
NY TID    OKTOBER 2016  nr 10  (13.10. –17.11.)  41LITTERATUR

stress. Den døde som bekendt af 
overophedning før giftpillen som 
skulde sende den i døden virkede. 
Kluge skiver at «denne noble hund 
aldrig kunne siges at ligge roligt i 
sin kurv i sin kredsen om jorden 18 
000 mil i timen. Den hund der lig-
ger der i morgensolen har intet til 
fælles med den døde rumrejsende, 
hverken skæbne eller navn». 

At «se». I 1946 blev den russiske 
astrofysiker Gamov, der i 1946 
fløjet rundt i USA og Canada for 
at holde foredrag – og pludselig 
ser han på en støjende café i New 
York med sine egne øjne, i et af de 
få rolige øjeblikke han har, rota-
tioner af atomer og subatomære 
partikler, deres spin, den konstan-
te revolution af molekyler og par-
tikler, den hurtige snurren af ga-
laxer. Dette snapshop erfarer han 
som én samlet bevægelse som et 
komplekst stykke musik, som i 
lighed med noget han havde hørt 
i Venedigs katedral i 1930’erne, 
som han havde fået lov til at be-
søge af Stalin. Engang blev Rudolf 
Steiner spurgt om hvad han for-
står ved tilfældet, den tilfældige 
hændelse, men undgik spørgsmå-
let, hvorpå Kluge kommer ham 
til undsætning: I sommeren 2002 
nåede en gruppe børn fra den 
russiske by Ufa, der var blevet 
hædret med en tur til Spanien på 
grund af deres flotte karakterer, 
ikke deres fly der ankom for sent 
til Moskva. De døde alle sammen 
i det uautoriserede fly der blev 
brugt til deres sidste destinati-
on. Men kort før de gik om bord 
ankom to repræsentanter fra Ufa 
for at tage deres børn ud af flyet. 
De nægtede børnene at flyve med 
et fly der ikke oprindeligt havde 
været arrangeret for turen, og tog 
de to unge skuffede tilbage til Ufa, 
hvor de efterfølgende blev mod-
taget med åbne arme (ulykken 
havde i mellemtiden fundet sted). 
Kluge skriver at «i den antropo-
sofiske videnskab er dette et ek-
sempel på en fornemmelse for 
tilfældet […] De kender til disse 
(fremtidige hændelser), ikke for-
di de kan spore deres årsag, men 
fordi de kan «se» tætheden som 
signalerer en fare».

Tilfældets cirkusdomptør. I det 
hele taget er denne fornemmelse 
for noget midt i tiden, som også 
har at gøre med det tilfældige 
og uventede, et tilbagevendende 
tema. Kluge citerer Walter Ben-
jamins udtalelse der kaldte med-
lemmerne af Bauhaus for »tilfæl-
dets cirkusdomptører», fordi de 
ubønhørligt træner for at mestre 
tilfældet så de også kan give slip, 
overraskes så noget ekstraordi-
nært kan ske. En spænding mel-
lem disciplin og at være ude af 

kontrol. Operasangeren Leonard 
Warren, kendt for aldrig at spare 
på sig selv, skulle i 1960 åbne Ver-
dis Opera La Forza del Destino på 
Metropolitan i New York. Warren 
synger Don Carlos, bror til den 
uheldige Leonoras, rolle og han 
synes at have problemer med sin 
arie. Som om han et øjeblik træk-
ker vejret lidt for dybt, hvorefter 
han falder forover med hovedet 
ned i gulvet. Faldet var kun alt 
for virkeligt, som Kluge noterede. 
Der gik et sus gennem publikum. 
Sangeren der spiller Alvaro råber: 
«Lennie, Lennie!» Hænderne gri-
ber om den faldende. Blodet løber 
ud af den brækkede næse. Stor 
forvirring. Man forsøger mund-
til-mund-metode på den livløse 
mand, men uden held. Stykkets 
instruktør træder op på scenen 
og henvendt til publikum: «Dette 
er et af de sørgeligste øjeblikke i 
teatrets historie. Må jeg bede jer 
om at rejse jer. Jeg er sikker på at I 
forstå at stykket ikke kan fortsæt-
te.» Først da bæres den store ba-
ritonsanger fra scenen. Kritikeren 
af Washington Post skrev at den-
ne aften i teatret, som endte på 
samme tidspunkt som operaen 
ville have sluttet, har bevæget 
ham mere end nogen anden opera 
ville kunne. Kluge: «Warrens tota-
le dedikation – klar til at ofre sit 
liv – havde en afgørende virkning 
på den person der så uretfærdigt 
har kritiseret ham.»  

