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de være kompromitterende for norsk
,kultur, om den filosofiske begivenhet,
som' et så 'omfattende og dyptgående
filosofisk verk betyr, ikke får bred plass
"'" ' .
i vårt folk!! leseverden. Men det er vel
så, at selv, de størte trær begynner som
frø. ,Forhåpentlig bUr spiretiden ikke
stanset ved at frøet ,er falt i altfor
Jørgen Quisling: Filosofi. ihet. Men leg man n e n så vel som steinet grunn i Norge.
Det antropokosmiske system: < .. ,kunnskaps-«bokholderen» stanser ved
Eget forlag.
v i l' k n lng ene, fag man n e n spei' B"
'Q
d" A
ik? der' etter å l' sak ene. Et bedrøvelig
F
• alg:
uo va IS mer a
og skjebnesvangert eksempel på den lov
F. Balg: Q u o vad i sAm e l' i ka?
Gunnar Stenersens Forlag..
vi har i den politiske opinion her oppe:
Fra Dr. QUislings filosofiske' verk
De to bøker har sikkert vært an" Det var i årene forut 'for «niende april» til F. Balgs verdenspolitiske er det idemeldt, men publikum bør atter, no da en håpløs kamp å vekke folket til å se, ologisk i en viss henseende ikke noen
det er ,årets særlige lesetld.væ,re oPP- hvor hen vår politikk måtte lede. Nep- uoverstigelig klØft: Spørsmålet hvor
merksom ,p:;l., at de betyr en mere enn pe mange prosent av vårt folk har spurt Amerikas politikk fører hen, er en stevvanlig berikelse.
seg selv, om, den politikk vi fØrte under nlng til dens styre om å gjøre rede for
Vårt folk har ;visst mange gode dik- verdenSkrigen eller som medlem av Vel'. det livssyn, som har ledet denne politeriske og andre~ s~ags begavelser, men salllesmaktenes krigsallianse underskil- tikk, hvis følger vedkommer hele verde har bare ,ytet liten, hjelp ,til den ut .. tet Folkeforbundet, eller ved vårt Nobel- den. Det er atter et utsyn over de
videIse av åndslivet,' som filosofi betyr. institutt, eller med en kommunistregje- største problemer for menneskene, stilt
Vi har HOlberg og noen spredte tilsprang ring, eller vår folkerettslig forbryterske fram i en utredning av den politikk som
fra andre, mest visstnok 1 fiJoSpfiens flåtepolitikk, - kanslcje kunde være den geOlogisk sett heldigste stormakt i
historie, også noen' interessante tanker årsalc' til' begivenhetene. 9. april.
,
verden, «God's own Country», fører. Det
Ved slike praktiske spørsmål fra livet er en overordentlig opplysende utredav dr.' Aars, 'undersøkelser av dr. med.
R. Vogt og' flere. Noen større selvsten- kommer ,det fram, hvor viktig selvsten- nlng forfatteren, gir her av praktiske
digsyntese av livets problemer, SOVl de dig iakttagelse, selvstendig vurdering, anliggender i verdenspOlitikk, de bevegDanmarks ·,Kierkegaard eller Sverlgel'i selvstendig tenkning er., Altså, et sinn grunner som er drivkrefter for folkenes
.Bostrtim: forsøkte, har Norge ikke ,brakt som er øvet I å se problemene og' å, skif- skjebi1er, representert ved .rØrende per,fram" Men, ,det er· en mangel ,l vårt te oppfatning under redelig streben etter I;lonligheter og kretser. 'USA har for
:;I.ndsllv og har merket, det- Represen- il. erkje}me sannhet. Men dette er hva Europa gjennom noen århundrer spilt
tantene, for -åndsliv· her oppe,har i ut- filosofisk skolering skal Øve en opp til. rollen dels som tilfluktsland for europreget grad .vært dogmatisk preget, ....:. Det er selve karakterenes og tenkemå- peiske nybrottsmenn, hvis heimlaIids
enten det gjaldt teologi eller alminnelig tenes innstilling til livets prOblemer som økonomi ble for trang, dels for religiøse
tenkning eller vitenskapelig underbygde gjennomgår en omvendelse ved den fl- og sosiale bevegelser, som ikke fikk lov
livssyn, harde mest vært formidlere av, losofiske dannelse. Det er, derfor så i sine hel~land, lenge også som frivillig
resultater,: som forelå ute .. I den, store viktig at mennesker. som særllgsøker deportasjonssted for personer,~jlom hadverden, og skaffet folket en del kunn-:- en mening for sitt liv, nytter leilighe- de gjort seg umulig i Europa Qg søkte
skaper om hva det forelå der ute. Men tene til å åpne' sine vinduer ut mot de skjul for flekkete navn på de store viddet er stOl' forSkjell på kunnskaper, og større horisonter som filosofi over tll- der derover. Ikke minst bie landet et
'Innsikt. Man kan 'nå fra legmannssta- værelsen$ problemer gir utsyn til.
