Friedrich Schiller 255 år 10.
nov. 2014:
Helga Zepp-LaRouche:
Friedrich
Schillers
strategiske betydning i dag
For at fejre Friedrich Schillers 255. fødselsdag (10.
november, 2014), og 30-års jubilæet for grundlæggelsen af
Schiller Instituttet (SI), anførte grundlæggeren af Schiller
Instituttet, Helga Zepp-LaRouche, en lidenskabelig diskussion
om Schillers unikt skabende intellekt og Schiller Instituttets
historiske betydning. Idet hun indledte med en opdatering af
den strategiske situation, sagde Helga, at verden i dag
»hænger mellem Himmel og Helvede«, med truslen om en akut fare
for krig (Ukraine og ISIS), men med BRIKS-nationernes nye
»dynamik med maksimal økonomisk integration« på dagsordenen.
Hvad er nødvendigt for at vippe balancen over i vores favør?
Dette spørgsmål førte til en meget fascinerende diskussion,
som startede med en meget personlig rapport fra Helga om den
store lykke, hun havde, da hun som skolepige opdagede
Schiller. Hos Schiller mødte hun det skønneste billede af
mennesket og idéen om, at man, gennem udviklingen af skønne
sjæle, kan opnå et skønt samfund. Hun havde lejlighed til at
genlæse Schillers værk i 1978, hvor den strategiske spænding
mellem USA og Tyskland blev mere intens pga. atompolitikken; i
begyndelsen af 1980’erne stiftede hun Schiller Instituttet for
at skabe et nyt grundlag for relationerne mellem nationer.
I løbet af de forgangne 30 år har vi, i mange landes øjne,
gjort Schiller Instituttet til en modsætning til den nuværende
verden, som den domineres af imperiet. En betydelig del af
denne indsats for at organisere folk har været at få folk til

at lære Schillers intellekt at kende, at udvikle et niveau af
tænkning som hans og at »opøve følelserne«.
Under denne diskussion benyttede hun lejligheden til at tale
om Schillers poetiske metode og hans brug af tragedien som
midler til at opløfte et publikum. Frem for alt, sagde hun,
kommer behovet for at kæmpe for skønhed. Forespurgt om, hvad
der kunne gøres for at reformere den dystre uddannelsesproces
i USA, svarede hun, at det måtte begynde med at genindføre
klassisk musik i skolerne. Hun sammenlignede Marion Andersons
skønne værdighed, når hun sang nationalhymnen, med Beyonces
skammelige læbe-synkroniserede version, som et eksempel på
forskellen mellem de ægte følelser, som en klassisk opførelse
fremkalder, med Hollywoods degenererede forlorenhed.
Det var en meget indholdsrig, livlig fremstilling, som tog
sigte på den almene befolknings smålighed, og som opmuntrede
folk til at hæve sig op til det niveau for statsmandsskab, som
er nødvendigt for at gå ind i æraen efter Obama – en meget
passende måde at ære Schiller på, i den sarte alder af 255 år!
Der vil senere komme et udskrift af hele diskussionen.
(Billede: Statue af Friedrich Schiller, Belle Isle, Detroit,
Michigan, USA. Denne statue af den tyske poet og
skuespilforfatter blev bestilt af Detroits tysk-amerikanske
samfund i 1908 til en pris af 12.000 dollars; kunstneren er
Herman Matzen.)

