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Så der er mange punkter, hvor vi kan sige, »Lad os gå tilbage til vore bedste
traditioner, og så vil vi finde ud af, at Europas klassiske perioder, og Kinas
konfutsianske tradition og andre landes klassiske perioder virkelig skaber
grundlaget for en ny renæssance.
Jeg mener, vi befinder os ved et utroligt, historisk øjeblik, og vi bør erindre
os Friedrich Schillers ord, »Et stort øjeblik bør ikke finde et lille folk«. Så
lad os forsøge at løfte vort folk op til at tænke stort, tænke smukt, blive
skønne sjæle, skabe grundlaget for, at alle børn kan få mulighed for at blive
genier. Og at det ligger inden for vores viljes mulighed at gøre det, og derfor
er Toms kampagne og de andre medlemmer af Schiller Instituttet så absolut
vigtig, og at vi bør være glade for, at Schiller Instituttet eksisterer i
Danmark og skaber en mulighed for alle danskere til at gå med i dette utrolige,
historiske øjeblik og skabe en bedre verden for os alle.
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Tom Gillesbergs tale på Schiller
Instituttets Venners Valgmøde, 10.

nov., 2017
Det, vi besluttede at gøre her fra Schiller Instituttets Venners side, hvor vi
stiller op her i København, og også i Brøndby, Aarhus og Randers, var at tage
disse større spørgsmål, som virkelig er det, der kommer til at afgøre fremtiden,
og forsøge at bringe dem frem i den offentlige debat; forsøge at bryde igennem
den mørklægning af virkeligheden, der alt for længe har fundet sted her i
Danmark, såvel som også i Europa og i vid udstrækning i USA; og forsøge, i denne
konsensus om politikker, der ikke virker, at introducere, præsentere folk for et
glimt ind i det nye paradigme, som findes derude i verden med Kinas Bælte & Vej
Initiativ som drivkraft, men ikke kun som et kinesisk program; men dette
omfatter allerede omkring 100 nationer i hele verden, og så grundlæggende set
lægge det frem på bordet og sige, dette er beslutningen, dette er, hvad Danmark,
og København, selvfølgelig, også må blive en del af.
Tom Gillesberg, kandidat til borgmesterpost i København og
regionsråd i region Hovedstaden for Schiller Instituttets Venner;
formand for Schiller Instituttet i Danmark:
God eftermiddag og velkommen til alle, der kunne komme til denne særlige
begivenhed; særlig i den forstand, at vi blander forskellige kategorier her,
idet vi både har inviteret ambassadediplomater til at komme og være med i vore
diskussioner om det, vi i den danske valgkampagne præsenterer, her i København;
men som også er omfattet i det globale, overordnede spørgsmål, der netop nu
ligger foran os; nemlig, hvordan tackler vi sammen verden? Det faktum, at vi
står over for nye, desperate tider i den finansielle verden, i form af et krak,
der vil blive værre end det, vi så i 2007-08; men samtidig står vi også over for
muligheder for menneskeheden, som er ekstremt spændende.
Det, vi besluttede at gøre her fra Schiller Instituttets Venners side, hvor vi
stiller op her i København, og også i Brøndby, Aarhus og Randers, var at tage
disse større spørgsmål, som virkelig er det, der kommer til at afgøre fremtiden,
og forsøge at bringe dem frem i den offentlige debat; forsøge at bryde igennem
den mørklægning af virkeligheden, der alt for længe har fundet sted her i
Danmark, såvel som også i Europa og i vid udstrækning i USA; og forsøge, i denne
konsensus om politikker, der ikke virker, at introducere, præsentere folk for et
glimt ind i det nye paradigme, som findes derude i verden med Kinas Bælte & Vej
Initiativ som drivkraft, men ikke kun som et kinesisk program; men dette
omfatter allerede omkring 100 nationer i hele verden, og så grundlæggende set
lægge det frem på bordet og sige, dette er beslutningen, dette er, hvad Danmark,
og København, selvfølgelig, også må blive en del af.

I dag er også en særlig dag, den 10. november; det er Friedrich Schillers
fødselsdag, den berømte tyske, men også universelle digter, »Frihedens Poet«,
som han også kaldes, og efter hvem vi har vores navn, Schiller Instituttet, og
som også reflekteres i Schiller Instituttets Venner. Schiller var en meget
enestående filosofisk person, der i sig også havde stor passion og stor
kærlighed til menneskeheden, og ikke kun til sin egen nation. Han havde denne
idé, at man både kan være patriot for sin nation og samtidig en verdensborger,
og at de to ikke bør være en modsigelse.
Så jeg mener, der er meget passende, før vi om lidt skal høre Helga ZeppLaRouche online – jeg introducerer Helga, når vi kommer dertil – og senere vil
jeg, og andre kandidater fra Schiller Instituttets Venner, diskutere kampagnen;
men før vi kommer til det, mener jeg, det er passende, at vi får nogen skønhed.
I har måske set, at én af de ting, vi har forsøgt at introducere i denne
kampagne, er spørgsmålet om klassisk kultur; spørgsmålet om at give alle børn
adgang til klassisk kultur; at alle børn burde lære at synge, spille et
instrument, være med i et orkester og gøre denne fantastiske kultur til deres
egen. Og det er sådan, man får virkelige renæssancer.
Så, for at introducere denne meget smukke del af menneskets aktivitet, klassisk
musik, vil vi indlede med to arier fra Shakespeares skuespil Othello, sat til
musik af Verdi i operaen Othello, som er et skuespil og en opera, alle burde se
med jævne mellemrum for at blive mindet om, hvordan historien fungerer; mindet
om, hvordan det var en tradition i Venedig, men i dag er en tradition i London,
at spille folk ud mod hinanden således, at folk, som det var meningen, skulle
leve sammen i perfekt harmoni med hinanden og udvikle hinanden og elske
hinanden; hvis der så er en tredje stemme, der stikker til dem og skaber jalousi
mellem dem og spiller dem ud mod hinanden, så kunne det, der skulle have været
et frugtbart samarbejde, meget nemt blive til strid og krig og ødelæggelse og
død. Og dette er præcist, hvad Shakespeare, men også Verdi, ønskede at vise med
denne opera, hvor den onde Jago virkelig demonstrerer sine mesterlige evner i
ødelæggelsen af Desdémones og Othellos lykkelige forening. Disse to arier er mod
slutningen; den første er, da Desdémone sidder på sin sengekant og er bange for,
hvad der næst vil ske, for Othello har bedt hende tage sin bryllupskjole på, og
hun har bange anelser om, hvad der vil ske. Den anden arie er ’Ave Maria’, som
er der, hvor hun beder sin bøn, og jeg mener, det også er meget passende, for
netop nu har vi et så opportunt øjeblik for menneskeheden, for vi må have den
ånd, som Verdi her præsenterer, hvor vi virkelig tager hele verden ind i vore
hjerter, både den nuværende og fremtidige menneskehed.
Jeg vil gerne bede Lena Malkki [sopran, Sverige] synge og Dominik Wizjan
[pianist, Polen] akkompagnere på klaver, disse to meget smukke arier.

[Lyt: 7:45 min]
Tom: Mange tak, Lena og Dominik.
Jeg mener dette, er en passende introduktion til det, der kommer nu. Vi har, som
I ser, Helga parat online, og jeg vil blot sige et par ord for at introducere
hende.
Hvis I ikke allerede kender hende, vil jeg foreslå, at I googler hende og finder
en masse af hendes skrifter, for de er derude[1], for hun er en meget
inspirerende kraft, men hun er også meget intimt knyttet til den proces, der
netop nu finder sted i Kina og internationalt, og som kendes som Bælte & Vej
Initiativet.
Helga stiftede Schiller Instituttet i 1984, men var allerede inden da meget
politisk aktiv. Hun var én af lederne i LaRouche-bevægelsen og blev mere
udtrykkeligt leder, da hun i 1977 giftede sig med Lyndon LaRouche, og hun har
siden da været drivkraften i en masse projekter for at forandre verden. Hun er
også meget nært, personligt knyttet til Kina, da hun rejste til Kina som ung
journalist og så ting i Kulturrevolutionens mørke tid, og i takt med, at der
opstod nye muligheder, var hun i 1970’erne sammen med Lyndon LaRouche en førende
kraft i at skabe en ny, retfærdig, økonomisk verdensorden, også sammen med Den
Alliancefri Bevægelse i 1970’erne. Da der, i 1989 med Berlinmurens fald, opstod
en mulighed for at få en helt ny verden, grundlæggende set, men også en helt ny,
strategisk situation i Europa, var hun meget aktiv i at forsøge at ændre
dynamikken; først, og også sammen med Schiller Instituttet, var hun en ledende
kraft i en masse konferencer for at forsøge at få en massiv udvikling af Europa,
fra Centraleuropa og mod øst, og dette blev i stigende grad saboteret, kan man
sige, af de gamle magter. Hun var dernæst en førende stemme i at forvandle dette
projekt til Verdenslandbroen; og Helga rejste meget til Kina for at understrege
nødvendigheden af denne Verdenslandbro, for at forbinde Kina med Europa gennem
infrastrukturkorridorer, det, hun også kaldte Den Nye Silkevej, og af denne
grund blev hun i Kina kendt som Silkevejslady’en. Der skete dernæst det, at det
på dette tidspunkt blev delvist stoppet pga. krisen i Asien i 1997, men med
krisen, der kom i 2008, gjorde Kina noget helt andet end det, der foregik i
Europa og USA, og de ændrede politikken og begyndte massivt at transformere den
kinesiske politik med udvikling af infrastruktur, og de lod det ikke være godt
med det, med at løfte 700 mio. kinesere ud af dyb fattigdom; men i 2013
initierede Xi Jinping også politikken med Bælte & Vej Initiativet for at sprede
denne politik internationalt.
Så Helga er blevet en meget citeret person og en hyppig gæst i de kinesiske

medier, hvor hun taler om disse spørgsmål. Hun var også i Beijing, hvor hun var
inviteret som repræsentant for Schiller Instituttet til Bælte & Vej Forum, der
fandt sted i maj måned i Beijing, som en del af konferencens indbudte
tænketanke.
Vi er meget glade for at høre hendes stemme her og høre hende præsentere, hvad
det egentlig er, vi mener med vore valgplakater, hvor vi siger, at Danmark –
København og Danmark og Europa – bør tilslutte sig Bælte & Vej Initiativet / Den
Nye Silkevej. Så vi er meget glade for at have dig med os, Helga, og høre, hvad
du kan fortælle os.
Min. 24:05.
(Engelsk udskrift af Helgas indlæg)
[1] Se engelsk: http://newparadigm.schillerinstitute.com/
dansk: http://schillerinstitut.dk/si/

Hvorfor »Schiller Instituttet«?
Om Konfutses og Schillers
æstetiske opdragelse af mennesket.
Helga Zepp-LaRouches budskab i
anledning
af Schillers fødselsdag 10. nov.,
2017

To m G i l l e sberg: … Hvis Schiller var her i dag, hv a d
me ne r d u så, han ville bidrage med, og hvad kan v i
br ug e S c h iller til i dag?
He lg a Z e p p-LaRouche: Jeg mener, at Schiller ville være
meget glad, for grunden til, at Schiller Instituttet hedder
Schiller Instituttet … jeg har altid ment, at Friedrich
Schillers menneskebillede var det mest ædle: Ideen om, at alle
mennesker kan blive skønne sjæle.
Leder,

Schiller Instituttet og LaRouche PAC, 11. nov., 2017 – Følgende er et

svar, Helga Zepp-LaRouche gav på et spørgsmål, stillet af formand for Schiller
Instituttet i Danmark, Tom Gillesberg, under diskussionen, der fulgte efter
Helgas briefing til Schiller Instituttets Venners valgarrangement i København,
10. nov.
Hendes svar udgør hendes lykønskningsbudskab til festlighederne 11. nov. i
anledning af Schillers fødselsdag.
T o m G i l l e s b e r g : Da vi begyndte mødet, Helga, kommenterede jeg det faktum, at
det i dag er Friedrich Schillers fødselsdag [10. nov. 1759 – 9. maj 1805]. Så
jeg mener, det er meget passende at tænke over dette. Og jeg vil gerne spørge
dig, Helga: Hvis Schiller var her i dag, hvad mener du så, han ville bidrage
med, og hvad kan vi bruge Schiller til i dag?
H e l g a Z e p p - L a R o u c h e : Jeg mener, at Schiller ville være meget glad, for
grunden til, at Schiller Instituttet hedder Schiller Instituttet – jeg kunne
have en indsats for at etablere en bedre relation mellem relationer; jeg kunne
have fundet en anden tænker: Leibniz, Cusanus, der er mange, der har gjort
utrolige ting. Men jeg har altid ment, at Friedrich Schillers menneskebillede
var det mest ædle: Ideen om, at alle mennesker kan blive skønne sjæle.
Som jeg for nylig skitserede i en tale, jeg holdt i New York, så er ligheden
mellem konfutsiansk æstetisk opdragelse og Friedrich Schillers æstetiske
opdragelse, forbløffende stor. Konfutse, der trods alt levede for 2.500 år
siden, og Friedrich Schiller, der levede for over 200 år siden, kom imidlertid
begge på den samme idé. Nemlig, at ethvert menneske har potentialet til
ubegrænset selv-fuldkommengørelse; til at blive et geni. Og Schillers definition
af geni var en skøn sjæl. Hermed mente Schiller, at man finder frihed i
nødvendighed, og man gør sin pligt med passion. Ikke som én, der følger Kant, og
som siger, »jeg må gøre min pligt« og ser rasende ud, og man er moralsk, men man
hader det. Men derimod, at man glæder sig over at gøre det gode.

