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At trodse de sansebaserede

erfaringers slaveri
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Dette er en uredigeret oversættelse af en artikel, 
bragt første gang i Executive Intelligence Review, 
15. juni 2012.  Se: http://larouchepub.com/eiw/
public/2012/2012_20-29/2012-24/index.html

Lyndon LaRouche organiserede dybtgående 
diskussioner i tre dele med sine kolleger Mathew 
Ogden, Jason Ross og Ben Deniston om det emne, 
som LaRouche beskriver som “et af de største 
præstationer inden for videnskab i det forgangne 
århundrede eller så.” Dette kommer stærkest til 
udtryk i Wilhelm Furtwänglers (1886–1954) mu-
sikalske idéer og Vladimir Vernadskijs, Albert 
Einsteins og Max Plancks videnskabelige arbejde, 
og forbindelsen mellem de to områder. Diskussio-
nerne fandt sted i løbet af tre på hinanden følgende 
LPAC-TV Ugerapporter (23. maj, 30. maj og 6. 
juni) med John Hoefle som vært, og de er alle til-
gængelige på www.larouchepac.com. 

Vi præsenterer her afskrifter af alle tre diskus-
sioner. (http://larouchepac.com./node/22793)

At undslippe de 
sansebaserede 
erfaringers fængsel

Lyndon LaRouche: God morgen. Dagens dis-
kussion indvarsler noget, der er usædvanligt for 
dette forum, kunne man sige, men det er ganske 
relevant i forhold til det, vi ellers foretager os her. 
Selve emnet drejer sig om en af de største bedrifter 
inden for videnskab i det forgangne århundrede el-
ler så, og det er udviklingen af Vernadskij og fællers 
princip, såvel som andre, som drejer sig om, hvad 
musik er? Hvad er komposition af musik, hvad er 
dens principper, og hvilken forbindelse har det med 
fysisk videnskab? Hvordan forholder det sig til den 
måde, hvorpå mennesket bør organisere sine anlig-
gender?

Mathew Ogden vil nu give Dem en komplet præ-
sentation af emnet, og derefter vil vi more os med at 
kommentere disse spørgsmål. 

Mathew Ogden: Godt! Jeg tror vort diskussi-
onsemne kan komme ind under dagens overskrift: 
“At undslippe de sansebaserede erfaringers fæng-
sel”. Som Lyndon LaRouche på det seneste ofte 
har sagt i dette forum, samt i nogle nyere artikler, 

er den bedste metode, ved hvilken vi kan undslippe 
murene omkring de sansebaserede erfaringer som 
sådan, ved hjælp af klassisk kunst, og især klassisk 
musik, som den især blev opført og forstået af Wil-
helm Furtwängler. 

Wilhelm Furtwängler var dirigent i første halv-
del af det tyvende århundrede. Og som en advarsel 
vil jeg blot bemærke, at Furtwänglers standard er 
nøglen til den kendsgerning, at vi ikke vil diskutere 
klassisk musik, som den forstås i dag, som den slags 
underholdning, man sædvanligvis hører over radi-
oen. Men vi taler her om en streng standard, der i 
sig selv har egenskab af et videnskabeligt princip, 
der uheldigvis er gået tabt i vor kultur; efter to el-
ler tre generationers virkelig de-generation har de 
fleste mennesker i dagens kultur ingen levende for-
bindelse til en forståelse af, til en oplevelse af, hvad 
Furtwänglers princip er.

Og det er netop, hvad vi taler om; jeg vil kalde det 
“Furtwänglerprincippet”. For det princip, som han 
gentagne gange lod komme til udtryk, ikke blot i 
sine opførelser, men også i sine skrifter, er ikke bare 
et princip, der sætter sit præg på, hvordan musik-
ken skal opføres og forstås; Furtwänglerprincippet 
er faktisk et universelt, fysisk princip, der må præge 
og omdefinere vort syn på det fysiske univers’ onto-
logi som sådan.

‘Mellem noderne’
For nu blot at introducere emnet her: Hvad er det 

for et fænomen, som vi beskriver som Furtwängler-
princippet? Hvad er det, der gør Furtwänglers opfø-
relser så karakteristisk enestående? Hr. LaRouche 
har beskrevet, at hans første oplevelse af at høre en 
optagelse af en symfoni, i dette tilfælde af Tchaikov-
skij, opført af Furtwängler, efter 2. Verdenskrigs 
afslutning, mens han var udstationeret på en mili-
tærbase uden for Calcutta, var en oplevelse af totalt 
chok, en oplevelse af noget, der var helt forskelligt 
fra noget som helst andet, han tidligere havde op-
levet. Og jeg mener LaRouche beskrev det, som om 
han på det nærmeste blev trukket ud af sin stol, rent 
fysisk, af denne opførelses ubøjelige spænding fra 
begyndelse til slutning - denne bemærkelsesvær-
dige sammenhæng i helheden, som en total enhed, 
fra start til slut.

En anden dirigent1, der havde oplevelsen af at 
overvære nogle af Furtwänglers prøver i Milano, 
har ligeledes beskrevet denne oplevelse som en 
“elektrisk spænding”, der gennemstrømmede orke-
stergraven blot ved, at Furtwängler bevægede sig. 
Og det var en altgennemtrængende spænding, som 
ikke blot gennemstrømmede tonerne som sådan, 
men også stilheden imellem tonerne, hvor der ikke 
høres en lyd.

For nylig har Lyndon LaRouche beskrevet dette 

 LPAC ugentlige rapport, den 23. maj
http://larouchepac.com./node/22793
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som “før-tonen” og “efter-tonen”, som man hører 
i sindet til forskel fra den hørlige tone som sådan, 
som man hører med øret.

Furtwänglers forgænger og mentor var en di-
rigent ved navn Arthur Nikisch, som han, efter at 
have hørt en opførelse af Nikisch, tilskriver meget af 
sin erfaring omkring, hvad dette levende princip er. 
Nikisch blev beskrevet som en dirigent, der kunne 
skabe en uudsigelig, udefinerlig, gådefuld følelse, 
der eksisterede “mellem noderne”. Og jeg tror, at 
dette, som LaRouche gentagne gange har under-
streget, er idéen om, hvad der sker “mellem no-
derne”, dette karakteristiske fænomen, som høres 
i Furtwänglers musik. Det fintmærkende sind, en 
person, hvis sind ikke er blevet døvet, hvis sjæl ikke 
har sat skorpe på grund af den populære klassiske 
musik og den almindelige kyniske kultur af i dag, 
når det sensitive sind hører en opførelse af Wilhelm 
Furtwängler, en optagelse af en opførelse, eller så-
dan noget, vil man straks kunne høre det; og man vil 
også blive grebet af det! Og man vil uvægerligt have 
svært ved at sætte ord på det.

Det er selve denne “gådefuldhed”, der tillader os 
at titte ind i en verden, der findes hinsides de fæng-
selsmure, som vore sansebaserede erfaringer udgør. 

Hvad var Furtwänglers hemmelighed, rent on-
tologisk? Hvis sindet er i stand til at opleve noget, 

der er af en anden natur, noget, der sker uafhæn-
gigt af og går forud for selve sansningen som så-
dan, så betyder det, at sindet ikke er afhængigt af 
sansebaserede erfaringer som sådan. Sindet er ikke 
den samlede masse, en opsummering, af alle dets 
sansebaserede erfaringer forud for det øjeblik. Det 
er snarere sådan, at sansebaseret erfaring, der i sig 
selv hidrører fra et lavere kemisk, eller fysisk, do-
mæne,  bliver underordnet, og afhængig af, den vig-
tigere substans, som er sindet. Og dette vender ikke 
alene hele den reduktionistiske måde, hvorpå man 
for tiden vil have os til at anskue det menneskelige 
sind, på hovedet, spejlvender det vender indersiden 
udad, men det gør det også muligt for os at spejl-
vende hele universets rangorden, dirigeret nedefra, 
og herefter fastslå, at der faktisk er tale om et tyde-
ligt hierarki dirigeret fra oven, et skabende univers’ 
ontologiske rangorden.

Med dette in mente vil jeg hævde, at Wilhelm 
Furtwängler til fulde forstod de universelle implika-
tioner af denne idé, som han havde opdaget i mu-
sikkens verden, men forstod det som et universelt 
princip om det skabende menneskelige sind, og om 
det skabende univers.

Uden at oplæse for mange af de utallige eksem-
pler, der findes, lad mig blot give min påstand sub-
stans med dette korte uddrag af et af Furtwänglers 

Klassisk musik, som den blev opført og forstået af den store dirigent Wilhelm Furtwängler (vist her i 
Berlin i 1938), befrier os fra sanseperceptionens fængsel. ”Med Furtwängler”, siger LaRouche, ”ved man, 
at man lytter til fremtiden!”
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skrifter. Han skriver: 
“Lad os tænke over det at 
være engageret i kunst-
nerisk skabelse. Når vi 
ser nærmere på denne 
proces, opdager vi, at 
vi kan skelne mellem to 
niveauer. På det første 
niveau finder vi de en-
kelte elementer kombi-
neret med de tilstødende 
elementer for at danne 
større elementer. Disse 
større elementer kom-
bineres så med andre 
større elementer, og så 
fremdeles, i en logisk 
opbygget tilvækst, fra 
enkeltdelen til helheden. 
Men på det andet niveau 
er situationen omvendt. 
Helhedens givne enhed 
styrer, hvordan helhe-
dens enkelte elementer 
opfører sig, ned til mind-
ste detalje. Det, der er 
vigtigt at lægge mærke 
til, er, at i ethvert ægte 
kunstværk komplemen-
terer disse to niveauer 
hinanden, således at det 
ene kun virker, hvis det 
kombineres med det an-
det.”2

Klassisk musik og 
fysisk videnskab 

Dette ville jeg kalde en af de mest ontologisk præ-
cise fremstillinger af et videnskabeligt princip, man 
kunne forvente fra nogen som helst person i hele det 
tyvende århundrede. Og det er ingen tilfældighed, 
at man finder genklang af dette princip hos adskil-
lige af samtidens største videnskabsfolk; her vil jeg 
især nævne to, Albert Einstein og Max Planck. Begge 
disse videnskabsfolk havde som rekreativ aktivitet 
brug for, ikke tilfældigt, at være udøvere af klassisk 
musik, ja faktisk, som Einstein sagde med sine egne 
ord, i det selv samme øjeblik, hvor de gjorde deres 
største videnskabelige opdagelser. Max Planck var 
en meget dygtig pianist og organist, og Einstein var 
en dygtig violinist, der spillede i mange strygekvar-
tetter. Også Vernadskij, der levede på samme tid, 
sagde, at han fik nogle af sine største erkendelser 
om universets levende kvalitet, mens han lyttede til 
klassisk musik.

Det er altså ikke tilfældigt, at Furtwängler, der 

var musiker, også uaf-
hængigt heraf viser sig 
at være en betydelig 
videnskabsmand inden 
for fysisk videnskab. 
For fysisk videnskab 
udgør selve den bold-
gade, hvor det menne-
skelige sind opdager, 
at dets identitet er af en 
skabende art, og der-
næst, at det er en gen-
spejling af universet. 
Det er, hvad vi er del-
agtige i, når vi udøver 
og forstår stor klassisk 
kunst.

Det er heller ingen 
tilfældighed, at Furt-
wänglers konstatering i 
det udsagn, jeg læste op, 
om, at enheden i helhe-
den dikterer opførselen 
af hver enkelt del ned 
til mindste detalje, også 
finder genklang hos 
den største filosof i de 
seneste tre hundrede 
år, mindst, Gottfried 
Leibniz, der mange ste-
der i sine skrifter, i Me-
tafysikkens Princip og 
i Monadologien, en af-
handling han skrev om 
“Universets ultimative 
oprindelse”, ja, over alt 

i sine skrifter giver udtryk for præcis den samme 
idé: at intetsteds i selve de afgrænsede ting, eller i 
den samlede masse af alle afgrænsede ting, kan vi 
finde den tilstrækkelige årsag til eksistensen af den 
afgrænsede ting. Det er snarere i en overordnet sub-
stans, der nødvendigvis må befinde sig uden for de 
afgrænsede ting, eller uden for den samlede masse 
af alle afgrænsede ting, i et herskende “Ene”, som 
altså befinder sig uden for og over selve tingene som 
sådan, at vi finder det eneste sted, hvor den ontolo-
gisk tilstrækkelige årsag til de afgrænsede tings ek-
sistens kan være lokaliseret. 

Det er således absolut ikke tilfældigt, at Furt-
wänglers opdagelse ikke blot var et princip for 
musik i sig selv, men snarere et universelt, fysisk 
princip, der i sig selv rummer hele universets on-
tologi, egentlige væren. For det er således, og heri 
ligger Gottfried Leibniz’ betydning, og, vil jeg mene, 
også LaRouches, det er således, at når man som 
udgangspunkt tager en Skabers eksistens som er 

Furtwänglers forgænger og mentor, Arthur Nikisch, 
videregav en “ubeskrivelig” følelse, der eksisterede 
“mellem noderne”, når han dirigerede, et fænomen, vi 
også finder i Furtwänglers musik.
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den tilstrækkelige substans, der har skabt alle de 
afgrænsede ting, og dernæst tager det faktum, at 
mennesket er skabt i denne Skabers billede, først da 
kan man, med udgangspunkt heri, forstå, hvad det 
er, man er i færd med at opleve i en opførelse og 
komposition af klassisk musik.

Jeg kunne tænke mig, at vi nu tager et øjeblik, 
hvor vi morer os med at se på de muligheder, Furt-
wänglers princip giver os for at kuldkaste alle vore 
indgroede og tilvante forestillinger om lineær, kro-
nologisk tidsangivelse. 

Hvis det er sandt, som Furtwängler sagde i det 
uddrag, som jeg citerede, at man har en samtidig, 
dynamisk, gensidig vekselvirkning mellem helhe-
den og enkeltdelene, idet helheden er dominerende, 
hvor, og hvornår, eksisterer da denne helhed i et 
stykke klassisk musik? Hvis grunden, eller årsagen, 
til nogen enkeltdels eksistens ikke kan findes i selve 
den afgrænsede enkeltdel, så er det denne over-
ordnede helhed, der bestemmer alle enkeltdelenes 
opførsel og eksistens som sådan, og hvor findes da 
denne helhed, når den ikke kan findes på noget tids-
punkt i oplevet, såkaldt tid.

Når vi altså taler om noget, der ikke kan eksi-
stere nogetsteds inden for sansebaseret erfaring, 
noget, der ikke kan findes inden for de enkelte dele 
af denne blotte række af toner som sådan, så kan så-
ledes på intet tidspunkt den sansede oplevelse, den 
mentale oplevelse af helheden, erkendes ved hjælp 
af sanserne. Men hvis denne helhed imidlertid nød-
vendigvis altid må være til stede, og altid bestem-
mer alle de enkelte deles opførsel, så må spørgsmå-
let være, på hvilket sted, hvor og hvornår kan man 
finde tilstedeværelsen af denne forenende helhed?

Hvis man for et øjeblik sætter sig i udøverens 
sted, idet man forstår, at den endnu uskabte helhed, 
der så at sige findes i ‘øret’ på dirigentens sind, nød-
vendigvis må findes på ethvert givet tidspunkt i op-
levelsen af denne proces som sådan, så har man at 
gøre med noget, der går imod alle forestillinger om 
lineær, tidsmæssig rækkefølge som sådan! Man ta-
ler om noget, der ligger fuldstændig uden for noget 
tidspunkt, fuldstændig uden for forestillingen om 
blot og bar tidsforløb, og man taler om et domæne, 
i hvilket dirigenten – og dette beskrives levende af 
Furtwängler – ligesom hører fremtiden, ligesom 
hører helheden af den færdige opførelse, der altså 
endnu ikke er forekommet inden for en sansemæs-
sig oplevelse. Man er endnu ikke ved hjælp af den 
sansemæssige oplevelse nået frem til slutningen, 
men man lytter ‘baglæns’ med udgangspunkt i en 
ikke oplevet, eller endnu ikke oplevet, fremtidig to-
tal helhed.  

Det er altså dette, at “lytte til fremtiden”, alt 
imens han styrer udviklingen af de enkelte dele i nu-
tiden, der er Furtwänglers, dirigentens, oplevelse. 

Det er dette, som Lyndon LaRouche i sine forskel-
lige skrifter har kaldt “erindringen om fremtiden”, 
det vil sige, at nutidens øre hører ekkoet fra frem-
tiden.

Det ene fænomen kan altså ikke eksistere isole-
ret fra det andet, da tilblivelsen, manifestationen af 
denne helhed, er noget, der åbenbarer sig i løbet af 
en tidsoplevelse, mens den anden retningsoriente-
ring, hvor man lytter tilbage fra fremtiden, udgør 
vekselvirkningen mellem helheden i sin egenskab af 
at befinde sig over selve begrebet tid som sådan, og 
uden for oplevelsen af tid, vekselvirkningen mellem 
denne helhed og den proces, hvor  de enkelte deles 
opførelse i tid finder sted: Vekselvirkningen mellem 
det, der er uden for tid, og det, der er timeligt, - det 
udgør udøverens mentale oplevelse.

‘Nær’lyd og ‘fjern’lyd
Og Furtwängler har en måde at udtrykke dette, 

som jeg vil kalde “musikalsk rum-tids dynamiske 
egenskab”, på, idet han bruger to vendinger: Han 
bruger udtrykkene “nærhørelse” (“Nahhören”), som 
man kunne forklare som “det nuværende øjebliks 
umiddelbart nære lyd”, og “fjernhørelse” (Fern-
hören), som er lyden fra det fjerntbeliggende, den 
“fjernere lyd” fra helheden, fra den fremtidige fuld-
byrdelse af hele værket.3

Det er denne konstante vekselvirkning, dette 
konstante sammenstød mellem “nærhørelse” og 
“fjernhørelse”, som man kan opleve i hvert øjeblik 
af et sådant musikværks passionerede opførelse. 
Furtwängler siger, at disse to fænomener mødes og 
krydser hinanden ved hvert øjeblik. Og det er dette 
skæringspunkt, dette punkt, hvor de to former for 
“hørelse” krydser hinanden, den, der kommer fra 
fremtiden ind i nutiden, og den, hvor man lytter til 
fremtiden fra et punkt i nutiden, som udgør denne 
usvækkede spænding, der kommer til udtryk som 
en oplevelse af den før-bevidste, forudanede lyd, 
og ligeledes den spøgelsesagtige efterklang, oplevet 
samtidigt i det menneskelige sind. Denne dobbelte 
retningsorientering, hvor man lytter til nutiden, der 
kommer fra fremtiden, og lytter til fremtiden fra et 
punkt i nutiden, er, hvad Furtwängler beskrev.

Meget betegnende har også Wolfgang Amadeus 
Mozart givet en ret berømt skildring af Furtwäng-
lers “fjernhørelse”, som findes i et uddrag af et brev, 
han vistnok skrev til sin søster, hvori han beskriver, 
hvad det vil sige at være inde i komponistens hoved. 
Og ligesom Furtwängler beskriver “fjernhørelsen”, 
så beskriver Mozart det som en “højere hørelse” af 
et musikværk, “som om det kom fra oven”, som ikke 
udgøres af en rækkefølge af enkelte dele, ikke af en 
sekvens af toner, eller blot en række af fraseringer, 
der efterfølger hinanden, men som udgøres af noget, 
der indtræffer med ét, øjeblikkeligt, som i et enkelt 
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åndedrag, et enkelt øjeblik. Han bruger den  beskri-
velse at se et smukt ansigt: Man ser ikke de enkelte 
træk, man ser hele ansigtet i et eneste øjeblik. 

Hvor finder ifølge Mozart denne oplevelse af “hø-
relse fra oven”, eller “fjernhørelse”, af helheden, af 
enheden af helheden, da sted? Intetsteds i den san-
sebaserede oplevelse, ikke i rækken af rene kemiske 
eller fysiske sanseoplevelser som sådan, men i vor 
forestillingsevne.

Og hvis vi opfatter det blotte skyggeland af san-
sebaserede oplevelser som var det blege skygger,  
ligesom kastet af forestillingsevnens ukendte melo-
dier, eller, for nu at komme tilbage til vort ontologi-
ske udgangspunkt, hvis helheden er mere virkelig, 
forstået som en substans, end de heraf afhængige, 
underordnede dele, må da ikke forestillingsevnen 
– det eneste domæne, i hvilket denne oververdslige 
helhed kan eksistere som øjebliksfænomen – må 
da ikke denne forestillingsevne nødvendigvis være 
mere virkelig, forstået som en substans, end den 
verden, vi kan sanse? Den verden, som vi tror vi 
smager, ser, hører, og tror er virkelig? 

