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En judisk diktare och profet
1.1 ` ör några veckor sedan hände det, medan jag höll på
att ordna om i en bokhylla,
att ett litet tunt dikthäfte föll
i min hand, ett tryckalster
som jag icke på flera år hade
bläddrat i eller ägnat någon
uppmärksamhet. Det lilla häftet väckte till liv ett vemodigt
minne. Jag erinrade mig, hur
det hade kommit i min ägo.
Det skedde vid mitt sista sammanträffande med den gamle
frejdade litteraturhistorikern
magister Harald Nielsen i hans
hem i Birkeröd utanför Köpenhamn. Vi hade tillsammans tillbragt en eftermiddag
och afton i hans stora bibliotek och språkat om många
problem, litterära, historiska
och politiska, och vi hade därvid också självfallet berört
spörsmål, som under många
årtionden speciellt varit föremål för hans litterära och kulturpolitiska kritikergärning,
nämligen "brandesianismen"
med andra ord den judiska radikalismen i danskt
kulturliv från och med
bröderna Georg och Edward Brandes' dagar. Då det
sent på nattkröken var tid för
mig att göra - uppbrott och taga adjö av den noble gamle
forskaren drog han fram ur
en skrivbordslåda det lilla
dikthäfte, som nu så länge legat bortglömt i min egen bokhylla. Han räckte mig det med
orden: "Tag detta som ett litet
minne av vårt tankeutbyte i
dag. Och läs det med eftertanke. Det innehåller måhända
svar pa många av de sporsmal
vi i kväll dryftat. Helt andra
svar än vi själva tänkt."
Det var som sagt mitt sista
sammanträffande med den lika geniale som stridbare magister Harald Nielsen. Några
månader senare gick han ur
tiden, sedan han dock dessförinnan älskvärt ställt ett av
sina sista artikelmanuskript
till Fria Ords förfogande.
Nämnda manuskript, som berörde ett dagsaktuellt judiskt problem, publicerades
som två på varandra följande artiklar i Fria Ord den
19-26/11 1957.
Men nu är det alltså fråga
om det lilla dikthäfte, som
blev magister Harald Nielsens
avskedsgåva till mig. Dess titel lyder: "Joden som Fredssafter" och som dess författare står Louis Levy. Häftet
kom ut i början av år 1918 på
Nyt Nordisk Forlag i Köpenhamn. Om författarens person
kan jag icke med absolut säkerhet yttra mig. Sannolikt
är han identisk med en könenhamnsjude med detta
namn, som föddes år 1875 och
avled 1940. känd som författare av några små volymer
barnvers och barnrim. Mycket tyder på, att han var verksam som journalist i köpenhamnspressen.
Dikthäftet omfattar endast
24 sidor i litet kvartoformat
och innehåller sex dikter, alla
avfattade på orimmad vers,
eller snarare ett slags rytmisk
prosa. De fyra första av dessa
prosadikter har jag nedan
återgivit i nästan ordagrann
översättning från danskan under originalrubrikerna. De
två sista, med titlarna "Jodinden" och "Den brxndende
tornebusk", innehåller till stor
del blott upprepningar av de
fyra första eller (som "Rodinden") en tämligen patetisk

lovsång till den judiska kvinnan — hustrun — modern i
hennes egenskap av den judiska rasens blodsgarant.
Nu ställer väl en och annan
läsare frågan: Av vad anledning har denne föga kände
dansk-judiske författares verser blivit framdragna i Fria
Ords spalter?
Svaret kan ges med magister Harald Nielsens ord till
mig: dessa verser innehålla
måhända svaret på många
frågor om "den judiska gåtan". Och måhända ett helt
annat svar än vi tänkt oss. —
Men svaret ges också av diktaren Louis Levy själv i det
förord, varmed han inledde
sitt dikthäfte. Detta förord
hade följande lydelse:

"Men som Fredsstifter",
som här föreligger i bokform
blev till kort efter krigets ( första världskrigets) utbrott. Inledningsdikten och appellen
till de judiska kvinnorna
trycktes genast i ett köpenhamnskt dagblad, den övriga
delen har tidigare icke publicerats. Först nu, då många
viktiga och sammanstötande
historiska händelser ställa
krav på ett speciellt judiskt
initiativ, utges diktsamlingen
i sin helhet.
När jag vänder mig till det
folk, vars ras och historia är
min, så sker det därför att jag
anser, att det (folket) mer än
någon annan nation har förutsättningar att känna, vad

som förödes under nuvarande
tillstånd i världen. Under en
tusenårig erfarenhet ha judarna lärt värdesätta fredens
välsignelser, om än ofta på ett
lika hårdhänt vis som finnarne nu lärt känna brödets betydelse, nämligen genom att
sakna det. Spridda som judarna äro bland alla nationer äro
de praktiskt talat de enda, som
i nödfall kunna representera
en internationell vilja. Den
tvedräkt, som blivit den gamla världens förbannelse, borde detta folk känna sig kallat
att bilägga.
Det har på sista tiden för
judarna världen runt skapats
stora och betydelsefulla förhoppningar för framtiden.
Men först freden kan förvandla dessa förhoppningar till
verklighet. En handling, som
åter förenade nationerna i
samförstånd, skulle förklara
rättfärdiga och välsigna mycket nu och i framtiden. Måtte

denna diktsamling, som utsändes på de neutrala ländernas
språk och på de länders språk,
där kriget rasar, finna de rätta männen inom min egen ras
beredda till varje offer för
freden, Då skulle måhända
dikterna icke ha skrivits i sanden.
Köpenhamn, januari 1918.
Louis Levy."

revolution. I Förenta Staterna
hade en hänsynslös och målmedveten propaganda fört till
Amerikas inträde i världskriget. vilket blev avgörande för
krigets utgång. Det var i största utsträckning från Wall
Street, som denna k ropaganda
hade iscensatts och dirigerats,
och det blev en av den amerikanska judendomens s törsta
ledare, den legenda.•ske Bernhard Baruch, som I.om att bli
de västliga entente-makternas
verklige kamp- och segerorganisatör. Och så, sist men icke
minst: Det var i november år
1917, som England under stark
press från USA utfärdade den
s. k. Balfourdeklarationen, i
kraft av vilken Palestina (i
strid mot tidiga/.s engelskfransk-arabiska av' al) utlovades som ett "national home"
åt det judiska folket. Genom
denna historiskt avgörande
manifestation hade världsjudendomens politiska kamporgan, den zionistiska rörelsen,
definitivt engagerats för ententemakternas serävan att
krossa det tyska kejsardömet
och det tyska rikets stormaktsställning.
Alla dessa tre globalt avgörande händelser utgöra alltså
den världspolitiska bakgrund,
mot vilka diktaren Louis Levys appell till det judiska folket, och dess ledare i all världens länder, made ses och
bedömas. Som judisk idealist,
men också icke mi Ist som judisk nationalist, ,hade han
uppfattat och förstått den för
Vårld.Sluctentiomeng' framtid
oerhört ödesmättade men också oändligt löftesrika situation
som inträtt. Som judisk profet med underbar klarsyn
anade och förutsåg han den
judiska världsmobiliseringens
ofantliga betydelse och definierade dess mål. Men han
anade säkerligen icke, att det
skulle komma att krävas ytterligare ett förintande världskrig och oerhörda offer även
av det judiska folket, innan
målet skulle komma att uppnås och staten Israel uppstå
som en judisk stat med Jerusalem som politiskt centrum
för en världsomspännande judisk diplomati och maktutveckling.
För ett par veckor sedan
återgavs i Fria Ord zionistledaren Nahum Goldmanns
hälsningstal till den 26:e zionistkongressen, vilken för
jämnt ett år sedan sammanträdde i Jerusalem. Jämför
man diktaren Louis Levys lilla
diktsamling med detta stora
tal och ställer hans profetia
i relation till nämnda världsmöte i Jerusalem, så får man
ett riktigt och längre perspektiv på tingen, och många frågor bli besvarade. Härnedan
följer nu de fyra första dikterna i Levys samling:

Vid läsningen av detta förord är det en fråga som omeTIDEN ÄR INNE
delbart anmäler sig och kräver ett svar: Vilka stora och "Har det judiska folket intet hjärta?
betydelsefulla händelsesam- Är det inget folk?
manhang var det, som i bör- Eller saknar det vilja?
jan av 1918 föranledde den ju- Förstår det ej sin hemliga mission:
ridiska diktaren att utsända det håller ögonblicket i sin hand!
sitt verk som en internationell Vet det icke, att det skingrats
för att samla?
vädjan till judendomen att
gripa sig an med att "förena Att det har lidit för att skapa
lycka?
nationerna" och skapa fred?
Svaret är icke svårt att fin- Tiden är inne:
na. I Ryssland hade oktober- Penningfurstar, Intelligensfurstar,
revolutionen brutit ut, Lenins det går ett bud till edra hjärtan!
revolution, som i grund och Det är skördetid för ett folk
botten var en av den judiska som vunnit ryktbarhet och ära
intelligentian i Ryssland ledd i främmande tjänst,

och som burit tacksamhetens

skuld
med en stolt hunger
att få betala den med handling.
Tiden är Inne,
och blott ett är av nöden:
att vi manifestera oss
som det vi äro,
som ett folk,
som ett fritt folk
buret av en världsvilja till livet.
Det förgångna är ett enda
vittnesbörd
om nuets rätt.
Det förgångna var vägen
mot målet:
Den stora försoningen.
Således har vårt öde formats
att vi blivit fredens salt
i nationens ådror,
världsfredens levande vilja:
Det veta vi alla!
Men vi äro mera.
Vi äro en nation
bland nationerna,
minns ni det?
Vi veta det — freden skall
segra till sist.
Men det må ske genom oss!
Låt nationernas män träda
samman,
en var från sitt land.
Icke för att avkasta oket
men för att sätta fredens vilja
in i världen,
icke för att vi ska tänka
på oss själva
men för att dämma upp
för olyckan
och för att skydda
den främmande nation
var och en av oss har kär.
———
Och om det sker,
då är det nationernas nation
ars e )in träda samman.
Och än en gång
Ni penningfurstar,

Ni intelligensfurstar,
det går ett bud till Edra hjärtan.
Allas ögon äro vända mot Eder,
en suck kommer att stiga
från hela jorden,
och bärarna komma att vackla,
medan de lyssna till den visdom,
som i juden bor.
Har det judiska folket ej
ett hjärta?
Är det då icke ett folk?
VID DIN FADERS FRUKTAN

och sinnets renhet.
Och det är just det
som gör honom livsduglig.
Fritänkarjuden
har det icke så mycket annorlunda.
Han också är en orientalisk fantast,
en lycklig vandrare
i världens vimmel.
Jordens besvär
skänker han himmelen.
Himmelens nåd fördelar han
på jorden.
Må han vara aldrig så övad
i västeuropeisk räknekonst,
i statistik och annan kristendom(!),
han är dock och förblir sig själv:
en jude.
Du kan finna honom där
varifrån han kom,
i Judendomen.
Annars vore det vid Gud inget skäl
att hysa tillit till honom.
Därest fritänkarjuden
skulle få för sig,
alt del är frita nkerlet
som gör honom sankrosankt

i det moderna samhället,
så tar han gruvligt miste.
lian accepteras för vad han är
Just som jude,
ty det vet man vad det är!
Det är hans värde,
som är olikt alla andra värden.
lian borde förstå det nu,
då hans värde har dubbelt värde.
———
Har hans utveckling varit
en Jacobs kamp mot Gud,
så må han nu göra upp
räkenskapen:
Man köper icke lyckan
för en ärtsoppa
men genom att skapa lycka
för andra.
—— —
Världen är fall av olycka,
full av sorg och elände.
Ser juden det icke?
Känner han icke sin styrka?
Anar han icke sin makt?
Vad är då hans pakt
med ödet värd?
Vad vill det då säga att vara jude?
Den som hånar, hånar Jehova.
Den som tiger förnekar sin Gud.
Gudens namn är: Jag är
Det är handlingens Gud och Nuets
Ser ni icke den brinnande
törnbusken?
Hör ni icke Guds röst:
"Vid din faders fruktan"

Judarna äro ett folk av präster.
VÄKTARE AV HELGEDOMAR
(Därför vakta de helgedomar.)
Folk inbillar sig att de vet besked, "Vem känner ej till
då de kallar judarna
ett folk av köpmän.
Det finns så många judiska
mellanformer
på den gamla stammen.
Rotskott och utväxter,
existensformer
skapade av kampen för tillvaron,
vars första lag är
att livet måste levas.
Det är således livet som skapat
den lille Cohn.
Vart steg han tar förråder
hans missnöjdhet med sin habitus.
Han känner sin adel.
Ty Cohnarne äro födda
till överstepräster

