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HISTORIEBETRAKTELSE.
fI I istorien 5r och fijrblir fcir oss mdnniskor pi jorden ytterst ett myste.i.rr.r bide vad dess fdrflutna skede men Snnu mera Yad dess kom-

mande utveckling angir. Historieforskningen och historiefilosofien fiirmi
visserligen visa oss nigra konturer arr dess gestalt, de lnta oss ana nigot
av de lagar, som bestlmma dess glng och utveckling. Guds uppenbarelse
i b&de det Gamla och det Nya testamentet giver oss visserligen en innu

djupare insikt genom att henvisa oss pi den historiens medelpunkt, till
vilken och frEn vilken Faderns vilja och fiirsyn leder mdnniskosliktets
alla vd,gar Herren Jesus Kristus, Frllsaren och Domaren' Men dlrmed
ha vr annu rcke natt fullt tillfredsstillande insikt i historiens hemlighet.
Och det fi vi icke fijrvina oss 6ver. Ty fiir att kunna fatta det historiska skeendets sammanhang och utveckling, skulle det vara nddvlndigt
att fijrsr begripa de tv& faktorer, som huvudsakligen bestdmma historiens
ging: den allsmdktige Gudens vilja och fcirsyn och mlnniskornas fria
vilja; tvi faktorer, som till sitt vlsen och till sin verkan 5ro fcir oss fulla
av .gltor och hemligheter. Guds vilja och f6rsyn ledas av en oindligt
fullkomlig godhet och barmhirtighet och av en olndligt fullkomlig rdttvisa. Att fijrst& och f6rutse, hur dessa Guds egenskaper kunna mdtas i
fredlig samverkan, det 5r omiijligt fiir dem, som icke dro istind till att
skida in i Gudomens hemlighet. "O vilket djup av rikedom och vishet
och kunskap hos Gud! Fluru outgrundliga dro icke hans domar och huru
outrannsakliga hans vd.gart" (Rom. rr: 33). Ddrtill komma den minskliga viljans fdr oss dven outgrundliga och outrannsakliga vdgar; denna
vilja, som kan vara si full av godhet och offerstark beredvillighet, av en
rik andlighet och kulturskapande kraft, men ivensi full av svaghet, feghet, ja ondska, si hdnsynslijs och grym i sjiilviskhet och fijrstijrelselusta;
denna minskliga vilja, som sl ofta troget sdker samverka med Guds planer
och utftjra hans frllsningsvilja, men lika ofta, ja, kanske oftare, vill det
synas oss, fdrsdker vara Guds stora motspelare och motstnndare. Vem
har di segrat hittills, vem skall segra i framtiden och till slut?
Det historiska skeendets enskilda etapPer kunna vi icke fullt genomskida. Spelets och motspelets scener avlijsa varandra, gripa in i varandra oavlitligt och oskiljaktigt, in lingsamt, iiverskidligt'framskridande, 5n i fiirvirrande, svindland e f art. Dialogen fores In ligmilt och
Credo. zr:e

irg.

Augusti r94o.

r6g
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skrikes den fram med lidelsefull h?iftighet, ja otyglat raseri.
An tycka vi oss skida en fredlig idyll, [n ett medryckande drama, in
en ddesdiger, fcirlamande tragedi, understundom en uppsluppen fars, oftare
och kanske mest en tilltrasslad, outredbar hirva av gestalter' ord och
handlingar.
Men ett fijrslkrar oss vir kristna tro om: en ging skola vi sk&da det
hela, hela historien ifrin forsta bcirjan intill yttersta dagen, och di skall
den visa sig vara ett oanat mlsterverk av den stijrste konstnlrens tanke
och hand. Detta skall ske pl den sista, den allmlnna domens dag. Allmlin
och slutgiltig skall denna dom vara icke blott i den bemlrkelse att Gud
kommer d& att dciqra alla mdnniskors vilja och verk, utan dven att vi
fi d6ma Guds eviga ridslut och det sdtt, varmed han under tidernas lopp
fiirverkligat dem. Och di skall det enhdlliga syaret av hela den fiirsamlade minskligheten vara en f6rundransfull tysthet och tillbedjan.
Historien kan liknas vid en vlldig gobeldng, vlvd under Guds ledning
av minniskohand. Nu, i varje timme och tidsskede, se vi blott en del,
en liten utsklrning, och ddrav tillochmed blott avigsidan. Hur skulle vi
di kunna till fullo fdrsti alla dessa olika tr8dars slingrande vdgar, hur
kunde vi fullt fatta, varfor de miste lcipa pi sittet de giira, parallellt,
sig korsande, sammanknutna, sig omslingrande, avklippta. Nu 1r det
blott Konstnlren sjilv som har helhetsverkan inftjr sina 6gon och enligt
sin plan leder vivarnas hinder. En ging, pi virldshistoriens sista dag,
och dE skola vi alla
skall han utstllla sitt verk, det hela, framsidan,
med hjiilp av vlra
Konstverket
att
Mastaren
skapat
fi se och uppskatta,
minskliga verk eller dem till trots, alltid och ijverallt begagnande sig av
dem sisom ett verktyg till sitt fiirhlrligande och till det eviga blsta f6r
alla, som hava en god vilja.
Flistoriens samspel synes oss kanske vara en stor dissonans, men den
skall uppliisas i evighetens harmoni. Pi de jordiska rikenas spillror vixer
till slut fram Guds eviga stad, "och jordens konungar fijra ditin, vad de
hirligt hava. . . och vad h5rligt och dyrbart folken hava skall man fijra
ditin" (Uppb. zrz 24, z6).
sansat,