Som Leibniz viste os, må dette nødvendigvis 
være tilfældet.

Når vi derfor har denne forståelse og tillader os, 
ud af øjenkrogene, at fatte denne verden, som eksi-
sterer, og som den følsomme sjæl og det følsomme 
sind på den mest virkningsfulde måde kan få ad-
gang til gennem den standard af udførelse af klas-
sisk kunst, som Wilhelm Furtwängler har sat, har vi 
fået i det mindste et glimt af den verden, der ligger 
uden for vore sansebaserede oplevelsers fængsel-
smure.

Fremtiden udformer nutiden
LaRouche: Der er et komplement til det, Ma-

thew Ogden lige har præsenteret, i mit eget arbejde 
med at lave økonomiske prognoser. For alle dem, 
der har lavet økonomiske prognoser, som jeg har 
mødt – det vil sige inden for økonomiske progno-
sers formelle område – har været latent inkompe-
tente (Figur 1). Og årsagen er ganske enkelt den, 
som vi har udforsket her i vor paneldiskussion o.a. 
omkring livscyklussen, udviklingen af de levende 
processer i vort univers som vi kender det: at frem-
tiden udformer nutiden.

Se, det er, hvad jeg gør. Enhver, der laver øko-
nomiske prognoser, formodede økonomiske pro-
gnoser, og som jeg kommer op imod, har været en 
latent fiasko, inkompetent, for med fremtiden, lige-
som i tilfældet med vore studier af fremtidsprincip-
pets levende processer, som vi kalder “vækst” eller 
“udvikling”, eller “revolution” eller noget andet, bli-
ver repertoiret tilføjet et nyt princip, der forandrer 
hele processens karakter.

Se, de fleste folk inden for økonomi er betingede 

til at tro på, at den deduktive metode er den me-
tode, der bestemmer den nutidige økonomi. Og alle 
de økonomer, som jeg har kendt, der beskæftiger 
sig med dette emne, har været inkompetente, og er 
inkompetente, fordi de altid bruger den såkaldte 
“realistiske”, deduktive fremgangsmåde. Men den 
karakteristiske egenskab ved levende processer ge-
nerelt, og det menneskelige sinds karakteristiske 
egenskab, den karakteristiske egenskab hos en hel-
dig økonomisk forecaster, som jeg hævder at være, 
er lige præcis den, at man foregriber fremtiden.

Spørgsmålet om den økonomiske fremtid anta-
ger en meget specifik form: Man definerer en foran-
dring, en forandring i det, man gør. Man deducerer 
ikke ud fra noget kendt, man skaber noget nyt, som 
fører én hinsides. Og alle skabende kunstnere, alle 
skabende videnskabsfolk tænker på denne måde. 
Det gør økonomer generelt ikke. Der findes nogle 
økonomer, der har et strejf af genialitet i sig, men 
det ikke sådan, de er blevet uddannet i deres profes-
sion. De er gået ud over deres profession, og de bli-
ver kompetente ved at få kontakt med det kreative 
domæne. Kreativitet er ganske enkelt det at erkende 
en fremtid, der ligger ud over erfaringen. Kreativitet 
betyder, at man søger efter en fremtidig hændelse, 
en fremtidig udvikling, der ikke eksisterer i nutiden 
eller i fortiden. Det er kreativitet. 

Hvad betyder så det? Ja, inden for fysisk viden-
skab, sådan som den anvendes inden for økonomi, 
har man en innovation af en vis kvalitet. Den nem-
meste måde at forklare den slags ting på, er ved at 
henvise til den  fysiske videnskab, når man gør en 
opdagelse af et nyt princip, og det er i det store og 
hele, hvad de kalder det. Kreativitet inden for mate-
matik eller fysik vil altid sige at opdage et nyt prin-
cip, som man ikke kendte før; det er at opdage et 
princip, som de andre ikke har. Den anden fyr vil 
så anvende den deduktive metode, blive hængende 
der, forsvare sig deduktivt ved at sige: “erfaringen 
har vist mig, at der kommer et BOOM!” 

Og det betyder, at fyren er en fiasko! Han har fej-
let fra begyndelsen, fordi det ikke er lykkedes ham 
at erkende betydningen af opdagelsen af et princip. 
Og opdage et princip, hvordan gør vi det? Vi define-
rer et problem: Vi definerer et sammenbrud i syste-
met. Vi søger at forestille os, hvad hemmeligheden 
bag dette sammenbrud kan være.

Og det er det samme i musik.
Menneskeheden er på afgørende vis forskellig 

fra dyret på grund af kreativitet. Det er menneske-
hedens natur, den afgørende vigtige beskaffenhed 
hos menneskeheden – det er kreativitet. Den træn-
ger altid ind i fremtiden. Den opdager hele tiden et 
princip, som ikke eksisterede før. Og når man gør 
opdagelser af denne art, når først man kommer ind i 
denne tilstand af forudfølelse, af et øjebliks forvent-
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ningsfuldhed, så er man ved hvert øjeblik i færd med 
at være kreativ. I alle mine erfaringer i dette felt er 
der altid et øjebliks spændthed, og man spekulerer 
på, om man kan klare det 
næste spring til det næste 
niveau.

Og den kompetente øko-
nom – er meget sjælden; 
for det meste imiterer de 
noget, der er blevet glemt, 
og så regner de det ud igen 
og siger, “Ih, det var vidun-
derligt, det skulle vi have 
overvejet noget før.” Det 
er det samme med al vi-
denskabeligt arbejde. Man 
erkender, at alt, hvad man 
gør nu, sandsynligvis er la-
tent dumt. Ikke, at det var 
dumt i fortiden, men det 
er dumt, når man bevæger 
sig ind i fremtiden. Og hvis 
man ikke formår at gen-
nemgå denne proces med 
at trænge ind i fremtiden, 
som om det er en overra-
skelse, som om det er en 
virkning af at blive over-

rasket af en opdagelse – ikke bare en overraskelse, 
men en erkendelse af, at det er gyldigt, at det virker, 
at det kan anvendes. Det er det samme med musik. 
Det er det samme med al klassisk, kunstnerisk kom-
position. 

Problemet med dagens samfund er, at meget få 
mennesker er i stand til at tænke kreativt. Det, der 
sker inden for musik, er et eksempel på dette: den 
degeneration inden for musik, der har fundet sted, 
både hvad angår opdagelse – jeg mener, Brahms er 
næsten den sidste videnskabsmand inden for mu-
sik; der er andre tilfælde, der er en refleksion af det 
samme, men da Brahms døde, var musikken næsten 
død, for nær nogle ekkoer i den nylige fortid.

Det var en lang udvikling: Der var en periode fra 
Bach og fremefter, som var et enormt fremskridt 
for opdagelser! Bach var simpelthen én stor opda-
gelse! Opdagelse på opdagelse på opdagelse! Det er 
det samme, som princippet om økonomisk forudsi-
gelse.

Så forskellen mellem menneske og dyr er, at dy-
ret er ligesom en bogholder. Dyrene tænker ligesom 
bogholdere, og bogholdere tænker ofte som dyr. 
Hvis du nogensinde har stået over for én, ved du det. 
Så dette princip om fremtiden, det at erfare fremti-
den, fremtiden som en forandring til det bedre, en 
forandring i retning af at komme længere frem, er 
opdagelsen af et nyt princip. 

Dette kommer til udtryk på en kortfattet måde i 
Furtwänglers arbejde, og alle, der som jeg har været 
udsat for Furtwängler, har altid haft denne følelse: 
Man ved, at man lytter til fremtiden! At uanset, hvad 

“Den karakteristiske egenskab hos en heldig, øko-
nomisk forecaster, som jeg hævder at være,” erklæ-
rede LaRouche, “er lige præcis, at man forudaner 
fremtiden.” Figur 1, der første gang offentliggjor-
des i EIR i 1987, dokumenterer det heldige udfald 
af LaRouches prognoser, i modsætning til hans op-
ponenters fiaskoer.
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hans emne er, så taler vi om det pågældende emnes 
fremtid. Og det er, hvad vi burde gøre i alle forhold.

Men vi lever i et samfund, som i høj grad er deka-
dent. Der er ikke meget intelligens til stede. Selv de 
såkaldte videnskabsfolk 
er ikke for kvikke nu om 
dage. Og de bliver mindre 
og mindre intelligente. 
Der foregår en degene-
rationsproces i øjeblik-
ket, der er ved at føre til 
en truende tilintetgørelse 
af den menneskelige art. 
Vi er tæt på nu: Hvorfor? 
Fordi vi ikke gjorde opda-
gelser. Fordi vi indførte 
det at kigge ind i fortiden, 
eller kun lige se på nuti-
den – ligesom et dyr, ikke 
som et menneske! Man 
prøver på at følge med 
i tidens meninger, man 
forsøger at blive en del 
af flokken, hvilket gør én 
dum.

Og man har kun en fø-
lelse af skam over ikke at 
være kreativ, følelsen af 
at gøre det samme hele ti-
den, når man burde gøre 
noget nyt og frisk, som 
kan løse problemer, som 
kan åbne døre for ting, 
man aldrig før har gjort. 
At rejse til nye planeter, 
hmm? Rejse ud i rum-
met. Leve op til proble-
merne med at forsvare 
menneskeheden i forhold til Solsystemet. Noget nyt 
og frisk! Komme forringelses- og stagnationspro-
cessen i forkøbet.

Men jeg tror vi skal gå over til at fremhæve nogle 
af implikationerne efter vore kære venner.          

  
Om Riemann

Jason Ross: Først vil jeg sige, at vi virkelig har 
moret os: For musik kan virkelig fremkalde et be-
kræftende syn på noget, der så ofte synes at blive 
gjort på en negativ eller provokerende måde, eller 
med en forhåndsforventning inden for videnskab, 
og inden for musik kan man bekræfte det på en me-
get klarere måde. Det var Riemanns synspunkt, at 
universets primære substans var skabelsen af nye 
helheder, ikke enkeltdelene. Fjerner man helheden, 
bliver der en underlig kedsommelighed tilbage. Man 
har ikke længere en levende personlighed. Når man 

befinder sig i sansernes fængsel, er alting så trist, og 
der er ikke længere plads til nogen virkelig vækst i 
dette fængsel. I virkeligheden har selve universet en 
meget kompleks personlighed, i hvilken man kunne 

sige at vi spiller en rolle 
ved at udvikle os, ved vor 
fortsatte dialog med det, 
ved vore ændrede opfat-
telser af det, ved vort ar-
bejde med at forandre og 
forme det. Det er en ægte 
dialog, en ægte musisk 
dialog.

Lige en enkelt ting 
om Furtwängler: Hos 
nogle dirigenter kan de-
res dirigentstil næsten 
beskrives som et show-
nummer. Sådan lidt som 
“ham her kan virkelig 
godt lide at trække tin-
gene ud” eller “denne fyr 
har virkelig…”. Man kan 
beskrive noget omkring 
tonerne og hvordan disse 
og passagerne bliver op-
ført. Når man forsøger 
at beskrive Furtwängler, 
ender det med at blive en 
serie, hvis man taler om 
stykker eller selve toner-
ne, ender det med at bli-
ve en beskrivelse mættet 
af specifikke kendetegn. 
For stykkerne er distink-
te, de har en distinkt idé, 
en distinkt personlighed. 
I heldigste fald, når man 

beskriver ham som person, eller som dirigent, ender 
man med at beskrive ham på en helt anden måde, 
end man ville beskrive andre dirigenter, mener jeg.

Med hensyn til, hvordan Riemann kan bruges 
i denne sammenhæng, især for forståelsen af øko-
nomi; i går deltog nogle af os i en global rumforsk-
ningskonference i Washington D.C., og et af diskus-
sionspanelerne drejede sig om at forstå værdien af 
rumprogrammet. Og det var et klart problem for 
dem alle, - jeg talte med folkene bagefter - at de ikke 
rigtig kunne skelne mellem det fysiske udbytte af vi-
denskab, og det finansielle udbytte af investeringer 
i aktiemarkedet; at de ikke rigtig havde en måde at 
formidle det til folk på, eller selv havde en god bag-
grundsforståelse af emnet.

Jeg kunne tænke mig at tale om et specifikt ek-
sempel på, hvad Riemann gjorde med hensyn til at 
udvikle en ikke-lokaliseret idé om forandring. Disse 

Johannes Brahms (1833-97) er omtrent musikkens 
sidste videnskabelige forsker; da han døde, betød det 
næsten døden for musikken, fornær nogle ekkoer fra 
fortiden. Brahms er her vist i 1853.
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forfærdelige økonomer, disse dårlige økonomiske 
forecastere, som LaRouche lige har beskrevet, ser, 
i heldigste fald, økonomien som et system, men de 
ser et system, der består af enkeltdele, samt disses 
indbyrdes forhold.

Et eksempel fra geometrien: Forskellen mellem 
en kugle og en vandmelon består i, at der er blevet 
foretaget mange forskellige forandringer. Kuglen er 
blevet strakt, og hvis man betragtede den som en 
mængde små stykker, der var lavet af vandmelon-
skræl, vil de være forandret, have ændret facon; 
man er gået fra en kugle til en vandmelon (Figur 
2 og 3 på næste side). Forskellen mellem f.eks. en 
maskine med 3 henholdsvis 5 akser, eller USA’s 
økonomi før og efter Apolloprogrammet, hvor ge-
vinsten fra Apollo blev målt, men da den blev målt 
i dollars, var der et problem med, at dollaren efter 
Apollo ikke var den samme, som dollaren før.4 Ved 
en videnskabelig investering kan gevinsten ikke må-
les som en størrelse, der alene angives ved en tal-
værdi, i forhold til omkostningerne. Ved finansielle 
investeringer investerer man penge, og man tjener 
penge.

Når man gør det med Apollo, er den anderledes, 
transcendentale økonomi, som man har bagefter, 
udtrykt som en direkte geometrisk analogi med 
forskellen mellem en krans og en kugle. For blot at 
beskrive en forskel mellem de to: En hvilken som 
helst løkke, som man tegner på kuglen, kan trækkes 
sammen til et punkt (Figur 4-7). Det kan man ikke 
på kransen. Hvis man på en krans tegner en løkke, 
som går omkring den, ligesom en lille meridian, kan 
man ikke formindske den ned til ingenting. Det er 
en ikke-reducerbar løkke (Figur 8-9).

Forskellen mellem de to er en overordnet forskel. 
Det er ikke en forskel, som man kan komme frem 
til ved nogen lokale forandringer: Hvis man tager 
kuglen, findes der ingen måde, hvorpå man ved at 
forandre nogle af de indbyrdes forhold mellem alle 
kuglens enkeltdele kan komme frem til en krans. 
Der er en kvalitativ forskel.

Skabelsens identitet   
Når man ser på de problemer, der for tiden pla-

ger den moderne videnskab, lad os blot nævne de 
mislykkede bestræbelser inden for kvantemekanik, 
hvor Niels Bohrs og andres foreslåede løsning var 
at opgive nogensinde at finde den virkelige årsag til 
kvanteeffekterne, og hvor de endte med at sige: “Vi 
holder os til sanserne. Vi holder os til en beskrivelse 
af fænomenet, og vi vil faktisk forsøge at bevise, at 
det er umuligt at finde ud af, hvad der forårsager 
disse resultater.”

Det, der skete var, at de ikke kom frem til noget 
bevis på vilkårlighed gennem deres arbejde. Re-
sultatet var en manglende, ægte udforskning af de 

principper, der fra fremtiden styrer processen.5 For 
eksempel, liv og kognition, hvor tid ikke opererer på 
samme måde som i det abiotiske.

Alt i alt tror jeg, at hvis man ser på, hvad den vi-
denskabelige metode er, hvad der var Keplers meto-
de med den stedfortrædende hypotese, så har man 
det system, hvor man er indeni, man tænker på den 
måde, at man er indeni; og man ender så med at ar-
bejde sig udefter, ved hjælp af opdagelse, ved hjælp 
af metafor, men ikke sådan, at man trænger ud til et 
allerede eksisterende ydre. Det vil sige, at det kom-
plekse skabes indefra, ved hjælp af en indre proces, 
som imidlertid skaber en højere kompleksitet. Så 
følelsen er, at man træder ud af en indeværende 
tilstand. Denne skabelse hidrører imidlertid fra det 
indre, hidrører fra hvad vi gør, indefra.

I universet som helhed udgør denne karakte-
ristiske handling Skabelsens identitet. Jeg tænkte 
over begrebet før-tone, som vi diskuterede: At med 
den fremgangsmåde, som udgøres af Keplers sted-
fortrædende hypotese, fremkommer et uløseligt 
paradoks, der forårsager tilhørerens eller læserens 
forudanelse af lyden af en løsning, der endnu ikke 
eksisterer; og skabelsen af denne forudanelse i til-
hørerens sind er nøglen til kommunikation. Det er 
denne skabelse af en forudanelse, der eksisterer i en 
heldig musikkomposition, som ikke eksisterer i en 
samling toner.

Det slog mig, hvor godt musik på en bekræftende 
måde skaber en idé om, hvad man kunne kalde “ud-
vendighed”. Musikken skaber på en bekræftende 
måde en meget klar idé om kreativitet, som man 
ganske enkelt ikke kan undvære. Det, vi kan lære af 
musik, er af afgørende betydning for  videnskabelig 
fremgangsmåde, og fraværet af en videnskabelig, en 
klassisk, musisk kultur, er en af de vigtigste faktorer 
i forringelsen af videnskab. For idéen om universet 
som en helhed degraderes til idéen om en verden 
bestående af de sanseindtryk, der omgiver os, og ev-
nen til at gribe ud efter den sande virkelighed svin-
der bort. 

Planck og Einstein henviste udtrykkeligt til dette 
i spørgsmålet om kvantemekanik, hvor de, idet de 
i en diskussion henviste til Bachs fugaer, sagde, at 
standardidéen om tid, sanset tid, må forkastes, hvis 
vi skal kunne løse nogle af de vanskeligste proble-
mer i moderne fysik. At standardidéen om tid ikke 
tillader en løsning på kvanteparadokset. Og det hø-
jere begreb om tid, som fremkommer i selve det le-
vende, og allerklarest i  komposition af musik, vil 
blive nøglen til at løse det, der synes at være et fysisk 
problem, der ikke kan løses af abiotisk fysik. Det vil 
for eksempel være helt umuligt at løse problemet 
med kvantefysikken i et abiotisk laboratorium.

LaRouche: Netop. Det er det samme. Det peger 
altid fremad mod den relative fremtid. Og det udgør 
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også forskellen mellem døde ting og levende ting, 
for det er livets proces, der er det afgørende. Alt, 
hvad man ikke kan få til at passe med den matema-
tiske fremgangsmåde, er som regel hjemmehørende 
i afdelingen for det levende. Således at bevægelse 
i universet tilskyndes og kontrolleres af liv, det, at 
livet handler, og ikke det, at livet kontrolleres af 
handlingen. Og det er forskellen. Det er anskuelsen 
om forudanelsen. 

Ross: Og det er en forudanelse om en meget 

specifik, ny type personlighed, en meget specifik ny 
form for liv. Det er ikke trist. Det er ikke en kombi-
nation af det allerede eksisterende, det er noget nyt 
på en måde, der er nyskabt specifik.

Princippet om forudanelse
LaRouche: Dette bringer os direkte tilbage til 

spørgsmålet om musik: Komposition af klassisk 
musik som sådan er afhængig af princippet om for-
udanelse. Uden den bliver der ingen musik. Musik-
ken affødes af forudanelsens virksomhed. Den fø-
des ikke af de enkelte elementer, men udelukkende 
af den aktivitet, som er forudanelse. Og hvis man 
ikke har en effektivt fungerende forudanelse, laver 
man bare støj.

Det er pointen! Det er forskellen. For fornem-
melsen af liv involverer altid denne følelse af for-
udanelse; man får altid en forudanelse, en forudfø-
lelse, sådan noget. Dér findes løsningen, dér findes 
svaret. 

Og vi uddanner folk i skoler og andetsteds, og de 
siger “opfør dig ordentligt”. Og så siger man, “Når 
du siger det, har jeg tænkt mig at trodse dig, fordi du 
gør mig vred. Jeg føler afsky for dig. Du prøver på at 
få mig til at holde min mund med mine forudanel-

ser! Og jeg vil ikke høre mere fra 
dig, for det dér har vi hørt før.” 