1 Jehovas tempel,
Jag vågar påstå,
att judens största egenskap
är icke hans affärssinne
utan hans religiösa förhållande
till tillvaron,
som han älskar mera än
hustru, barn, gods och guld.
D e t ger honom styrka,
d e t ger honom tålamod
att bära bördorna
det dagliga slitet och släpet.
överallt, t. o. m. på Räknegatan,
är han på Guds vägar.
Han har två existensformer.
Den ena känner Du,
den andra känner han.
Han lever i två världar
så olika som jordens smuts

vad körtlarna betyda
i den mänskliga kroppen?
Det är dår kampen föres
mellan de vita blodkropparna
och de inträngande
sjukdomsalstrarna.
Det är valplatser,
där Livet besegrar
den lurande Döden.
Nå väl! I det moderna samhället
ha judarna av klok
självbevarelsedrift
tagit plats i körtlarna.
Samhällets körtlar: Börser,
banker, ministerier, dagblad,
förlag, försäkringsbolag, sjukhus,
fredspalatser,
och andra bakteriologiska
centra —
alla ha de sina judar.
Och med rätta!
Det är icke blott judarna
som ha känt kallet
alt vakta de nationella
helgedomarna,
det är jämväl utvecklingslagarna
och omtanken om allmänhetens
väl,
som givit dem plats
i körtlarnas hemlighetsfulla
korridorer.
Jag säger detta
för att man icke skall missförstå
mig.
Det är icke bara guldets

(forts. på sid. 6)
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Gåtan kring ostzonekonomen

Får Gud den frukt
kan söker?

(Forts. från sid. 3)

Nyårsdagen 1966.
Text: Luk. 13: 6-9.
Var och en, som har en
trädgård, där han planterat
några fruktträd, vet, att dessa ehuru ympade på samma
slags underlag kunna ha helt
olika natur. Somliga bära
frukt efter ett par år, andra
däremot behöva bortåt ett tiotal år innan de bära frukt.
Och detta fastän de äro föremål för samma omsorg i fråga
om luckring av jorden och
gödning. Den som ej känner
till, att en del träd äro sena att
ge frukt, frestas att rycka upp
sådana träd för att plantera
andra.
Jag minns från min barndom, att min far en gång
planterade tre päronträd. På
två av dem fingo vi skörda päron redan efter ett par år,
men det tredje, som visserligenvarie år blommade rikligt,
gav ingen skörd. Det hade väl
stått där sju å åtta år, utan att
vi fått ett enda päron, då vi
flyttade till en annan ort. Ett
ståtligt träd hade det blivit,
men sterilt tycktes det vara.
Efter många år kom jag att
besöka min barndomsbygd
och var nyfiken, om trädet
fanns kvar. Av ägaren till gården togs jag med i trädgården
och fick veta. att just det trädet var ett av de bästa. Det
bar mycket rikligt, så att jag
som gåva fick med mig en stor
påse med de härligaste päron.
Det var tydligen en senbärande sort. Det kan ju också hända, att den nye ägaren ägnat
trädet särskild omvårdnad för
att det skulle bära frukt.
Det var på samma sätt med
fikonträdet, som omtalas i vår

text. I tre år hade ägaren sökt
frukt på det, men ingen funnit. Då ville han hugga ned
det, för att det ej skulle suga
ut jorden och taga bort näringen för andra. Men det fick
en sista frist, <och vingårdsmannen skulle ägna det särskild omsorg. Om det likväl
ej bar frukt, skulle det ej skonas.
Med denna liknelse karaktäriserar Jesus judafolket.
Liknelsen talar om Guds långmodighet, om hans tålamod,
men också om vådan av att
ej taga vara på den frist, som
ges till omvändelse. Gud kan
vänta, men ej hur länge som
helst. Guds långmodighet är
ej svaghet, men han vill genom sin långmodighet ge folket en chans till självbesinning och bättring. Och hans
hot att hugga ned det ofruktbara trädet är ej hämnd, men
vill väcka folket till att betänka, vilka följder det har
med sig att ej hörsamma Guds
kallelse.
Judarna kallade sig det utvalda folket och mente.- att
Gud särskilt hade utkorat
dem till att vara hans egendomsfolk. De voro stolta däröver, men tänkte ej på det ansvar, som denna utkorelse hade med sig. I Liknelsen om de
otrogna vingårdsmännen bestraffar Jesus dem och talar
om, hur de handlade, när vingårdens ägare sände sina tjänare för att uppbära frukten
från vingården. "De togo fatt
på hans tjänare, och en misshandlade de, en annan dräpte
de, en tredje stenade de". Och