ln

J. Gerlaclr.
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i

yssland har aldrig haft nigra filosofer, som betydelse och skarpsittne kunnat tlvla med de frimsta av Vdsftrlandets tinkare, med
en Aristoteles, en Thomas av Aquino, en Cartesius, en F{ume eller en Kant.
Hippolyte Taine skulle kanske ha pimint om de lndliisa, enformiga vid-

l\I)

derna mellan Bug

i vdster och Amur i fjdrran Ostern

som en miljti, fiiga 1g-

till djlrvt, abstrakt och skarpt avgrlnsat tinkande. Hur
sig, si,ir det dock l&ngt ifrin si att ryssen saknar
fiirhilla
in
mi
dlrmed
sinne fijr det, som ligger till grund fcir filosofiens frigestillningar, utan
det ir snarare hans sltt att ta itu med dessa problems lcisning och i sam-

nad att stimulera

band dlrmed ocksi sjllva resultatet av hans resonemang, som skiljer sig
frin vlsteuropeisk tanketradition.
Det ryska tlnkandet ir till hela sin natur an ti r ati onal is tis kt,
vilket, &tminstone enligt en auktoritet p& omrldet, professor Simon

Frank, inte skall betyda att det vore irrationalistisk'). Detta inneblr di
nirmast att utgingspunkten och sanningskriteriet f6r all spekulation vilar
i erfarenheten, men 'erfarenhet' hdr ej fattad pi de engelska empiristernas vis sisom rent sensualistisk evidens, utan snarafe tlnkt som eCt slags
'livse rf arenhet'. Si ir t. ex. fijr filosofen Ivan Kirejevskij sjilva
grundvalen f6r allt vetande den s. k. 'levande kunskapen', 'ziivoznanie',
som den ryska termen lyder'). Filosofien blir p& s& sltt i det nirmaste
iiktydig med vdrldsiskidningsldra, och det 1r dlrfdr inte dgnat att fijrvina, om man i Ryssland bland de stora fijrfattarna inte finner mindre
skarpsinne representerat in bland filosoferna av facket. Livserfarenhet
betyder fijr flertalet av adertonhundratalets ryska fiirfattare i fdrsta hand
upplevelse av den sociala verkligheten. Gogol, som m€r In nigon annan
Ir Dostojevskijs fiiregingare, ser fijrfattarens uppgift i ^tt, 'viga dta
fram allt, som varje minut stir infijr vira 6gon och som likgiltiga blickar
ej fiirmir se, nlmligen all den fruktansvirda och fcirintande gyttja som
drar ner livet, hela djupet hos de kalla och trasiga vardagskaraktlrerna,
av vilka det vimlar p& vlrt livs stundom sn bittra och bedriivliga vig')!
Detta den klassiska ryska litteraturens sociala patos begrinsas ej till
naturalistisk detaljskildring ritt och slitt, utan det oppnar oftast perspektiv mot en transcendent verklighet.
1) S. Frank: Die russische \Teltanschauung. Philosophische Vortrilge, verciff' von
der Kant-Gesellschaft. Nr. 29, 1926. S. 7-8.
2) S. Frank, a. a., s. 9-ro.
3) M.
Junovitj: A. P. Tjechov. Pravda, Moskva d. z9/r t94o.
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Erfarenheten allena 96r enligt rysk uppfattning siledes ej salig, det
miste komma till ett element av 'liv' (jfr zjizto-znanie, av ry, ziivoj :
levande), och detta inslag leder lltt ijver till en mystiskt fdrgad intuitionsfilosofi'). En dylik intuitiv kunskapslira fdretrlddes i fiirsta hand av
de s. k. slavofilerna, som medvetet anknijt till gammalrysk tradition och