Og det er præcis, hvad det 
handler om: I alle livets områder, 
i alle menneskelige aktivitetsom-
råder, alle specifikt menneskelige 
områder, har vi denne funktion, 
som er forudanelsen. Det er den, 
der udgør forskellen på os og de 
døde. De ikke-levende processer 
er det, vi kalder “døde” proces-
ser. Se, der findes jo døde proces-
ser, der virker i universet, men de 
døde processer virker kun, fordi 
de styres af det levende! Hvis det 
ikke er det levende, der kommer 
inde fra processen, er det det le-
vende uden for processen, der er 
bestemmende for det.

Som i musik, når man faktisk 
opfører det; hvad er det f.eks., der 
tilskynder den? Det, der tilskyn-

der den, er menneskets sind, den skabende forestil-
lingsevnes kraft, særligt princippet om det levende. 
Det er selve livets kendsgerning, der definerer livets 
mening. Det definerer sig selv. Selve det levende er 
kreativitet. Så vi har altså disse tre kategorier: Vi har 
det ikke-levende; vi tror det er en kategori, og tåbe-
lige mennesker tror, at de ikke-levende, praktiske 
ting er virkelige; dernæst har man det animalske liv, 
der fungerer som et redskab for liv, men som ikke er 

Figur 2

Figur 3
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i stand til at skabe nye former for liv; og så har man 
den menneskelige prototype, og den menneskelige 
prototype er kendetegnet ved den kendsgerning, at 
vi kan indføre nye former for liv. Vi kan skabe nye 
former for liv, selv om vi ikke ændrer vor egen bio-
logi, vi ændrer adfærd, vor biologiske adfærd.

Og dette bliver så til vor forbindelse til kreativi-
tet. Det er det samme, som man gør, når man laver 
økonomiske prognoser: Hvad er det, man kigger på? 

På den ene side kigger man på døde ting, og man 
taler om, hvad det er, der kontrollerer bevægelsen 
og udviklingen af disse døde ting? Men der er altså 
noget, der er levende.

Ross: Det er rigtigt. Det er virkelig økonomi, i 
modsætning til bogholderi, der, som du tidligere 
sagde, i det store og hele er noget dødt og dyrelig-
nende. For når man skaber et system, hvor man for-
søger at skabe en monetaristisk økonomi, hvad der 

Figur 4 Figur 5

Figur 6 Figur 7
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simpelthen er sådan et latterligt udtryk; jeg mener, i 
et samfund, der er ved sine fulde fem, burde det, at 
sætte “monetaristisk” sammen med “økonomi” lyde 
som begyndelsen til en vittighed, fordi det umuligt 
kan eksistere. Det, man i bund og grund siger, er “Vi 
tager de her projektioner, vi tager skyggerne af de 
virkelige, levende kendetegn på menneskets magt 
over naturen, og vi vil se på skyggerne af effekten 
heraf, og så vil vi prøve at styre vort samfund ud fra 
en masse silhuetter på væggen,” i modsætning til de 
specifikke, levende kræfter, der gør det muligt for os 
at praktisere et sådant herredømme. 

En kærlighedshandling
LaRouche: Det, der er vigtigt, er vreden over 

at kede sig ihjel. Det at vide, at det hele tiden er det 
samme, man foretager sig – det er kedeligt! Derfor 
er livet, og meningen med livet, og meningen med 
kreativitet, at man altid forkaster idéen om et lukket 
system, et fastlåst system, et system, der allerede er 
perfekt: Det er den stående lov. Det er, altid at op-
finde nye betingelser og opdage, at de har gyldig-
hed, at man kan få det til at ske, og at det faktisk er 
et skabende princip. 

Det, man ser i musik, i kompositionen af klassisk 
musik, er et organiseret system. Det er fuldstændig 
unikt. Lad os f.eks. se på religiøs musik. Nu er der 
mange problemer inden for det område, men når 
man ser på Bach f.eks., Bachs udvikling, når man i 
det væsentlige frem til det samme. Denne kreativi-
tet i sig selv – og det falder helt uden for alt, hvad 
du ellers ved – det, man skal gøre, er at gøre det, du 
aldrig før har gjort. Og dernæst udforske, hvad det 
er, på behørig måde.

Ross: Det er yderligere et problem i dag, når 
folk tilegner sig en opfattelse af økonomi, at fordi vi 
er blevet så afindustrialiserede, er folk, især yngre 

mennesker, ikke indefra særlig fortrolige med, hvad 
det er, mennesker gør. Med hensyn til uddannelse 
er det det samme som den virkelige musiske kulturs 
død, som vi har set, det, at uddannelse blot ender 
med at være formler og regler; man kommer ikke 
ind under huden på det, sådan som man kommer 
ind i kreativiteten, som når man f.eks. virkelig gen-
opdager, hvordan man opfører et musikstykke.

Ogden: Der er et andet aspekt af dette spørgs-
mål, nemlig, at med indflydelse fra organisationer 
som CCF, Kongressen for Kulturel Frihed – som 
lancerede et ondskabsfuldt angreb mod Wilhelm 
Furtwängler; han blev faktisk interneret, og der var 
denazificeringsprocesser. Han havde ikke tilladelse 
til at dirigere i to år. Det var et ondskabsfuldt, aftalt 
angreb med politiske hensigter. Og hvordan kan det 
være, at man i tiden efter, at dette skete, som en na-
turlig følge af forfaldet i opførelse og komposition 
af musik, fik et forfald af den moralske standard i 
samfundet som helhed?

Og omvendt, hvordan kan det være, at de stør-
ste videnskabsfolk – Einstein, Planck og andre – 
uvægerligt viser sig at være fundamentalt gode? 
Furtwängler identificerer dette meget præcist. Han 
siger: Se nu her, det deduktive intellekt kan forstå 
enkeltdelene som enkeltdele; det kan tage denne 
del, og forstå den; det kan tage en anden del, og for-
stå den. Det kan måske samle disse dele, som sam-
lemoduler. Men det deduktive intellekt kan aldrig 
forstå helhedens enhed.

Det modsatte af deduktion, siger Furtwängler, er 
kærlighed.

Og det er udelukkende denne lidenskab, som vi 
identificerer som kærlighedens intensitet, en reli-
giøs, hellig kærlighedskvalitet, der overhovedet er i 
stand til at gøre det muligt for sindet, for forestil-

Figur 8 Figur 9
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lingsevnen, den lidenskabelige forestillingsevne, at 
knytte helhedens enhed sammen.

Det, man har gjort mod komposition af musik, 
mod videnskabelig uddannelse, mod kultur i almin-
delighed, har faktisk amputeret, har afskåret bar-
nets adgang til f.eks. at opleve ægte lidenskab, eller 
kærlighed, som det modsatte af deduktiv…

LaRouche: Se, det er den virkelige rolle, som 
forældre og lærere har. Det er en kærlighedens 
handling: altid at lede de unge mennesker til et hø-
jere niveau. Det er absolut nødvendigt, det er faktisk 
den lidenskab, der findes i undervisningsprocessen, 
som igen er det samme som forældre, der prøver at 
udvikle deres børn. Det er den lidenskab, der ligger 
bag forsøget på at få barnet til at opdage det næ-
ste trin. Det er ikke det, altid “at lære barnet, hvad 
man vil have, de skal lære”. Det er at stimulere bar-
net til selv at gøre opdagelser. Det er i det store og 
hele forælderens og lærerens funktion. Det er ikke 
at lære nogen, hvordan de skal opføre sig! Det er at 
inspirere dem til at opdage, hvordan de skal opføre 
sig! Og opdage erfaringen af at gøre det. Det bliver 
så til en højere grad af lidenskab, i modsætning til 
blot indlæring.

Ross: Planck talte om dette. Tidligere i sit liv 
havde han mange skænderier med Ernst Mach, der 
havde denne her døde, systemiske indfaldsvinkel 
til, hvordan videnskab udvikler sig.

LaRouche: Den var mere end tilsyneladende 
død, den var virkelig død!

En lidenskabelig opdager af 
tingenes årsag
Ross: Ja, faktisk dræbende!

Planck tog fat på dette problem fra et emotionelt 
standpunkt. Du vil måske være i stand til, i tilba-
geblik, efter at en videnskabelig opdagelse er blevet 
gjort, Mach, at komme og fremlægge dine kategori-
er over, hvad disse opdagelser havde til fælles. Mach 
var en stor fan af økonomi, i en eller anden simpel 
form.

I et brev til ham, eller i en artikel, sagde Planck: 
Hvad kan stålsætte forskeren i de vanskeligste øje-
blikke af hans krævende tankevirksomhed? Det er 
ikke håbet om at finde et økonomisk princip! Det er 
den lidenskab, der består i at opdage årsagen til tin-
gene. Vi står med et emotionelt problem her, med 
det her – han talte om det emotionelle problem, der 
repræsenteredes af Machs døde livssyn.

LaRouche: Og herefter kom Bertrand Russel: 
Den værste!

Ross: Ja! Det er lidenskab. Det er lidt på samme 
måde, som ”monetaristisk økonomi” er en fjollet 
vending, det samme bør gælde for ”ondt geni”. Det 
eksisterer altså ikke i virkeligheden.

LaRouche: Som en tilføjelse til de tanker, jeg 

har gjort mig om dette spørgsmål om musik, som 
faktisk er afgørende, fordi der ikke findes noget, der 
er sammenligneligt med komposition af klassisk 
musik, der findes ikke noget andet medium, der har 
nøjagtig den samme kvalitet. Det findes ikke. Men 
vi kan lære af denne proces, vi kan lære af dette 
spørgsmål, at det, der styrer det, er lidenskab. Det 
er det, der driver værket!

Denne idé om kreativitet, den skabende oplevel-
se af at skabe noget nyt, og deltage i at forårsage, at 
folk gennemlever en ny oplevelse.

Ross: Det er en meget umiddelbar form for del-
tagelse, man kan ikke gøre det ved at holde den ud 
i arms længde. 

LaRouche: Nej. Man kan ikke uddanne folk til. 
Man kan ikke til-uddanne folk!

Ross: Nej!
LaRouche: Man skal inspirere dem! Og det er 

sådan, man gør det. Man får barnet til at være fa-
scineret af et problem, men man bringer problemet 
inden for barnets rækkevidde, man hjælper barnet 
til at klare denne afstand, men man må ikke standse 
dem, man må ikke sige til dem: ”Det er det her, du 
skal lære.” Pir dem, provoker dem, fremkald i dem 
lysten til at løse problemet, giv dem et vink hist og 
her, der kunne hjælpe dem til at løse problemet. Så 
scorer de gevinsten af læringsoplevelsen, den virke-
lige læringsoplevelse.

Ogden: Vedrørende dette emne vil jeg mene, at 
det i høj grad vil være umagen værd at studere og se 
på den unge Wilhelm Furtwängler, det vil sige hans 
udvikling, hans uddannelse, hvor hans genialitet 
kom fra? Det er meget fascinerende at rekonstru-
ere noget af hans baggrund. Hans far var en me-
get berømt arkæolog, der arbejdede sammen med 
Schliemann, som var den person, der opdagede den 
virkelige beliggenhed af Homers Troja. Hans mor 
var også en klassisk person. Hun var ikke blot selv 
maler, men hendes far var sprogforsker og brugte 
hele sit liv på at oversætte de store græske skuespil 
til tysk. Han var faktisk en nær ven af Johannes 
Brahms og dedikerede en af sine bøger med over-
sættelser af Sofokles’ skuespil til Brahms! Og hans 
far igen var en nær ven af Mendelssohn.

Dette er altså Furtwänglers familie. Og Furt-
wänglers lærere er også betydningsfulde for vort 
emne, og en af hans vigtigste lærere i barndommen, 
en mand ved navn Joseph Rheinberger, der boede 
i München, var tilfældigvis også Max Plancks lærer 
i komposition. Så begge disse genier havde altså en 
fælles lærer.

Rheinberger underviste ikke i kontrapunkt på en 
deduktiv, ensformig, aflirende skolefacon. Han un-
derviste den unge Furtwängler på den måde, at han 
sagde til ham: ”Her er en kopi af Beethovens senere 
strygekvartetter. Jeg vil gerne have, at du studerer 
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dem og opdager Beethovens 
hemmeligheder.” Og man kan 
forestille sig Furtwängler som 
ung dreng gå rundt i Athens 
ruiner med sin far – hans far 
tog ham med til Athen for at 
hjælpe sig med disse arkæolo-
giske udgravninger – og i sine 
to baglommer ville han have 
1) et minipartitur af Beetho-
vens strygekvartetter, som 
han studerede intenst og me-
morerede alle sammen! Han 
var berømt for faktisk at være 
i stand til at sætte sig ved kla-
veret og spille, perfekt ned til 
hver enkelt node, Beethovens 
sene strygekvartetter, alle fire 
stemmer, uden partitur. Og 
2) i den anden lomme ville 
han have Shakespeare, da han 
ikke blot havde en lidenskab 
for de græske tragedier. Han 
sagde, at hans yndlingsskue-
spil var Kong Lear.

En sådan barndomsudvik-
ling havde altså et stort geni 
som Furtwängler. Hvis man 
sammenligner det med de 
muligheder, de fleste menne-
sker i dag berøves, burde den 
blotte fornemmelse af denne 
uretfærdighed være tilstræk-
kelig motivation til at vinde den slags politiske 
kamp, som vi netop fører nu.    

Man må vide, hvad et menneske er
LaRouche: Meget vel. Hvad mener I?
Ben Deniston: Dette er den fundamentale 

kamp. Dette er politik, på det mest fundamentale 
niveau. Det er altid det unikke ved det arbejde, du 
har gjort, at du har ført det helt frem til den poli-
tiske krise, den økonomiske krise, det her er, hvad 
der definerer det hele. Så det at se på, hvor vi fak-
tisk står lige nu, og komme helt frem til det mest 
fundamentale niveau af, hvad det er, der definerer 
menneskehedens evne til opnå fremskridt, er præ-
cis, hvad denne diskussion her og nu går ud på. 

LaRouche: Ja, det er netop det, der er vigtigt, 
hvilket er grunden til, at jeg mente det nødvendigt 
at gennemføre det på nuværende tidspunkt. For 
vi er nødt til at nå frem til en opfattelse af integra-
tionen af det menneskelige sind og undgå farerne 
ved specialisering, forstået som denne opdeling 
i adskilte rum. Med mindre man kan se de aktive 
relationer mellem ting, der er ironisk sidestillede, 

og se, at denne sidestilling 
er nødvendig, og at hvis man 
ikke har komposition af klas-
sisk kunst, kan man ikke 
have matematik, man kan 
ikke have fysik, i den samme 
betydning. Man er nødt til at 
vide, hvad menneskeslægten 
er, og for at vide, hvad men-
neskeslægten er, skal man 
have det hele med, undta-
gen affaldet. Man er nødt til 
at tage menneskeheden i sin 
helhed, og tage aspekterne af, 
hvad der medgår til menne-
skeheden, forstået som men-
neskelig viden, menneskelig 
adfærd, menneskelig ople-
velse. Og gøre det til en inte-
greret oplevelse! Hvordan alt 
har en effekt på alt.

Deniston: Fordi det er ét 
emne.

LaRouche: Ja. Viden er 
ét emne: Og jeg tror, at det 
nyttige ved at bringe det på 
banen på dette tidspunkt, 
netop var at nå frem til dette. 
Og måden at gøre det på er at 
tage komposition af klassisk 
musik, og tage det bedste ek-
sempel: Og i dette tilfælde er 
Furtwängler det bedste ek-

sempel. Det er den bedste måde at få en umiddelbar, 
åbenhjertig, altopslugende idé om det. Og dernæst 
se på de andre aspekter ved de forskellige såkaldte 
vidensfelter, og se, hvordan det princip, der karak-
teriserer det fortræffelige i disse felter, konvergerer 
i et enkelt resultat. Og dette enkelte resultat er: Det 
menneskelige sind, der beskæftiger sig med virke-
lighedens udfordring og alle disse forskellige facet-
ter, som vi nu oplever, og vor evne til at integrere 
dem og se deres indbyrdes forbindelse er det, der 
definerer os som menneskelige væsener.

Når vi derfor taler om fysisk videnskab, er man 
nødt til at anskue tingene på denne måde, man er 
nødt til at have alle disse karakteristika; man kan 
ikke dele det op i adskilte felter. Man må have en 
opfattelse af, hvad menneskeheden er for noget, og 
hvordan menneskeheden skal bære sig ad med at 
tilskynde en fremadrettet udvikling. Og, med hen-
blik på at tilskynde en fremadrettet udvikling, op-
dage, hvad der er for problemer, der skal løses!

Og musik, denne musik, klassisk musik, og kun 
klassisk musik – for det, der er sket med degenera-
tionen af klassisk musik siden især Brahms’ død, for 

Kongressen for Kulturel Frihed (CCF) be-
gik et ondskabsfuldt angreb på Furtwängler, 
hvilket resulterede i, at han ikke havde til-
ladelse til at dirigere i to år. Tilintetgørelsen 
af klassisk kultur, anrettet af CCF, har føl-
gevirkninger i form af forfaldet i den moral-
ske standard i samfundet som helhed. Denne 
pjece blev udgivet i forbindelse med LaRou-
ches præsidentkampagne i 2004.
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lige at nå frem til, hvad sagen drejer sig om, så har vi 
været ude for en ødelæggelse af kvaliteten af befolk-
ningens sind! Og man indser, at hvis man kender 
klassisk komposition, hvis man kender kunstnerisk 
komposition, hvis man kender disse ting, så er man 
fortrolig med disse ting. Men hvis man ikke kender 
til disse ting, hvis man kun har én tone livet, så at 
sige, kun kender til ét speciale, så er man faktisk 
død det meste af tiden! Man ved måske denne ene 
ting, men man ved intet andet. Og hvis man forla-
der det ene emne, ryger man ud i noget, man aldrig 
vender tilbage fra.

Og dette er det afgørende, at få en sådan total op-
fattelse af, hvad det, at være menneske, betyder. Og 
hvad det betyder med hensyn til de udfordringer, vi 
står overfor. Og dette vil få resten til at virke.

Ogden: For lige at fokusere på det nuværende, 
historiske øjeblik: denne enhed i selve det at være 
menneske er i den artikelserie, der er blevet udgivet 
i den russiske publikation Terra America6, præcis 
det, du lige har givet udtryk for, den endelige pointe 
er præcis dette aspekt af Lyndon LaRouches ver-
densanskuelse, som gør den til den eneste anskuel-
se, der kan føre nationerne igennem den nuværende 
krise. Den vil erstatte alle de mislykkede systemer i 
de sidste 50 år.

LaRouche: Ja. Det er pointen! Det er hensig-
ten. Og spørgsmålet bliver nu at føre denne hensigt 
ud i livet, hvis du vil gøre et notat om det.

Deniston: Det lyder som en god åbningssalve: 
Du sagde, at dette skulle være diskussionsserie, så.

LaRouche: Ja.
Deniston: Jeg tror bestemt, vi har chokeret folk 

en lille smule.
LaRouche: Ja, nødvendigvis. Og også, for at få 

denne mere åbenhjertige opfattelse, er det ideelt til 
dette formål at tage så meget med af Furtwänglers 

princip, som man kan. Lad os gå ud fra den mere 
åbenhjertige opfattelse som det centrale emne, og 
drag så alle de andre ting ind sammen med det, og 
se, hvordan de interrelaterer. Og spørgsmålet om 
interrelation giver én en følelse af helstøbthed, i 
modsætning til ’kun at have én tone i livet’, eller så-
dan noget. Sådan er det.  

Fodnoter:
1 Cladio Abado, i et citat fra The Devils Music 

Master, af Sam Shirakawa (pp. 349-50). ”Selv når 
Furtwängler kom ind i orkestergraven, var der en 
spænding omkring ham, som elektricitet. Under 
prøverne ville han gennemgå visse passager igen og 
igen, idet han tålmodigt forklarede, hvad han ville 
have, tålmodigt, alting tålmodigt. Og langsomt kom 
denne vidunderlige, varme lyd fra orkestret, og en 
spænding, altid denne vidunderlige spænding fra 
start til slut. Han var en af de få musikere, der kunne 
skabe spænding selv under pauserne, hvor der kun 
var stilhed. Den kontinuitet, det flow vil jeg aldrig 
glemme. De prøver og de fremførelser var noget me-
get specielt for mig.” 