när han sände andra tjänare,
mötte de samma öde. Då sände han sin son i tanke, att de
skulle ha försyn för hans son.
Men de handlade med honom
på samma sätt. Så ställer Jesus frågan: vad skall nu vin-

gårdens herre göra med sådana vingårdsmän? Jo, han
skall förgöra dem och lämna
vingården åt andra, som känna sitt ansvar. Det är i detta
sammanhang som Jesus säger:
"Guds rike skall tagas från
eder och givas åt ett folk, som
bär dess frukt." Evangelisten
tillägger, att översteprästerna
och fariseerna förstodo, att det
var om dem som han talade.
Det borde ju ha väckt dem till
besinning. Men det väckte i
stället deras hat, och de hade
gärna velat gripa honom, men
vågade ej för folkets skull.
Inför ett nytt år gå tankarna tillbaka till det, som svunnit och framåt mot det, som
nu kanske skall skänkas oss.
Ha vi och har vårt folk det
gångna året svarat emot Guds
förhoppningar om oss? Har
vårt liv och vårt folks liv givit sådan frukt, som Gud söker? Det talas på flera ställen
i Skriften om människors och
folks livsföring under bilden
av "frukt". Frukt är något,
som växt fram ur ett träds inre art. Det är motsatsen till
allt konstlat,
Ett gott träd bär god frukt.
Det är ej nog med att en mänskas strävan eller föresatser
eller ideal äro goda och riktiga. En människa och ett folk
måste till sin inre art, sin kärna vara god, om resultatet av
hennes liv skall bli gott. Det
behövs därför en förnyelse av
det innersta i människan eller
folket för att en människa eller ett folk skall nå den bestämmelse, som Gud syftar
till med sin skapelse. Den äkta fromheten har sin grund i
väsensenheten med Kristus.
Det finns fromhet, som endast
är förställning, men den äkta
fromheten växer fram inifrån.
Jesus liknar sig' vid ett vinträd och säger, att liksom grenarna få sin näring ur stammen och så bära frukt, så är
det med lärjungarna; ur gemenskapen med honom framväxer i en lärj unges liv Andens
frukt, som är "kärlek, glädje,
frid, tålamod. mildhet, godhet, trofasthet, saktmod, återhållsamhet". En kristens uppgift är att vara "så till sinnes, som Jesus Kristus var".
Det blir en naturlig följd, när
Kristus fått taga sin boning i
människan.
Ett årsskifte är en allvarlig
sak. Vem måste ej känna ånger över att ej ha tagit vara
på alla tillfällena till förkovran av det inre personliga livet. Vem känner sig inte träffad av liknelsen i vår text?
Men om vi känna med oss, att
vi svikit vår bestämmelse som
kristna, veta vi dock, att Guds
tålamod kan ge oss nya ?möjligheter till ett fruktbärande
liv.
"Låt trädet stå ännu ett år!
Kanske skall det då bära
frukt, om jag särskilt vårdar
mig om det"
Det gäller vårt inre liv, vår
personlighet, vårt folks karaktär. Vi kunna ej undgå att beröras av tidens allvar, av den
allmänna oron bland folken.
Vad skall hända under detta
nya år? Det är ej blott det yttre livet med dess många f rå-

latsrevolution mot Ulbrichtregimen men i sista hand svikits av sina ryska vänner. Den
tyska tidningen hävdar, att
Apel själv var påtänkt som
östtysk ministerpresident på
vilken post han skulle ha efterträtt den nuvarande regeringschefen Willy Stoph. Den sistnämnde skulle i sin tur ha insatts på partiordförande- och
statschefsposten efter Walter
Ulbricht. Erich Apel påstås, enligt Frankfurter Rundschau,
ha haft mycket vänskapliga förbindelser med ställföreträdande
sovjetryska utrikesministern
Semjonov, vilken arbetat för
ett skifte i den östtyska regimen
i syfte att därigenom få till
stånd en mera smidig östtysk

politik såväl på det utrikessom det inrikespolitiska planet.
Ursprungligen var det — enligt samma källa — planerat,
att Apel skulle avlösa Ulbricht,
samtidigt som Ludwig Erhard
avlöste Adenauer som förbundskansler i Västtyskland
för två-år sedan. Men tidschemat förrycktes genom den dåvarande östtyske ministerpresidenten Otto Grotewohls död, i