Jeg finder, at Xi Jinping er i besiddelse af denne egenskab. Jeg har studeret
ham, studeret hans taler, hans bog med taler, The Governance of China, som I bør
læse, som er udgivet dér; men man kan også finde alle hans taler på Google. Jeg
kom til den konklusion, at han er en filosof; at han er et konfutsiansk
renæssancemenneske. Og jeg mener, at Schiller ville have været utrolig glad
over, at et sådant menneske er statsoverhoved, og at han har strømlinet hele det
kinesiske samfund i overensstemmelse med disse ideer.
Jeg er meget optimistisk med hensyn til dette. Jeg mener, den vestlige
propaganda er selvfølgelig flippet ud som bare pokker. De siger, »Åh! Xi Jinping
er en ny Mao Zedong, endda en ny Stalin. Han koncentrerer al denne magt i sine
egne hænder.«
Men undersøger man dette, ser man, at det ikke er tilfældet. Vist er det et
meget centraliseret system, men det er et meritokrati; det er helliget folkets
almene velfærd, og ikke kun det kinesiske folks, men udtrykkeligt også alle de
deltagene landes [i Bælte & Vej]. Så jeg mener, Schiller ville genkende denne
idé med at have en vision om en bedre verden, for, når man læser hans Æstetiske
Breve, siger han: Man må give sine samtidige mennesker det, de har brug for, og
ikke det, de begærer.[1] Man må være en tjener for sit århundrede, men ikke dets
slave. Og andre, lignende begreber. Jeg mener, man må have en vision for, hvor
man ønsker, menneskeheden skal være i fremtiden.
Det er ideen om, at den menneskelige art har muligheden for at blive forædlet,
og dette var en udbredt idé hos Konfutse, og det var ligeledes absolut Friedrich
Schillers idé.
Jeg mener, at dette er to meget gode udgangspunkter for at starte en debat om,
hvad der er galt med den nuværende liberalistiske kultur, hvor »alt er tilladt«.
[i modsætning til] ideen om, at kunst må være skøn. For kun, hvis kunst er skøn,
kan den bevæge hjertet og forædle mennesket. Jeg mener, vi har et presserende
behov for dette, for, ser man på vore samtidige mennesker, så har de et
presserende behov for en æstetisk opdragelse. Og jeg mener, at det er, hvad
Schiller Instituttet forsøger at gøre, og man kan ikke nægte, at det, vi hørte i
begyndelsen, denne arie, der blev sunget [af Lena Malkki], er skønnere end det,
man kan høre af Madonna. Hun er faktisk det modsatte af det, hendes navn siger;
men det vil jeg overlade til jeres bedømmelse.
[1] Se også: »Vi behøver Schillers Æstetiske Breve i dag«, af Feride Istogu
Gillesberg.

Styrken til at skabe en kulturel
renæssance. 
Af Helga Zepp-LaRouche
Hvordan får vi folk ud af det her? Hvordan får vi folk til at være deres ædlere
selv? Hvordan får man folk til at være mere ophøjede end blot at sige, »Lad os
håbe, at Trump konfronterer dem«? For, dette er stadig væk en følelse af vrede,
frustration og så videre. Problemet er, som vi så ofte har diskuteret, at
oligarkiet regerer over samfundet ved at reducere folk til at være væsener, der
kun beherskes af følelser, emotioner; og de er meget dygtige til at manipulere
disse følelser. At folk er vrede; at fok er deprimerede; at folk føler raseri;
at folk føler glæde ved dekadente nydelser. Alt dette er oligarkiets redskaber.
Når mennesket befinder sig på et sådant niveau, er det ikke virkeligt
menneskeligt. Den første, der virkelig beskrev dette, var Platon i sit berømte
eksempel med grotten. Han sagde, at folk, der kun tror på deres følelser, er
ligesom de mennesker, der sidder i en grotte, hvor de kun ser svagt oplyste
skygger af begivenheder, der finder sted uden for grotten; og de antager disse
skygger for at være den ægte ting. Folk, der kun tror på sanse-vished; disse kan
antage forskellige former. For eksempel er monetarisme en sådan form; en tro på
de (fysiske) sanser. Eller utilitarisme – nyttefilosofi, at kun det, der er
nyttigt, har værdi. Eller nominalisme; positivisme. Der er alle disse
variationer af ’ismer’, men de betyder grundlæggende set, at folk ikke tænker.
Det følgende er et uddrag af et møde på Manhattan, med Helga Zepp-LaRouche,
lørdag, den 17. dec., 2016. Webcastet med mødet, inkl. den efterfølgende
diskussion, kan ses her:
https://larouchepac.com/20161218/manhattan-town-hall-event-helga-zepp-larouche-a
nd-megan-beets
Jeg mener, at alle befinder sig i en tilstand med store spændinger, for verden
er endnu ikke et trygt sted. I går så jeg præsident Obamas angiveligt sidste
pressekonference, live, og det, han sagde, var virkelig utroligt ondt. For han
siger, at de har beviser; – nej, det påstod han ikke engang; de sagde, at
Rusland havde hacket den Demokratiske Nationalkomite og andre computere og havde
grebet ind i valgprocessen i USA. Der er hidtil ikke fremlagt nogen beviser.
Dernæst truede han med gengældelseshandlinger imod Rusland; både åbenlyst, men
også skjult, men at Rusland ville finde ud af, hvad budskabet var. Det er en
temmelig utilsløret trussel; og de mennesker, der tabte valget, er virkelig

hysteriske. I dag udtalte Hillary Clinton offentligt, grundlæggende set, at
dette var Putins personlige hævn, fordi han ikke kunne lide det, hun gjorde som
udenrigsminister. Det skal understreges, at en meget respekteret gruppe,
Efterretningsveteraner for Fornuft (VIPS), med personer som senator Mike Gravel
og Ray McGovern, og andre, offentliggjorde en erklæring om, at deres mangeårige
erfaring som eksperter inden for cybersecurity havde fået dem til at se på disse
e-mails; og de var ikke i tvivl om, at dette ikke var hackerangreb, men derimod
lækager, som den form for ’leaks’, som Edward Snowden og Chelsea Manning havde
foretaget indefra. Hvorom alting er, så er der en stor hype, og vi bør være
opmærksomme på, at dette er meget farligt.
Det andet, der kunne ske fra nu og frem til nyvalgte præsident Trumps faktiske
indsættelse i embedet, er, at der stadig kan komme en konfrontation med Rusland
og med Kina. De nylige udviklinger i det Sydkinesiske Hav er bevis på det.
Verden er på ingen måde i sikker havn endnu. Hysteriet omkring Aleppos såkaldte
»fald«, som medierne karakteriserer det, er ikke mindre. Her har vi en militær
løsning på et problem, der tydeligvis ikke kunne løses politisk; bl.a. pga.
USA’s sabotage af forhandlingerne i Genève. Så den militære mulighed var den
eneste tilbageværende; og nu er folk befriet. Folk burde vare lykkelige over, at
ISIS har lidt et forfærdeligt nederlag. Jeg vil bare sige, at disse utrolige
spin om begivenhederne virkelig viser, at vi absolut ikke befinder os i en
sikker situation. I USA, men også i Europa, har man praktisk talt den situation,
at folk kan opdeles i to grupper: dem, der endnu ikke er kommet sig over det
såkaldte »chok« over Trumps valgsejr. Dette er de mennesker, der er tilhængere
af geopolitik, af globalisering; som er tilhængere af det nuværende system, der
har bragt verden til det punkt, hvor vi nu er. Og så har man de mennesker, der
er lykkelige over, at Trump vandt; de håber på, at han vil konfrontere Wall
Street, hvilket vi vil få at se, om han gør, i betragtning af den klasse, han
tilhører, og hans udnævnelser af folk fra Goldman Sachs. Eller, at han vil
konfrontere etablissementet generelt.
Jeg refererer blot til disse omstændigheder ganske kort for at påpege den
situation, at jeg ikke mener, nogen af disse tankegange – hverken den første,
med de mennesker, der er flippet ud over, at Hillary tabte; og heller de
mennesker, der siger, at Trump vil konfrontere etablissementet – at ingen af
disse to tankegange er fyldestgørende. Jeg mener, at vi må indføre en tankegang
på et helt andet niveau, i den politiske proces: hvilket er grunden til, at
opførelsen af Messias og en hel række af andre koncerter er så ekstremt vigtig.
Vi har diskuteret dette mange gange, men lad mig gentage det. Hvorfor er
klassisk kunst og klassisk musik i særdeleshed så absolut afgørende, hvis
menneskeheden skal komme ud af denne krise? Problemet er – jeg tror, I vil være
enige med mig – at i mange år, næsten i 50 år siden mordet og mørklægningen af

mordet på John F. Kennedy, har paradigmet i den vestlige verden, og især i USA,
virkeligt ført til en utrolig forråelse af befolkningen. Mange mennesker er
utilfredse med deres fremtidsudsigter; det faktum, at den forventede
gennemsnitlige levealder i USA falder før første gang i lang tid, og der findes
simpelt hen ingen anden indikator for levestandarden og en befolknings
velbefindende, end netop den forventede levealder. Hvis den forventede levealder
falder i en civiliseret nation, er det et sikkert bevis på, at nationen befinder
sig i en total krise, og i et totalt forfald.
Hvordan får vi folk ud af det her? Hvordan får vi folk til at være deres ædlere
selv? Hvordan får man folk til at være mere ophøjede end blot at sige, »Lad os
håbe, at Trump konfronterer dem«? For, dette er stadig væk en følelse af vrede,
frustration og så videre. Problemet er, som vi så ofte har diskuteret, at
oligarkiet regerer over samfundet ved at reducere folk til at være væsener, der
kun beherskes af følelser, emotioner; og de er meget dygtige til at manipulere
disse følelser. At folk er vrede; at fok er deprimerede; at folk føler raseri;
at folk føler glæde ved dekadente nydelser. Alt dette er oligarkiets redskaber.
Når mennesket befinder sig på et sådant niveau, er det ikke virkeligt
menneskeligt. Den første, der virkelig beskrev dette, var Platon i sit berømte
eksempel med grotten. Han sagde, at folk, der kun tror på deres følelser, er
ligesom de mennesker, der sidder i en grotte, hvor de kun ser svagt oplyste
skygger af begivenheder, der finder sted uden for grotten; og de antager disse
skygger for at være den ægte ting. Folk, der kun tror på sanse-vished; disse kan
antage forskellige former. For eksempel er monetarisme en sådan form; en tro på
de (fysiske) sanser. Eller utilitarisme – nyttefilosofi, at kun det, der er
nyttigt, har værdi. Eller nominalisme; positivisme. Der er alle disse
variationer af ’ismer’, men de betyder grundlæggende set, at folk ikke tænker.
Klassisk kunst gør det, at den viser, hvordan mennesker først og fremmest lærer
at forstå virkelige principper; de principper, der ligger bag den sanselige, den
fysiske, fremtoning. Og de kan lære at blive virkeligt frie. Dette er den
egenskab, der i høj grad har været en sjælden råvare i disse perioder. At
mennesker har en indre frihed; at de har deres egen dømmekraft; at de udvikler
deres indre stemme; at de lærer at lytte til deres indre stemme – man kunne også
kalde det samvittighed. Det er generelt set stor kunst, der gør det muligt for
folk at på en måde træne denne egenskab på en legende måde. For, når man ser på
eller lytter til stor kunst, så er det ikke det alvorstunge i det virkelige liv;
det er i denne forståelse ligesom det eksistentielle. Men man kan på en legende
måde studere, hvad kreativitet er. Det er ekstremt vigtigt, at vi ikke glemmer,
at, med mindre menneskeheden foretager springet til et helt nyt paradigme, hvor
vi ikke blot tænker på én nation. Trump har lovet, at Amerika kommer først. Det
er muligvis en god modgift mod det, der har fundet sted med denne hidtidige

såkaldte globalisering; men det, der kræves, er en fuldstændig ny tankegang,
hvilket er grunden til, at jeg er så glad for Friedrich Schiller; for hans ideer
repræsenterer en sådan rigdom, som vi har brug for, for at komme til det nye
paradigme.
Schiller sagde for eksempel, at det ikke er selvmodsigende at være en patriot og
samtidig en verdensborger; og jeg mener, at vi har nået en tilstand i menneskets
historie, hvor vi må fastslå, at ingen nation kan give udtryk for en
egeninteresse, hvis denne er i modstrid med målet for hele menneskeheden. Vi må
derfor i denne debat introducere denne egenskab med at blive en verdensborger og
samtidig elske sin nation. Kun da kan det amerikanske folk alliere sig med det
nye paradigme med den Nye Silkevej og menneskehedens fælles mål, for et
skæbnefællesskab for menneskehedens fremtid, som Xi Jinping kalder det.
Jeg mener, at Schiller også af en anden grund er meget vigtig; han var
fuldstændig rystet over sammenbruddet af den Franske Revolution, der førte til
det jakobinske rædselsherredømme og drab på folk i guillotinen. Som reaktion på
alt dette skrev Schiller De æstetiske breve; heri sagde han, at den eneste måde,
hvorpå man kunne skabe en forbedring i det politiske liv, var gennem en
forædling af individet. Jeg ved godt, at dette ikke ligefrem er det, folk tænker
om politik; de tænker ikke på – den eneste måde, hvorpå mennesket kan gøre
fremskridt, er, at vi alle sammen, jer, mig, alle, bliver forædlede, eller
bestræber sig på at blive det, i hele deres liv. Jeg mener, at den idé om
menneskeheden, som Schiller udviklede, er ideen om den skønne sjæl; for jeg
mener, at det er nøglen til en masse ting.
Schiller udviklede denne idé om den skønne sjæl, idet han sagde, at det er en
person, for hvem frihed og nødvendighed, lidenskab og pligt, er forenet. Dette
er en idé, man bør tænke over, for frihed og nødvendighed – hvad betyder det?
Det betyder, at, uanset omstændighederne i ens liv, så gør man det, der er
nødvendigt, ikke kun for sig selv og sin familie, men for menneskeheden som
helhed – der kan have forskellige former og forskellige krav til forskellige
tider. I øjeblikket betyder det at bringe USA ind i paradigmet sammen med resten
af verden, og at overvinde denne forfærdelige fare for en konfrontation med
Rusland og Kina; som med sikkerhed ville betyde civilisationens udslettelse.
Hvad betyder det, at finde sin frihed i det, der er nødvendigt? Jeg vil gerne
have, I tænker over det, for det har de fleste mennesker ikke gjort; og det er
nøglen til virkeligt at blive fri. Frihed betyder ikke fraværet af lænker og
fraværet af begrænsninger. Det betyder, at man er en totalt selv-determinerende
person, samtidig med, at man gør sin pligt med lidenskab. Man er ikke en
kantianer, der siger, »Åh, jeg må gøre min pligt, og derfor er jeg virkelig sur;
men jeg er en moralsk person, og derfor gør jeg, hvad jeg skal«. Man ser mange