2 Furtwängler om musik: Afhandlinger og Taler, 
Ronald Taylor, overs., ”Thoughts for All Seasons” 
(London Scolar Press, 1991), pp. 123-124.  

3 Se f.eks. uddrag af Wilhelm Furtwängler : No-
tebooks 1924-1954, Shaun Whiteside, overs. (Quar-
tet Books, 1955). Se også: Wilhelm Furtwängler, 
Ton und Wort: Aufsätze und Vorträge, 1918-1954 
(Wiesbaden: F.A. Brockhaus, 1955) 

4 Se 16. maj LPAC Ugentlig Rapport på http://
larouchepac.com/node/22713 og Ross’ rapport på 
science.larouchepac.com/riemann.

5 Se ”En ny kvantefysik: Zeus afsat”  på http://
larouchepac.com/node/18081.

6 Se EIR 20. april 2012, og 25. maj 2012

Furtwänglers forældre (til højre) havde stor indflydelse på hans udvikling: Hans fader Adolf var en berømt 
arkæolog; hans moder Adelheid var klassicist og maler; hendes fader var filolog og oversatte de græske 
klassikere til tysk. Til venstre: Wilhelm som dreng ved klaveret.
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Kreativitet: Med
fokus på fremtiden

Lyndon LaRouche: Vi vil nu fortsætte med 
anden del1 af den diskussion, som vi påbegyndte i 
sidste uge. I dag vil vi igen tale om Bach, men også 
om vor gode ven, Wilhelm Furtwängler. Og vi skal 
i dag behandle emnet om de fysiske principper, der 
ligger bag Bachs musik; dette som en tilføjelse til 
vort oprindelige program.

Hos Bach og Furtwängler taler vi ikke blot om 
musik som sådan; vi taler om det menneskelige 
sinds universelle, fysiske principper, der er fysisk 
virksomme principper i sindet, således at folk, der 
forstår disse principper, faktisk har bedre intel-
lektuelle evner end de, der ikke gør det. For der er 
grundlæggende principper i fysisk videnskab, der 
er lidet forstået på grund af den nuværende, sær-
lige form for uddannelsesproces på de højere lære-
anstalter. Og vi har for så vidt angår nogle af vore 
aktive medlemmer heldigvis haft folk, der besid-
der færdigheder inden for begge områder, og som 
er i stand til at bygge bro over den øjensynlige kløft 
mellem fysisk kunst og fysisk videnskab. De er én og 
samme ting.

Det, Bach repræsenterer, og Furtwängler repræ-
senterer, er et spring op til en dimension af fysisk 
videnskab, der ligger højere i forhold til, hvad der 
ellers eksisterer, dvs. at menneskesindets evne til at 
forstå det fysiske univers afhænger af, at man rent 
faktisk forstår betydningen af de bidrag, der kom-
mer først fra Bach og dernæst fra Furtwängler. Og 
folk, der ikke synes om Bach og ikke kan lide Furt-
wängler, er faktisk ikke helt kvalificeret til fysisk vi-
denskab.

Dette er derfor den anden præsentation om dette 
emne ved dette bord, og der kommer en tredje.

Tilfældet J.S. Bach
Mathew Ogden: Godt, og det er præcis, hvad 

jeg vil tage fat på i dag…Jeg tror, vi kan komme til-
bage til den diskussion, vi havde i sidste uge, og den-
ne gang kan vi måske klassificere den under over-
skriften: “At trodse de sansebaserede erfaringers 
slaveri”. Og det er, hvad vi undersøgte i sidste uge 
med udgangspunkt i Furtwänglers princip, som vi 

definerede det, som et fysisk princip, ikke blot i den 
klassiske kunst, men også i den ontologiske forstå-
else af selve universets fysiske natur. Og i denne uge 
vil jeg, som Lyn netop nævnte, atter vende tilbage til 
dette princip hos Furtwängler, denne gang på en lidt 
mere specifik måde gennem Johan Sebastian Bachs 
personlighed. Og især, hvordan Bach blev forstået, 
på enestående måde, af Wilhelm Furtwängler.

Se, dette er noget, der er væsentligt, noget, der 
umiddelbart kan høres, når man lytter til Bachs mu-
sik i en opførelse af Furtwängler. Hans opførelsen er 
igen fuldstændig anderledes end den måde, hvorpå 
stort set nogen som helst andre opfører Bachs mu-
sik. Furtwängler, og et par af de andre kunstnere, 
der var direkte under indflydelse af Furtwängler: 
Man kan f.eks. lytte til opførelser af Edwin Fischer, 
en stor pianist, der arbejdede sammen med Furt-
wängler, og som indspillede mange af Bachs værker 
for klaver.

Lige som Furtwängler var Bach ikke blot musi-
ker. Bach var ikke bare en eller anden, der var op-
taget af musikkens kunstart, og begrænset til dette 
emne som sådan, men Bach var også en selvstændig 
videnskabsmand, hvis højtudviklede forståelse for 
et universelt, videnskabeligt princip man tydeligt 
kan høre komme til udtryk i en særdeles udviklet 
form i hans arbejde med komposition af klassik mu-
sik. Og jeg tror ikke, det er tilfældigt, at Bach i det 
meste af sit professionelle liv arbejdede i Leipzig, 
der på den tid ansås for at være Europas intellektu-
elle hovedstad, center for lærdom, og tillige center 
for forlagsvirksomhed; det blev kaldt “lille Paris” 
på grund af det kulturelle niveau, der var til stede 
blandt Leipzigs almindelige befolkning. Og det var 
gennemtrængt af idéerne fra Gottfried Leibniz, der 
havde boet i Leipzig blot en generation før Bach. 

Vi ved også, at Bach var under direkte indflydel-
se af ikke bare Johannes Keplers idéer, men også af 
hans metode. Og med begge disse videnskabsmænd 
in mente tror jeg, at man, når vi ser på Bachs per-
sonlighed, vil erkende, at både Leibniz og Kepler 
udgør den forbilledlige vej til forståelsen af det, som 
Lyn har kaldt “det store, metaforiske princip”.

Når vi, som vi arbejdede med i sidste uge, forstår, 
at vi ud fra f.eks. Leibniz2 kan vide, at i ingen af de 
såkaldte afgrænsede, skabte, elementære objekter, 
som vi ser i universet, i ingen af objekterne som så-
dan, eller sågar i den samlede masse af alle disse 
ting, kan vi finde den tilstrækkelige årsag til deres 
eksistens; at årsagen til det, vi ser, årsagen til det, vi 
hører, årsagen til det, vi sanser, ikke findes i de ob-
jekter, som vi sanser. Og vi finder ligeledes hos Ke-
pler3 forståelsen af, at årsagen til disse afgrænsede 
ting må findes udenfor og ovenover, i en substans, 
der som sådan er overordnet selve skyggerne; at det 

 LPAC ugentlige rapport, den 6. juni
 http://larouchepac.com/node/22876.
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kun er gennem uoverensstemmel-
ser blandt disse skygger, uover-
ensstemmelser blandt disse af-
grænsede ting, at vi kan bibringes 
et syn af det usynlige og undslippe 
vore sanseoplevelsers spøgelses-
agtige skyggeland og træde uden 
for fængselsmurene og ind i den 
virkelige verden hinsides, i det, vi 
kalder substansens domæne.

Sådan var det hos Kepler, og så-
dan var det hos Leibniz, og sådan 
er den dybtgående, videnskabelige 
forståelse, som vi hører gennem 
værkerne og opførelserne, den 
korrekte opførelse, af Bachs mu-
sik. Han havde rollen som fader til 
al klassisk musik og var som sådan 
en virkelig revolutionær, én, der 
skabte, der introducerede noget, 
som ikke før havde været forstået 
på nogen fysisk effektiv måde, og 
som ændrede fremgangsmåden 
for al kunstnerisk komposition 
efter Bach. Og som sådan kendte 
Furtwängler ham. Furtwängler 
beskrev Bach som “musikkens 
Homer”, som grundlæggeren af 
denne videnskab, “hvis lys”, siger 
han, “skinner igennem det musi-
kalske firmament i dag, og som vi 
på en meget speciel måde aldrig 
har overgået”. Han beskriver ham 
som en “skaber, der sidder på en 
trone over skyerne, praktisk taget 
uden for alle andres rækkevidde.”

En lille advarsel: Dette var ikke 
blot udtryk for tom beundring, og 
jeg tror, at vi i dag i musikalske 
kommentarer ofte hører tomme 
ord, der er beundring for Bach på 
grund af en beundring for en ef-
fekt, som opleves, men der mang-
ler en forståelse af årsagen bag 
denne effekt. Det er ikke tilfældet med Furtwängler. 
Furtwänglers beundring stammede fra hans forstå-
else af det videnskabelige princip som sådan, der 
lå bag Bachs værker. I sine skrifter begyndte Furt-
wängler at forstå, at det samme princip for musisk 
opførelse, som han forbandt med sin egen idé om 
helhedens overordnede substans, der bestemmer de 
enkelte deles opførsel, absolut var det princip, der lå 
til grund for Bachs kompositioner.

I ét af Furtwänglers skrifter om Bach4 for ek-
sempel sammenligner han ham med nogle af hans 
andre samtidige, der var dygtige komponister, in-

klusive Händel, en særdeles dygtig komponist, hvis 
værker Furtwängler faktisk opførte, og dét med stor 
succes. Man kan høre Händels Concerto Grosso, 
som dirigeres af Furtwängler på en måde, som man 
ellers aldrig ville få at høre; men selv hos Händel 
indser Furtwängler, at sammenlignet med Bach var 
der stadig noget sært vilkårligt, noget sært lunefuldt 
over Händels musik, sammenlignet med det, han 
beskriver som “den ophøjede vished om formål”, 
der gennemstrømmer ethvert værk af Bach.

Og han identificerer det ved at sige: “I Bachs mu-
sik hører vi en koncentration i øjeblikket, knyttet til 
en umådelig, begrebsmæssig bredde, en detaljerig-

Furtwängler beskrev Bach som “Musikkens Homer, hvis lys skinner 
igennem musikkens firmament i dag, og som vi på en meget speciel 
måde aldrig har overgået.” Statuen står ved Thomaskirche i Leipzig, 
hvor Bach var korleder fra 1723 til sin død i 1750.
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dom forbundet med en storslået, 
overordnet vision, med musik-
kens samtidige overblik over 
mikrokosmos og makrokosmos, 
med dens hensyntagen til både 
her og nu og til det endelige mål, 
dens forening med det, der er 
nu og her, og det, der venter os 
i fremtiden, frembyder Bachs 
musik en oplevelse af naturens 
urokkelige kraft, som vi ikke fin-
der noget andet sted i musikkens 
annaler.”

Som man således kan se, bli-
ver princippet for komposition, 
der, som Furtwängler på enestå-
ende vis forstod, lå til grund for 
Bachs musik – f.eks. i hans fu-
gaer – klart, når vi ser det, hører 
det gennem Furtwänglerprin-
cippets linse, som vi uddybede i 
sidste uge. Tænk over, hvad han 
netop sagde med hensyn til ma-
krokosmos, der eksisterer i et-
hvert mikrokosmos, helhedens 
overhøjhed over de enkelte dele, 
det omvendt dynamiske forhold 
mellem disse dele og helheden, 
hvor helheden altid er vigtigst og 
altid bestemmer delenes opfør-
sel, og hvor man i hvert øjeblik 
har et sammenstød mellem disse 
to.

Denne forening af “her og 
nu”…med det, der venter os i 
fremtiden”, den samtidige hø-
relse af det, der er “tæt på” og 
det “endelige mål”, det er sådan, 
vi beskriver Bachs musik, og det 
er sådan, vi oplever Bachs musik 
opført gennem Furtwänglerprin-
cippet, altid lyttende fra nutiden 
til fremtiden, fra mikrokosmos 
til makrokosmos, og også altid fra fremtiden, der 
endnu ikke er fysisk oplevet, til oplevelsen af nuti-
den, fra makrokosmos til mikrokosmos. Og det er 
tydeligvis det samme, som Furtwängler beskriver 
som “nahhören” og “fernhören”: Hørelsen af det 
nære og derefter lytning til det fjerne, der hvert øje-
blik krydser hinanden i den oplevede opførelse.

Og således, gennem Furtwänglers syn på Bach 
og anvendelsen af Furtwänglerprincippet som vi-
denskabeligt princip, slipper vi ud af sanseoplevel-
sernes fængsel, og som sådan udfordrer vi den form 
for naive opfattelse af absolut rum og absolut tid. Og 
fra dette standpunkt kan vi begynde at forstå, at der 

findes et kyndigt princip for universel kreativitet, 
som Furtwängler, ligesom Bach, tydeligt uddyber5 
som værende arkitekten bag selve universet, men i 
en afspejling, der spejler universets skaber.    

Et universelt, ordnende princip
LaRouche: Dette er tydeligt i Bachs Præludier 

og Fugaer. For det spørgsmål, du refererer til, er det 
spørgsmålet om prioritet? Se, med udgangspunkt i 
den fysiske videnskab, som er min indgangsvinkel 
til dette, så går man frem i omvendt orden: Man 
tager døde objekter som første, ordnende kategori, 
døde objekter, døde planeter, dødt stof; dernæst har 
man noget andet, det levende, mennesker, ja, selv 

“Gennem Furtwänglers opfattelse af Bach og anvendelse af Furtwäng-
lerprincippet som et videnskabeligt princip,” sagde Ogden, “undflyr vi 
den sansebaserede erfaringsdannelses fængsel, og vi trodser den over-
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dyr. Man har altså animalsk liv, som er det leven-
de, i modsætning til det døde. Dernæst har man en 
tredje kategori, det menneskelige sind, der faktisk 
er i stand til at se selve fremtiden.

Det næste, der sker, er altså, at man har en or-
den: Vi har de døde ting; vi har de levende former 
for animalsk liv, alle slags; og så har vi menneske-
ligt liv. Forskellen er fundamental. For det første er 
der de døde ting. For det andet, og det er noget, folk 
aldrig har forstået, de forsøger altid at finde liv i de 
døde ting. Og det eksisterer ikke. Liv udgør et uni-
verselt princip.

Dette er virkelig et fascinerende problem. Man 
antager, at først var der døde ting, så kom der liv i 
form af det, vi kalder animalsk liv, og som det tredje 
er der menneskeligt liv; og de antager, at fostertil-
standen til levende processer fremstod af døde ting. 
Og fra disse levende processer, der ikke kunne tæn-
ke, virkelig tænke, som mennesker kan tænke, ville 
tænkende mennesker så opstå. De ville antage, at 
hvis man skulle begynde at skabe et univers, så ville 
man begynde med de døde ting, og så ville man på 
en eller anden måde tilberede de døde ting, indtil 
de blev til levende ting, eller fik animalsk liv; man 
ville dernæst tilberede mennesker ud af animalsk 
liv. Man sætter stegen i ovnen, og så bliver det til et 
menneske.

Ja, det er jo tydeligvis en smule skørt, ikke 
sandt? Sagen er den, at, i modsætning til denne ud-
bredte idé om tingenes orden, så forholder det sig 
omvendt. Hvordan kan man så bevise det? Ja, der 
er mange måder at bevise det på, men i denne sam-
menhæng, når vi taler om musik, er det elementært: 
Den kreative proces, den menneskelige kreativitet, 
udgør den højeste form for livets eksistens, som vi 
kender til. Liv fremstår ikke af ikke-liv, og menne-
skeligt liv fremstår ikke af animalsk liv: Det frem-
står i en anden rækkefølge. Menneskeligt liv er den 
højeste form for liv.

Se, når vi siger menneskeligt liv, som vi kalder 
det, så tænker vi på menneskelige væsener. Fint. 
Men er det begrænset til menneskelige væsener? 
Eksisterer denne højere form for liv ikke i univer-
set? Er mennesket således ikke et barn af universet, 
snarere end det omvendte? Animalsk liv er virkelig 
liv, det er et produkt af liv, men der findes også en 
højere form for liv et eller andet sted i dette univers. 
Vi kan 

erkende, at det sker, fordi universet er organi-
seret på en bestemt måde, der afspejler intelligens 
af den art, vi kalder ”menneskelig intelligens”. Vi 
er derfor blot en varietet af denne højere form for 
intelligens, som vi, i princippet, som menneskehed 
betragtet, deler, og som er væsensforskellig fra dy-
rets psyke.

Hvad gør vi så? Tag dette i betragtning med 

hensyn til Bach, og tag det igen i betragtning med 
hensyn til Furtwängler. Hvad er så resultatet? Man 
indser, at Bach repræsenterer en højere form for liv 
end de mennesker gør, der ikke kan lide Bach! Ikke 
sandt? For nu at give et eksempel! Man har bare lyst 
til gøre pointen en lille smule grusom, ikke sandt?

Mennesket udgør den højeste form for organisa-
tion af livet, som vi kender det, inden for vor planets 
begrænsning; men der må i universet være endnu 
højere former for liv, end den vi udgør, og dyret er 
simpelthen noget, der blev stoppet ind, så at sige i 
ovnen, undervejs til frembringelsen af menneskeli-
ge væsener som en afspejling af denne endnu højere 
livsform, som vi kender som menneskets intellektu-
elle, skabende evner.

Se, det, vi kalder videnskabelig opdagelse, opda-
gelsen af principper, som modsætning til mekanisk 
innovation, alle opdagelser af principper har denne 
samme karakteristik; idéen om et princip i naturen 
tilhører fundamentalt denne kategori, og menne-
sket afspejler en særlig form for princip i naturen, 
der er en afspejling af denne højere form. 

Hvad betyder Bach således? Betydningen af Bach 
er – en fuga af Bach er, som i Præludier og Fugaer, 
baseret på præcis denne idé om en udforskende ud-
vikling af et tema ud fra menneskets evne til kreativ 
nyskabelse [transvaluation of valuations]!6 Derfor 
udtrykker Bach denne form for menneskelig intel-
ligens, som er væsensforskellig fra en form for me-
kanisk forsøg, en ligesom dyreagtig efterligning af 
menneskelig intelligens.

Furtwängler udtrykker dette meget tydeligt, og 
han gør det med stor, tvangfri lidenskab, fordi han 
hviler på ikke alene Bach, men også på dem, der gik 
i Bachs fodspor, som Mozart, Haydn før dem, og Be-
ethoven. De store komponister, der i dette arbejde 
gik forud for Furtwängler, er afspejlinger af denne 
proces. 

Så når vi siger, at vi kan ”lide musik”, så er det 
lidt fjollet. Vi beundrer det, universet repræsente-
rer, vi beundrer menneskets rolle i universet, og vi 
beundrer det som noget, som vi er nødt til at be-
undre, som vi er forpligtet til at beundre, og til at 
efterligne. 

En kulturel degeneration  
Vi står derfor med et problem: at den europæi-

ske civilisation er degenereret, under indflydelse af 
disse musikeres modstandere; at det intellektuelle 
liv hos den typiske borger i De forenede Stater og 
Europa er ringere end deres forfædres, de relevante 
forfædres. Der har været en moralsk og intellektuel 
degeneration af menneskenes liv og aktivitet, og 
det, vi kæmper imod, er denne degeneration. Man 
så det i musikken, man så modstanden mod Bach, 
modstanden mod Beethoven, og også forsøget på at 
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udrydde dem, der gik videre, som Furtwängler.
Man lancerede en udryddelseskampagne imod 

ham. Man tog en mand i Tyskland, der havde væ-
ret dirigent for et slagerorkester (oompah band), 
Nazipartiets yndling, og så smed man Furtwängler 
i skarnbøtten og tog denne slagerorkesterdirigent – 
han plejede at dirigere en symfoni fra dirigentpulten 
ved hjælp af et stopur! Orkestermedlemmerne greb 
ham på fersk gerning i færd med at bruge stopur!

Ogden: Og von Karajan var officielt medlem af 
Nazistpartiet! Han havde to medlemskort til Nazist-
partiet!

LaRouche: Ja. Det, som briterne gjorde, som 
de Liberale gjorde, de tyske Liberale, var, at de er-
stattede en menneskelig orkesterdirigent med en 
fascist, en nazistisk orkesterdirigent. Og denne na-
zistiske orkesterdirigent og alle de mennesker, der 
kunne lide ham, og som kunne lide den måde, han 
gjorde tingene på, var nazister! Ikke, fordi de havde 
tilsluttet sig Nazistpartiet, men fordi deres mentale 
tilstand udgør den samme specifikke tilstand, som 
er Nazistpartiets mentalitet. Og naturligvis er bri-
terne rigt begavet med den samme slags nazimenta-
litet. Det var faktisk dem, der ligesom opfandt den: 
Det hedder princippet om Det romerske Imperium, 
i en britisk version.

