Appel for Beethoven året
Den følgende resolution bliver cirkuleret internationalt af
Schiller Instituttet.
På et tidspunkt hvor vi er vidner til voksende og tankeløs
vold, de kulturelle værdiers forfald, en næsten uhørt
fordummelse af den folkelige smag, og brutaliseringen af
menneskelige relationer, har vi ikke desto mindre én afgørende
kilde, hvorfra en kulturel og moralsk genoprejsning kan
skabes:
klassisk kunst! Det storslåede menneskesyn der er forbundet
med de poetiske værker af Dante, Petrarca, Lessing eller
Schiller, eller de ophøjede kompositioner af Bach, Mozart,
Verdi, Beethoven, Schubert, Schumann eller Brahms er stadig et
referencepunkt for den måde, hvorpå vi definerer os selv som
et samfund.
Men når vi betragter kunstnerens rolle i den nutidige kultur,
og anvender Schillers målestok:
Der Menschheit Würde ist in eure Hand gegeben,
Bewahret sie!
Sie sinkt mit euch! Mit euch wird sie sich heben!
Menneskets værdighed ligger i jeres hænder,
Bevar den!
Den synker med jer! Med jer, skal den hæve sig!
kommer

et

fornedrende

billede

til

syne.

Vores

uddannelsessystem formidler næppe nogen som helst viden om
klassisk kultur, vores såkaldte ungdomskultur er domineret af
en grimhedskult, og selve den klassiske kultur er under
massivt angreb. I årtier har efterkrigstidens teaterforeninger
opfundet nye afgrundsdybe vederstyggeligheder, fremførelser af
Shakespeare eller Schiller er blevet uigenkendelige,
operascenen er i nogen tid blevet en slagmark, hvor diverse
instruktørers perverse fantasier kan udspilles, og nu

forulemper selvbestaltede moderne komponister sågar Beethovens
kompositioner, tydeligvis fordi de selv er ude af stand til at
skabe noget som helst.
Dette må stoppes! Tiden er inde til at iværksætte en
kontraoffensiv!
Beethoven-året, hvori mange af Beethovens kompositioner vil
blive fremført verden over, giver os en vidunderlige lejlighed
til at mindes den vestlige kulturs bedste kulturelle
tradition, og at sætte den op imod den nedadgående moralske
tendens i de sidste årtier. Vi kan ikke længere overlade roret
til en teater- og musikmafia, der har ødelagt klassisk kunst.
Derfor kræver vi skabelsen af en renæssancebevægelse til
forsvar for og genoplivning af klassisk kunst. Som Friedrich
Schiller uigendriveligt beviste dette i sine æstetiske breve:
Kun igennem stor kunst kan vi finde den indre kraft til at
udvikle vores egen kreativitet og forbedre os selv som
mennesker.
Verden befinder sig for øjeblikket midt i epokegørende
forandringer, hvor igennem den tidligere æra, domineret af
transatlantiske lande, er ved at få en ende, og
udviklingscentret er i gang med at skifte til Asien, hvor
adskillige befolkninger med rette er stolte af deres, i nogle
tilfælde, 5000 år gamle civilisationer og støtter disse. Hvis
Vesten har noget som helst at bidrage til udformningen af det
spirende nye paradigme, i en humanistisk ånd, så er det vores
fremskredne kultur forbundet med Renæssancen og den klassiske
periode.
Jeg støtter denne resolution! Underskriv gerne her.

