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Frihedsdigteren Friedrich Schiller har et utroligt smukt og
kærligt menneskesyn. For ham er mennesket skabt til noget
bedre. Han skriver om den skønne sjæl, hvor menneskets
følelser og dets fornuft går op i en højere enhed. Her handler
mennesket godt, ikke af pligt men af egen fri vilje, fordi det
ønsker at gøre godt. For Schiller er der først mulighed for
sand politisk frihed, når mennesket er frit gennem at fornuft
og følelser er forenet i denne højere enhed og handler
passioneret for det almene vel.
I hans skrifter, som f.eks. »Om det ophøjede« og »Menneskets
æstetiske opdragelse i en række breve«, arbejder han med,
hvordan man kan udvikle menneskene til sådanne skønne sjæle.
De æstetiske breve har tre hovedtemaer. Det første er
nødvendigheden af at forædle menneskets karakter, det andet
kunstens betydning for at opnå det og det tredje om, hvordan
dannelsen af en skøn sjæl i mennesket er nøglen til politisk
frihed.
Schillers skrifter er indholdsfulde og dybsindige. De kræver
en koncentreret indsats for at begribe ideerne, men spring ud
i det. Der er en stor skat, der venter på at blive tilegnet.

Den skønne sjæl
Schillers skønne sjæl handler med passion for andre mennesker
og for retfærdighed af et godt hjerte, ligesom den
barmhjertige samaritaner. For at kunne blive til sådan en
ophøjet sjæl må man uddanne både sine følelser og sin fornuft.
Følelserne og fornuften må bringes i en harmonisk balance.

Det hedonistiske menneske, der kun handler ud fra umiddelbart
begær, er ikke et helt menneske men en slave af sine drifter
og følelser – og dermed ikke frit. Omvendt er et kantiansk
menneske, der kun kan handle fornuftigt gennem at undertvinge
sine følelser, emotionelt amputeret og heller ikke helt sig
selv. For at blive et helt menneske mener Schiller derfor, at
følelserne må udvikles og ophøjes, så de kommer i harmoni med
fornuften – uden at hverken menneskets følelser eller dets
fornuft må tvinges i lænker.
Hvordan kan det lade sig gøre? Der kræver en forenende kraft
af transcendental karakter. Noget der både har rod i dem begge
og samtidigt løfter sig over dem: skønheden! Tænk på
Beethovens 9. symfoni (der var inspireret af Schillers digt
»Hymne til Glæden«) eller på en græsk statue, der virker som
om, at den er i fysisk og åndelig bevægelse, selvom den er
mejslet i sten.
fornuften.
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Kunstnerens opgave er at skabe skønhed på det højeste
universelle niveau. Han må kende den kunst, der kendetegnede
de største civilisationer, som f.eks. det klassiske
Grækenland, for at kunne handle på det højeste niveau i sin
egen tid. Schiller mener, at det er kunstnerens opgave at
uddanne befolkningens karakter gennem at give dem det de
behøver, ikke det tidsånden begærer. Så vil kunstnerens egen
ædle sjæl vække genklang og opløfte befolkningen.
Hvor er den smukke kunst i dag? Dagens »moderne kunst« er
mangt og meget, men skøn er den i værd fald ikke!

Frihed – vores majestætsret
For Schiller drejer det sig om at uddanne mennesker til skønne
sjæle uden at krænke deres frie vilje, som han kalder
menneskets majestætsret. Tænk på et barn. Hvordan lærer det
bedst? Ikke igennem tvang, men gennem leg. Schiller skriver,
at mennesket kun et helt frit når det leger, og kun kan lege