Og det er pointen her: at når man ikke har en 
forståelse af disse ting, som typisk findes i Bachs og 
Furtwänglers komposition af klassisk musik, så får 
man faktisk ikke musik, og man får ikke en kompe-
tent udvikling af intellektet. 

Det menneskelige intellekt i, skal vi sige, det 20. 
århundrede, i min levetid, er degenereret. Og jeg 
kan spore degenerationen tilbage til det, der skete 
i det 19. århundrede, i den såkaldte romantiske be-
vægelse inden for musik. Romantikken var en form 
for forfald, der stank mere og mere, efterhånden 
som den blev ældre i det 20. århundrede.

Vi skal skabe fremtiden     
Men det er altså, hvad det drejer sig om. Det 

handler ikke bare om, ”hvad der er god musik”. Det 
handler om, hvad der er ”godt menneske”. God, 
menneskelig tænkning. Hvis man ikke rigtig er ba-
det i klassisk musik, ved man ikke, hvad det men-
neskelige er for noget. Det menneskelige er det, der 
udgør selve kernen i evnen til at kunne spille en fuga 
af Bach, fra for eksempel Præludier og Fugaer, og 
at kunne forstå, hvad der gør det forskelligt, foran-
dringen fra første til anden bog; så man videre til 
det, Furtwängler viste; videre til de forandringer i 
komposition, som Mozart udviklede, og som for-
bløffede Haydn; videre til Beethovens præstationer, 
som ville have forbløffet Mozart.

Og nu har man det, Furtwängler repræsenterer: 
Han repræsenterer refleksion, den målbevidste re-

fleksion, udført af en fremragende videnskabsmand, 
en fremragende tænker, så vel som en fremragende 
musiker; det er, hvad han repræsenterer. Men dette 
drejer sig ikke kun om musik! Det drejer sig om den 
måde, hvorpå sindet må fungere. Det er derfor, man 
må benytte den klassiske metode i komposition af 
prosa, for man må udvikles inden for selve prosaen.  

Dette bliver tydeligt i spørgsmålet om opførelse 
af teaterstykker: Teateropførelser af de store, klas-
siske værker er kvalificerede, fordi de tvinger skue-
spillerne, som gruppe, til at interagere på det sam-
me grundlag, princippet om fremtiden.

Hvad er et fremragende skuespil? Det er et dra-
ma, der demonstrerer princippet om fremtiden. 
Man ser så tilbage på det, og man indser, ”Ja, det er 
præcis sådan, tingene foregår.” Og derfor er dette en 
kvalitet; hvis man vil have et intelligent samfund, et 
samfund med kompetente videnskabsfolk, et sam-
fund med kompetente tænkere, med kompetente 
statsmænd, må man spørge, hvad behøver et men-
neske? Eller hvad har vi mistet? Vi har mistet for-
bindelsen til fremtiden. Vi forstå ikke fremtiden, vi 
tænker ikke fremtiden. Vi tænker ikke levende pro-
cesser; vi forsøger at deducere os frem til, hvad et 
menneske må være.

Men det, der er nøglebegrebet for menneskehe-
den, er, at formålet med menneskeheden er fremti-
den. Vi skal selv frembringe fremtiden; og i og med, 
at vi frembringer fremtiden, skaber vi det, der udgør 
forskellen mellem menneske og dyr. Folk, der synes 
om rockmusik, er dyr! Og de beviser det, hver gang 
de åbner munden, eller hvilke organer, de i øvrigt 
måtte åbne op for ved sådanne opførelser. Og for-
målet er at muliggøre udviklingen af mennesket, 
at blive til et ægte, skabende menneske, der er det 
eneste humane menneske; og man kan især se dette 
afspejlet i Bach og Furtwängler. For spørgsmålet 
er, hvad er det, der udgør inspirationen? Det er for-
nemmelsen af fremtiden. At tænke på fremtiden. At 
udvikle fremtiden, live! At udvikle fremtiden i det 
personlige sind, hvilket kaldes ”skabende opfindel-
se.” Det er, hvad det drejer sig om.

Så vi har altså nu et samfund, som i bund og 
grund er dekadent. Moralsk degenereret. Og dets 
samfundsværdier, dets populære opfattelser af po-
pulære ting, dets beundring for popularitet – hvad 
er popularitet? Det er døden! For det er det, alle 
gør. Man bliver til én, der er død, derfor bliver man 
”populær”, fordi man ikke udfordrer nutiden med 
fremtiden; derfor er man ikke virkelig menneskelig. 
Man kommer blot som et menneske i emballage. 
Men når man fjerner emballagen, så er der ikke no-
get menneske, blot en levning efter det, der engang 
var en intention om at skabe et menneske! Og det 
er, hvad man får.

Man har denne her fornemmelse, der viser sig i 
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det her med fremad og fremtid, det med fremtid og 
fortid hos Bach og hos Furtwängler – det er præcis, 
hvad det handler om; vi er nødt til i os selv at finde 
en forudfølelse af den nødvendige fremtid og hand-
le på denne baggrund og skabe en fremtid, forstået 
som en modsætning til en gentagelse af fortiden. Og 
på denne måde er dette her ikke bare musik; det er 
noget langt højere; det er at hellige sig menneskehe-
den og menneskehedens fremtid. Det er det eneste, 
der adskiller os fra dyrene.

Vil du stille spørgsmålstegn ved det? Prøv at se, 
hvad der foregår ude på gaderne for tiden. Prøv at 
se på de unge mennesker ude på gaderne for tiden!

Prøv at se på vore politiske ledere! De politiske 
ledere i De forenede Stater, på få undtagelser nær, 
er grundlæggende krystere af en specifik art. De ta-
ger ikke fremtidens udfordring op. De holder sig på 
den sikre side ved at være dumme. Dumme, klod-
sede fiaskoer! Prøv at se dem! Prøv at se de ledende 
politikere! De ledende politikere, De forenede Sta-
ters politiske, ledende skikkelser er en flok stin-
kende krystere, der ikke har nogen fornemmelse for 
fremtiden, de har ingen fornemmelse – ”Ih, det er 
ikke noget for mig. Det er ikke noget for mig, dér 
vil jeg ikke hen. Det er ikke blevet fastslået, det er 
ikke blevet accepteret. Dér vil jeg ikke hen.” De er 
levende døde. Deres hellige engagement er at være 
intellektuelt døde. 

Sådan er det fat med de fleste af vore politikere. 
Man kan se det – jeg kan gennemgå dem ved navns 
nævnelse. Jeg kan bevise det, hvert tilfælde for sig, 
med vore ledende politikere. Problemet er, at de 
er moralsk døde, for de har intet engagement med 

fremtiden. De kan ikke høre hin 
fjerne stemme! De vil ikke træde 
ind i fremtiden. ”Dér vil jeg ikke 
hen,” siger de. ”Du har muligvis 
ret, men dér vil jeg ikke hen. Du 
har måske nok ret, men det er ikke 
populært. Dér vil jeg ikke hen.”

At leve i fremtiden
Ogden: Og for lige at slå det 

fast, det moralske princip, som et 
musisk princip: Furtwängler selv 
var berømt for det. Han kritise-
rede denne ”personlighedskult” 
omkring dirigenten; efter en fore-
stilling ville alle mennesker have 
en ”selskabelig aften” og alt det 
dér, og han plejede at smutte ud ad 
bagdøren, og så gå hjem, om nat-
ten, i de mørke gader, og tænke på, 
hvad han netop havde lavet. Han 
afviste enhver form for populari-
tet.

Han sagde, at Brahms havde 
det på samme måde: at Brahms, til trods for, at han 
var en meget selskabelig anlagt person og virkelig 
kunne lide mennesker, men når det kom til lovpris-
ning og beundring og al tale om hans musik, det ha-
dede han. Han plejede at lukke ned og lukke af for 
det. For – som Furtwängler sagde – Brahms levede 
altid med fremtiden hvert øjeblik af sit liv, levede 
med evigheden in mente.7 Og det udgør et moralsk 
princip. Brahms var en af de sidste af sin art, alle-
rede i det 19. århundrede. Og efter Brahms’ død og i 
løbet af det kyniske 20. århundrede mistede vi for-
nemmelsen af endog det menneskelige princip om 
at leve for det evige.

LaRouche: Man ser det også inden for fysisk 
videnskab, den samme udvikling: Men Einstein af-
spejlede det; Planck især afspejlede det, og andre, 
der fulgte efter, gav udtryk for det. 

Nej, det findes i videnskab, og det er, hvad vi har 
mistet i videnskab. Det er derfor, præstationerne 
inden for videnskab er blevet flove; vi flikker stadig 
noget sammen, vi konstruerer kæmpeting baseret 
på kendte principper, som termonuklear fusion: 
Det har vi kendt til længe. I øjeblikket bruger vi det 
som et våben til at true med at tilintetgøre menne-
skeheden, vi tænker ikke på at rejse ud i rummet 
ved hjælp af denne kraft. Vi har ikke foretaget rejsen 
til Mars. Vi burde allerede være rejst til Mars! Og 
den eneste måde at rejse til Mars på er faktisk ved 
at udvikle et termonukleart propulsionssystem. Vi 
brugte det ikke på denne måde.

Og vi har også brug for termonuklear teknologi 
for at kunne transformere Mars’ territorium, så 

Herbert von Karajan, som LaRouche kalder “slagerorkesterdirigen-
ten, Nazistpartiets yndling”, dirigerede orkestret ved hjælp af et stopur. 
Her vist i 1941.
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man kan leve der i nogen grad, så menneskeheden 
kan operere dér. Det har vi ikke gjort. Vi har ikke 
engang tænkt på det: Og det skyldes, at vi har mistet 
fornemmelsen for fremtiden.

Det karakteristiske sindbillede på fremtiden er 
det, man ser hos Bach; det er fremtiden, princippet 
om fremtiden. For at løse problemet om, hvordan 
man finder fremtiden; hvordan komponerer man 
ligesom Bach? Det er baseret på fremtiden. Hvor-
dan komponerer og opfører man musik, og dirigerer 
som Furtwängler gjorde? Det er fremtiden.

Så det her er altså ikke blot musik. Musik af 
denne art, og dette begreb om poesi, som begge er 
en del af samme fænomen, er selve kernen i, at om 
man vil leve som et menneskeligt væsen, så vær et 
’mensch’! Slut dig til fremtiden! Deltag i skabelsen 
af fremtiden!

Vær et ’mensch’ – ’endlich’. 

Kreativitet er den primære substans
Jason Ross: Ja, der er en fremtidseksistens. 

Folk, der ikke kan forstå, hvordan fremtiden afviger 
fra fortiden på en måde, der er noget andet end blot 
at være dens modsætning, vil ikke være i stand til 
at forstå dette spørgsmål om musik, vil ikke være i 
stand til at forstå videnskab. De to ting er indbyrdes 
forbundne; og så det Riemann gjorde, det, at han 
helt afgjort så udvikling som det primære. Han så 
kreativitet som den primære substans – det var ikke 
nutiden, men det var den retning, det gik i, det var 
skabelsen af fremtiden. Det var det mest virkelige. 
Og det betyder selvfølgelig, at man ikke konstruerer 
fremtiden – nutiden blev ikke konstrueret ud fra 
fortiden, den blev ikke opbygget af enkelte brikker. 
Der er noget fra fremtiden, der drager én.

Med hensyn til helt at komme hinsides de fysiske 
sanser, vil jeg gerne som eksempel tale om emnet; 
Riemanns doktorafhandling, der er det centrale 
værk inden for fysik i det 19. århundrede.

Man er nødt til at sætte sig lidt ind i geometri for 
at få baggrunden på plads, men i Egypten og Græ-
kenland begyndte folk, der studerede forholdene 
mellem former og den slags ting, at udvikle en re-
gulær geometri med forskellige aksiomer og kon-
klusioner. Folk søgte efter de mest basale antagel-
ser, ud fra hvilke alt andet ville være en følge. Det 
endte med at blive til Euklids fremgangsmåde, hvor 
Euklid tog alle græske opdagelser og derefter – for-
maliserede dem. Og formalisme er noget ondt. For 
i stedet for at præsentere opdagelser ud fra   hvor 
de kom fra, fra en proces i sindet, der skabte dem, 
sagde han: ”Nej, vi begynder med basale hypoteser 
om geometri og viser, hvordan alting følger af geo-
metri, snarere end af sindet.”

Så fremlagde han sine grundlæggende definitio-
ner og aksiomer og deslige; et af dem, det 5. postu-

lat, var årsag til mange problemer for fremtiden: 
Det er den, der siger, at man kan have parallelle li-
nier, at det er muligt at have to linier, der følges ad 
parallelt og aldrig mødes, selv hvis man forlænger 
dem uendeligt. Der var selvfølgelig ingen, der no-
gensinde undersøgte det; der var ingen, der havde 
undersøgt det uendelige aspekt for at se, om det var 
rigtigt. Og faktisk er det ikke sandt!

Lad os antage, at man har en by med et vejnet fra 
øst til vest, og du og en ven befinder jer på parallelle 
gader på vej mod nord. Hvis nu denne by dækkede 
hele jordkloden, hvad vil der så ske ved Nordpolen? 
Dér vil de mødes! Så på en sfære, f.eks., er der ingen 
parallelle linier.

Det er det samme med rummet. Så, i 1700- og 
1800-tallet erkendte folk som Lobachevsky, Bolyai 
og Carl Gauss, at man kunne skabe en geometri, der 
ikke tog udgangspunkt i Euklids antagelser, der ikke 
tog udgangspunkt i idéen om, at der findes parallelle 
linier, at universet er fladt. De skabte en ny geome-
tri! Lobachevsky skabte en geometri, hvor der var 
multiple parallelle linier, der ikke kunne mødes.8 
Han fik sågar astronomen Bessel til at hjælpe sig 
med at efterprøve, om det var sandt, ved at foretage 
astronomiske målinger for at se, om universet var 
krumt eller ej. Det lykkedes ham ikke at bevise det. 

Disse mænd – ikke Gauss, men Lobachevsky og 
Bolyai – var, hvad man kunne kalde ”non-euklidea-
nere”. De sagde: ”Euklid opstillede disse antagelser, 
og jeg er ikke enig i dem alle. Denne her er jeg ikke 
enig i, og jeg vil skabe en anden geometri, idet jeg af-
viser denne særlige antagelse, som han opstillede.”

Riemann sagde: ”Nej, problemet er ikke, at man 
har en forkert geometrisk antagelse. Problemet er, 
at man begynder med geometrien i det hele taget! 
Man gør det, at man begynder med sansning, fra det 
tilsyneladende, fra forhold i rummet, i modsætning 
til at begynde med fysik. Så Riemann udarbejdede 
fuldt ud de totalt generelle regler for forskellige 
krumme rum – det er dette arbejde, som Einstein 
senere anvendte til at eliminere rum og tid som be-
greber med sin Almengældende Relativitetsteori.

Men Riemann sagde: ”Glem geometri. Den ene-
ste måde, hvorpå man kan tilvejebringe et virkeligt 
grundlag for at forstå forholdene i disse ting, er gen-
nem fysik! Hvad er det for principper, der forår-
sager det, der sker? Det er grundlaget for at forstå, 
hvordan tingene forholder sig: Hvad fik dem til at 
opstå? Man må anskue det hele ud fra spørgsmålet, 
hvad skabte det? Det er, hvad det drejer sig om.”

Der er det ved hele denne anti-euklidiske frem-
gangsmåde, hvor hele Euklids måde at anskue tin-
gene på blev afvist af Riemann, at man ender med 
den erkendelse, at der faktisk ikke gives noget svar 
på dette problem. Der findes ikke noget endegyldigt 
svar på, hvilken form universet har, for vi kan al-
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drig komme til bunds i det. Vi er ikke kommet til 
bunds i fysik. Der findes ingen Termodynamikkens 
Anden Lov; der er en uendelig masse af udvikling, 
der venter os i fremtiden, med opdagelser af prin-
cipper, vi endnu har til gode, principper, der, end-
skønt ukendte for os, til stadighed styrer de proces-
ser, som vi ser. Som for eksempel de uforklarlige 
kvanteprocesser, eller spørgsmålet om liv, eller en 
række andre emner, lige nu.

Den kendsgerning, at vi således aldrig kan nå 
ned til en absolut bund, betyder også, og vor akti-
vitet i sig selv er et universelt princip. Man kan ikke 
sige: ”Nu vil jeg studere universet uden at inddrage 
mennesket”, fordi det, vi gør, er med til at udforme 
universet. Når vi gør nye opdagelser, forandrer vi i 
bogstaveligste forstand udformningen af universet; 
vi bøjer det.

Ikke et fastlagt system
Med dette i baghovedet, lad se på spørgsmålet 

om at tænke i forhold til pengebegrebet, for vort fi-
nansielle system er tydeligvis ved at desintegrere, 
mens vi taler, men der findes mennesker, der prø-
ver at finde et nyt monetaristisk system, der kan 
erstatte det. Nogle af dem kalder det oven i købet 
et ”kreditsystem”, uden at vide, hvad ordet betyder, 
idet de siger, at det udgør et andet pengeforhold. Vi 
har diskuteret problemerne med at anvende penge 
i økonomien, den tåbelige vending ”monetær øko-
nomi”, eller den kendsgerning, at penge ikke kan 
sondre denne særlige, nye livlighed, der ligger i et 
nyt, fysisk princip; penge kan ikke fatte den kvalita-
tive betydning af indførelsen af ild, eller landbrug, 
eller atomkraft, eller rumteknologi; at den mang-

lende evne hos penge til at ”forstå” 
dette, modsvarer det, man får, hvis 
man forsøger at udlede en geome-
tri baseret på ting, i modsætning til 
principper. 

Med et kreditsystem vil vi ikke få 
et endegyldigt kreditsystem. Det er 
ikke muligt at fastlægge, hvad ren-
tesatsen skal være, hvordan bank-
sektoren skal fungere, og alting, på 
en måde, der vil ligge fast til evig tid. 
For det er altid baseret på, hvad der 
er de specifikke intentioner: Lige nu 
er det NAWAPA og rummet, for ek-
sempel, rumforsvar og Mars: det er 
mål, der vil forandre fremtiden, ef-
terhånden som vi udvikler os.

Det minder mig om Staten af Pla-
ton, hvor alle diskuterer den ideelle 
republik, og de begynder at tænke, 
”Nuvel, hvordan skal vi sikre os, at 
denne republik består ud i fremti-
den? Hvordan skal vi lægge grun-

den til, at fremtidige generationer kan bevare denne 
republik, som vi skaber? ” Og de opdager, at ingen 
specifik samling love vil fungere! Både, fordi folk i 
fremtiden ikke vil vide, hvorfor de regler ville være 
gode regler, og fordi, som de ender med at konklu-
dere, deres overvejelsesproces i sig selv er det ene-
ste holdbare grundlag for den ideelle republik. At de 
fremtidige generationer må genopdage, hvad prin-
cippet om fremtiden er, og forbedre det.

Det er uhyggeligt at tænke på i forhold til et kre-
ditsystem; at der ikke findes et ydre system, uden 
menneskelig tilstedeværelse, som vi kan skabe, og 
som så vil styre økonomien; at økonomi er noget 
levende, det er noget menneskeligt, og den menne-
skelige hensigt må hele tiden være til stede for at 
lede det.

At forandre universet
LaRouche: Spørgsmålet bliver så, hvor går 

grænsen for mennesket i forhold til at udvikle uni-
verset? At forandre universet, at forandre reglerne, 
at udvide reglerne? Ja, der er jo spørgsmålet om 
begrebet stof-antistof, der i dag udgør den yderste 
grænse, det, vi tror er fysikkens yderste grænse, i 
forhold til hastigheden af det ene og det andet. Men 
så siger vi, at det er umuligt! Og vi har bare ikke 
skabt det endnu. Når vi f.eks. tænker på, hvad vi 
skal arbejde med i forhold til galaksesystemer; der 
foregår ting derude, som vi ikke tænker på at gøre 
fra Jorden; men der er en del af universet, hvor der 
foregår ting, der ikke stemmer overens med kon-
ventionerne for stof-antistof!