Boken trækker i 
nødbremsen i en urolig 
tid og bringer en samtid 
for dagen der er sprængt 
mellem en levet og ulevet 
erfaring. 

Gribe tilfældet. Under de sidste 
øvelser for sin opførsel af Euro-
pas 1 & 2  i Frankfurt operahus i 
1987 boede John Cage, manden 

der blev berømt for sine musik-
koncerter uden musik, på Hotel 
Frankfurter Hof. Da han modtog 
nyheden om at en ildebrand var 
brudt ud i operahuset hvor hans 
eget musikstykke skulle foregå, 
tog han sin båndoptager med 
sig og fyldte lommerne med mi-
krofoner og skyndte sig af sted. 
Brandmændene måtte vente 
med at slukke ilden indtil taget 
var faldet ned. Den akustiske 
kraft og samklang af den heftige 
ildstorm, flammernes sugen af 
oxygen fra den omgiven luft og 
det faldende tag producerede en 
lyd Cage ikke havde hørt før. Til 
selve opførslen der var blevet 
udskudt nogle uger brugte Cage 
optagelserne fra branden af ope-
rahuset sammen med nogle tidli-
gere optagelser af et flyangreb på 
Beirut. Cage kombinerede dette 
med en række andre eksplosions-
optagelser og inkluderede det i 
sidste akt af Bernd Alois Zimmer-
mands opera The Soldiers, som 
medlemmerne af orkestret skulle 
spille på instrument, men ud fra 
eget valgte tilfældighedsprincip. 
Den færdige båndversion, umær-
ket og ikke-professionelt bundet 
sammen, blev af en hotelmed-
hjælper forvekslet med affald og 
smidt i skraldspanden.    

Kort før sin død skulle en ven 
af Cage forestå en optræden med 
brug af en af Cages gamle opta-
gelser. Efterfulgt af en lang tele-
fonsamtale med sin partner der 
havde erhvervet sig en voldsom 
influenza skrev Cage Short Con-
certo for Cough – Deep in Bronchi-
als, Sniffling and Selected Notes by 
Bach, Schönberg and Myself. Op-
tagelserne bestod af forskellige 
hostelyde og ikke mindst irritatio-
nerne forårsaget af en forkølelse. 
Cage hævdede at der intet andet 
sted findes så rig en variation end 
luft der tvinges frem fra mavere-
gionen gennem de vokale akkor-
der og op i hovedet, alt sammen 
akkompagneret af et bronkitisrør. 

For ham overgår disse lyde stem-
merne hos en operasanger. De har 
betydelig mere harmoni. Efter en 
samtale med sin ven Heinz-Klaus 
Metxger gav han stykket den tys-
ke titel: Rotz und Wasser – «Snot 
og vand».

Mens Titanic synker. Under et 
angreb i den libanesiske krig 
blev biografen Eldorado ramt og 
ødelagt af bomberne. Parret der 
styrede biografen havde fjernet 
murbrokkerne og rejst et telt på 
den bare jordgrund. Her satte 
de en projektor op som de hav-
de reddet inden biografen styr-
tede sammen. Mens folk så film 
blandede filmens soundtrack sig 
med lyden af kampene rundt om 
der skiftevis nærmede sig og for-
svandt. «Biografgængerne» var 
mere sikrere under teltet end de 
ville have været i en solid byg-
ning, da man sjældent foretog 
endnu et angreb på en ruin. «Gæs-
terne fandt denne ’emergency 
cinema’ opmuntrende. Her sad 
de omgivet af faren. Det var lige-
gyldigt hvilke film der spillede, så 
længe projektoren kørte.» 