i ortodoxiens Ryssland sig 'det tredje Rom', avogt stemt mot varje ftirs6k att lita vlsterldndskt tlnkesltt och europeisk kultur gdra sig gdllande i 'Matwsjka Rossija', 'Moder Ryssland'. Man iterfinner detta ideal
hos Dostojevskij, som i sin roman'Idioten' gijr furst Mysjkin till tolk f6r
slavofila idder: 'O, vi beh6ver ett motvdrn snart, snart! Och vir Kristus
miste strila som ett motyern mot Visterlandet, denne Kristus, som v i
b e v a r a t men som de icke ens klnt!"). Det dr den vanliga slavofila
uppfattningen som framtrlder i Mysjkins ord: Vlsterlandet er ruttet,
det har fiir ldnge sedan fijrlorat all sann kristendom, det'dt endast Ryssland som ir genomtrlngt av Kristi budskap, och deta Ryssland skall
en ging frdlsa mdnskligheten. De mest kinda slavofilerna var Ivan
Kirejevskij, teologen Chomjakov, Konstantin Aksakov, Danilevskij och
Konstantin Leontjev, den intressantaste av dem alla, ett slags rysk
Nietzsche och samtidigt representerande slavofilismens uppliisning').
ordet betyder ungeflr vlsterlinningar
Motstrijmni ngen,' zapadnikerna'
- utgick
i viss min frin Peter den stores
eller pi franska occidentophiles
reformstrivanden och frnn den av Katharina II till en biirjan omhuldade
upplysningsfilosofien. Bland dessa ivrare fijr vlsterllndsk odling fanns det
ftjrresten en katolsk konvertit, Tjaadajev, ftirfattaren till'Lettres Pbilosopbiques'. Andra klnda'visterlinningar' var Alexander Herzen, vilken
i emigrationen i London utgav tidskriften'Kololeol' ('Klockan'), som
ringde in en ny tid i rysk historia, den snillrike litteraturkritikern
Vissarion Belinskij, furst Krapotkin och Bakunin, de bEda sistndmnda
den moderna anarkismens llrofider och i likhet med de iivriga 'zapadnikerna' influerade av vinskrhegelianismen och de franska socialisterna
Fourier, Proudhon och Saint-Simon. Dostojevskij, som ju sympatiserade
med slavofilismen, riktade ofta skarp kritik mot'visterl6nningarna', t. ex.
med fiiljande av furst Mysjkin limnade karakteristik av den ryska liberalismen: 'Fdr det fijrsta: vad [r egentligen liberalismen, i stort sett,
annat en ett angrepp (fiirnuftigt eller felahtigt, det ir en annan friga)
pi tingens ridande ordning? Det ir ju si? Nl, di bestir mitt faktum
1) Jfr H. Bergson i L'dvolution cr6atrice, Paris, 192.9, introduction, VI: C'est dire
que'[a th6orle de la connaissance et la th6orie de la vie nous
paraissent ins6parables I'une de I'autre,
- 2) Dostojevikij: Idioten, II, s. 284. (Overs. av E. Rydelius,
I92t.)
3) Jfr Erik Krag: Kampen mot vesten i russisk Sndsliv. Oslo, 1932.
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ddri, att den ryska liberalismen icke ir ett angrePP p& tingens existerande
ordning, utan ett ingrepp pi tingens egentliga visen, pi sjllva tingen och
icke bara pi ordningen, icke p& den ryska ordningen utan pi sjilva
Ryssland . . . Men nu har de redan blivit mera uppriktiga, och de har
bOrjat blygas ijver ordet 'fosterlandsklrlek', de har strukit och avskaffat
detta begrepp som nigot skadligt och onyttigt'l).
i..ir.:

Vladimir Solovjovs instillning till dessa bida riktningar i
ryskt kulturliv ir ganska sv&r att i korthet precisera. Han har tagit in'
tryck av bEda, Iven om han g€nom sin far, den beriimde ryske historikern
sergej Michajlovitj solovjov,, till en biirjan kom art sti den slavofila
falangen nlrmast, och vissa slavofila idder sllppte han aldrig. Sergej
Solovjov (r8zo-r879) var son till en ortodox prist. Men han saknade
trots sin klrlek till den ryska kyrkan inte en viss kritisk instlllning till
ortodoxien. En liknande h&llning skulle sedermefa even hans son komma
att.inta. Vidare vlnde fadern sig, som den store historiker han var, mot
slavofilernas orittvisa vlrdering av Peter den stores reformverk. Aven
i detta fall gick sonen i faderns fotspir, nlmligen nir det g:illde att uPpskatta det goda och positiva i vlsterlindsk kultur. Bide far och son
debuterade i slavofila publikationer, och bida iivergick sedermera dll

tidskrift'Vestnile Evropy','Den europeiske budbd,raren'. PE moderns sida hade Vladimir Solovjov lillryskt pibri; han
var bl. a. avligset sllkt med del originelle ukrainske sjuttonhundratalsfilosofen Skovoroda, med vilken han fijrresten lir ha vissa drag gemen'vasterlannrngarnas'

samt.

Vladimir Sergejevitj, som fiiddes 1853, fick vdxa upp i en lugn och
hiigt kultiverad miljci, som prlglades av faderns markanta personlighet.
1859 avslutade han sin skolgEng i Moskva, vid vars universitet han inskrevs som naturvetare. Efter tre irs naturvetenskapliga studier 6vergick
han

ir

till

den historiskt-filologiska fakulteten

vid

samma universitet, och
ett Ers vistelse vid
ett ir senare fijrsvarade
magistersavhandling om

1873 avlade han sin kandidatexamen. Sedan fdljde

den s. k. Andliga Akademien i Moskva. och
han vid universitetet i Sankt-Petersburg sin
'Krisen i den vlsterlSndska filosofien' ('Krizis zapadnoj filosofii'), ett
skarpsinnigt angrepp pi positivismen. Aret innan hade ett arbete av
hans hand utkommit, i vilket han bl. a. sijkte redogdra ftir iivergingen
frin monoteism till polyteism. Den fijrstnlmnda avhandlingen renderade
-honom
en docentur vid universitetet i Moskva. Hans fijrel5sningsverksamhet avbr6ts emellertid av en resa till utlandet. I Varszawa rikade
1) Dostojevskij, a. a.,'s, 2o-2r.
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han llsa den store polske nationalskalden Mickiewicz's verk, som pa honom
gjorde ett starkt intryck och kanske predisponerade honom till Polenvln. Solovjovs mil var dock vdrldsstaden vid Themsen, till vars British

framfijr allt kinde sig dragen. Det var hir, under ivriga
ha undf8tt ett slags vision
studier i
av Henne, symbolen [6r'Das Ewig-\Y'eibliche'. I nigra lyriska dikter
frin den tiden talar han om sin 'drottning, som bor i ett hiigt palats
som vilar p& sju gyllene pelare; hon blr en sjudubbel krona, med ?idelstenar utan tal'. Man tar nog inte fel, om man identifierar denna drottning med 'sot'ia toy theoy', den hos Gud vilande visdomen').
Frin London begav sig Solovjov till Egypten, dir han fijrresten hiill
pi att rika illa ut, ner han driven av en mystisk ingivelse hade limnat
Kairo f6r att ikledd hiig hatt och svart fotsid rock fotvandra till Thebais,
men pi vigen dit av nEgra beduiner blev tagen fdr hin onde sjilv och
bunden till hlnder och f6tter llmnad &t sitt iide. Vad som fiiranledde
honom att fdreta den linga resan frin England till Egypten, kan vara
sv&rt att siga. Mcijligen var det Isiskultens och nyplatonismens svunna
Museum han

museets stora bibliotek, han tycktes

Egypten som ingav mystikern

i

honom ldngtan.