fuldt, når det er frit. Kunsten er at vække folks legedrift,
hvor kreativiteten kan blomstre. Ved at være fri gennem denne
form for leg vækkes menneskets passion og bliver kilden til
yderlig kreativitet og handling. Og den klassiske kunst er den
fremmeste skueplads for denne form for leg, fordi den er
baseret på kreativitet uden at give afkald på en højere ikkearbitrær lovmæssighed.
Mennesket er først rigtigt frit, når det har en skøn sjæl. Et
sådant menneske kan frit følge sine drifter, fordi det har
nået en udvikling, hvor fornuften kan stole på følelserne, da
følelserne er blevet en forlængelse af fornuften. Fornuft og
følelser er vokset sammen til en højere enhed.
Når menneskets følelser og fornuft er blevet til ét, støtter
de og udvider hinanden. Vores følelsers indlevelsesevne vokser
samtidigt med indsigten hos vores fornuft. Jo større indsigt
vi får i os selv og verden omkring os, desto større frihed har
vi til at gøre det, vi egentlig vil, og dermed få sand frihed.
Kun når mennesket føler med verden og lever sig aktivt ind i
den, kan det også påvirke den.
Selvom Schiller skrev for evigheden, forsøgte han ikke at
flygte fra sin tid, men mente tværtimod, at man må tage ansvar
for den. Han skrev de æstetiske breve for at angive en vej ud
af den tilsyneladende håbløse situation, der opstod i Europa
efter den mislykkede franske revolution. Han skriver i det
femte æstetiske brev: »Naturstatens bygning vakler, dens mørke
fundamenter giver efter, og der synes at bestå en fysisk
mulighed for at sætte loven på tronen, for endelig at
respektere mennesket som sit eget mål og gøre sand frihed til
grundlag for den politiske forening. Et forfængeligt håb! Den
moralske mulighed er ikke til stede, og det gavmilde øjeblik
finder en uimodtagelig slægt«.
Andetsteds i brevene spørger Schiller, hvordan man kan skabe
en frihedsstat, når masserne er dominerede af had og brugen af
vold, eliten er degenereret og staten korrupt. Det er derfor
han skriver sine æstetiske breve. Det er kun gennem menneskets

æstetiske opdragelse – gennem at forædle folks karakter – at
sand frihed og dannelsen af en fri stat er mulig. For Schiller
er den største kunst den at skabe politisk frihed.

Hvad med i dag?
Med det internationale finanssammenbrud, og faren for at
Obama-administrationen indfører fascistiske nedskæringer, står
vi på kanten af at få en ny sort tidsalder. Det store
spørgsmål er, om vi denne gang er i stand til, med Schillers
ideer om den skønne sjæl, og de politiske løsninger som den
amerikanske statsmand og økonom Lyndon LaRouche har fremlagt,
at gribe ind i historiens gang og sørge for, at vi ikke
gentager fejltagelserne fra den franske revolution.
Vær ikke passiv på historiens skueplads. Vær et helt menneske
der handler på vegne af den nulevende og de kommende
generationer.

Michelle Rasmussen har bidraget til denne artikel.
Schillers breve findes oversat til dansk af Per Øhrgaard som
»Menneskets æstetiske opdragelse i en række breve«, der blev
udgivet på Gyldendals forlag i 1970 og 1996.

Schillers tak til Danmark
Som man kunne læse i Schiller Instituttets kampagneavis nr. 8,
forår 2009, var der en sammensværgelse mellem Jens Baggesen,
Frederik Christian af Augustenborg og Ernst Schimmelmann for
at redde Friedrich Schiller på et tidspunkt, hvor han var
fanget i en håbløs finansiel og helbredsmæssig situation. I
årene 1791-1796 modtog Schiller derfor 1000 thaler årligt fra
Danmark, der gjorde det muligt for ham at forsørge sig selv og
sin familie.

På Schillers spørgsmål, om han kunne gøre noget som tak for
den storslåede hjælp, bad Frederik Christian af Augustenborg
ham om, at skrive nogle betragtninger om menneskets æstetiske
opdragelse, et spørgsmål der beskæftigede ham, da han var
protektor for Københavns Universitet og ledede arbejdet med at
reformere det danske uddannelsessystem.
Schiller tog begejstret imod opgaven og skrev tilbage, at
disse breve er fra én, som »taler skønhedens sag, til et
hjerte som føler og udøver hele dens magt«. Fra 1793 og
fremefter skrev han en række breve om emnet, der gik på omgang
i den danske elite. Det er disse breve, der i en noget
omarbejdet form blev publiceret i skriftet »Menneskets
æstetiske opdragelse i en række breve« i 1795. Et skrift der
siden har været kilde til inspiration og diskussion blandt
alle filosofisk interesserede mennesker.
Frederik Christian af Augustenborg, som Schiller beskrev som
»… en ligeså åndfuld tænker som frisindet verdensborger … et
hjerte, som i skøn entusiasme vier sig til menneskehedens
vel!«, var helt på bølgelængde med Schiller i ideen om, at
uddannelsessystemet ikke blot skal lære eleverne et pensum,
men i lige så høj grad har til formål at forme deres karakter.