Når man begynder at tænke over tid, tidsfakto-

Mathew Ogden: “Hvordan komponerer man, som Bach gjorde det? 
Det er baseret på fremtiden. Hvordan komponerer og spiller og diri-
gerer man, som Furtwängler gjorde det? Det er fremtiden.” Vist her 
er Ogden og LaRouche under webcasten den 30. maj.      
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ren – ja, tidsfaktoren 
har vi jo fuldstændig 
sprængt i luften med 
termonuklear fusion, 
ikke sandt? Ure betyder 
ikke det samme mere. 
Og når det drejer sig om 
stof-antistof, og vi ser 
på universet, så glaner 
vi bare på det, ”Se, dér 
er ydergrænsen, vi er 
låst inde her for evigt! 
Vi befinder os i et fan-
gehul.” Men det er altså 
et selvskabt fangehul: 
Man har endnu ikke 
fundet den nøgle, der 
kan lukke os ud. For når 
man overordnet ser på 
det kosmiske system, 
ser man tydeligvis for-
hold med time-action og 
så videre derude, og be-
grænsende betingelser, 
der går langt ud over 
den enkle definition af 
begrebet stof-antistof. 
Stof-antistofbegrebet er 
faktisk et generelt prin-
cip, omfattende mange 
former for stof-anti-
stof! Mange kvalitative 
udviklingstrin af stof-
antistof! Vi længes alle-
rede inderligt efter det! 
Når vi først begynder at 
tænke over grænserne 
for vort univers, som 
vi kender det, at tænke 
over Solsystemet og vi-
dere til galaksen, og vi 
sidder dér og kigger på vore kort, og vi finder ud af, 
hvor mange millioner år går vi tilbage i processen? 
Hvordan blev systemet sat sammen? Hvordan blev 
disse forandringer organiseret? 

Med hensyn til stof-antistof har vi en definition 
af en formodet begrænsning, baseret på forudsæt-
ninger fra de nuværende forsøg. Vi er nu ved at blive 
meget mere fortrolige med den måde, stof-antistof 
fungerer på, som noget, der virkelig går videre end-
nu, og vi ved, at det er muligt for det menneskelig 
sind at kende det! Og denne kendsgerning siger os, 
at det er i den retning, vi kommer til at gå.

Ross: Ja, og opfattelsen af endelighed er mere 
en psykologisk spidsfindighed end noget, der faktisk 
stammer fra videnskab. Jeg mener, tidligere sagde 

folk, til alle tider har folk sagt, ”Vi har i princippet 
nået det endelige resultat. Vi kan ikke forestille os 
noget hinsides det, vi nu har opnået.” Nej, selvføl-
gelig ikke, hvis man kun kigger på det system, man 
kender nu fortiden! Men det er igennem de nuvæ-
rende sprækker inden for astrofysik, som du omta-
ler, den slags ting – der er masser at opdage derude, 
og det er bare et spørgsmål om at tage en beslutning 
om at gøre det. Jeg mener, vi ville have haft fusi-
onsenergi på nuværende tidspunkt, hvis der havde 
været et forsæt om at sætte det i værk: Hvis den po-
litiske vilje havde været der.

LaRouche: Har du til hensigt at finde det en-
degyldige svar på alle spørgsmål? Det er en meget 
barbarisk opfattelse af et univers!  

Ross: Det lyder som et uanstændigt ønske.

Bernhard Riemann (1826-66) “anså kreativitet for at være den primære sub-
stans,” sagde Jason Ross. “Ikke det nuværende, men hvad retningen var, skabel-
sen af fremtiden.”
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LaRouche: Ja, det gør det, i bund og grund me-
get uanstændigt.

Ogden: Og jeg tror, det er nøglen til at forstå 
problemet: Her sidder vi, lige nu, midt i en sam-
menbrudskrise, og ingen, der kalder sig professio-
nel økonomisk forecaster, så det komme. Undtagen 
én, og spørgsmålet er så, hvordan skal man bære 
sig ad med at udvikle evnen til at tænke som Lyn-
don LaRouche og føre civilisationen ud af de vild-
farelser, som vi er indkapslet i; hvordan kunne det 
komme så vidt?

LaRouche: Man skal opstille det som et spørgs-
mål. Så simpelt er det. Det skal byttes ud med et 
spørgsmål!

Ogden: Og det er absolut muligt. Barrieren 
imellem os selv og dette formål er, at vi nægter at 
trodse det slaveri, som udgøres af tillid til sanseba-
seret erfaringsdannelse.

Ross: Ja, det er et spørgsmål om noget indre.
LaRouche: Det er præcis, hvad det handler om. 

Og vi skal videre med disse spørgsmål, men det fort-
sætter vi med i næste uge.

Fodnoter:

1 Videoen findes på http://larouchepac.com/
node/22876.

2 Gottfried Wilhelm Leibniz, “On the Ultimate 
Origination of the Universe” (1697), Paul og Anne 
Schrecker, overs. Se også Leibniz, “Afhandling om 
metafysik” (1686), og “Monadologien” (1714).

3 For yderligere information om Keplers meto-
de, se http://science.larouchepac.com/kepler/har-
mony.

4 “Bach”, Furtwängler on Music: Essays and Ad-
dresses, Ronald Taylor, overs. (Scolar Press, 1991), 
pp.27-31. Øvrige citater i det ovenstående er fra det-
te essay; f.eks. : “Bach er endnu i dag, hvad han altid 
har været – den guddommelige skaber på sin trone 
oven over skyerne, hævet over andres rækkevidde…
Det er dette, der gør ham til vor største komponist, 
blandt alle andre, musikkens Homer, hvis lys stadig 
skinner ud gennem musikkens firmament, og hvem 

vi, på en meget speciel måde, aldrig har overgået.”  
5 Ibid. Furtwängler skriver, at vi hos Bach finder 

“evnen til at skabe en entitet, der i sig selv er en ægte 
oplevelse, en oplevelse, der når sit eget højdepunkt 
og  sin fuldbyrdelse uafhængigt af sin skaber…Hvert 
stykke føres frem til sin fuldbyrdelse – eller snarere, 
det finder sin egen vej til fuldbyrdelse – i henhold 
til de love, under hvis auspicier det lanceredes i ver-
den. Skaberen af disse korværker og fugaer – Bach 
– synes ikke at være et menneskeligt væsen, men 
ånden, der hersker over verden, selveste universets 
arkitekt.”

6 Den afgørende egenskab, som er karakteristisk 
i de to bind af Præludier og Fugaer, ligger i “løsnin-
gen”, som altid ligger i fremtiden. Andre “forklarin-
ger” på Bachs metode er til rådighed, men princip-
pet om det, som man endnu har til gode at høre som 
en ny frembringelse (som findes i fremtiden), kan 
formuleres; men den mest chokerende sandhed er 
den ultimative sandhed.

7 Ibid., pp. 97-104, “Brahms”, teksten til en tale i 
Det tyske Brahms-selskab i 1933 ved en højtidelig-
hed i anledning af Johannes Brahms’ hundrede års 
fødselsdag. Furtwängler skriver: “Brahms’ afsmag 
for ydre pragt, hans fuldstændige og ubetingede 
mangel på forfængelighed, sammen med den ‘liden-
skabelige saglighed’, jeg omtalte tidligere, var lige så 
karakteristisk for hans daglige liv. Hans behov for 
selvstændighed og hans stålsatte beslutsomhed om 
ikke at lade sig aflede af trivielle afbrydelser med-
førte en upåfaldende, næsten anonym tilværelse……
Han var altid uvillig til at tale om sit arbejde. Som 
alle virkelig saglige kunstnere var han helt bevidst 
om forskellen mellem den virkelige, kreative hand-
ling og den kunstlede teoretisering af den, som net-
op da var ved at komme på mode……Især i de sidste 
år af sit liv levede han med fremtiden, med evighe-
den, in mente.”      

8 I Euklids geometri gives der, til en linie med 
et punkt uden for denne linie, kun én parallel linie, 
der går igennem dette punkt. I Lobachevskys geo-
metri gives der multiple linier, der går gennem dette 
punkt. Se http://bit.ly/KOH4z7. 
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Videnskab og den 
poetiske
forestillingsevne

Lyndon LaRouche: Dagens emne1 er ekstremt 
vig

tigt, under beskedne forhold. Det hænder ofte, at 
nogle af de vigtigste ting sker under beskedne for-
hold – eller angiveligt beskedne forhold, der snart 
viser sig at være alt andet end beskedne. Og sådan 
bør det være i dag.

Jeg har skrevet en artikel, der hedder “Hinsides 
vort univers”, der hænger sammen med den kends-
gerning, at vi nu er nødt til at begynde at forstå, at 
Jorden blot er en del af Solsystemet, og Solsystemet 
er en del af galaksesystemet, og disse systemer er 
sammenflettede i en grad, så man ikke kan adskille 
det ene fuldstændigt fra det andet. Vi bevæger os nu 
ind i et område, hvor, om nogle få milliarder år, So-
len ikke længere vil findes, og Solsystemet vil selv-
følgelig også være væk; galaksen vil sandsynligvis 
bestå. Og vi mennesker, eller hvad der bliver tilbage 
af os, eller hvilken betydning vi måtte have, vi vil 
sandsynligvis være en del af denne galakse.

Men hvor vil mennesket befinde sig? Ja, vi vil 
sandsynligvis befinde os under helt nye omstæn-
digheder, hvis vi er heldige, meget mere intelligente 
end vi har været på det seneste, og vi vil indtage en 
anden rolle i universet, end vi gjorde før. Men vi vil 
forhåbentlig have en sådan betydning, og denne vor 
betydning i fremtiden er en del af meningen med 
vort liv, nu.

Vi har beskæftiget os med en herre, Wilhelm 
Furtwängler, der havde et vist indblik i disse ting, og 
Furtwängler er kendt som en stor musiker, og han 
havde et nøje indblik i den generelle idé om dette 
princip og dette perspektiv. Så det, der skal ske i 
dag, er, at min medarbejder Mathew Ogden kom-
mer med et indlæg, hvor han vil berette om denne 
store mands store bedrift, og den anden herre, Ja-
son Ross, vil komme med en respons hertil, og jeg 
vil komme med en respons, og så vi vil have en dis-
kussion.

Så letter vi anker!    

Musiker og videnskabsmand
Mathew Ogden: Godt. Hvis folk har kigget med 
i løbet af de seneste uger, hvor vi har moret os her 
og afsløret noget, der har været en hemmelighed 
alt for længe: at den store dirigent, musiker og 
komponist, Wilhelm Furtwängler, i virkeligheden 
var meget, meget mere, end man normalt så ham 
for at være. At han sandelig er en stor musiker, er 
der ingen tvivl om. Men vi afslørede, at han var 
meget mere, end nogen tidligere havde erkendt, 
at han havde et meget større betydning, end de 
fleste mennesker overhovedet er klar over. Vi har 
afsløret, at denne store dirigent var en unikt betyd-
ningsfuld person i de videnskabelige opdagelsers 
historie, på lige fod, vil jeg sige, med adskillige af 
de største videnskabelige hjerner i den menne-
skelige civilisations historie, og hans unikt påviste 
opdagelse af et universelt princip gør det faktisk 
muligt for os nu at nå derud, hvor ydergrænserne 
for fysisk videnskab endnu findes, og at lodde dyb-
den af vore endnu ubesvarede spørgsmål angående 
menneskets virkelige identitet og menneskets 
forhold til universet som sådan. Og faktisk vil jeg 
hævde, at Furtwänglers videnskabelige indsigt går 
endnu videre og har vældige implikationer for et 
område, som vi ville klassificere som det teologiske.

Det generelle emne, jeg vil fokusere på her, er 
faktisk det samme spørgsmål, som vi har beskæf-
tiget os med de senere uger, men denne gang i en 
mere specifik form, oplyst af de tidligere indlæg. 
Man kunne formulere spørgsmålet således: hvor-
dan kan vi kende fremtiden, før vi har oplevet frem-
tiden? Kan vi kende denne fremtid, før denne frem-
tid er blevet til fortid? Eller vi kan måske stille det 
samme spørgsmål på en lidt anden måde: Kan sin-
det gøre sig fri af de lænker, som udgøres af fysisk, 
sansebaseret erfaringsdannelse?

Shelley: Fremtiden udvikler nutiden
Som et overraskelsesmoment vil jeg gerne in-

troducere en ny stemme i vores dialog i dag: Jeg vil 
fortsat udforske Furtwänglerprincippet, men for et 
øjeblik vil jeg se på Furtwängler gennem en anden, 
ikke-erkendt fysisk videnskabsmand: digteren Per-
cy Shelley.

Shelley var en stor digter, ligesom Furtwängler 
var en stor komponist, og som sådan er han blevet 
opfattet. Men han var mere end det. Og igen går vi 
ud over det område, som folk sædvanligvis opfatter 
som kunst og kunstneriske principper, når vi siger, 
at Shelley ikke bare var en “rimsmed”, ikke blot en 
digter i denne forstand, men, som vi har vist i tilfæl-
det Furtwängler, var Shelley også en tænker på linie 
med nogle af historiens største videnskabsmænd. 
Og Shelleys indsigt trænger ind i dybden af nogle 
af de mest betydningsfulde ontologiske principper, 

  LPAC ugentlige rapport, den 6. juni
http://larouchepac.com/node/22946
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der udgør universets grund-
tone og menneskets forhold til 
universet. 

Lyndon LaRouche har 
gentagne gange understre-
get betydningen af Shelleys 
Til forsvar for digtekunsten, 
og dette essays sidste sætnin-
ger er ofte blevet citeret, men 
yderst sjældent forstået. Hvad 
skyldes det? Reduktionisme. 
Det samme, som er årsagen til, 
at Furtwänglers musik bliver 
beundret, men ikke forstået. 
Reduktionismen siger, at tiden 
forløber lineært, fra fortid til 
nutid, bagfra og fremefter. At 
fremtiden på en eller anden 
måde er frugten af “nuet”; at i 
morgen blot er en ekstrapole-
ring af i dag. Og at det ene øje-
blik efterfølges af det næste, på 
samme måde, som årsag fører 
til virkning.

Men hvad siger Shelley? 
Mod slutningen af Til forsvar 
for digtekunsten fastslår han, 
at menneskets virkelige histo-
rie, især de usædvanlige øje-
blikke, aldrig foregår på den 
måde, at de nuværende ele-
menter på logisk måde fører 
til de fremtidige begivenheder. 
Det er snarere omvendt; det er 
fremtiden, der hele tiden over-
rasker nutiden! Fremtiden 
fremkalder en effekt i nutiden, 
som denne nutids fortid i sig 
selv ikke indebar. Og de indi-
vider, der eksisterer i denne 
nutid, vil blive forbløffede, overraskede over, at de 
pludselig føler sig tvunget til at handle på en måde, 
der indtil da ikke faldt dem ind, under indflydelse af 
en kraft, de ikke før kendte til, “sat i bevægelse af en 
ånd”, siger Shelley, der så at sige ikke er opstået af 
deres eget indre. 

Shelley siger således, at fremtiden har en evne 
til at få nutiden til at udvikles, har en tilskyndelse 
til indvirken, der ikke fandtes under nogen form i 
den nutidige eller fortidige erfaring uden for de san-
sebaserede erfaringers grænse. Og det er således 
fremtiden, der afføder nutiden, snarere end det er 
nutiden, der på en eller anden måde skaber fremti-
den. Shelley kalder det “en uanet inspiration”, der 
udvikler sjælen, eller “de gigantiske skygger, som en 
kommende tilstand kaster over nutiden.”

Denne udtalelse fra Shelley bryder med alt, hvad 
vi har lært om fysik, enhver reduktionisme, alle ne-
defra-og-op- idéer om det fysiske univers, alle idéer 
om, at man tager elementære partikler og føjer dem 
sammen, elementære byggeklodser, der derefter 
skaber den større genstand eller det næste øjeblik 
i tid. For reduktionisten ville jo sige, jamen, når 
fremtiden endnu ikke findes, hvordan kan den så 
skabe nutiden? 

Men er det sandt, at fremtiden virkelig ikke eksi-
sterer? Eller er det sådan, at den blot endnu mang-
ler at trænge ind i det fysiske sanseområde?

Jeg tror, at folk nu kan begynde at få en fornem-
melse af, hvordan dette spørgsmål, som vi tilnær-
mer os set gennem Shelleys øjne, giver genlyd af alt 
det, som vi har udforsket omkring Furtwänglerprin-
cippet i musikken i løbet af de seneste to uger. 

Percy Shelley (1792-1822). Hans værker, siger Mathew Ogden, “giver 
genlyd af alt det, som vi har udforsket omkring Furtwänglerprincippet i 
musik hen over de seneste to uger.”
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For at rekapitulere 
det spørgsmål, som Furt-
wängler stillede, på en 
mere præcis, videnskabe-
lig måde: Hvis det altid er 
enheden i helheden, der 
determinerer enkeltde-
lenes adfærd, hvor – og 
hvornår – eksisterer da 
denne helhed i forhold til 
det nuværende øjeblik? 
Og hvis hvert øjeblik af 
en kompositions opfø-
relse blot er, skal vi sige, 
en underordnet skygge 
af en højere og mere do-
minerende realitet, hvor 
skal vi da søge denne rea-
litets enhed, når den ikke 
kan findes i noget timeligt 
øjeblik som sådan? 

Jeg finder det ikke 
overraskende, men folk 
har måske ikke søgt or-
dentligt; faktisk findes 
et begyndende svar på 
spørgsmålet lige her i 
Shelleys essay. I allerfør-
ste sætning i Til forsvar 
for digtekunsten identi-
ficerer Shelley nøjagtigt 
dette meget rigoristiske, 
videnskabelige spørgs-
mål. Han siger, at der er 
to forskellige, skarpt ad-
skilte måder at tænke på, 
to slags mental virksom-
hed. På den ene side det, 
han kalder “fornuft”, og på den anden side “forestil-
lingsevne”, som han successivt definerer. Fornuft er 
at overveje det, der allerede eksisterer, mens fore-
stillingsevnen er at skabe noget nyt. Fornuft er den 
proces, der befatter sig med objekter og deres syn-
tese til større objekter, mens forestillingsevnen er at 
overveje intervallerne imellem tingene, at forstå de 
indbyrdes forhold som sådan.

Shelley siger: “Fornuft er opregningen af allerede 
kendte egenskaber; forestillingsevnen er erkendel-
sen af disse egenskabers værdi, både adskilte og 
som en helhed.” Og han konkluderer: “Fornuften 
forholder sig til forestillingsevnen som redskabet 
til kraften, som kroppen til ånden, som skyggen til 
substansen. Digtning kan overordnet defineres som 
‘forestillingsevnens udtryk’.”

Og hvad tillader så dette digteren at gøre, som 
deduktionisten ikke kan gøre? Shelley siger, at hvis 

deduktionisten udeluk-
kende beskæftiger sig 
med øjeblikkets hand-
linger, med det allerede 
eksisterende, så har de-
duktionisten – den, der 
forlader sig på ren deduk-
tion - ikke en chance for at 
se, hvad der vil eksistere i 
fremtiden; den, der ude-
lukkende beskæftiger sig 
med “opregningen af alle-
rede kendte egenskaber.” 
Men digteren “betragter 
intenst nutiden, som den 
er, og opdager de love, 
efter hvilke nuværende 
ting ordnes, men han ser 
fremtiden i nutiden…”

Og således har vi plud-
selig opdaget en tilstand 
i psyken, og hvis denne 
tilstand ikke eksisterer 
hos videnskabsmanden, 
er han ikke nogen viden-
skabsmand. Men dig-
teren, eller kunstneren, 
eller en musiker i Furt-
wänglers betydning, eller 
i Max Plancks eller Albert 
Einsteins betydning, er 
den, der kan se den vir-
kelige substans’ domæne, 
der eksisterer bag ved de 
sansebaserede erfarin-
gers skyggerige. Digteren 
ser fremtidens substans 
som det, der kaster skyg-

ger ind i nutiden, og på denne måde, siger Shelley, 
kan digteren virkelig forudsige fremtidens ånd, som 
ikke er det samme som det, vi kalder overtro eller 
spådomskunst.