sådanne mennesker, men man må gøre det, der er nødvendigt, med glæde. Det
kræver, at man opdrager sine følelser, så man altid, som Schiller siger, kan
stole blindt på dem, fordi ens impulser aldrig vil diktere én andet, end hvad
fornuften ville diktere.
Dette er en høj standard, men jeg mener absolut, det er muligt at opnå det.
Klassisk kunst udgør det felt, i hvilket man kan øve sig i, hvad dette kræver. I
et meget interessant skuespil, som Schiller skrev, og hvor han brugte et
klassisk, græsk eksempel, nemlig Bruden fra Messina; og han skrev en indledning,
hvori han diskuterer, hvilken funktion og magt, stor kunst har. Han siger, at,
når folk lytter til et stort kunstværk – han talte i dette tilfælde om det
græske kor; ikke et musisk kor, men koret i græske dramaer; og det sætter hos de
mennesker, der oplever dette, en evne i dem fri; en evne, der gør mennesker
virkeligt frie, en indre frihed. Denne frihed bliver tilbage, når forestillingen
er slut.
Nogle af jer har allerede oplevet dette under festlighederne i anledning af 15års dagen for 11. september (2001), med vore opførelser i fire katedraler i New
York. Dette er selvfølgelig en meget dyrebar gave, som vi virkeligt må kæmpe for
at gøre til den mere fremherskende kultur. Og jeg vil gerne give den nyvalgte
præsident kredit for, at han vil gøre interessante ting; mindst halvdelen af
det, han foreslår, vil blive til sandhed; nemlig at forny relationerne med
Rusland og Kina og sætte dem på et godt fundament; det ville være gigantisk. Men
jeg har alvorlige tvivl om, at dette spørgsmål om klassisk uddannelse og den
æstetiske forbedring af mennesket kan forventes at komme fra denne Trumpadministration. Men det er et absolut nødvendigt krav, at Amerika atter bliver
stort, hvilket han har lovet at gøre.
Jeg mener, at vi behøver en ånd af forædling, af det sublime; og dette niveau
finder man ikke i nogen af udtalelserne. Jeg har i hvert fald ikke hørt noget,
der ligner det. Men, man har hørt det fra folk som Benjamin Franklin, George
Washington, Alexander Hamilton, John Quincy Adams og især Abraham Lincoln. Tænk
på Gettysburg-talen og den skønne ånd, der udtrykkes i den; det er den tankegang
– ikke i erklæringerne, men i ånden – i hvilken folk altid bør være, hvis de
virkeligt er frie.
Så, i denne forstand, mener jeg, at vi har en enorm mulighed hen over denne
juleperiode og ferieperioden, hvor folk altid har lidt tid til at læse, tænke og
lytte til musik. Jeg vil opmuntre jer til ikke blot at gøre de ting, I plejer at
gøre i denne tid, som at tage i indkøbscentret for at købe gaver til folk. Det
er udmærket; men den virkelige mening med denne periode er, at man selv finder
denne virkeligt højere identitet, som vi må mobilisere for at få verden til at

blive et tryggere sted.
Det er, hvad jeg gerne ville sige, og det er mine bemærkninger til jer i dette
øjeblik.[applaus]

Friedrich Schiller:
»Favnet være millioner!
Søg op over stjerners hær!«
En af de ting, som Friedrich Schiller skriver i sine Breve om Menneskets
Æstetiske Opdragelse, er, at man bør indgive i verden kursen mod det gode, og
han fremfører, at, selv om vi lever i vort århundrede, så bør vi ikke være
skabninger af vort århundrede – at det, vi må give til menneskeheden, er det,
menneskeheden har brug for, og ikke det, menneskeheden lovpriser. Jeg mener, at
dette i særlig grad er passende for de omstændigheder, vi i dag konfronteres
med, hvor der er en mulighed for at forme fremtiden; men det er en mulighed, som
vi meget hurtigt må gribe, og den eneste måde, hvorpå vi kan gribe fremtiden, er
ved at operere på et meget højere plan, end de fleste mennesker gør.
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Vi fejrer fødselsdag for Friedrich
Schiller,
Frihedens Skjald, i aften kl. 19.
Kom og vær med!
I anledning af årsdagen for den tyske digter og ’frihedsfilosof’ Friedrich
Schillers (10. november, 1759 – 8. maj, 1805) fødsel, efter hvem Schiller
Instituttet naturligvis er navngivet, holder vi en lille sammenkomst på vores
kontor i aften med kunstneriske indslag, hvor vi samtidig vil høre formand Tom

Gillesbergs analyse af de seneste politiske begivenheder og, ikke mindst, hans
marchordrer til alle aktivister og andre interesserede for, hvordan vi bedst
fremmer Danmarks vedtagelse af en Glass/Steagall-bankopdeling og en
opbygningsplan for realøkonomien efter LaRouches Fire love, så vi også her i
Danmark kan være med til, at håbet (se Schillers digt) om en bedre fremtid, fri
for krig og fattigdom og andre plager, kan virkeliggøres for os selv og vore
efterkommere.
Kom ind på vores kontor, alle, som kan, og vær med til at gøre denne dag til en
festdag.
(Du kan også være med over Skype, ring 53 57 00 51).

Håb; digt af Friedrich Schiller
Håb
Af Friedrich Schiller (1797)
Menneskets drømme og tale sig smykke,
med kommende, bedre dage;
mod fremtidens gyldne mål og lykke,
ser man det rende og jage.
Ældes, forynges, slig verden går,
Dog til forbedring dets håb alt står!

Til livet vier håbet ham ind,
muntre dreng af håbet omsvæves,

en yngling begejstrer dets trylleskin,
det med oldings grav ej ophæves;
slutter end graven hans trætte rend,
sit håb dog han planter på graven end.

Det er intet blændværk og indholdsløs smiger,
som i dårers hjerne er født;
Men fra hjertet det kommer, og højlydt siger:
Til noget bedre er vi født!
Hvad stemmen i hjertet således forklarer,
den håbende sjæl slet ikke bedrager.

(Inspiration til ovenstående poetiske gendigtning er hentet fra denne
prosaoversættelse)

Originale tyske digt:

Hoffnung
Es reden und träumen die Menschen viel
Von bessern künftigen Tagen;
Nach einem glücklichen goldenen Ziel
Sieht man sie rennen und jagen.

Die Welt wird alt und wird wieder jung,
Doch der Mensch hofft immer Verbesserung!

Die Hoffnung führt ihn ins Leben ein,
Sie umflattert den fröhlichen Knaben,
Den Jüngling begeistert ihr Zauberschein,
Sie wird mit dem Greis nicht begraben;
Denn beschließt er im Grabe den müden Lauf,
Noch am Grabe pflanzt er – die Hoffnung auf.

Es ist kein leerer schmeichelnder Wahn,
Erzeugt im Gehirne des Thoren.
Im Herzen kündet es laut sich an:
Zu was Besserm sind wir geboren,
Und was die innere Stimme spricht,
Das täuscht die hoffende Seele nicht.

Se også: Oversigt over danske artikler om Schiller / Schiller på andre sprog /
Schiller på dansk

Friedrich Schillers indflydelse på
grundlæggelsen af Norge som nation
Hæftet blev skrevet af William C. Jones fra Schiller Instituttet for mange år
siden.
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SPØRGSMÅL OG SVAR den 28. januar
2016:
Hvorfor skal vi skabe en ny
renæssance med klassisk kultur?
Med næstformand Michelle Rasmussen.

Links:
Vores side om klassisk musik.
Er skønhed en politisk nødvendighed? Interview med Helga Zepp-LaRouche.
»Beethovens årtier lange kamp for den Niende Symfoni« af Michelle Rasmussen.
Skønhed er nødvendigt, ikke praktisk, for menneskeheden.
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»Beethovens årtier lange kamp
for den Niende Symfoni«
Kun sjældent i menneskehedens
historie
har der været en dialog og en syntese
mellem to, store intellekter på
Friedrich Schillers og Beethovens
niveau,
endskønt de aldrig mødtes.
Resultatet heraf blev den 9. Symfoni.
Lad os begynde med Beethovens Niende Symfoni, der slutter med en overraskelse –
menneskelige stemmer, der stemmer i med idéerne i Friedrich Schillers digt, Ode
til glæden, indflettet i orkesterstemmerne, som dermed skaber et af historiens
mest bevægende kunstværker. Lad os dernæst, ved at gå baglæns i tiden, gå
igennem Beethovens tredive år lange søgen for at opnå dette og standse ved nogle
af de musikalske milepæle, der førte til dette udødelige mesterværk i
bevidstheden om den kendsgerning, at vi kun kan lytte til disse forløbere med
deres efterfølgeres toner klingende i vore ører.
Rapporten er oversat fra engelsk. Den originale engelske rapport kan læses her.
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Er skønhed en politisk nødvendighed?
Helga Zepp-LaRouche
Det var en anden af Schillers ideer, hvor han sagde, »Hvert menneske har et
ideelt menneske i sig, og det er hans eller hendes store opgave i livet at

opfylde dette store potentiale og gøre dette ideelle menneske, der potentielt
set findes i enhver, identisk med det faktiske menneske.« Jeg finder også, at
dette er et meget smukt svar på ideen om, hvorfor er vi her? Hvorfor er vi på
planeten Jord? Hvad er formålet med vores eksistens?
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Skønhed er nødvendigt, ikke praktisk,
for menneskeheden
Hvordan udvikler vi i et folk en afsky for fordærv og en sand forædling af evnen
til at føle?
Schiller siger, at midlet hertil er kunsten, den skønne kunst. Han siger:
”Kunsten er, ligesom videnskaben, uafhængig af alt praktisk og af alt, hvad
menneskelige konventioner har indført, og begge kan glæde sig over en absolut
immunitet over for menneskenes vilkårlighed. Den politiske lovgiver kan afspærre
deres område, men herske inden for det kan han ikke. Han kan bandlyse hver ven
af sandheden, men sandheden selv bliver stående; han kan ydmyge kunstneren, men
ikke forfalske kunsten.”
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Helga Zepp-LaRouche sender en hilsen

til musikaften på
Manhattan i anledning af Friedrich
Schillers fødselsdag
De fleste mennesker er så bebyrdet med at sørge for deres elementære
livsfornødenheder, at de ikke ønsker, og ikke kan klare den yderligere byrde,
det er, at tænke. De er derfor tilbøjelige til at overtage deres meninger fra en
eller anden gruppe, som de tilhører, det være sig kirke, præst, klub, deres
samfundsklasse, medier eller en hvilken som helst anden gruppe. For at være i
besiddelse af visdom, være klog, og for at elske visdom, må man allerede være i
besiddelse af visdom for at påskønne den.
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Lev op til denne historiske stund –
det er måske menneskehedens sidste
chance.
Af Helga Zepp-LaRouche
Tale ved Schiller Instituttets konference i New York, 12. sept. 2015: Skabelsen
af et fredsparadigme. ” … ved disse mennesker ikke, at der findes en højere lov,
der vil hævne denne uretfærdighed? Og jeg mener, at jeg genkaldte Ibykus-digtet
(Ibykus’ Traner) af Friedrich Schiller; jeg sagde; »Kender I ikke til den
lektie, at, hvis man begår en forbrydelse, så findes der noget, der kaldes
Erinyerne, hævngudinderne, der vil komme over dig?«
læs også Lyndon LaRouches indledende indlæg her:
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‘All Men Become Brothers’:
The Decades-Long Struggle for
Beethoven’s Ninth Symphony
(‘Alle mennesker bliver brødre’:
Den årtierlange kamp for Beethovens
niende Symfoni)
See Appendix I & II below the main article.
Læs den danske oversættelse her: Ny Specialrapport: Beethovens årtier lange kamp
for den Niende Symfoni
The main article was published in Executive Intelligence Review, June 26, 2015,
Vol. 42, No. 26.
Michelle Rasmussen is Vice President of The Schiller Institute in Denmark. Email: mich.ras@hotmail.com
The Schiller Institute in the U.S. has also published an html version of the
main article. Read it here.
Download (PDF, Unknown)
N.B.: There is a mistake at the end of the main article as published in EIR. The
following quote is from Schiller, and not Beethoven:
There is something mysterious in the effect of music, that it moves our inner
self, so that it becomes a means of connection between two worlds. We feel
ourselves enlarged, uplifted, rapt—what is that called other than in the domain

of Nature, drawn to God? Music is a higher, finer language than words. In the
moments, where every utterance of the uplifted soul seems too weak, where it
despairs of conceiving more elegant words, there the musical art begins. From
the outset, all song has this basis.
Appendix I & II:
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Discussion:
Listen to an hour-long response to the article by Fred Haight of the Schiller
Institute in Canada. He discusses how Beethoven must have written the first
three movements of the 9th Symphony with the last, choral, movent in mind. He
makes an analogy to Mozart’s Ave Verum Corpus, Brahm’s Four Serious Songs, and a
Bach fugue, before presenting his musical evidence regarding the 9th Symphony.
http://schillerinstitut.dk/si/wp-content/uploads/2015/08/9thwhole.mp3

Links to other

articles on music by the author:

Bach, Mozart and the “Musical Midwife”
The Musical Offering: A musical pedagogical workshop by J.S. Bach,
or, The musical geometry of Bach’s puzzle canons
Robert and Clara Schumann, and their teacher J.S. Bach

Helga Zepp-LaRouche:
Genopbyg verden i BRIKS-æraen
Hovedtale ved Schiller Instituttets

konference i Paris, 13.-14. juni
– For dette er ikke en akademisk konference. Dette er en reel indsats for at
intervenere på et tidspunkt, hvor det er meget tydeligt, at de ledende
institutioner i G7, for eksempel, og som netop har afholdt et topmøde, er totalt
mislykkedes i at løse disse for civilisationen eksistentielle farer.
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Se hele konferencen her.