Svar på frågorna

det att Willy Stoph blev utsedd
till dennes efterträdare.
Den viktigaste anledningen,
som förmådde Moskva att frångå sina planer på att upphöja
Erich Apel inom den östtyska
ledningen, var enligt Frankfurt-tidningens uppgifter den
omständigheten, att den mest
fanatiska gruppen kring Ulbricht, inkluderande en hel del
kända medlemmar av politbyrån, begynt att visa sympatier
för Kina i striden mellan Moskva och Peking. Det skulle ha
fått ryssarna att ställa som
krav, att det nya utpressningshandelsfördraget mellan Moskva och Öst-Berlin omgående
måste undertecknas. Ty genom
detta handelsavtal skulle höga
vederbörande i Kreml få en
handfast och effektiv kontroll
över regimen i öst-Berlin.
Detta i sin tur innebar, att
gruppen omkring Semjonov
måste avskriva sina planer på
att bringa den nya generationen
av "teknokrater" med Apel i
spetsen till makten i den östtyska sovjetzonen. Apels enda
möjlighet att undandraga sig
efterräkningar för sin verksamhet var självmordet, vilket
som bekant ägde rum samma
dag som handelsavtalet med
Moskva undertecknades i östBerlin.
För Ulbrichregimen kom
detta självmord uppenbarligen
oväntat. Först försökte man i
sin förlägenhet dölja de motsättningar, som förekommit
mellan Apel och Ulbricht, genom att anordna en statsbegravning. Men allt eftersom
mer och mer av bakgrunden till
självmordet blev bekant i den
offentliga debatten, skred Ul-

1. Bo Bergman (ur "Vinterpsalm").
2. Ar 1865.
3. Det var i trakten av Trelleborg,
som Karl XII landsteg den 13
december 1715.
4. Han var en skådespelsförfattare,
som anses ha utövat stort inflytande på spansk litteratur. Vincentes födelseår är icke exakt
känt men torde liggå omkr. 1465.
5. Det vaT dåvarande hertigparet
av Öste2götland, sedermera kung
Oscar H och drottning Sophia
som år 1865 förvärvade egendomen. Vår nuvarande kung Gustaf
VI Adolf erhöll egendomen som
Forts. från sid. 5
lysningspresent av sina farföräldrar, då han för 60 år sedan gifte
omhändertagande
sig med den engelska prinsessan
det här är tal om,
Margareta. Egendomen och slotnär judarna skola sätta makt
tet bär alltså namn efter farmomot makt
dern, drottning Sophia.
för fredens pånyttfödelse —
det är icke bara rikedomen
6. Karl XV. Det hände den 18 sept.
som skall visa sin välsignelse.
år 1872, då han var på hemväg
Det är sarnhällskörtlarna
från en badkur 1 Aachen.
som skola väckas till motstånd
7. Från franskans lieutenant, som
mot sjukdom och död.
betyder ställföreträdande.
Det är de svarta blodkropparna
B. Därför att en generallöjtnant är
som
skola skapa ordning
en officer, som "vikarierar för"
och förnuft
eller ställföreträder en general.
i detta feberkaos.
9. Detsamma som svenska ordet
Judarna äro icke en miljonskock
burspråk, dvs. ett med tak och
utan andliga ledare,
fönster försett tornliknande utde äro väktare av helgedomar
språng på en byggnad.
över allt i världen.
10. Ädelstensmineralet krysoberyll.