Historiens postkort. Richter og 
Kluges samarbejde viser livet 
som noget der bevæger sig i flere 
retninger på samme tid. Kluges 
tekster er ikke trykt under eller 
ved siden af Richters billeder, 
men står tilsyneladende tilfæl-
digt. Læseren efterlades med det 
indtryk at også andre historier 
kunne være fortalt. Billedernes 
ubestemte karakter holder fore-
stillingsevnen åben. Den dags-
aktuelle nyhed hober informa-
tionerne op, men gør os mere 
historieløse. Bogens langsomme 
postkort udvider nuets rum og 
bringer det i berøring med mul-
tiple tider, gør flere fortider nær-
værende.
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En innsiktsfull øyeåpner 
til historien som mer enn 
det lineære fremskritt. 

ALEXANDER CARNERA

Den 5. oktober 
2015 publice-
rede den tyske 
avis Die Welt 
deres daglige 
a v i s u d g a v e , 
men alting så 
anderledes ud. 
Mere stille. De 
aktuelle nyhe-

der glemt ligeså hurtig som de 
bliver læst var væk, erstattet af 
en enestående ro frembragt med 
omsorg for samtidens kaos. Roen 
var skabt af maleren Gerhard 
Richter som havde fået råderet 
denne ene dag til at fylde avisen 
med sit personlige statement: Af-
sendte breve fra rolige øjeblikke i 
urolige tider. Billederne privilege-
rede det personlige og konkrete 
sanselige indtryk der bevæger 
sig fra det intime til forladte huse 
og øde landskaber. Billederne var 
som standsninger, små opmærk-
somhedsøvelser og felter der slog 
hul ind til en anden virkelighed. 
Selv i det mest personlige havde 
Richter fundet frem til noget væ-
sentligt og derfor noget alment, 
fælles. Med denne trykte avis på 
denne dag skabte han et stykke 
massekunst. 

Sprænge nutiden. Én af dem som 
hyldede dette værk var den tyske 
filminstruktør og forfatter Alexan-
der Kluge, der akkompagneret af 
Richters billede, begyndte at skri-
ve små historier. Nærværende bog 
bringer Kluges 89 små historier 
sammen med Richters 64 billeder. 
Resultatet er en sælsom, smuk og 
meditativ bog – men den er også 
mere end det: Den er også et for-
søg på at give et bud på hvad det 
vil sige at forstå historien, noget 
der altid har optaget Kluge. His-
torien er ikke bare den lineære 
nyhedsfortælling, som ofte falder 
sammen med elitens og de her-
skendes historie. Afsendte breve 
om rolige stunder trækker i nød-
bremsen i en urolig tid, i frem-
skridtets lineære tid, og bringer en 
samtid for dagen der er sprængt 
mellem en levet og ulevet erfaring. 
Richters billeder fik Kluge til at 
stoppe op, tænke, undre sig. Ingen 
af Richters billeder er sensationer 
eller genkendelige, men heller ikke 
abstrakte. Men som invitationer til 
undren, til at lade sig forbløffe, fare 
vild, som om netop dette var det 
mest oplysende. Som øjet der ser 
blåmejsen der bruger 23 forsøg på 
at bjerge en kiks, som virkelig ser 
ud som om den tænker undervejs 
over hver en detalje. Som hunden 
Leica (fra kameraet) der ligger i 
morgensolen, der godt nok er en 
hund, men som intet har til fæl-
les med den rumrejsende Laika. 
Også den lå roligt i rumkapslen, 
trænet som den var til at modstå 
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