Historisk Schiller Institutkonference i Paris:
Genopbyg verden i BRIKS-æraen
14. juni 2015 – Lørdag morgen begyndte Schiller Instituttets internationale
konference i Paris under ovenstående tema, med omkring 400 deltagere fra ca. 30
lande. Som Christine Bierre sagde i sine velkomstbemærkninger til forsamlingen,
så er det meningen, at denne begivenhed skal være et alarmopkald for at få folk
aktiveret til at ændre verden snarere, end det skal være en akademisk
begivenhed, hvor man blot udveksler mange ord. Schiller Instituttets præsident
Helga Zepp-LaRouche holdt hovedtalen og gav først en rapport om det oprør, der
fandt sted i den amerikanske Kongres i går, da den med et overvældende flertal
stemte imod præsident Obamas TTIP-projekt. Dette oprør er på linje med BRIKSnationernes udfordring imod den samme fjende: Wall Street og det internationale
oligarki, som det sås på G7-topmødet sidste weekend. Dette oligarki føler sig
berettiget truet, og det kunne hellere lancere en ny verdenskrig, end det kunne
transformere sig – bemærk blot den anti-russiske retorik på G7-topmødet. Faren
for en global atomkrig er til stede, og man må være opmærksom på det.
Alternativet er en ny relation, der er fri for geopolitik, mellem nationer, der
arbejder sammen for menneskehedens fælles mål som helhed, og det, som prominente

tyskere, der kritiserede G7-topmødet, gjorde, må optrappes, især tidligere tyske
kansler Helmut Schmidt, der sagde, at man ikke alene skulle invitere Putin, men
også lederne af de fire andre BRIKS-lande. Den tyske kansler Merkel må
udskiftes, sanktionerne mod Rusland må afsluttes, den bedrageriske hjælp, der
ikke går til grækerne, men til bankerne, må stoppe, og tilhængere af folkemord,
såsom David Attenborough, der mødtes med Obama i det Hvide Hus umiddelbart før
G7-topmødet, og som ønsker at dekabonisere verden og eliminere det meste af
verdens befolkning, må stoppes.
BRIKS-alternativet er blevet opbygget siden topmødet i Fortaleza i Brasilien for
et år siden; hundreder af aftaler er blevet indgået mellem disse fem lande, men
også mellem andre lande, som det ses af de enorme projekter, Nicaragua Kanalen
og den transkontinentale Brasilien-Peru-jernbane mellem Atlanterhavet og
Stillehavet, som Kina går i gang med. Der er BRIKS’ Nye Udviklingsbank og
Asiatisk Infrastruktur-Investeringsbank, de nye institutioner, der er
forpligtende engageret til at finansiere sådanne projekter.
Den Nye Silkevej er, siden Schiller Instituttet foreslog den for 25 år siden,
aldrig kun blevet anskuet som et eksklusivt, økonomisk program, men som et
fundament for stabilitet og fred på global skala, sagde Helga. Siden den
kinesiske præsident Xi Jinping annoncerede den Nye Silkevej i 2013, er den
blevet virkeliggjort i det praktiske liv, og den er udtrykkeligt blevet
defineret som værende imod enhver geopolitik. Med hensyn til det kinesiske
input, så er det i sit koncept drevet af konfucianisme og dennes princip om
venskabelige relationer, der udvikler sig til harmoni – meget lig Nicolaus
Cusanus’ indbyrdes forbindelse mellem mikrokosmos og makrokosmos.
Helga genkaldte også Schillers forslag om at højne den menneskelige sjæl gennem
skønhedens princip, der er identisk med frihed, den samme idé om harmoni, der
fremmes gennem en stat, der blot er et middel til at opnå menneskehedens mål,
snarere end et middel for eliten til at bevare sin magt. Det, vi behøver for
fremtiden, er ægte statskundskab, der arbejder for det sande, det gode og det
skønne, og ikke for det falske, det onde og det hæslige, sagde Helga.

Men under diskussionsperioden, der efterfulgte hendes hovedtale, advarede hun
også om ikke at forblive i søvngængeriet, men blive aktiv og vække befolkningen
til bevidstheden om den akutte fare for krig og få den mobiliseret til fordel
for et paradigme for en massebevægelse, for det er nødvendigt i Europa og USA,
så man kan få smidt geopolitik ud, og en verden for menneskeheden kan blive
skabt.

Helga Zepp-LaRouche besvarer
spørgsmål på Konferencen på
Manhattan, 6. juni 2015
2.49.50
S P Ø R G S M Å L (parafrase): … man ser vores ungdoms uvidenhed, det samfundsmæssige
forfald, som vi er vidne til … jeg læste, at, i nogle områder underviser de, at
vi får vores rettigheder fra regeringen; skræmmende ting. Jeg spekulerer på,
hvordan vi skal vende noget af omfanget af dette omkring. Jeg mener, at

dagsordenen for at vende tilbage til de grundlæggende principper er så magtfuld
og vidunderlig, men det virker som en hård række at hakke, med den uvidenhed og
det samfundsmæssige forfald, vi ser i dag. Hillsdale College har talt om de
grundlæggende fædre og landets grundlæggelse, og jeg undrer på, om LaRouchebevægelsen arbejder sammen med Hillsdale, som ikke vil modtage statstilskud, så
de er uafhængige af den politiske proces og regeringen. Har De nogen tanker
omkring dette?
(Helga besvarer spørgsmålet generelt):
2.52.00
Z E P P - L A R O U C H E : Idéer er en sjov ting, for man kan ikke købe dem i en
forretning, man kan ikke veje dem, de har ingen dimensioner; de er immaterielle.
Men de er alligevel det mest magtfulde, der findes i universet. For de kan ændre
historiens gang; og hvis de krydser historiske korsveje, hvor det er de rigtige
idéer for netop det øjeblik, så kan de flytte bjerge. De kan fuldstændigt ændre
paradigmer, og det er sket mange gange i historiens løb.
Og jeg mener, at vi netop nu befinder os i en utrolig afslutning på en epoke, og
folk, der under normale omstændigheder ikke tænker så meget på historie, og det
er grunden til, at vi ønsker at gå tilbage til historiske kampe, for at lære af
dem. Men folk lever som regel deres liv, de ser på, hvad deres plan er, men de
tænker ikke rigtigt på tidsepokernes lange buer. Men hvis man ser på universel
historie fra dette synspunkt, så kan man faktisk se, at der i historiens løb har
været et par gange, hvor paradigmerne blev fuldstændigt udskiftet. Mit
yndlingseksempel er: Hvordan kom vi fra det 14. århundredes Mørke Tidsalder til
Italiens Gyldne Renæssance, som dernæst kom til at udgøre grundlaget for de
næsten 600 års efterfølgende historie? Og det var, fordi man havde et
sammenfald: For det første brød det gamle paradigme sammen; man havde den Sorte
Død, man havde flagellanter, heksebrændinger – virkeligt et samfund i forfald.
Men så kom der en genoplivelse, fordi der var en håndfuld mennesker – Dante,
Petrark, Padua-skolen, Jeanne d’Arc, Nikolaus af Kues, [kardinal] Bessarion,
Plethon – det var virkeligt en håndfuld mennesker, der passede, og der kom en
renæssance, der gik tilbage til den store, klassiske, græske periode, som kom i
form af den delegation, som Nikolaus af Kues bragte ud af Konstantinopel, efter
at byen var faldet i hænderne på muslimerne på den tid; og han førte en
delegation fra den græsk-ortodokse kirke til Koncilerne i Firenze og (Cirenza?),
og de medbragte Platons værker, der havde været glemt i Europa i 1700 år; der
var ingen, der vidste noget om Platon længere. Og dette samt et par andre
indflydelser medførte en sådan forandring, at den nye tid, der i realiteten
defineredes af især Nikolaus af Kues, fuldstændigt ændrede paradigmet. Nikolaus

af Kues sagde helt bevidst, at vi må afvise skolastikken, vi må afvise
peripatetikerne, eleverne af Aristoteles’ tænkemåde, og alt, der har med det at
gøre, og han udviklede en ny metode for tænkning. Han sagde helt bevidst, nu
siger jeg noget, som hidtil i historien aldrig har været sagt af noget menneske.
Dette var D e D o c t a I g n o r a n t i a ( O m L æ r d U v i d e n h e d ) , og der var især
tænkningen med C o i n c i d e n t i a O p p o s i t o r u m ( m o d s æ t n i n g e r n e s s a m m e n f a l d ) ,
idéen om, at det Ene er af en højere kvalitet, en højere orden, end de Mange.
Det er en metode til konfliktløsning, for når ens sind først er i stand til at
tænke på fornuftens niveau; ikke kun på niveauet for at forstå, eller ratio,
intellektets niveau, hvor man altid er fanget i konflikter, modsigelser,
paradokser, man ikke kan løse, men at man kan lære at tænke på et højere niveau,
ved at hoppe op til fornuftens niveau. På denne måde kan man udvikle en helt
anden måde at tænke på, og det er, hvad vi prøver at gøre, for det er tydeligt,
at hvis vi forbliver i området for geopolitik, såkaldte nationale interesser,
såkaldt gruppeinteresse, så vil vi få Tredje Verdenskrig, og vi vil ikke alle
sammen være her til at reflektere på det. Dette er blevet forstået blandt et
voksende antal nationer omkring BRIKS, omkring det kinesiske lederskab, hele
»win-win«-idéen. Dette er blevet mere attraktivt. Hvorfor tror man, at så mange
lande allierer sig med BRIKS netop nu – hele Latinamerika er med BRIKS, hele
Asien er med BRIKS; Afrika ser kun hen til Kina og Indien for at få hjælp, ikke
til Europa eller USA.
Man kan se sådan på det: der er to modeller. Den ene er at have krige,
konflikter, og det er USA-NATO-Europa-modellen; og så er der modellen med at gå
med i store projekter, at få gavn af samarbejde om teknologi, videnskab,
rumforskning. Overrasker det jer virkeligt, når de fleste lande siger, vi ønsker
at være en del af den anden model?
Så jeg ser ikke bare på forandringen internt i USA, internt i Europa, for der er
mange forskellige dynamikker, der kommer ind på nuværende tidspunkt. Jeg ser på
dette som en periode med meget, meget pludselige forandringer, med pludselige
skift. Hvis det europæiske system kollapser, så vil det omgående bringe
spørgsmålet om Glass/Steagall på banen. Og derfor er hele spørgsmålet om et nyt
præsidentskab [i USA] ikke blot et spørgsmål om 2016 eller 17, men spørgsmålet
om, hvilken opsætning kan der blive mellem O’Malley – der er mange
organisationer, der netop nu kæmper for aspekter af det. TPP – der er mange
spørgsmål, som folk mobiliserer omkring, for folk indser, at, nu er det
slutspillet.
Vores fremgangsmåde er ikke blot at fokusere på eksisterende netværk, selv om
det alt sammen er vigtigt og bør være inkluderet, men man må have en slags
forudanelse om, hvor historien vil være om et par uger, en måned, et par år

eller et hundrede år fra nu af. Og hvis man har de rigtige idéer, der kan komme
ind i disse dramatiske forandringer, kan man fuldstændigt ændre begivenhedernes
gang.
(Spørgeren: Tak, De har inspireret mig.)

3.13.10
S P Ø R G S M Å L : Godaften, hvordan har De det? Jeg har et par spørgsmål. De har
nævnt noget om højhastighedstog (eksprestog), som er en god idé. Hvordan ville
De fremme dette spørgsmål, og hvor vil De få pengene fra? Det er et spørgsmål.
Mit andet spørgsmål: Jeg er enig med Dem i spørgsmålet om den måde, vores børn
opdrages på, om medierne og det, vores børn ser på Tv. Noget af det, der kommer
ud af radioen, er oprørende. Hvad er Deres dagsorden mht. at øge
kendskabet/bevidstheden og forbedre præsidentskabet og øge bevidstheden omkring
den måde, forældre opdrager deres børn på og det, der vises i Tv!