Eldorado for eventyrere, og gangsterdiet t!1semlnaristutdannelse gjennom
Jørgen QUislings bok åpner vinduene. naturer, så vel dem i salongpassende
,kunnskaper og likevel v,edbli å være like Den er, så vidt jeg kan bedØmme det, former' innenfor rettsordenens tøyelige
åndsfattig og gå omkring med lånte kanskje det betydeligste filosofiske. verk, rammer som for jungelnaturer 'med
livssyn; Lmoral, rettsvesen; sosiale for- som har passert norsk trykkeri. Ver- yrkesplaner utenfor lovens ramme, men
hold og politi har vårt tolk litt for'me- ket, som. er kommet ut både på norsk Innenfor velordnede. gangsterbander. - i
'get hatt, husmannsstempletlj opptatthet og tysk, har det fortrin sammenliknet Det er en historisk kjensgjerning, verd
:av, hva de store andre folk mente, og med de fleste andre filosofiske arbeider å merke seg, at USA har kunnet
stanset ved det. Slik ble ,den ene ideologi her, å være utarbeidet aven som har ta opp og ene millioner av mennesker
etter den 'andre overtatt her så temme- naturvitenskapsmannens forutsetninger, fra alle slike nasjoner, ulike raser, ulike
lig naivt, som 'for ikke, lenge' siden psy- - fram' for alt nøye kjennskap til 'det samfunnSlag, og smelte 'dem sammen
koanalysenlmed dens erotiske betendt~ f~lliologiske, grunnlag, for,.~e; p's~kologl· ~il en Slags e$et, en «overstat» for De
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rommelighet på den annen, har naturligvis virket med til å gjøre dette mulig. Men det er sannsynlig, at også
selve systemet har vært en viktig faktor tu, at USA er bUtt denne «Melting ,
pot» for verdens nasjoner og således
utgjort et slags laboratorie-forsøk for
det verdenssamfunn av alle nasjoner og
raser,som en gang i 'framtiden må ventes. Kjennskap til USA har allert!de
derfor interesse for personer, som overhodet lever med i tidens politiske problemer, - helt bortsett fra den samfø-'
lelse en nordmann kan ha med sine,
frender derover.,
. Forfatterens bok er en overlegen
kjenners utredning av forholdene: Han'
tumler sine emner med den særegne
letthet, bare den evner, som er så fortrolig med sakene at haI) ikke selv husker på den side av oppgaven, mens han
sender lyskasterblink over verdenspolitikkens store ,spØrsmål. 'Det kan ikke
være tvil om. at han har eller har hatt
sterke personlige tilknytninger til de
kretser, hvis interesser har bestemmende betydning for verdens økonomiske,
finansielle og dermed politiske Skjebne
under denne liberalismens og kapitalismens periode. . Det er mulig, at disse
tlIknytninger kan forklare flere av bokens uttalelser, som jeg ikke kan være
enig i. Det er ikke sjelden et preg over
bi),de forfatterens stil og hans stilling
til spørsmålene, som gir Inntrykk aven
ganske raffinert kunstners kjølige syn
på denne verdens tragikomiske jammerlighet og nederdrektighet. Men så bryter det andre steder fram, en følelsens
kraft av dyp moralsk karakter. Publikums anliggender er no en ganget speil
av livets egne, og det vilde lede på vlIlspor. hvis man ikke tålte å se' annet
holdt fram enn det,man selv holder tor
riktig, også om man har retten pi! sin
side. Man tar ikke skade på sin sjel
ved å gjøre seg kjent med, at drømmens paradis ligger svært langt borte,
at denne verden, også ,«God'sown
Country»,. følger andre lover, at ogsa
alle framstillinger om denne verden selv
er merket av densskrøp~ligheter, ,selv
når__ ______
de' gif '.,s'tore
ver'dier.";
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'I ske,problemer foruten oversikt oV'erdis-1 Forente stater. De: geografiskeavslut_
, se psykologiske problemer selv. Det vil- tethet pil <!: b ene side og landets store
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