Men det stammer alt sammen fra evnen til at 
kunne gennembryde sanseperceptionens fængsel-
smure, at undfly den reduktionisme, der består i 
den blotte erfaring fra nutid og fortid, for at sætte 
forestillingsevnen fri af sanseerfaringerne som så-
dan. Og dette identificerer Shelley direkte, og det 
omhandler præcis det, som vi opdagede lå til grund 
for Furtwänglerprincippet. Digteren har på en ene-
stående måde, siger Shelley, evnen til at være en del 
af “det evige, det uendelige og det ene; i forhold til 
hans opfattelse eksisterer tid, sted og antal ikke.”

Et godt eksempel, som Lyndon LaRouche gen-
tagne gange har gjort opmærksom på, kan findes 
hos en meget nær ven og samarbejdspartner til 

Tegning af en græsk vase af John Keats (1795-1821). 
Keats “Ode til en græsk vase” anråber forhol-
det mellem sansernes “hørte melodier” og åndens 
“uhørte melodier”, det, der tillader os at træde ud 
af det timelige og ind i det evige. Furtwänglerprin-
cippet!
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Percy Shelley, John Ke-
ats. Tænk et øjeblik over 
eksemplet med “Ode til 
en græsk vase”; dette fast-
frosne øjeblik kan faktisk 
pirre os til at slippe tiden, 
så vi undslipper den kro-
nologiske tids begræns-
ninger, som vi oplever 
som substansens skygge, 
der kastes på det nuvæ-
rende øjeblik, således at 
dette “driller os bort fra 
tænkning, som evigheden 
gør.”

Keats har en meget 
smuk måde at udtrykke 
det, som vi opdagede var 
roden til Furtwängler-
princippet: at forholdet 
mellem den melodi, som 
det fysiske øre hører, og 
de uhørte melodier, de 
lydløse, spirituelle melo-
dier, er det, der gør det 
muligt for os at træde ud 
af det timelige og ind i det 
evige………og pludselig er 
vi tilbage ved Furtwäng-
lerprincippet igen. Man 
har altså forholdet mel-
lem det, som Furtwängler 
beskrev som det, der er 
“nær ved os” og det, der er 
“langt væk”, det nære og 
det fjerne. Forholdet mel-
lem det øjeblikkelige og 
det evige, delene og hel-
heden, den overordnede 
helhed og skyggen af det 
egentlige.

Menuhin og Filon: Et teologisk princip
Jeg tror det er den høje lyd af dette ekko, man 

kan erkende bag noderne og imellem noderne, når 
Furtwängler dirigerer. Det blev blot for morskabs 
skyld erkendt af Yehudi Menuhin, der var en meget 
nær ven og forsvarer af Furtwängler, da Furtwäng-
ler blev angrebet af CCF (Kongressen for kulturel 
Frihed), af de mennesker, som Menuhin identifice-
rede som “de rigtige nazister,” de, der gav efter for 
nazisterne i så mange år, før vi åbnede vestfronten.

Menuhin sagde om Furtwängler: “Der findes 
mange dirigenter, men meget få, der synes at åben-
bare det hemmelige kapel, som er alle mestervær-
kers inderste kerne. Hinsides noderne er der vi-

sioner, og hinsides disse 
visioner er der dette usyn-
lige og tyste kapel, hvor 
den indre musik spilles, 
sjælens musik, hvis ekko 
blot er blege skygger.” 
Dette var Furtwänglers 
geni, at han tilnærmede 
sig ethvert værk som en 
pilgrim, der stræber efter 
at opleve denne tilstand, 
der minder os om Skabel-
sen, det mysterium, der 
findes i hjertet af enhver 
celle. Med sine flydende 
håndbevægelser, så fulde 
af mening, førte han sine 
orkestre og sine solister 
til dette hellige sted.” 

Som jeg sagde i begyn-
delsen, omfatter Furt-
wänglerprincippet meget 
mere end blot musik og 
kunst. Det omfatter mere 
end blot det at være et fy-
sisk princip som vi forstår 
det; men det, som det for-
tæller os om menneskets 
forhold til universet som 
helhed og menneskets 
delagtighed i dette uni-
vers, fører os frem til de 
teologiske implikationer.

Det, som vi vil udfor-
ske under resten af dis-
kussionen, er noget, som 
vi har været i berøring 
med under de tidligere 
diskussioner. Vi har f.eks. 
talt om det, som Leibniz 
sagde, hvor man kommer 

til erkendelse af, at inden for de blotte erfaringers 
skyggerige, kan det, som reduktionisten ville opfat-
te som blot en endeløs serie af nu’er – nu, nu, nu, nu 
– ikke i sig selv indeholde førsteårsagen til disse øje-
blikkes eksistens. Denne nødvendige grund, den ak-
tive årsag til disse enkeltdele kan ikke være at finde 
i disse enkeltdeles samlede masse. Vi må altså søge 
uden for dette område, hinsides og bagved skygger-
nes land.

En anden person, der også beskæftiger sig med 
dette emne, er en person, som man kunne kalde 
“den tidlige, kristne epokes Leibniz”, Filon fra Ale-
xandria, der også har en levende forståelse af dette 
teologiske princip, at hvis den aktive årsag, hvis 
grunden til, at noget eksisterer, kommer fra noget, 

Furtwängler (til venstre) og hans ven, violinisten 
Yehudi Menuhin, i 1952. Menuhin sagde om Furt-
wängler: “Der findes mange dirigenter, men meget 
få, der synes at åbenbare det hemmelige kapel, 
som er alle mesterværkers inderste kerne. Hinsides 
noderne er der visioner, og hinsides disse visioner 
er der dette usynlige og tyste kapel, hvor den indre 
musik spilles, sjælens musik, hvis ekko blot er blege 
skygger.”
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der er uden for tingen selv, så kan fremtiden under 
ingen omstændigheder fødes af nutiden, men må 
derimod altid skabes som noget nyt.

Og det er denne konstant igangværende udvik-
lingsproces, der er et livagtigt levende princip hos 
Furtwängler. Og Furtwängler insisterede på, at mu-
sikken dør, når den bliver til rutine, at der ikke kan 
være tale om blot en gentagelse, om en kopi, at der 
altid er tale om en ny skabelsesproces, og dirigen-
tens personlighed må være den altid levende ska-
bers, en skaber, der altid lever. 

Økonomiske forudsigelser 
LaRouche: Her vil jeg indskyde en kommen-

tar, blot som et mellemspil: Jeg er i mange år kom-
met med økonomiske prognoser, faktisk siden 
1950’erne, og mine prognoser har ikke altid været 
præcise, men mine prognoser har altid været rigti-
ge, og alle andres har altid været forkerte. Det er der 
en meget enkel årsag til: nemlig, at det menneske-
lige, kreative sind er helt anderledes end det rituelle 
sind. Vi har alle i os, da vi jo er født som mennesker, 
evnen til at være kreative, til at give det udtryk, det 
vil sige evnen til faktisk at kunne se det fremtidige 
potentiale. Man kan jo ikke se fremtiden som sådan; 
det, man kan se, er det potentiale, som mennesker 
kan handle på, og det er det bedste, man kan gøre. I 
hvert fald det bedste, som jeg kan gøre.

Jeg har altid haft ret, og de har altid haft uret. 
Hvorfor? Fordi de altid er afhængige af bogstavelige 
konklusioner ud fra deres deduktion. De kommer 
frem med en kompliceret deduktion, eller knap så 
kompliceret deduktion, eller ganske enkelt et svin-
delnummer, noget, der er grebet lige ud i luften, et 
vildt gæt: “Åh! Det her vil virke!” eller “Nej! Det vil 
ikke virke!”, noget i den retning. Men jeg har altid 
haft ret i denne forbindelse.

Vi lever i et post-Roosevelt samfund; Franklin 
Roosevelt var den sidste virkelige leder af De for-
enede Stater, der virkelig havde en forståelse af 
fremtiden, det vil sige en aktiv, effektiv forståelse af 
fremtiden. Og det er, hvad jeg også har. Og det er, 
hvad jeg laver. 

Det, som sagen har drejet sig om, hver gang jeg 
er løbet ind i en prognose, hvor jeg har lavet en 
prognose, og andre har lavet en prognose, og de 
har altid haft uret, og jeg har altid haft ret, er den 
kendsgerning, at jeg tror på fremtiden. Problemet 
med de fleste folk er, at de ikke tror på fremtiden. 
De forstår den ikke. De tror på den deduktive vir-
kelighedsanskuelse; de går ud fra det, der eksisterer 
nu, og forsøger at finde en deduktiv løsning, eller en 
deduktiv forudsigelse, der vil strømme ud fra disse 
faktorer. Og ved alle større prognoser, som jeg har 
haft kendskab til i efterkrigstiden, siden Roosevelts 
død, har hver eneste af disse økonomiske foreca-

stere haft uret angående disse emner. Mens jeg, på 
min egen beskedne måde, og jeg mener virkelig be-
skedne måde, altid har haft ret.

Man kan jo aldrig kende hele fremtiden. I hel-
digste fald ved man, hvad det er, der er galt med 
de konklusioner, der vedrører nutiden. Og dette er 
præcis, hvad vi har diskuteret, dette poetiske prin-
cip. Som menneskelige væsener har vi evnen til at 
forudse ting, der ikke fremkommer ved deduktion, 
ved deduktive processer. De fleste mennesker er op-
lært til ikke at gøre dette. De siger: “Det er en skurk, 
du er ikke med i legen, du spiller ikke efter regler-
ne.” Og det er sagens kerne.

Det har altid været min lykke at have en forestil-
lingsevne. Jeg har en kreativ forestillingsevne, jeg 
ved også, hvad det vil sige at have en forestillingsev-
ne som Furtwänglers, og det er, hvad vi har brug for. 
De fleste mennesker ville aldrig være i stand til at 
redde menneskeheden fra katastrofen, fordi de altid 
vil afvise indsigten i fremtiden. De vil altid forsøge 
at finde frem til en praktisk, deduktiv forklaring på 
nutiden og tvinge den ned over anelsen om fremti-
den.

Vi befinder os nu i en periode, hvor menneske-
slægten som sådan er i fare for at gå til grunde ved 
sin egen dumhed, sin egen afvisning af at ville for-
stå, hvad fremtiden betyder, hvad det betyder at 
kunne se fremtiden. Og jeg ved nøjagtigt, hvordan 
disse mennesker tænker. Jeg ved præcist, hvordan 
alle disse økonomer, der kommer med prognoser, 
tænker. De er alle inkompetente, de tager alle fejl 
i denne type spørgsmål. De har altid uret. Og de er 
hårdnakkede i deres fejltagelser, fordi de tror på, at 
der er regler, som de skal adlyde, de skal udvise ly-
dighed mod sædvanen. “Ja, det er ikke det sædvan-
lige, sådan tænker vore folk ikke. Det, du siger, tror 
de fleste af os ikke på.” Men det er derfor jeg har ret, 
fordi jeg forkaster formodningerne. 

Og det er nøjagtig, hvad vores diskussion giver 
udtryk for. Det er, hvad Shelley giver udtryk for. Og 
vi har endnu mere at sige om dette, men jeg ville 
blot komme med denne indskydelse. Det er vort 
emne. Emnet er det menneskelige sind, som vor 
helt i dag er et eksempel på, det, som de fleste men-
nesker mangler: en fornemmelse for fremtiden. De 
mangler en fornemmelse for fremtiden; den er ikke 
et mekanisk produkt af fortiden. Men fremtiden er 
noget, som især sindets kreative evner, inden for 
samfundet, kan skabe: en fremtid, der ellers ikke 
ville ske, med mindre det kreative sind intervene-
rer. Og det er, hvad vort emne drejer sig om.

Hvis man ønsker at overleve, hvis man ønsker at 
eksistere, hvis man ønsker, at vor planet skal over-
leve denne særlige type krise, som vi nu står over-
for, så må man lære fremtidens sang, som de fleste 
af samfundets ledere i dag ikke kender. Derfor er 
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de inderst inde inkompetente. Det er derfor, de-
res lederskab inderst inde har tendens til at føre til 
menneskehedens og civilisationens ødelæggelse, på 
grund af deres ego, deres hovmod, når de siger, at 
de er “praktiske mennesker”. Og det praktiske men-
neske er den største forræder af menneskeheden, 
der nogensinde er opfundet.

At gøre opdagelser: Hinsides sanserne
Jason Ross: Under diskussionen sad jeg og 

tænkte over selve begrebet “fremtid” – folk opfat-
ter det ofte som en ting, ligesom et navneord (sub-
stantiv), men i virkeligheden er det et udsagnsord 
(verbum), når vi handler på det, eller det er i hvert 
fald et resultat af handlen. Det er ikke en ting, der 
findes derude. Selve begrebet om “fremtiden” kan 
undertiden være problematisk, for der findes ikke 
allerede “en” fremtid ud over det, vi selv gør. Og der 
er sandelig forskel på folks evne til at fatte begrebet 
fremtid. Hvis man er en kreativ tænker, sådan som 
Furtwängler eller Shelley var det, er man i stand til 
at skabe en ny erfaring, en ny fremtid, som ingen før 
da overhovedet evnede at forestille sig, fordi man 
får en ny grad af frihed. Man kan sige, at man får 
en ny vej til kreativ tænkning, som gør, at man kan 
tænke anderledes tanker.

Det, jeg gerne vil ind på, er hvordan kommuni-
kation virker og hvordan opdagelse virker, eller ret-
tere uddannelse, for det er alt sammen det samme 
i virkeligheden, og det handler om det her med at 
komme hinsides, eller bag ved, sanserne. Hvis man 
går et godt stykke tilbage i tiden, til Aristoteles, el-
ler til Euklid, som vi også har talt om, men hos dem 
begge finder man denne fastlåste verdensplan, hvor 
alt i princippet er gjort, og fremtidige opfindelser 
ikke rigtig findes, i hvert fald ikke noget banebry-
dende.

Når man læser Aristoteles’ værker, er de temme-
lig kedelige, fordi de er så deklamatoriske. Aristote-
les siger: “Sådan her er det, slaveri er jo den rigtige 
måde at gøre tingene på, for nogle mennesker er 
født til at være slaver, andre ikke. Og sådan her fun-
gerer fysik,” osv. Der er ingen ansats til opfindelse i 
det, det er bare “Sådan her er det,” og det er alt sam-
men meget udvendig betragtet. Det er det samme 
med Euklid. Snarere end et produkt af opdagelser 
præsenterer Euklid en slags ydre verden af geome-
tri på samme måde, som Aristoteles præsenterer 
en ydre verden, som vi muligvis ville kunne opdage 
mere om, men som sindet i sig selv er adskilt fra.

Som en kontrast til dette – vi har omtalt Filon; 
jeg kunne tænke mig at oplæse et citat af Filon, el-
ler Sokrates. I sit værk Om skabelsen skriver Filon: 
“Thi nogle mennesker, idet de beundrer selve ver-
den i stedet for Skaberen af verden, har præsenteret 
den, som om den eksisterede uden en skaber, og var 
evig; og som på ugudelig og falsk måde har præsen-
teret Gud som værende i en totalt uvirksom tilstand, 
alt imens det på den anden side ville have været rig-
tigt at forundres over Guds magt som al tings skaber 
og fader, og beundre verden kun så meget, at det 
ikke overskrider det mådeholdne.”

“Men Moses…var vel vidende om, at det er ab-
solut nødvendigt, at der i alle eksisterende ting må 
være en virksom årsag og en uvirksom genstand; 
og at den virksomme årsag er universets intellekt, 
fuldstændig uforfalsket og fuldstændig ublandet, 
overordnet dyd og overordnet videnskab, overord-
net selv abstrakt godhed eller abstrakt skønhed; alt 
imens den uvirksomme genstand er noget ubelivet 
og uden evne til bevægelse ved nogen egen, indre 
kraft, men som, idet den var blevet bevæget og for-
met og havde fået skænket liv af intellektet, blev 
omdannet til dette, det skønneste værk, verden.”

Nu er det undertiden vanskeligt at nævne ordet 
“Gud”, fordi folk har så mange forskellige opfattel-
ser af, hvad der ligger bag dette ord, og jeg vil lade 
Filons ord tale for sig selv.

Men lad os også se på Sokrates, på måden, han 
kommunikerede ting på. Sidst diskuterede vi Sta-
ten, men i alle Platons dialoger om Sokrates er 
pointen ofte ikke de konklusioner, man når frem til, 

Jason Ross: “Musik vil blive et absolut nødvendigt 
aspekt af vor tilegnelse af idéen om, hvad en opda-
gelse er, for at der nu kan opstå fremskridt inden for 
videnskab.”
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men snarere måden, hvorpå man når frem til kon-
klusionerne, selveste metoden, hvorpå man gør op-
dagelser. I en af disse dialoger, Alkibiades, gør So-
krates grin med denne her fyr, Alkibiades, der tror 
han ved alting, hvor Sokrates påpeger, at man, når 
man opdager noget, så opdager man det som regel 
efter, at man ikke vidste det. Og han prøver ligesom 
Alkibiades for at se, hvornår han ikke troede, at han 
allerede vidste alting, og Alkibiades kan faktisk ikke 
komme i tanker om en tid, hvor han ikke troede, 
at han allerede vidste alting; og Sokrates påpeger: 
Altså, hvis dine tanker ikke er frugten af en opda-
gelse, som du kan identificere, hvilken værdi har de 
så? Hvordan kan du være sikker på, at de er sande, 
hvis du ikke kom frem til dem ved at kuldkaste en 
anden tanke, eller at de var en nødvendig idé, eller 
noget tilsvarende? Det er bare en konklusion, som 
du har fået et eller andet sted fra, som aldrig rigtig 
er sprunget fra dit eget sind.

Kepler versus Empirikerne
Nu springer vi et par tusinde år frem i tiden. Hvis 

vi ser på Renæssancen [i det femtende århundrede], 
og vi ser på et kort over verdens befolkning, sær-
lig i Europa efter Renæssancen, så skyder befolk-
ningstallet simpelthen i vejret. Der skete noget med 
menneskeslægten. Hvis man betragter os med en 
biologs øjne, ville man sige: “Der skete noget med 
menneskeslægten i denne periode. Vi ser pludselig 
en befolkningseksplosion! Hvad skete der!” Og det 
var ikke, fordi klimaet var godt, og der var meget 
mere mad til rådighed, eller fordi folk bare fik flere 
børn, eller sådan noget, de var jo alle katolikker og 
imod prævention. Det har ikke noget med sagen at 
gøre.

Der skete det, at folk gjorde nogle videnskabelige 
opdagelser, de ville ændre vort forhold til naturen, 
og dette kom under angreb. Lad os derfor sammen 
med Kepler udveksle erfaringer om angrebet på Re-
næssancen.

Lad os for eksempel se på Fludd, Descartes, Ga-
lileo, Newton, Bacon, Voltaire – alle disse menne-
sker, nogle mere end andre, skulle forestille at være 
videnskabsmænd. Francis Bacon skrev denne kæm-
pestore afhandling om, hvordan videnskab burde 
praktiseres, selv om han aldrig selv gjorde nogen 
opdagelse. Men disse mennesker er i virkeligheden 
ikke videnskabsmænd; de er politiske aktører. Og 
de bliver udnyttet, ligesom i dag. 

Hvis man går til den akademiske verden, hvis 
man ser på det økonomiske fakultet – man kan må-
ske finde folk, der ikke er bevidste om det, men jeg 
tror, at hvis man ser på disse indviede, så er disse 
fakulteter politiske, de er ikke videnskabelige fakul-
teter. Økonomi er mål for politik, og i henhold hertil 
skal man fremføre teorier, der støtter denne politik; 

det er for en stor del det, der foregår.
Så det, som alle disse empirikere siger, er, at vi 

tilegner os kundskaber gennem vore sanser. Men, 
ulig Aristoteles og Euklid, siger de: “Ja, det er mu-
ligt, at der findes mere at opdage, vi ved endnu ikke 
alt. Det har Renæssancen selvfølgelig vist os. Men,” 
siger de, “stands lige. Med hensyn til måden, man 
gør opdagelser på, så ved vi det allerede! Det har vi 
fuldstændig styr på, så vi kan fortælle dig, hvordan 
alle opdagelser gøres.” Ligesom Bacon, der skrev en 
bog om at gøre opdagelser, han aldrig selv gjorde. 

De siger så, at nøglen til det hele er induktion. 
De fik et gennembrud: I stedet for at begynde med 
formodninger og hypoteser, for herefter at komme 
frem til konklusionen, hvorfor begynder vi så ikke 
med at foretage observationer?