3.14.25
Z E P P - L A R O U C H E : Jeg har ikke noget Tv-apparat, men i går så jeg lidt
amerikansk Tv – jeg zappede rundt på kanalerne, og jeg var fuldstændigt
forfærdet! Når man ikke har set Tv længe, og man så tænder for det, kan man
næsten ikke tro, at det kunne blive værre i forhold til for 10 år siden. Jeg må
lige korrigere: Jeg ser tysk Tv, russisk Tv, kinesisk Tv og andre programmer,
der har dokumentarer; men jeg mente især de almindelige, amerikanske, populære
kanaler. Det er rædselsvækkende; det er så dumt, så banalt, så fuldstændigt
designet til at gøre folk frygteligt dumme, og det har en metode. For nogle år
siden sagde min mand, vi burde smide fjenden ud af vores stue ved at sparke
deres Tv ud af vinduet på lossepladsen; det er måske det bedste, man kan gøre.
Jeg kan kun være enig med Confucius i, at man ikke kan regere ved dekret, men
kun ved sit eksempel. I øjeblikket befinder vi os ved en sådan korsvej. For at
sige meget klart, hvad jeg mener: Jeg mener, at vi inden for de næste par uger
sandsynligvis vil se det transatlantiske finanssystem bryde sammen. Vi vil se en
forhøjet fare for krig. Vi vil sandsynligvis se forandringer i USA’s regering.
Min mand har mange gange sagt, at, med mindre Obama fjernes fra embedet, ved
forfatningsmæssige metoder, så vil denne verdenskrig komme, simpelt hen, fordi

Obama er et redskab for denne imperiefraktion. Og hvor det er vanskeligt at se,
hvor dette skulle komme fra – historien forløber ikke, som aviserne siger det.
Hvis man ser på Første og Anden Verdenskrig, kan man se, at det, der stod i
aviserne, blot var 1 %, lige som et isbjerg, hvor man ser 1 % over vandet, og
resten er under. Der er i øjeblikket et oprør i institutionerne. Walter Jones
[kongresmedlem, R] talte om de 28 sider [hemmeligstemplede, fra den officielle
Kongresrapport om begivenhederne omkring 11. september, 2001], og det er
utroligt, at man mørklægger begivenhederne omkring 11. september – alene det er
utroligt! Men så har DIA for nyligt offentliggjort disse dokumenter, som gør det
meget klart, at regeringen løj om Benghasi. De fortalte en historie, som de
vidste ikke var sand, om, hvem der dræbte ambassadør Jack Stevens; de vidste, at
de libyske våben skulle til de syriske oprørere; de vidste, at disse oprørere
ville bygge et kalifat, hvilket er ISIS netop nu i Irak og Syrien. Disse
dokumenter var kendt af Benghasi-komiteen, men nu er de deklassificeret, og de
kan bruge dem. Der var også Hersh-afsløringerne og mange andre spørgsmål, som er
en forfatningsmæssig grund til at undersøge, om denne præsident bør forblive i
embedet.
På den anden side er O’Malley fortaler for Glass/Steagall, og Glass/Steagall er
første skridt; men derefter må man have et kreditsystem. Måden, hvorpå vi får
maglev-tog eller eksprestog eller andre højteknologiske højhastighedstog er ved
at anvende Alexander Hamiltons principper, for at fjerne kasinoøkonomien, vende
tilbage til et kreditsystem, vende tilbage til en Nationalbank, udstede
kreditlinjer. Hver gang, man i historien har anvendt dette Amerikanske
Økonomiske System, såsom under Meiji-genoprettelsen, Tysklands genopbygning
efter Anden Verdenskrig, hvor Kreditanstalt für Wiederaufbau brugte samme
metode, som Roosevelts Reconstruction Finance Corporation til finansiering. Det
var sådan, Tyskland blev genopbygget fra en ruinhob og til det tyske, økonomiske
mirakel. Så finansieringen er ikke noget problem, for man kan bevise, at i hvert
eneste tilfælde, hvor dette blev anvendt, var fordelen større, selv
skatteindkomsten var større end den oprindelige kredit, der blev udstedt,
simpelt hen fordi det er hemmeligheden ved menneskelig arbejdskraft, at den
skaber mere, end den bruger til at arbejde med. Den skaber en merværdi i forhold
til det, som råmaterialerne, værktøjet osv. oprindeligt repræsenterede. Så
hemmeligheden ved et kreditsystem er, at det betaler sig selv. Man betaler ikke
noget for det, man anvender bare den rigtige metode. Hvis dette sker, tror jeg,
at der vil komme en opstand i hele verden, og folk vil kræve bedre uddannelse.
De vil se tilbage på perioder i historien, hvor USA var storslået. Det er
derfor, det er så vigtigt at gå tilbage til USA’s oprindelse og studere, hvordan
republikken rent faktisk blev dannet; men også at se på andre lande. Jeg har
længe sagt, at vi kun vil komme ud af denne krise, når vi får en ægte dialog
mellem civilisationerne, hvor hver kultur og hver nation relaterer til den

bedste tradition i den andens kultur. Tyskland er ikke 12 års
nationalsocialisme; Tyskland har sandsynligvis også det største antal store
videnskabsmænd, opfindere, digtere. Hvis man genopliver dem, og dernæst
relaterer til Kina, den fem tusinde år gamle nation med Konfucius, Mencius; med
mange perioder, hvor Kina var verdens førende nation, faktisk helt frem til det
15. århundrede. Vi relaterer til Indien, ikke ud fra standpunktet om den
nuværende fattigdom i nogle egne af Indien, men som en at de største
civilisationer; de vediske skrifter, Upanishaderne, Gupta-perioden, den indiske
renæssance i slutningen af det 19. og begyndelsen af det 20. århundrede, Tagore.
Det samme med Rusland. Rusland har en storslået historie, med ikke blot Pusjkin
og andre store digtere, men også med videnskab. Vi må simpelt hen fokusere på
hele menneskehedens store præstationer, og så kommunikere dette og bygge en ny
renæssance ud fra det. Jeg mener, at det er lige så meget inden for rækkevidde,
som at den Nye Silkevej bliver til Verdenslandbroen. Hvis vi kommer igennem den
kommende periode, som altså er krakket, genindføre Glass/Steagall, vende tilbage
til politik efter Hamiltons principper, gå med i BRIKS, få en gældskonference
for Grækenland og hele Europa, og så gå med i den Nye Silkevej; hvis vi gør det,
så vil vi, om et par år, se tilbage på denne periode og sige, hvor var vi dumme,
at vi ikke foretog dette spring noget før. Nu læser folk, de studerer, de nyder
at være skabende, de distribuerer det og viderekommunikerer det til deres børn.
Det beror alt sammen på den aktuelle periode, det er ligesom en prøve for
civilisationen; vi kunne miste alt, det kunne ske, at vi ikke mere vil
eksistere. Men hvis vi arbejder sammen for denne eksisterende plan, der allerede
er i færd med at blive virkeliggjort af mere end halvdelen af menneskeheden,
kunne vi få en ny renæssance, der er skønnere end nogen af fortidens
renæssancer. Og jeg ønsker, at I virkelig skal have forestillingsevne; hvordan
ønsker I, at verden skal se ud om hundrede år? Og så hjælpe os med at kæmpe for
at virkeliggøre det.
S P Ø R G E R E N : Blot et tillægsspørgsmål: er det korrekt at sige, at vi er i krig
inden for et år?
Z E P P - L A R O U C H E : Faren er der lige nu. Det er derfor, min mand bliver ved med
at sige, at Obama må fjernes fra embedet ved forfatningsmæssige midler. Grunden
til, at jeg nævnte isbjerget, at man kun ser den øverste del, og ikke den
nederste; hvis man ser tilbage på historien, og man skriver Anden Verdenskrigs
historie, så ser man, at der var en stor del, der lå under vandet, som var
diplomati, efterretninger, hemmelige efterretningstjenester, alle mulige
processer, som man ikke ser; og jeg har en klar mistanke om, at der bag alle
disse skandaler, der nu rammer Obamaregeringen, er et engagement fra nogle
institutionelle kræfter i USA, der ønsker at stoppe 3. verdenskrig. Det er min

[overbevisning] – jeg har ikke bevis for det, men jeg tror, at hvis man ser
tilbage på, hvordan historien fungerer, så bruger folk undertiden en skandale
til at standse noget, som de ikke har modet til at sige højt og ligeud. Jeg ser
i øjeblikket en stor uro – f.eks. pressekonferencen om de 28 sider, som Rand
Paul afholdt sammen med kongresmedlemmerne Walter Jones, Massey og Lynch, og
familierne til ofrene for 11. september, og så Bob Graham, senatoren, den
tidligere leder af Kongresundersøgelseskomiteen for 11. september var der også;
det fik pressedækning over hele USA og internationalt. Når det først begynder at
ske, så kan det ikke stoppes. Hvorfor er det så vigtigt? Fordi man så kommer
frem til de virkelige årsager til terror, finansieringen af terror. Man må
genoverveje hele den aktuelle politik, som f.eks. Irak, baseret på løgne;
Afghanistan, baseret på løgne; Libyen, totalt løgn; Syrien, totalt løgn. Alt
dette vil blive undersøgt, og folk vil sige: Vent lige et øjeblik. Var disse
krige, baseret på løgne, virkeligt fremmende for amerikanske interesser? Eller
var de det modsatte? Forårsagede halshugningen af én terrorist ved magt ikke, at
der opstod 30 nye? Burde vi ikke have en helt anden fremgangsmåde, og hvis USA
ville gå med i BRIKS og den Nye Silkevej, kunne vi gå sammen med Rusland, Kina,
Indien, Iran, Egypten, Syrien, og så kunne vi udvikle Mellemøsten, og så ville
man udtørre terroren. Hvis man blot fortsætter med at bombe, vil det skabe mere
kaos og mere … Så man må have et komplet overblik over det hele, og det kunne
ske i de næste uger og måneder.

S P Ø R G E R : Om sandsynligheden for 3. Verdenskrig: USA sendte en militærenhed ind
i Ukraine for at være rådgivere for de ukrainske nazister, der har magten, og
denne militærenhed var 173. Luftbårne, ’De skrigende ørne’. Rent historisk
sender man ikke ’De skrigende ørne’ ind, med mindre man har til hensigt at
kæmpe. Sidst, de blev sat ind, var i den sydvietnamesiske republik for at
rådgive dem, og I ved, hvad det førte til. Dette er blot en kommentar til
sandsynligheden for 3. Verdenskrig; det er en reel trussel.
3.35.15
Z E P P - L A R O U C H E : Jeg mener, at denne idé med en win-win-strategi, som Kina har
sat på dagsordenen, virkeligt er måden at overvinde det på, for når man først
har – det er derfor Schiller Instituttet og EIR udgav denne nye rapport, »Den
Nye Silkevej bliver til Verdenslandbroen«, som virkeligt er idéen om den fælles
interesse for alle. Det er sådan, man overvinder geopolitik, og jeg mener, at
det faktisk er konceptet, at hvis man begynder med menneskehedens fælles
interesser, kan man reorganisere alle institutioner til at tilpasse sig til det.
Når man først har en Verdenslandbro, vil man få en ny sikkerhedsarkitektur, som

slutteligt vil have til følge, at forsvar bliver unødvendigt. For hvis man
arbejder sammen – vi skulle være i stand til at blive atomvåbnene kvit ved enten
at fjerne dem eller gennem våben, der bygger på nye, fysiske principper, hvilket
var SDI (Strategisk Forsvarsinitiativ), som Lyndon LaRouche promoverede, og
næsten fik gennemført, for nogle og tredive år siden.
Jeg er fuldt og fast overbevist om, at vi har nået et punkt i menneskehedens
historie, hvor vi enten foretager dette spring, eller også vil vi ikke
eksistere. Der bliver ikke endnu en lille krig … jeg tror, at vi er ved et
punkt, hvor vi enten foretager et evolutionært spring til det nye paradigme for
menneskehedens fælles mål, eller også er det efter al sandsynlighed ikke værd at
diskutere, hvad der bliver tilbage.
…
(Helga om princippet om én menneskehed)
Jeg taler faktisk ikke om en ny organisation; jeg taler om et nyt princip. Et
princip, som på en vis måde er idéen om, at man har nationale interesser imod
andre nationers, eller grupper af nationers, interesser. Det er en udlevet idé.
Vi må gå over til den idé, at der kun er én menneskehed, og at denne ene
menneskehed kun har én interesse. Vi må se på det, lige som astronauterne, som
den blå planet ude fra rummet, uden for planeten, og de siger alle det samme,
kosmonauter, taigonauter, astronauter; de kommer alle sammen hjem med den samme
oplevelse, de siger: Min Gud, vores planet er så lille i det enorme Solsystem, i
en endnu større galakse, og der er milliarder af galakser der ude, som vi næsten
intet ved om. Så hvorfor ikke arbejde som én civilisation og forsvare denne blå
planet i dette ekstremt store univers og forsøge at forstå, hvordan vi som art
kan overleve? For den menneskelige civilisation er skrøbelig. Geofysikere
fortæller os, at, i universets historie opstod mennesket blot ét sekund før
midnat, og det vil forsvinde ét sekund efter midnat. For når Solen ophører med
at fungere, om to milliarder år, eller vi rammes af asteroidenedslag, så er det
farer, der kunne eliminere os pga. farer fra rummet. Vi fastholder, at dette er
en tåbelig idé, for argumentet imod disse mennesker er, at det ville betyde, at
Beethoven har komponeret forgæves, eller Schubert eller Schumann, Bach, Mozart;
og det er en uacceptabel idé. For hvordan kan man have en sådan skønhed i musik,
der forsvinder? Så vi må tænke på, at vi skal være den udødelige art. Vi skal
være den første art – og vi ved jo ikke, om der er andre arter et sted, vi har
ikke mødt dem – men på nuværende tidspunkt er vi den eneste, skabende art. Vi må
sørge for, at vi nu gør det rigtige, så vi kan eksistere om to milliarder år, ti
milliarder år, eller i al evighed. At tænke sådan; tænk ikke på små spørgsmål,
tænk på store spørgsmål. Det er det, der gør os til mennesker; intet dyr har

nogen som helst idé om fremtiden. Hvis man siger til sin hund, at i morgen vil
vi gå en tur, så vil hunden løbe hen til døren og ’sige’ gå en tur! Den har
intet begreb om, at, i morgen er i morgen. Den hører ’gå tur’, og så vil den gå
tur nu. Hvis man siger til sin hund, at man vil give den en dejlig steg til dens
fødselsdag om tre måneder; det er bare ærgerligt!
…
(Helga om en positiv bevægelse for fremtiden)
3.44.00
Jeg vil gerne sige, at det, vi har brug for i USA, og de fleste andre steder i
verden, er en massebevægelse for udvikling.

