Kondolencehilsen
til
Alexandrov Ensemblet og det
russiske folk
Video: Medlemmer af New York City Schiller Institut borgerkor
synger den russiske nationalsang uden for det Russiske
Konsulat i New York fredag, til ære for ofrene for flystyrtet,
mange af dem medlemmer af Alexandrov Ensemblet.
Leder fra LaRouchePAC, 31. december, 2016 – På vegne af det
Internationale Schiller Institut ønsker jeg at overbringe
vores dybeste kondolence i anledning af det tragiske tab af 92
menneskeliv, der døde i flystyrtet på vej til Syrien. Denne
ulykke er så meget desto mere årsag til sorg, fordi musikken
og den patriotiske ånd hos Alexandrov Ensemblets medlemmer
ville have overbragt et budskab om håb til det syriske folk.
Dette er en befolkning, der i fem år har været ofre for den
kriminelle politik for regimeskifte og behandlet som
bondebrikker i et geopolitisk skakspil, i en total
overtrædelse af deres suverænitet.
Alexandrov Ensemblet har været et udtryk for de højeste,
moralske værdier i Rusland og, som klassisk korsang generelt,
taler til tilhørernes sjæl og skabende potentiale. Det er
derfor ekstremt vigtigt, at den russiske forsvarsminister
Sergei Shoigu meddelte, at han nu indleder prøver for at
udvælge de bedste talenter til fuldt ud at genrejse
Alexandrov-koret.
At optræne sangstemmen er vigtigt for alle, eftersom en
velplaceret stemme kan udtrykke komponistens kreative hensigt
og tale direkte til den samme egenskab hos tilhørerne. Det
repræsenterer derfor et uerstatteligt element i den harmoniske
udvikling af karakteren. Lad mig derfor dele den idé med Dem,
at man, ud over at genopbygge Alexandrov Ensemblet, opretter

tusinder af Alexandrov-kor i skoler over hele Rusland for at
ære Ruslands heroiske bidrag i befrielsen af Syrien og
samtidig udbreder den opløftende virkning af at synge i kor
til den unge generation.
Et nyt paradigme er i færd med at blive til, som det
eksemplificeres af integrationen af den Eurasiske Union og det
Nye Silkevejsinitiativ, og som etablerer en helt ny relation
mellem nationerne. Vi har brug for en dialog mellem de bedste
traditioner fra hver kultur for, at dette nye paradigme kan
vokse til at blive en ny æra for civilisationen – kendskabet
til det bedste fra en anden kultur vil føre til en kærlighed
til denne kultur, og vil derfor erstatte fremmedfjendskhed og
had med mere ædle følelser. I denne nye æra vil geopolitik
blive overvundet for altid, og loyaliteten over for
menneskehedens fælles mål vil etablere et højere niveau af
fornuft. Det er grund til trøst for os alle, at flystyrtets
tragiske dødsofre bidrager med deres udødelighed til
opbygningen af denne bedre verden.
Helga Zepp-LaRouche,
Præsident, Det Internationale Schiller Institut.
[Dette budskab blev modtaget på det Russiske Konsulat i New
York om eftermiddagen, den 30. december, og efter anmodning
ligeledes sendt til TASS.]
(2. januar 2017 — 440.000 mennesker har set videoen indtil
nu!)
Foto: Alexandrov-koret og Yosif Kobzon synger i Warszawa,
oktober, 2009.