Nå, så foretager man observationer, og så fin-
der man ud af at generalisere dem og fremkomme 
med en generel konstatering, der omfatter alle ens 
observationer. Denne generelle konstatering er 
altså fremkommet i henhold til observationerne. 
Den fremkommer i henhold til, hvad man vil få at 
se, hvordan vil denne proces respondere, etc. Man 
kommer aldrig frem til et “hvorfor?” Man kommer 
aldrig frem til fysik, man kommer aldrig frem til 
magtfaktorer. Det er ikke kreativt.

Lad os i modsætning hertil se på Kepler. Her 
er, hvad Kepler skrev – husk de tidligere omtalte 
karakteristiske egenskaber hos Aristoteles eller 
Euklid, hvor sindet ikke var delagtig i opdagelsen; 
de eksisterede af sig selv, og sindet var ligesom kørt 
ud på et sidespor? Her er, hvad Kepler skrev i en af 
indledningerne til sin Astronomia Nova, hans Nye 
Astronomi: 

“I det følgende bør læseren overvåge min lettro-
enhed, eftersom jeg vurderer alting ud fra min egen 
forstand. De begivenheder, ved hvilke folk kommer 
til at forstå himmelske ting, synes mig ikke meget 
mindre vidunderlige, end selve de himmelske tings 
natur. Derfor fremlægger jeg omhyggeligt disse be-
givenheder, hvilket utvivlsomt er forbundet med 
visse vanskeligheder for læseren. Ikke desto mindre 
er det en sødere sejr, der fødtes ud af faren, og So-
len bryder frem gennem skyerne med dobbelt pragt. 
Vær derfor på vagt, O læser, for faren ved vor hær, 
og betragt skyerne, forfærdelige i deres dunkelhed. 
Betragt, siger jeg, for bag disse skyer ligger sandhe-
dens Sol skjult, og den vil snart bryde frem.”

Det, som Kepler siger her, er, at den måde, hvor-
på vi kommer til forståelse af tingene, “ikke er min-
dre vidunderlig” end selve tingene. Sindet, og den 
måde, det virker på, er “ikke mindre vidunderligt” 
end planeterne. Og dette kommer fra astronomen 
over dem alle, i hine tider. Hvad var det, Kepler 
gjorde? Han forkastede fuldstændigt hele denne 
empiriske model. Han gjorde det på en meget klar 



Schiller Instituttet 33juli 2012

Johannes Kepler (1571-1630), ved at insistere på kausalitetsprincippet (som afvistes af reduktionisterne, 
dengang som nu) skænkede moderne videnskab sit første anvendelige, videnskabelige begreb om det 
astronomiske univers. I sin “Verdens Harmoni” udvidede han spørgsmålet “Hvorfor således, og ikke på 
en anden måde?” til at gælde for hele planetsystemet, idet han viste, at det modstridende bevismateriale, 
opnået ved hjælp af sanserne, kun løses på et højere plan.
Tegningen (nederst til højre) stammer fra vignetten i Keplers Rudolfinske Tavler fra 1627. Det forestiller 
astronomerne Kopernikus og Tycho Brahe i midten, mens HipparkSSus og Ptolemæus ser på. På soklen 
ses på panelet til venstre Kepler selv, der arbejder ved et tællelys.
Musikskalaerne vist forneden er illustrationer fra Keplers “Verdens Harmoni” og viser “toneskalaerne” 
fra planeternes harmoniske baner. Øverst ses durskalaen, nederst molskalaen.
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måde i sin stedfortrædende hypotese. Han sagde: 
“Ok, lad os spille jeres spil: lad os foretage en bunke 
observationer” – og det gjorde han bedre end no-
gen anden. “Lad os lave en model, der indeholder 
alle disse observationer.” Så lavede han en model og 
inkluderede alle observationerne. Og han viste, at 
modellen indeholdt uoverensstemmelser.

Så siger han: “Se, nu har vi prøvet det her, vi har 
prøvet at bruge den model, alle andre bruger. Resul-
tatet var en cirkulær bevægelse, eller i det mindste 
den ligevinklede, cirkulære bevægelse. Vi har her 
planeterne etc., og modellen udviste uoverensstem-
melser.” Denne stedfortrædende hypotese havde en 
indbygget modsætning.

Det lykkedes Kepler at justere det og opnå de rig-
tige resultater, og en ringere astronom ville måske 
være stoppet her, ville måske have sagt: “Uanset 

hvad kan vi komme frem til de rette observationer 
med denne model. Hvad så, hvis der er nogle interne 
problemer?” Her er så, hvad Kepler siger om denne 
tilpassede model: “Nej! Bare ved at tage længden 
alene i betragtning, gør fraværet af en synlig afvi-
gelse i virkningerne mellem den endnu ukendte, 
sande hypotese, og den af os forudsatte, falske hy-
potese, den stedfortrædende hypotese, ikke virknin-
gen identisk. For der kan være en lille forskel, som 
sanserne ikke opfatter.”

Lad os lige holde fast i det her: Han siger, at selv 
om man laver en model, der passer perfekt til ob-
servationerne, til data, ville dette i sig selv ikke være 
tilstrækkeligt til at sige, at modellen var korrekt. Ke-
pler sagde nej, man må se på årsagerne. Hvis man 
ikke kan svare “hvorfor sådan her, snarere end på 
en anden måde” – det er ligesom Sokrates, der si-

Nicolas af Cusa (til højre) beviste, at 
Arkimedes’ (til venstre) forsøg på at 
løse cirklens kvadratur – for at nær-
me sig værdien af Pi – var ontologisk 
inkompetent. De første tre tegninger 
viser processen med at anslå arealet 
af et kvadrat tilnærmelsesvis lig med 
en given cirkel, som gennemsnitsare-
alet af to ligesidede polygoner. Den 
sidste tegning, endskønt den indteg-
nede polygon synes at komme meget 
tæt på cirklens areal, fremviser i 
virkeligheden et knusende paradoks. 
Jo mere polygonen ligner en cirkel, 
desto flere sider har den – i.e., desto 
mindre udtrykker den ‘noget, der 
runder’.
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ger: Hvad er opdagelse, Alkibiades? Måtte det nød-
vendigvis være på denne måde, og ikke en anden? 
Kepler siger, at medmindre man kan sige, hvorfor 
det måtte være sådan her i stedet for på en anden 
måde, medmindre man svarer på et spørgsmål, kan 
det, man når frem til, umuligt være sandheden.

Tænk over, hvordan han bruger det i sin Verdens 
Harmoni: Det svarer til at se en fremtid, der endnu 
ikke findes. Han så på planeterne, og han tænke på 
at gå endnu videre, end han havde gjort i sin Nye 
Astronomi, hvor han forstod forholdet mellem to 
planeter og Solen; han brugte kun Solen, Jorden og 
Mars i hele bogen.

I Verdens Harmoni udvider han spørgsmålet, 
“Hvorfor sådan her, og ikke anderledes?” til at om-
fatte hele planetsystemet. Og det svar, han kommer 
frem til, er, at der findes et system af harmonier, 
hvor både dur- og moltonearten er nødvendige. Han 
gennemgår det hele; men en af de vigtige ting er, at 
harmonierne, som determinerer systemet, ikke fin-
des nogetsteds i selve dataene; at de harmonier, som 
Kepler opdager, ikke findes i planetbevægelserne; 
de findes ikke i planethastighederne; de findes ikke 
i planetafstandene. De findes i de opfattede planet-
hastigheder, sådan som Solen ville se dem. Og de 
forstås via høresansen. Hvilket er, hvad Solen ser.

Uden denne helhed, uden Solen som “dirigent”, 
så at sige, ville disse harmonier, som han opdager i 
sit værk, ikke være til.

Infinitesimalen 
For at runde af vil jeg sige, at der findes et par 

aspekter af musik, som er meget relevante i dag. Et 
af dem er det, som Kepler gjorde: Der er en bestemt 
sammenhæng, der ligger bag ved alle erfaringerne, 
man har det ‘noget’, der styrer alle de efterfølgende 
“nu’er”. Og man har også en fornemmelse for, hvor-
dan man bryder en af disse sammenhænge, en af 
disse helheder, for at komme frem til en højere hel-
hed.

Se på musik i dag: Hvad det var, Kepler sagde, 
om hvordan en forskel, der ikke kan opfattes med 
sanserne, ikke gør tingene identiske – en person 
kan forsøge at imitere for eksempel Furtwängler, 
eller en person, der forsøger at imitere en skue-
spiller; de er med i et skuespil, og de imiterer den 
måde, en anden skuespiller spiller på. Undertiden, 
selv om det er meget vanskeligt at sige, hvad der er 
galt ved hvert knudepunkt, eller hver passage eller 
hvert ord, så ved man alligevel, at der er noget, der 
simpelt hen ikke er der. Og som en sidebemærkning 
kommer dette ofte frem inden for teateroptræden 
som en slags måde at male en scene på med en bred 
pensel. Så siger man: “Jeg ved ikke, hvad det var, 
han sagde, men jeg ved, at han var vred.” I modsæt-
ning til faktisk at lade ordene tale for sig selv.

Men omfanget af denne forskel er uendelig lille; 
forskellen mellem den nye opdagelse og det, der var 
der før, er, ligesom med den stedfortrædende hypo-
tese, ikke engang mærkbar. Men se på eksemplet 
med forskellen, når man tager et antal polygoner 
med et stadig stigende antal sider, for at lave en cir-
kel, versus den virkelige cirkel (Figur 2). Hvis man 
forøger antallet af polygonens sider, kan forskellen 
komme så tæt på nul, som man vil, rent rumligt; 
men denne forskels potentiale bliver imidlertid ikke 
uendelig lille. Selv om den rumligt set er uendelig 
lille eller næsten ikke-eksisterende, så eksisterer det 
potentiale, som denne forskel repræsenterer, ikke 
i en rumlig verden; det eksisterer i en energiver-
den, det udgør en drivkraft. Og hvis man forsøger 
at fokusere på det i sig selv, vil det måske synes af 
ingenting, til trods for, at det faktisk er mægtigere 
end den samling af “noget’er”, hvis adfærd det for-
årsager. 

Og derfor må vi, med hensyn til videnskab i dag, 
have den samme indfaldsvinkel, som Sokrates og 
Platon havde, som Kepler havde, og som nogle af de 
mennesker, der havde den, havde indtil for nylig – 
Planck, Einstein, Vernadsky, Furtwängler – denne 
måde at se på, hvordan man gør opdagelser, hvad 
det vil sige, at der findes en helhed; hvis vi ikke får 
dette ind i videnskab igen, vil vi ikke kunne komme 
væk fra den empirisme, som prædikes af sådanne 
mennesker som den onde, forfærdelige mand, Ber-
trand Russel.

Musik vil blive et absolut nødvendigt aspekt af 
vor tilegnelse af idéen om, hvad en opdagelse er, for 
at der nu kan opstå fremskridt inden for videnskab. 

Videnskab, musik og
forestillingsevnen   

LaRouche: Ja. Vi er nu nået frem til et bestemt 
punkt i disse tre uger, hvor vi har diskuteret dette 
emne. Vi er ikke færdige med emnet; emnet er blot 
blevet trukket op med henblik på yderligere over-
vejelser. Men dette er meget vigtigt, for vi bliver 
nødt til at forstå, hvilken funktion det, som de fle-
ste mennesker kalder forestillingsevnen, har. Og 
her ville folk sige, “Jamen, det er jo bare noget, man 
forestiller sig.” Men man bliver nødt til at se på de 
katastrofer, som er et resultat af at ignorere forestil-
lingsevnen! Og derfor er det vigtigt, at vi trænger 
ind i forestillingsevnens domæne, som vi gør her, 
for vi har at gøre med faktorer, som vi kender som 
faktorer; de er empiriske faktorer. Men vi forstår 
ikke fuldt ud, hvilke mekanismer de opererer efter. 
Og det er præcis, hvad emnet drejer sig om. Det, vi 
har beskæftiget os med i disse tre ugentlige sessio-
ner, udgør nogle af de grundlag for spørgsmål, eller 
det at stille spørgsmål, som vi bruger til at afsløre de 
svindelnumre, som vi sædvanligvis tror på.
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Og derfor giver vi ingen ende-
gyldige svar; vi fremkommer med 
konklusioner, der undsiger ting, 
som folk tror er endegyldige svar. 
Og det er denne fortsatte proces’ 
fremgang, der er absolut nødven-
dig. Og først når man begynder at 
betvivle sine sansebaserede erfa-
ringer, begynder man faktisk at til-
egne sig ægte viden. 

Der er endnu meget at sige. Me-
get af det har jeg allerede sagt. Men 
som vi har hørt igen, har Furtwäng-
ler givet udtryk for spørgsmålet om 
usikkerhedsfaktoren i konklusio-
ner. Problemet er, at man må de-
finere disse usikkerhedsfaktorer. 
Og det bliver så til den opgave, der 
skal løses.

Den vigtige kendsgerning her 
er, at det, som de fleste mennesker 
tror på og forlader sig på, særligt 
inden for regering og hvad der 
ofte kaldes videnskab, at disse ting 
er bedrag, fordi de er formodnin-
ger, som man har antaget på trods 
af bevis på det modsatte. Man vil 
opdage, at man har huller i sin vi-
den. Så kommer der en og introdu-
cerer en forklaring, der er relativt 
tilfældig og derfor fornægter det 
ukendte, som var det, der skulle 
udforskes.

Det, som videnskaben kan gøre 
for os, er at vise os vejen til de 
spørgsmål, der skal besvares, og 
udpege det for os, som, til en vis 
grad, er de forkerte svar. Og mel-
lem disse to betingelser vil vi være i 
stand til at navigere os frem til ud-
forskninger. 

Lad os tage mit eget tilfælde som forecaster: De 
fleste af mine prognoser har været bestemmende for 
historiens faktiske forløb, siden jeg lavede den før-
ste for længe siden, må jeg jo nu sige, det var tilbage 
i 1950’erne, i denne periode. Og denne prognose fra 
1950’erne holder endnu i dag, med hensyn til me-
tode. Som det er blevet sagt i denne rapport, drejer 
det sig om evnen til at forudse fremtiden, som en 
nødvendig fremtid, selv om man ikke kan påvise, at 
man kan udlede den af den nylige fortid. Dette er, 
hvad vi definerer som den virkelige kreativitet: ev-
nen til at kunne se mulighederne i fremtiden, frem-
tiden som værende forskellig fra den nylige fortid, 
eller det, der synes at være skyggerne af den just 
forgangne fortid. 

Sådan er det. Og hvis vi ikke har denne selvkriti-
ske drivkraft, at vi skal i kontakt med fremtiden og 
se tilbage på nutiden, sådan som de store forecaste-
re har kunnet, så er det ikke muligt at komme med 
kompetente prognoser. Det er grunden til, at alle 
moderne forecastere, der er offentligt accepterede 
ved universiteter og så videre generelt, at de alle er 
inkompetente: fordi de forlader sig på deduktion, 
omvendt deduktion. De kan ikke se fremtiden. De 
ville blive forlegne ved at nævne fremtiden. “Det er 
blot spekulationer!”     

Men det er altså ikke spekulationer. “Jeg har be-
vist, at det er sandt, gang på gang, og I fyre siger 
stadig, at det blot er spekulationer? Er sagen ikke 
den, at I er dumme? Eller hårdnakket dumme for at 

Lyndon LaRouche: “Først når man begynder at betvivle sine sanse-
baserede erfaringer, begynder man faktisk at tilegne sig ægte viden. Og 
det er, hvad jeg mener vi har forsøgt at gøre under disse tre ugentlige 
sessioner.” 
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prøve på at opnå fortidens godkendelse? Og I kalder 
jer personer, der vil forudsige fremtiden?”

Og det er det absolut nødvendige emne, og den 
artikel, jeg sidder med her om Det hinsidige uni-
vers, vil indikere nogle af de ting, som disse spørgs-
mål varsler om. 

På tide at “blive kløgtig”
Mathew Ogden: Dette er det bydende nødven-

dige politiske spørgsmål, som folk må tage stilling 
til.

LaRouche: Folk er nødt til at indse, at mange af 
dem har været dumme. Det bryder de sig ikke om at 
høre, men det er sandt. På hvilken måde dum? De 
anerkender ikke skabelsen af fremtiden, at fremti-
den er en skabelse af noget, der ikke har nogen virk-
som præcedens som sådan, ingen bogstavelig præ-
cedens. Det er forsøget på at se, hvad der er i vejen 
med nutiden, hvad der er en fiasko i nutiden, hvad 
der udgør en destruktiv kraft i nutiden, og så foran-
dre det, se, hvad man kan gøre for at forandre det!

Lige nu er De forenede Stater truet af tilintetgø-
relse, selvdestruktion under britisk indflydelse. Vi 
har den værste slags præsident, man kan tænke sig, 
som præsident betragtet. Vi har uhyggelige typer, 
der i virkeligheden er destruktive kræfter, og som 
styrer vor regering i andre embeder. De dømmer 
menneskeheden til undergang ved deres tilstedevæ-
relse, for slet ikke at tale om deres dårlige ånde! For 
de har ingen forbindelse til virkeligheden. Virkelig-
heden er altid en tilstand af forandring, fra nutid til 
fremtid, og de kan aldrig komme frem til fremtiden.

Jeg har været igennem denne proces igen og 
igen, når jeg lavede mine prognoser. Hver gang, jeg 
har lavet en større prognose, har det virket. De an-
dre havde uret. Den berømteste af mine prognoser 
ser vi selvfølgelig i 1971, hvor jeg jo havde lavet den 
prognose i 1966, hvor jeg sagde, at det går denne 
her vej, dette er den ulykke, som jeres nuværende 
politik vil føre os ud i, og det gik i opfyldelse i som-
meren 1971 [med afslutningen på Bretton Woods-
systemet]. Og der var ikke en eneste økonom i hele 
nationen, der tidligere havde givet deres besyv med, 
eller som havde givet deres besyv med på det tids-
punkt, hvor det skete, ikke én af dem indrømmede 
kendsgerningen selv efter, at det var sket. 

Og sådan blev det ved, igen og igen og igen, helt 
frem til nutiden.

Ogden: Ja. Pointen er, at fremtiden må define-
res på sine egne præmisser. Man kan ikke definere 

fremtiden på baggrund af nutidens præmisser.

LaRouche: Lad os tage et eksempel på at gøre 
opdagelser; ligesom der har været forskellige udvik-
linger inden for kemi, har vi de nukleare og super-
nukleare kendsgerninger, der fortsat hober sig op 
foran os. Jo mere vi opdager, jo mere, disse kends-
gerninger afslører for os, kendsgerninger, som var 
af bestemmende art og som ikke blev taget i betragt-
ning. Mange af disse ting, som opdagelser inden for 
medicin, der har reddet liv, eksisterede ikke før den 
faktiske opdagelse, en original opdagelse, blev gjort.

Det er altså denne opdagelsesfaktor, således for-
stået, der definerer menneskelig intelligens. Folk, 
der sværger til deduktion, der altid sværger til de-
duktion, der siger: “Dette skal bevises ved hjælp af 
deduktion!”, har det typiske kendetegn på dumhed. 
Og også katastrofe.

Og det er pointen. Man er nødt til at udvikle det, 
der undertiden kaldes “det poetiske princip”, det 
kreative princip. Man ser i Furtwänglers store op-
dagelse, at den var verdensomvæltende, i bogsta-
veligste forstand. Her havde vi inden for musikken 
en opdagelse, hvis effekt var opdagelsen af førklang 
og efterklang, men det var præcis dette, idéen om 
førklang og efterklang, præcis dette udgør selve de-
finitionen på komposition af musik, selve dette em-
nes videnskabelige princip.

Så dukker den her fyr op med en idé, der sva-
rer til universets kreative kræfter, i denne musik. 
Og man erkender, at musik ikke bare er musik som 
sådan. Denne musik er et budskab! Den er et bud-
skab om menneskets skæbne, et budskab om men-
neskets fremtidsmuligheder. Og her har vi så en 
mand, der “bare” regnes for at være en dirigent, 
bare en opfindsom dirigent, som faktisk skaber den 
største videnskabelige opdagelse i menneskets nu-
tidshistorie. 

Og det er den lære, vi kan drage af dette panel. 
Vi bør glædes ved det, og deltage i det, og fremme 
denne type opdagelser.

Ogden: Hørt!    

Oversat fra engelsk af Anne Stjernstrøm og 
Percy Rosell.

Mere om musik fra Schiller Instituttet:
www.schillerinstitut.dk/drupal/musik
www.schillerinstitute.org
www.schiller-institut.de
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