De fleste mennesker har et

spørgsmål, som de kan lide at kæmpe IMOD – det er nyttigt, og det bør ske – men
jeg mener, at det, vi virkeligt har brug for, er en massebevægelse for
fremtiden. En massebevægelse for en kulturel renæssance, for en global
genopbygning af økonomien, for kun, hvis man har en positiv løsning, at man kan
løse kriminaliteten, ungdomskriminalitet, pornografi, alle mulige perversioner;
man må have en positiv idé.
…
(Helga om betydningen af historie som videnskab)
3.51.20
Jeg vil gøre det ganske kort: Det, der er så fascinerende ved historie, er, at
det er en videnskab. De fleste mennesker mener ikke, at historie er
videnskabelig. Beviset er, at f.eks. at Friedrich Schiller var i stand til at
gennemskue Habsburg-imperiets forkerte rapporter om Wallenstein og uden
historiske optegnelser kunne nå frem til en korrekt vurdering af, hvem
Wallenstein var, hvilket først blev bevist af historikere 150 år senere. Med
andre ord, så var han i stand til at erkende den nødvendige idé, baseret på den
idé, at han allerede havde mistanke om, at kildematerialet var forkert, baseret
på, hvem der havde videregivet det. Det er for mig et meget godt eksempel på en
evne til forudanelse, som gør Lyn i stand til hele tiden at give et begreb et
navn, en ny udvikling, hvor han siger, det er dette, og så siger folk flere
måneder senere, nå ja, LaRouche var den første til at give det et navn. Der er
en enestående overensstemmelse med sindets skabende evner, og så, hvordan
historien udvikler sig, hvilket er en videnskab. For mig er der en stor
overensstemmelse med Friedrich Schillers skrifter, ’Hvorfor bør vi studere

universalhistorie’, som jeg virkeligt vil anbefale alle at gå hjem og læse,
’Hvorfor, og til hvilket formål, studerer vi universalhistorie?’. I slutningen
siger han, at hvis man forstår den rigdom, vi har arvet fra tidligere
generationer, bør det opmuntre og inspirere os alle til at bidrage med noget,
således, at når vi forlader livets scene, har vi tilført en rigdom til de
kommende generationer. Og det kan vi alle sammen gøre. Det inspirerer os. Det
forbinder os med den kæde af generationer før os, der er døde, og det er
forbindelsen og broen til fremtidens generationer, hvis vi organiserer vores liv
på en rig måde, så vi bidrager til civilisationens fremskridt. Det er i
realiteten meningen med historie på en ikke-akademisk måde.
…
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– Schiller på dansk
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Links til Schillers foredrag: »Hvad er, og til hvilken formål studerer vi
universalhistorie?«:
På originalsproget på det tyske Schiller Instituts side:
klik paa “antrittsrede” på venstre side for at komme til
“Was heisst und zu welchem Ende studiert man Universalgeschichte?“
På engelsk på det amerikanske Schiller Instituts side:
“What is, and to what end, do we study Universal History?”
Artikler om Friedrich Schiller på Schiller Instituttets hjemmesider i andre
lande:
Svensk:
»Vårt behov av Schiller i dag«, af Helga Zepp-LaRouche
Svensk oversættelse af Schillers udvalgte værker
Tysk side
Amerikansk side
Friedrich Schiller på dansk:
Udvalgte Skrifter, oversat af Frederik Schaldemose (1833).

Indeholder :
Kabale og Kærlighed side 1 (13) og
Maria Stuart side 147 (159)
Schillers udvalgte værker bind 3, oversat af Johannes Magnussen (1896).
Indeholder:
Jomfruen fra Orleans
Schillers udvalgte værker bind 8, oversat af Johannes Magnussen (1896).
Indeholder:
Wallenstein-trilogien.
10 digte oversat af Uffe Birkedal (1906).
Indeholder bl.a. Ibykus’s Traner.

Video: Friedrich Schillers æstetiske
filosofi
v/Leni Rubinstein. Dansk tale
Se også:

Oversigt over vore danske artikler om Schiller

Fest i anledning af Friedrich
Schillers fødselsdag

Helga Zepp-LaRouche:
Et valg mellem liv og død i form af
to systemer:
BRIKS og den videnskabelige,
økonomiske revolution vil forandre
verden
International videokonference, Mexico City 20. nov. 2014.

Schiller Instituttets stifter, Helga Zepp-LaRouche, talte til et overfyldt
publikum på flere end 100 mennesker, de fleste unge, der var samlet i Mexico
City til et seminar med titlen »Et valg mellem liv og død og to systemer: BRIKS
og den videnskabelige, økonomiske revolution, som vil forandre verden«. ZeppLaRouche bragte dette budskab til denne nabo til USA midt i politiske
omvæltninger og sagde til dem, at den revolution, der er centreret omkring Kinas
Nye Silkevejsinitiativ og BRIKS-nationernes kamp for udvikling giver anledning
til optimisme for Mexico, og for menneskeheden i almindelighed.
Helga Zepp-LaRouche: Goddag. Det glæder mig meget at sende jer mine hilsner på
denne måde, og ikke blot til jer i Mexico, men også til de mennesker, der lytter
i Argentina, Chile, Columbia, Peru, Guatemala, Spanien og sandsynligvis i mange
andre lande.
Vores civilisation befinder sig i øjeblikket ved en korsvej, hvor menneskehedens

fremtid er et fuldstændig åbent spørgsmål. De er stadig mulighed for at vi ender
med en global krig, der ville føre til civilisationens udslettelse. Denne fare
er til stede, og den er meget akut.
Men grunden til, at jeg ikke desto mindre er optimistisk med hensyn til, at vi
har en chance for, ikke alene at undgå dette, men også for at indlede en ny æra
i civilisationen, som er radikalt anderledes og meget mere i overensstemmelse
med menneskets værdighed, og dette har at gøre med udviklingen i BRIKS-landene
og i mange lande, der har tilsluttet sig denne kombination af nationer.
Lige nu er der en enorm fare til stede, på grund af præsident Porosjenkos
provokationer i Ukraine, hvor han ikke alene afskærer befolkningen i Østukraine
fra humanitær hjælp, skoler, pensioner, midler til at drive hospitalerne, i et
tydeligt forsøg på at provokere Rusland til at respondere og dernæst få Rusland
viklet ind i en krig, eventuelt med NATO; Porosjenko har endda udtrykkelig sagt,
at man ikke kan udelukke en krig med Rusland. Jeg mener, at det eneste måde at
besvare dette på er, at det internationale samfund kommer ud og fordømmer, hvad
Porosjenko laver, han, som kom til magten gennem et kup i Kiev, som fik hjælp af
mange nazister, og endnu i dag er hans regering gennemsyret af nazister. Dette
kup var resultatet af en mangeårig manipulering, især fra briterne, USA, NATO,
EU og ulykkeligvis også den tyske regering. Så jeg mener, at det eneste svar må
være, at det internationale samfund fordømmer det, som Porosjenko laver og
absolut standser sanktionerne mod Rusland, for det var alt sammen baserede på
løgne og åbenlyse provokationer. Derfor bør alle lande, især de europæiske, der
ønsker at overleve, standse denne politik og se på det perspektiv, som findes
for alle andre i form af BRIKS-landene.
Verden er heldigvis forandret, og magtkombinationen er ikke længere, som den
var, for blot fire måneder siden. Det begyndte faktisk for over et år siden, da
den kinesiske præsident Xi Jinping annoncerede Den nye Silkevej: Det var idéen
om at forbinde de gamle handelsruter fra antikkens tid mellem Kina og Europa
gennem Centralasien, og alene dette var et fantastisk perspektiv, fordi
antikkens Silkevej ikke alene forbandt lande og nationer, men i datiden betød at
overvinde enorme udfordringer i form af ørkenen og have, og det førte til et
stort spring fremad i evolutionen og udviklingen af civilisationen på daværende
tidspunkt. I dag ville dette have endnu større betydning, hvilket jeg vil tale
om hen ad vejen.
Det næste skridt kom så i november måned sidste år, da Xi Jinping tilføjede
idéen om Den maritime Silkevej, som igen var idéen om at forbinde alle landene
omkring Stillehavet og øge handelen gennem at bygge havne og søfartsruter, og
helt enkelt integrere hele Sydasien og Sydøstasien i langt, langt højere grad.

Det næste, virkelige store skridt i udviklingen af et nyt system var topmødet,
der fandt sted i maj måned mellem præsident Putin og Xi Jinping i Shanghai, hvor
de indgik 48 betydningsfulde, økonomiske samarbejdsaftaler, samt den berømte 30årige gasaftale, som i sig selv var en virkelig stor begivenhed, fordi det
betød, at Rusland og Kina fra nu af var bundet i et strategisk partnerskab, som
var kommet for at blive.
Det næste virkeligt kvalitative skridt skete, da BRIKS-landene mødtes i juli
måned i Fortaleza, Brasilien, hvor de indgik store aftaler og, i særdeleshed,
hvor de besluttede at opbygge en ny finansinstitution, den Nye Udviklingsbank,
en bank, som udelukkende kun var helliget finansiering af projekter, og ikke
længere spekulation; og de skabte ligeledes valutareservefonden, Contingency
Reserve Arrangement, CRA. Begge disse institutioner fik indledningsvis en
startkapital på 100 milliarder dollars, og meningen med CRA er, at den skal
forsvare alle deltagende lande mod spekulative angreb fra gribbefondene, fra
hedgefondene og lignende institutioner.
På denne BRIKS-konference opsummerede Xi Jinping den 16. juli ånden i sin
indsats. Han sagde: »Historien lærer os, at junglens lov ikke er den rette vej
at følge for menneskehedens sameksistens. Alle nationer bør følge det samme
princip om tillid, at lære af hinanden, at arbejde sammen til fælles fordel og
at skabe en harmonisk verden og vedvarende fred til fordel for det almene vel.«
De vestlige lande har meget svært ved at forestille sig, at der findes en gruppe
nationer, hvis ledere rent faktisk virkelig arbejder for at fremme det almene
vel. Men historisk set kan denne idé imidlertid føre sin filosofiske tradition
tilbage til værkerne af Nicolaus Cusanus, det 15. århundredes store tænker og
grundlæggeren af den moderne nationalstat og af moderne videnskab. Han havde
denne idé, at overensstemmelse i universet, og på planeten, kun er mulig, hvis
alle elementer i mikrokosmos udvikler sig i harmoni med et enkelt makrokosmos.
Hvis man overfører denne tanke til nationerne, så kan der kun opnås fred på
planeten, hvis alle nationer opnår deres maksimale, potentielle udvikling og
samtidig gør til deres interesse at udvikle de andre nationer bedst muligt, og
omvendt. Denne idé indgik for øvrigt i Den westfalske Fred, som endelig
afsluttede 150 års religionskrige i 1648, og dette blev faktisk atter til
grundlaget for international lov og FN-charteret.
Denne idé er i dag BRIKS-landenes ledende princip. Det, der er vokset af denne
ånd, er et enormt antal projekter. Efter BRIKS-konferencen var der også et møde
mellem BRIKS-landenes statschefer og statscheferne fra Unasur og lederne af
Celac. De har alle sammen indgået aftaler om et sådant antal projekter, at hvis
disse alle gennemføres, og det er man allerede begyndt at gøre, så vil det

fuldstændig transformere Sydamerika i løbet af få år. For eksempel: der er
samarbejde omkring atomkraft mellem mange lande, mellem Kina, Brasilien,
Argentina, Rusland, Indien, Bolivia og mange flere. Der er konstruktionen af en
sekundær Panamakanal gennem Nicaragua med kinesisk hjælp. Kina hjælper også med
at bygge en transkontinental jernbane i hele Sydamerika, begyndende med en
jernbanelinje fra Brasilien til Peru.
Det, der i det væsentlige er sket med denne geometri er, at en enorm optimisme
er brudt ud, og at lande, som i årevis har forsøgt at bygge projekter, men som
ikke fik lov til det pga. af IMF’s betingelsespolitik med krav om nedskæringer,
nu kan gå videre med det, med hjælp fra BRIKS, med hjælp fra de nye
finansinstitutioner, som man er i færd med at opbygge; så dette er en
fuldstændig ny fase i civilisationens historie.
Og denne proces har taget endnu et stort spring fremad i de seneste tre uger:
For, for tre uger siden, var der midtvejsvalg i USA, som førte til et bragende
nederlag for Obama, og dette har i en vis forstand medført, at, alt imens det
ikke har løst USA’s problem, for nu har man de endnu mere problematiske
republikanere, der vil overtage magten i begge Kongressens huse til januar, så
foregår der alligevel også noget i USA. Obamas nederlag symboliserer imidlertid
også på en vis måde USA’s fald, og ligeledes formindskelsen af Europa, der er en
slags koloni til den nuværende regering i Washington.
Dette blev meget klart under mødet i APEC [Det økonomiske samarbejde i det
asiatiske Stillehavsområde] i Beijing. For det, de skete der, var grundlæggende
set, at både Obama og – europæerne var ikke til stede – men ved det
efterfølgende G20-møde i Australien blev også Europæerne virkelig kørt ud på et
sidespor, for de har faktisk intet at tilbyde. Europæerne og USA har et system,
der udelukkende er baseret på monetarisme. Og dette system, som er blevet
fordømt, for øvrigt af Pave Frans, som har sagt, at dette økonomiske system må
have tilføjelsen af det femte bud, »Du skal ikke dræbe«, fordi det er et system,
der dræber! Faktisk har dette system, som udelukkende er bygget på profit og kun
har gjort en håndfuld mennesker rige, mens det har forarmet de mange; dette
system har gjort, at nu 85 individer på planeten tjener lige så megen rigdom,
som 3,5 milliarder mennesker! Pave Frans sagde også, at et system, hvis eneste
formål er profit, virkelig bør ændres, og det var hans budskab til G20-topmødet.
På APEC-topmødet blev det meget klart, at det døende, monetaristiske system er
på vej ned. Det var præsident Obamas oprindelige plan, at han ikke engang ville
tillade, at kinesernes Asiatiske Infrastruktur-Investeringsbank, eller
Silkevejen, blev diskuteret på APEC-mødet! Men i de syv dage forud for APECledermødet ændredes dynamikken totalt. Xi Jinping præsenterede, trin for trin,