bricht och hans hantlangare till
öppet fördömande av den döde
och hans verksamhet. På ett
centralkommittemöte i öst-Berlin riktades en hel skur av anklagelser mot de "liberalistiska
tendenser" och de "feldispositioner", som den ekonomiska
ledningen, dvs. Apel och hans
medarbetare, skulle ha gjort
sig skyldiga till. En del av de
reformer Apel och hans grunp
redan genomfört förklarades
upphävda, och många av de rätt
självständigt verkande direktörer för de socialiserade industrierna, som hade Apel att tacka för sin relativa frihet, blevo
av centralkommitten ställda
under direkt regeringskontroll.
Men det var icke blott den
ekonomiska ledningen, som
drabbades av Ulbrichts "stalinistiska" hämnd, Även de mera
liberalt inställda konstnärerna,
författarna och filmproducentema i Öst-zonstaten, liksom
också ledningen för öst-Berlins
TV fick känna på onåden genom den våg av fördömanden
och kritik, som •entralkommittemötet riktade mot dem.
Man kan alltså, menar Frankfurter Rundschau, säga, att det-

ta elfte centralkommittemöte
mde SED-regimen markerar en
huvudstupa avslutning av de
blygsamma liberaliseringstendenser, vilka så smått kommit
till synes även i Ulbrichts fängelsestat. De slogos ned med
hård hand, innan de ens hunnit få minsta fotfäste. Och Erich
Apels öde står nu som ett dystert och tragiskt varnande exempel för allom och envar, som
till äventyrs skulle drömma
om en lättnad i Ulbrichtdiktaturens tyranni.

En judisk diktare ...

gor, som göra sig gällande.
Skall jag kunna bli sådan, som
Gud vill finna mig? Skall vårt
folk vända tillbaka till livskällorna i Kristus?
Ett är visst: Gud är densamme i nåd och godhet, 'som
han hittils varit. Gå vi i förbund med honom in i det nya
året, då kan vi frimodigt gripa
oss an uppgifterna, som skola
möta oss. Okända öden, okända prövningar skola kanske
bli gäst, sjukdom eller annat
lidande skall kanske komma
på vår lott, men säkert också
mycken glädje. Allt skall bli
oss till välsignelse och göra
livet rikare och binda oss fastare vid Gud, om vi taga det
ur hans hand. Allt skall lända
till mognad för vår inre människa, om vi taga det som vingårdsmannens omsorg för att
trädet skall bära frukt.
Låt Anden din mig bliva
när, så att ett träd jag ständigt
är, som goda frukter giver.
(Sv. ps. 475: 9).
HILDING MALMGREN

Det finns en del publikaner
och syndare,
lärda och professorer,
som uttala sig om
att judefrågan icke existerar:
"Judarna äro icke något för sig,
de äro ingen ras ..."
Men fråga varje gatpojke,
han vet bättre besked.
Av krigiska böjelser
är han antisemit, den slyngeln!
Jo, då! Juden existerar.
Som den födde fredsstiftaren
existerar han.
Men allt vad kan vaktar
är nu ifara:
Bör han då icke visa sitt mod
och avslöja sitt hjärta
1 en handling, skapad 011
hans avbild?"
JERUSALEM

"Naturligtvis borde
det judiska folket
hava sin internationella
representation,
sitt eget territorium.
Skulle icke både det och världen
ha en känsla av
att det är ett folk
så gott som något?

Nu finns det icke ens en ö i havet,
som judarna kunna kalla sin egen.
I sanning ett landsflyktigt folk!
Om man nu gåve detta folk
vad det hetast åtrår —
om man nu vore gentleman nog
att giva det Jerusalem,
den heliga staden?
Tro icke, att Västeuropas judar
skulle flytta sig ett tuppfjät.
Till synes skulle allt
vara oförändrat.
Och dock skulle snabbt
allt bliva annorlunda.
Juden vill vara herre i eget hus.
Det är en känsla
som ger stor trygghet.
Det skulle i världen
finnas en plats, en bit mark,
som varje enskild (jude)
på ett hemlighetsfullt vis
skulle känna som sin egen.
Mot det judiska ansvar,
den judiska makt,
som härskade där,
skulle det strömma kraft
från alla världens kanter.
Jerusalem skulle bli som den
idogt verksamma spindeln
i ett nät vart trådar glimmade
av elektricitet och guld
över världen.
Jerusalem skulle bliva
det judiska påvedömet.
— — Och så skulle det sagolika
visa sig,
nämligen detta:
att Jerusalem förmådde
blott föga,
när det gällde kampen om guldet,
men desto mera,
när det rörde sig om större
spörsmål,
om freden, om friheten
och rättvisan.
Förvandlingen från en fråga
om guld
till en fråga om ande
skulle just komma att ske
i guldnätets mittpunkt,
där alla trådar löpa samman:
i Jerusalem.