de kinesiske initiativer – den Nye Silkevej, som er et program – de betyder
faktisk, at Kina, som har været igennem den største udvikling, noget land har
gennemført på planeten i de seneste 30 år, har løftet hundrede millioner af
mennesker ud af fattigdom, siden Deng Xiaopings reformer, og i løbet af disse 30
år er Kina kommet langt. I begyndelsen begik landet nogle fejl ved at producere
billigt arbejde, til eksport til USA og Europa; men skridt for skridt har landet
overvundet dette. Der var også den periode, hvor Kina blot kopierede fra andre
lande – alle, der nogensinde har gennemført en industriel revolution, har
kopieret fra andre lande, inklusive USA. Jeg ville sige, at det gør USA stadig i
dag, med NSA’s udspionering, som f.eks. oprører europæiske industrifolk meget,
så folk burde ikke lave for meget postyr over kopiering – men Kina har nu også
med held ladt denne periode bag sig. For Kina er nu baseret på et
innovationsbaseret samfund og ditto industri, og inden for mange områder er det
nu en verdensleder.
Alt dette blev præsenteret af Xi Jinping, med samt den nye Silkevejsfond, som
Kina finansierer med 40 mia. dollars, og på det efterfølgende ASEAN
[Sammenslutningen af Sydøstasiatiske Nationer] annoncerede de, at de ville
investere 20 mia. dollars på at få søsat den Maritime Silkevej.
Der er en enorm optimisme, og det førte til en situation, hvor man kunne sige at
alle de andre lande ligesom flokkedes omkring Kina. Frihandelsaftalen for det
asiatiske Stillehavsområde, FTAAP, var den dominerende frihandelsmodel, og selv
Obama sagde i sin tale, at TPP, Trans-Pacific Partnership, hvis oprindelige
hensigt var at ekskludere Kina, blot ville være et skridt på vejen til den mere
inkluderende, kinesiske model.
Kina har derfor taget lederskabet, og det har taget lederskabet ikke alene med
alle disse økonomiske infrastrukturinitiativer, men også med rumprogrammet. Kina
skabte et enormt gennembrud med sin månemission sidste december, hvor Yutu
månerobotten landede på Månen, og det har fremskyndet nye missioner siden da,
med idéen om meget snart at bringe råmaterialer tilbage fra Månen til Jorden,
som udvindingen af helium-3 for dernæst at anvende det til en økonomi baseret på
fusionskraft på Jorden. Dette er et fantastisk perspektiv, for når vi først kan
bruge helium-3 til fusionsprocesser på Jorden, betyder, at mennesket kan opnå
energisikkerhed, råmaterialesikkerhed, og vi vil således fuldstændig komme ud
over udsigten til at skændes om angiveligt sparsomme ressourcer.
I de seneste aftaler mellem Rusland og Kina og mellem Rusland og Indien er man
også blevet enig om samarbejde omkring rumfart, hvor Indien havde et
sensationelt gennembrud med sin første kredsløbssatellit omkring Mars. Indien
blev således den første nation, der lykkedes med at opsende en satellit i

kredsløb om Mars i første forsøg, og det endda til 10 % af omkostningerne, som
et lignende NASA-projekt på samme tid kostede.
Det eneste, positive element, der er kommet fra Europa for nylig, har været det
storslåede gennembrud med Rosetta og Philae-landingsfartøjet, som landede på
kometen »Chury« [komet P67 Churyumov-Gerasimenko], som er et program, der var ti
år undervejs, hvor Rosetta måtte rejse 7,1 mia. kilometer for at nå til denne
komet. Her er formålet at finde ud af universets oprindelse, livets udvikling og
lignende spørgsmål.
Hvorfor er disse gennembrud i rummet så spændende? Ført og fremmest er de en
total gendrivelse af de løgne og det vanvid, som kommer fra miljøbevægelsen og
dens oligarkiske herrer, som Verdensnaturfonden, Romklubben, Prins Philip og Det
britiske Imperium generelt. De har alle påstået, at vil lever i et lukket system
med knappe ressourcer, og at en bæredygtig udvikling er den eneste måde,
menneskeheden fortsat kan eksistere. Dette er selvfølgelig en total løgn, for
selvfølgelig lever vi ikke i et lukket system; vi lever i et anti-entropisk
univers under konstant udvikling, underlagt helt andre principper.
Den store, tysk-amerikanske videnskabsmand og raketspecialist Krafft Ehricke
udviklede denne idé med, at kolonisering af rummet er den næste fase i
menneskehedens udvikling. Han havde denne idé om, at livet oprindeligt i
universets evolution udviklede sig ud af havene ved hjælp af fotosyntese og op
på kontinenterne, og dernæst udviklede arter med en stadig højre
energigennemstrømningstæthed i deres metabolisme. Da mennesket så kom, udviklede
disse mennesker sig meget hurtigt ved først at bosætte sig langs have og floder
og dernæst tid efter anden udviklede infrastruktur, kanaler, som Karl den Store,
der var den første til faktisk at foreslå, at man byggede kanaler til at
forbinde floderne, og veje, og med udviklingen af jernbaner erobrede denne
infrastruktur mere og mere udviklingen af kontinenternes indre. Med det nye
perspektiv med den Nye Silkevej, som vi for øvrigt foreslog, da Sovjetunionen
kollapsede; først i form af den Produktive trekant, og dernæst, efter
Sovjetunionens opløsning i 1991, foreslog vi en Ny silkevej til at forbinde de
europæiske og asiatiske industri- og befolkningscentre, og vi kaldte det den Nye
Silkevejs Eurasiske Landbro.
Dette projekt er nu kommet på dagsordenen, og når det er bygget, vil det være en
Verdenslandbro, som vil bringe velstand ud til alle kroge i verden, og det vil
overvinde indlandsområdernes underudvikling, som stadig eksisterer på de
forskellige kontinenter.
Men denne fase i evolutionen vil slutte, og den næste, naturlige fase i

evolutionen vil dernæst blive opbygningen og udvidelsen af infrastrukturen til
det nære rum, og et andet ord for dette er kolonisering af rummet og udvikling
af rummet.
Den Nye Silkevej vil, på en vis måde ligesom den gamle Silkevej, også udveksle
de mest avancerede teknologier. I den antikke Silkevejs dage var disse
teknologier fremstilling af silke, papir, krudt og teknologier til fremstilling
af porcelæn, og i dag vil det være udveksling af teknologi vedr. atomkraft,
fusionsenergi, rumforskning og rumrejser, og hele verden, hele planeten, vil
blive transformeret til at blive en mere og mere vidensbaseret økonomi. Og så
kan enhver se, at Vladimir Vernadskijs fantastiske idé absolut går at bevise:
Nemlig, at der er en fundamental forskel mellem mennesker og dyr; at mennesket
er den eneste art, som atter og atter kan gøre fuldstændig nye opdagelser, som
ingen før så meget som kunne tænke, som ingen har gjort før, og dette er en
proces, hvor vi nu virkelig befinder os ved en skillevej, hvor virkelig er ved
at komme i gang.
Tænk en gang på dette: De seneste 10.000 år af menneskets historie, siden den
sidste istid, er en meget kort tidsperiode, hvis man sammenligner med universets
alder generelt. Men den udvikling, der har fundet sted i løbet af disse 10.000
år, er simpelt hen absolut enorm. For eksempel, en genstand som den, der plejede
at være en håndøkse eller en dobbeltsidet håndøkse [en stenalderhåndøkse eller
skæreredskab], er i dag på størrelse med en smartphone; og med en smartphone kan
man gøre alt muligt; man kan have internationale videokonferencer, man kan
udføre undersøgelser, man kan gøre en enorm masse ting. Tænk en gang efter, fra
en håndøkse til en smartphone, objekter af samme størrelse, men hvor meget
teknologi er medgået til det? Og tænk nu på, hvis vi fortsætter med at udvikle
os på denne måde, hvor vil menneskeheden så være om 100 år fra i dag? Om 1.000
år? Om 10.000 år? Dette gør det åbenbart, at Vernadskijs begreb om, at
universets evolution fra den uorganiske til den biologiske sfære, til noosfæren,
udvikler sig på en sådan måde, at noosfæren vil dominere mere og mere over
biosfæren, og at den menneskelige kreativitet vil være det, der dominerer og er
det fremherskende i hele universet.
Vi må derfor definere nutiden ud fra et fremtidsperspektiv, for vi kan allerede
nu se, hvad menneskeheden vil være i stand til i de kommende århundreder og
årtusinder, og vi stadig befinde os i civilisationens fosterstadie, og at tiden
nu er inde til at blive voksne.
Det står også klart, at denne nye, økonomiske verdensorden, som meget, meget
hurtigt er på vej frem ved hjælp af det centrum, som er Kina, Rusland, Indien og
BRIKS-landene, absolut må kombineres med en ny, kulturel renæssance og

menneskets æstetiske opdragelse. Det er baseret på det billede af mennesket, som
går ud på, at ethvert menneske, hvert lille, nyt spædbarn, der fødes på denne
planet, har potentiale til at blive et geni. Ikke et geni i form af en person,
som bare gør underlige ting, men et geni, som er en skøn sjæl; en person, for
hvem, i henhold til Friedrich Schiller, lidenskab og pligt, frihed og
nødvendighed, er en og samme ting. Det er det, fordi der ikke længere er nogen
modsigelse for en sådan person, der med glæde gør, hvad der bidrager til
menneskets fortsatte udvikling, og så hvad han kan lide at gøre! Han/hun vil
ikke udføre sin pligt som en opgave, han/hun ikke kan lide, men vil finde sin
identitet i kreativiteten, og dette vil blive hele menneskehedens identitet.
Det er derfor, vi lægger så meget vægt på klassisk kultur, for vi må samtidig
med at afvise det døende, monetaristiske system også afvise den frygtelige
popkultur, som følges ad med globaliseringen, og som har tendens til at
forvandle mennesker til dyr, eller i det mindste til dumme tåber.
Det, vi i stedet skal gøre, er at genoplive de bedste, kulturelle traditioner i
hver nation. Kina har f.eks. en vidunderlig, 5.000 år gammel historie, og
konfucianisme, der er 2.500 år gammel, og denne filosofi leder i øjeblikket Xi
Jinpings politik – jeg er ikke den mindste smule i tvivl om, at det forholder
sig sådan.
Indien: Indien har ligeledes en lang tradition og er også en af civilisationens
vugger. Det har en meget rig, filosofisk historie med den vediske tradition,
Upanishaderne, Gupta-periodens skønne dramaer, den vidunderlige, indiske
renæssance, der varede fra slutningen af det 19. til begyndelsen af det 20.
århundrede og frembragte så fantastiske poeter som Rabindranath Tagore.
Der er Rusland, som har usædvanlige digtere som Pushkin og videnskabsmænd som
Mendelejev og Vernadskij. Der er Spanien med Cervantes og Goya; Italien med
Dante, Leonardo da Vinci og Brunelleschi. I Tyskland har vi de vidunderlige
traditioner fra Nicolaus Cusanus (Nikolaus von Kues), Kepler, Bach, Beethoven og
Schiller.
Vi må genoplive alle disse kulturelle højdepunkter og dernæst få en dialog
mellem civilisationer, hvor vi hver især, hver nation, relaterer til det højeste
udtryk i den andens civilisation. På denne måde kan vi skabe en Ny Renæssance,
der endda overgår det, der hidtil fandtes. Så vil vi have et helt nyt paradigme
for civilisationen, og begyndelsen hertil finder allerede sted.
Det er grunden til, at jeg er absolut sikker på, at der også er håb for Mexico.
På trods af de frygtelige farer og den degeneration, vi har set i de seneste

mere end 30 år, siden López Portillos tid, hvor i dag narkotika, kidnapning og
kriminalitet har overtaget meget af livet i Mexico, så, fordi der er en meget
positiv udvikling i gang i Central- og Sydamerika, kan de være med til udefra at
influere på det, der sker i Mexico lige nu. Vi kan derfor være håbefulde og have
tiltro til, at en snarlig nyorientering af udviklingen kan opstå gennem en
kombination af hjælp udefra og et stærkt lederskab i selve Mexico.
Lad være med at fokusere på USA lige nu. USA må selv finde løsningen på sine
problemer, og der er kræfter, der virkelig gør en stor indsats for at ændre
USA’s kurs. I bør derimod fokusere på Sydamerika, på Brasilien og Cuba, for da
Lyndon LaRouche for 32 år siden arbejde sammen med López Portillo omkring
operation Juárez, så kunne denne idé, der var meget lig det, der sker i
øjeblikket, på trods af det faktum, at López Portillo begyndte at gennemføre
den, så kunne den ikke lykkes, fordi regeringerne i Brasilien og Argentina ikke
støttede López Portillo.
I dag fines der en anden dynamik, fordi nu er regeringerne i Brasilien – ja,
Brasilien er jo medlem af BRIKS – og Argentina; jeg er overbevist om, at sådan,
som tingene forløber i øjeblikket, så vil Argentina meget snart gå med i BRIKS,
og derfor har man en helt anden dynamik i hele Sydamerika. Se også på, hvad Cuba
gør: Cuba er et meget lille land; der er ikke så mange indbyggere, men netop nu
leverer landet et storslået lederskab i kampen mod ebola, et lederskab, der gør
større og rigere lande til skamme. Cuba er rykket ind med lægelige forsyninger
og enhver form for lægehjælp, da ingen anden gjorde det, og dette er virkelig et
lederskab fra Cubas side, som bør stå som en model.
Vi arbejder hårdt – når jeg siger vi, mener jeg LaRouche-bevægelsen – vi
arbejder hårdt på at forandre USA indefra. Der er folk i både det Demokratiske
Parti og selv i det Republikanske Parti, der indser, t der ikke nogen som helst
god grund til, at USA ikke skulle samarbejde med BRIKS, og i betragtning af, at
Obama har tabt, og at der foregår store omvæltninger pga. den amerikanske
økonomis sammenbrud og tørken i sydvest, og der kan hurtigt ske forandringer i
USA. Men vi arbejder også med europæiske lande for at få dem til at gå med (i
BRIKS).
På den afsluttende pressekonference mellem Xi Jinping og Obama i Beijing, sagde
Xi til Obama: Hør, jeg indbyder USA til at tilslutte sig BRIKS, tilslutte sig
den Nye Silkevej, gå med i den Nye Silkevejsudviklingsfond, og dette tilbud er
også åbent for ethvert andet land, der ønsker at deltage.
Vi vil forandre Europa, få Europa til at standse konfrontationen med Rusland,
stoppe sanktionerne, der er i færd med at ruinere Europa mere end Rusland. For

Rusland er sanktionerne nærmest en skjult velsignelse, som fremtvinger tættere
bånd mellem Rusland, Kina, Indien og alle andre lande i BRIKS og Asien; mens den
tyske industri, den franske og italienske industri, derimod er ved at kollapse
som resultat af denne totalt umoralske og fejlagtige politik.
Så vi befinder os altså ved en skillevej: Det onde system med Det britiske
Imperium, med Wall Street, med [City of] London eksisterer stadig. Men i
virkeligheden er de allerede færdige. Spørgsmålet er blot, om de vil være i
stand til at trække resten af verden med ned i en katastrofe, eller ej. Men der
findes det optimistiske perspektiv, at, med det nye magtcentrum, som
grundlæggende set hviler på Rusland, Kina og Indien, og i en større sammenhæng
BRIKS-landene, samt de lande, der nu allierer sig med BRIKS, så er
menneskehedens flertal allerede i færd med at opbygge en ny, økonomisk
verdensorden. Og der er derfor al mulig grund til at være optimistisk, og jeg
vil derfor afslutte med en linje fra Schillers digt, Ode til glæden, som lå til
grund for Beethovens komposition af den Niende Symfoni: »Alle mennesker
forsones«; der er kun én menneskehed.

Download (PDF, Unknown)

Friedrich Schiller 255 år 10. nov.
2014:
Helga Zepp-LaRouche:
Friedrich Schillers strategiske
betydning i dag
For at fejre Friedrich Schillers 255. fødselsdag (10. november, 2014), og 30-års
jubilæet for grundlæggelsen af Schiller Instituttet (SI), anførte grundlæggeren
af Schiller Instituttet, Helga Zepp-LaRouche, en lidenskabelig diskussion om
Schillers unikt skabende intellekt og Schiller Instituttets historiske
betydning. Idet hun indledte med en opdatering af den strategiske situation,
sagde Helga, at verden i dag »hænger mellem Himmel og Helvede«, med truslen om

en akut fare for krig (Ukraine og ISIS), men med BRIKS-nationernes nye »dynamik
med maksimal økonomisk integration« på dagsordenen.
Hvad er nødvendigt for at vippe balancen over i vores favør? Dette spørgsmål
førte til en meget fascinerende diskussion, som startede med en meget personlig
rapport fra Helga om den store lykke, hun havde, da hun som skolepige opdagede
Schiller. Hos Schiller mødte hun det skønneste billede af mennesket og idéen om,
at man, gennem udviklingen af skønne sjæle, kan opnå et skønt samfund. Hun havde
lejlighed til at genlæse Schillers værk i 1978, hvor den strategiske spænding
mellem USA og Tyskland blev mere intens pga. atompolitikken; i begyndelsen af
1980’erne stiftede hun Schiller Instituttet for at skabe et nyt grundlag for
relationerne mellem nationer.
I løbet af de forgangne 30 år har vi, i mange landes øjne, gjort Schiller
Instituttet til en modsætning til den nuværende verden, som den domineres af
imperiet. En betydelig del af denne indsats for at organisere folk har været at
få folk til at lære Schillers intellekt at kende, at udvikle et niveau af
tænkning som hans og at »opøve følelserne«.
Under denne diskussion benyttede hun lejligheden til at tale om Schillers
poetiske metode og hans brug af tragedien som midler til at opløfte et publikum.
Frem for alt, sagde hun, kommer behovet for at kæmpe for skønhed. Forespurgt om,
hvad der kunne gøres for at reformere den dystre uddannelsesproces i USA,
svarede hun, at det måtte begynde med at genindføre klassisk musik i skolerne.
Hun sammenlignede Marion Andersons skønne værdighed, når hun sang
nationalhymnen, med Beyonces skammelige læbe-synkroniserede version, som et
eksempel på forskellen mellem de ægte følelser, som en klassisk opførelse
fremkalder, med Hollywoods degenererede forlorenhed.
Det var en meget indholdsrig, livlig fremstilling, som tog sigte på den almene
befolknings smålighed, og som opmuntrede folk til at hæve sig op til det niveau
for statsmandsskab, som er nødvendigt for at gå ind i æraen efter Obama – en
meget passende måde at ære Schiller på, i den sarte alder af 255 år!
Der vil senere komme et udskrift af hele diskussionen.
(Billede: Statue af Friedrich Schiller, Belle Isle, Detroit, Michigan,
USA. Denne statue af den tyske poet og skuespilforfatter blev bestilt af
Detroits tysk-amerikanske samfund i 1908 til en pris af 12.000 dollars;
kunstneren er Herman Matzen.)

Helga Zepp-LaRouche i anledning af
25-års dagen for Berlinmurens fald
For femogtyve år siden kom Berlinmuren ned, og i dag husker mange mennesker ikke
engang, at det var begyndelsen til enden af Warszawa-pagten, COMECON og det
kommunistiske system, og mange unge mennesker har slet ingen erindring om dette
og ved ikke, hvilket ekstraordinært øjeblik i historien, dette var. Men det var
et af de afgørende vendepunkter, et potentielt vendepunkt i historien, hvor
alting kunne have været muligt. Det var, når det kommunistiske system var
besejret, chancen for at etablere en ægte fredsorden for det 21. århundrede.
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Til glæden – An die Freude
Friedrich Schiller 1785 (1808)
(1)
Freude, schöner Götterfunken,
Tochter aus Elisium,
Wir betreten feuertrunken,
Himmlische, dein Heiligthum.
Deine Zauber binden wieder,
Was die Mode streng getheilt,
Alle Menschen werden Brüder,
Wo dein sanfter Flügel weilt.
Chor
Seid umschlungen, Millionen!

Diesen Kuß der ganzen Welt!
Brüder – überm Sternenzelt
muß ein lieber Vater wohnen.
(2)
Wem der große Wurf gelungen,
eines Freundes Freund zu seyn;
wer ein holdes Weib errungen,
mische seinen Jubel ein!
Ja – wer auch nur eine Seele
sein nennt auf dem Erdenrund!
Und wer’s nie gekonnt, der stehle
weinend sich aus diesem Bund!
Chor
Was den großen Ring bewohnet
huldige der Simpathie!
Zu den Sternen leitet sie,
Wo der Unbekannte tronet.
(3)
Freude trinken alle Wesen
an den Brüsten der Natur,
Alle Guten, alle Bösen
folgen ihrer Rosenspur.
Küße gab sie uns und Reben,
einen Freund, geprüft im Tod.
Wollust ward dem Wurm gegeben,
und der Cherub steht vor Gott.
Chor
Ihr stürzt nieder, Millionen?
Ahndest du den Schöpfer, Welt?
Such’ ihn überm Sternenzelt,
über Sternen muß er wohnen.
(4)
Freude heißt die starke Feder
in der ewigen Natur.
Freude, Freude treibt die Räder
in der großen Weltenuhr.
Blumen lockt sie aus den Keimen,
Sonnen aus dem Firmament,
Sphären rollt sie in den Räumen,

die des Sehers Rohr nicht kennt!
Chor
Froh, wie seine Sonnen fliegen,
durch des Himmels prächtgen Plan,
Laufet Brüder eure Bahn,
freudig wie ein Held zum siegen.
(5)
Aus der Wahrheit Feuerspiegel
lächelt sie den Forscher an.
Zu der Tugend steilem Hügel
leitet sie des Dulders Bahn.
Auf des Glaubens Sonnenberge
sieht man ihre Fahnen wehn,
Durch den Riß gesprengter Särge
sie im Chor der Engel stehn.
Chor
Duldet mutig, Millionen!
Duldet für die beßre Welt!
Droben überm Sternenzelt
wird ein großer Gott belohnen.
(6)
Göttern kann man nicht vergelten,
schön ists ihnen gleich zu seyn.
Gram und Armut soll sich melden
mit den Frohen sich erfreun.
Groll und Rache sei vergessen,
unserm Todfeind sei verziehn.
Keine Thräne soll ihn pressen,
keine Reue nage ihn.
Chor
Unser Schuldbuch sei vernichtet!
ausgesöhnt die ganze Welt!
Brüder – überm Sternenzelt
richtet Gott wie wir gerichtet.
(7)
Freude sprudelt in Pokalen,
in der Traube goldnem Blut
trinken Sanftmut Kannibalen,
Die Verzweiflung Heldenmut

– Brüder fliegt von euren Sitzen,
wenn der volle Römer kraißt,
Laßt den Schaum zum Himmel sprützen:
Dieses Glas dem guten Geist.
Chor
Den der Sterne Wirbel loben,
den des Seraphs Hymne preist,
Dieses Glas dem guten Geist,
überm Sternenzelt dort oben!
(8)
Festen Mut in schwerem Leiden,
Hülfe, wo die Unschuld weint,
Ewigkeit geschwornen Eiden,
Wahrheit gegen Freund und Feind,
Männerstolz vor Königstronen,
– Brüder, gält’ es Gut und Blut –
Dem Verdienste seine Kronen,
Untergang der Lügenbrut!
Chor
Schließt den heilgen Zirkel dichter,
schwört bei diesem goldnen Wein:
Dem Gelübde treu zu sein,
schwört es bei dem Sternenrichter!
(9)
Rettung von Tirannenketten,
Großmut auch dem Bösewicht,
Hoffnung auf den Sterbebetten,
Gnade auf dem Hochgericht!
Auch die Toden sollen leben!
Brüder trinkt und stimmet ein,
Allen Sündern soll vergeben,
und die Hölle nicht mehr seyn.
Chor
Eine heitre Abschiedsstunde!
süßen Schlaf im Leichentuch!
Brüder – einen sanften Spruch
Aus des Todtenrichters Munde!

Til Glæden

Glæde, herlige gudinde, funke fra Elysium,
vi betræder fro i sinde, himmelske, din helligdom.
Ved din troldomsmagt fortones tidens skranker, dagens tvang.
Alle mennesker forsones af dit blide vingefang.
Kor:
Favnet være millioner! Glædens kys til hver især!
Brødre – over stjerners hær må der bo en mild forsoner.
Du, som fik dit held at vinde dig en ven, der holder ord,
du, som vandt en herlig kvinde, bland din jubel i vort kor!
Ja – selv du, der blot kan fjæle dig hos én, syng med i dag!
Den, det blev forment, må stjæle sig med gråd fra dette lag.
Kor:
Alle klodens millioner, sympatiens stjernebro
fører til det høje bo, hvor en ukendt guddom troner.
Hun vil mætte alle munde ved naturens rige bord,
alle gode, alle onde følger hendes rosenspor.
Kys og druer, ven og frænde, rige gaver strør hun ud,
vi fik vellyst uden ende, og keruben står hos Gud.

Kor:
Løft jeres åsyn, millioner! Vend jert blik fra denne jord!
Søg vor skaber, hvor han bor, over nattens stjernezoner.
Glæde, det er kendemærket på den evige natur.
Glæden, glæden driver værket i det store verdensur,
lokker blomsten frem og sender sole ud i dyst beredt,
himmelkugler, ingen kender, ingen stjernemand har set.
Kor:
Glad som himlens sole træder dansen gennem rummets pragt,
vandrer, brødre, uforsagt, som en helt til sejr og hæder.
Ud af sandheds ildspejl blinker den til forskeren: bliv ved!
Og til dydens stejle brinker leder den en martyrs fjed.
Fjernt på troens solglansbjerge vajer deres sejrsflag,
og fra gravens sprængte værge ses de midt i englens lag.
Kor:
Lid og tål med tørstigt hjerte for en ny og bedre dag!
Over hvælvets stjernetag får vi løn for al vor smerte.
Gudeløn kan ingen yde – men vær guders væsen tro!
Sorg og armod skal vi bryde, så de frydes med de fro.
Læg din harm og hævn til side, tilgiv selv din fjendes skam,
og lad ingen gråd og kvide, ingen anger plage ham.

Kor:
Stryg hver gældspost, der kan findes, sonet været nid og nag!
Brødre, husk på dommens dag vil hver dom, vi dømte mindes.
Glæden sprudler i pokaler, ja, lad druens gyldne blod
mildne alle kannibaler, gi’ den slagne trøst og mod.
Brødre, rejs jer fra jert sæde, tag det fulde glas i hånd,
denne skål til evigt glæde vier vi den gode ånd!
Kor:
Den, som stjerners lovsangstoner og serafers hymner får,
drik for ham, der forestår alt og over alle toner!
Hold dig stærk, om du må lide, hjælp, hvor uskyld trædes ned,
og lad ven og fjende vide, du kan holde svoren ed.
Intet kryberi for tronen – brødre, bli’r end kampen hed,
så lad dåden bære kronen, og slå løgnens yngel ned!
Kor:
Slut jer nær og fast i kæden, sværg ved vinens gyldne glød
trofast i liv og død, sværg ved ham, der gav os glæden

Kilde: Til glæden og andre gendigtninger / ved Martin N. Hansen. – Odense Amts
Bogtrykkeri, 1967.