till Ryssland blev han 1877 medlem av eckle'lirdomskornmitt6',
siastikdepartementets
och tre 3r senare erhd,ll han
doktorsgraden pi avhandlingen om de 'Abstrakta principernas kritik',
('Kritiha otvletjennych natjal'). Samma 3.r flyttade han ijver till huvudstaden, till vars universitet han blev knuten som privatdocent. Hiir i
Sankt-Petersburg skulle i mars r88r en hlndelse av iidesdiger betydelse
f6r Rysslands kommande utveckling 6ga rum, attentatet mot den relativt
frisinnade Alexander II. Solovjov holl kort efter tsarmordet tvi offentliga fiiredrag som icke blott var riktade mot attentatsminnen utan ocksi
mot tilllmpandet av dcjdsstraffet, som han ansig strida mot kristendomens innersta visen. Samtidigt uppmanade han Alexanders efterfiiljare att ge ett praktiskt prov p& sann kristen anda och llta n&d g3"
fijre ritt. Det blev naturligtvis stor uppstindelse. Visserligen medfijrde
detta endast ftjrelSsningsfcirbud fcir en kortare tid, men Solovjov drog
de sista konsekvenserna av sin st&ndpunkt och 6,vergav all offentlig fiirellsningsverksamhet fdr att uteslutande Hgna sig Et skriftstilleri. Att under
de dn i Ryssland r&dande farhillandena undervisa i filosofi, fOrefOll
honom helt enkelt meningsliist.
Efter sin hemkomst

Ar 1884 blev Solovjov genom fiirmedling av den katolske pristen
A. Ricki, akademiens i Zagreb fiirste ordfijrande, bekant med den katol1) D. Str6mooukhoff: Vladimir Soloviev er son euvre messirnique. Paris, r93y, S.4r
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ske biskopen Strossmayer, som just d& ijvervarade en arkeologisk kongress i Odessa. Sedermera skulle biskop Strossmayer bli mellanhanden
mellan Solovjov och den Heliga Stolen. Och det Ir tillsammans med
Ricki och Strossmayer som Solovjov under flera ir fdrgives scikte uppni kontakt och samarbete mellan Rom och den ryska kyrkan. Tiden var

Innu inte mogen.
Det enda resultat Solovjov genom dessa sina .kurrr.rrirk" strivanden
uppn&dde, var att han av det ortodoxa prdsterskapet utestangdes frin
sakramenten. Sl kom det sig att han i februari 1895 biktade sig fiir en
frin ortodoxien konverterad katolsk prist, en viss fader Nikolaj Tolstoj,
och ur hans hand mottog nattvarden. Detta steg innebar emellertid inte
att Solovjov hade ldmnat eller ens imnade frlngi sin ortodoxa tro.
Trots sina sympatier fijr Rom ansig han sig bist kunna arbeta fdr Ryssland och deis framtid om han kvarstannade i den ryska kyrkan. Ndr
han en ging tillfrlgades, vad som hindrade honom frln att bli romersk
katolik, lir han ha svarat: 'Aldrig (blir jag katolik)! Jag skulle i s& fall
inte ha det ringaste inflytande llngre pi mina landsmln'. Och nlr man
i detta sammanhang ndmnde nigot om hans eviga vllf1rd, utbrast han:
'Vad beryder min personliga frllsning? . . . Man miste tlnka pi sina
briiders gemensamma frdlsning!
Nigra dagar ftire sin dijd den 3r juli rgoo fick han av en ortodox
prist sista smiirjelsen. Det sista han talade om med vinnen, furst
S. Trubeckoj, var Europas framtid och Kina. Och denna framtid sig
han sannerligen inte i ljusa, skira firger, han yppade under detta samtal
tvivel p& Europas fiirmiga att en ging i tiden kunna hilla stlnd mot
de frin ijster framvdltrande jlttearmierna: 'Ingen kristendom ldngre, inte
mer id6er 'dn p& de trojanska krigens tid. Blott med den skillnaden att
det di ltminstone fanns unga hjdltar, medan det nu endast finns gubbar").
Som redan ovan nimnt, stod Solovjov tidvis slavofilismen nlra. Att
han si sminingom mer och mer avldgsnade sig frin den, berodde till en
del slkert pi den kritik Leontjev riktade mot hela rtjrelsen s&som ldggande alltfdr stor vikt pi det rent nationella, den yttre makten och fijr
liten tonvikt p& det element, som enligt honom var det visentligaste och

virdefullaste i rysk kultur, bysantinismen, vilken frlmst tagit sig
uttryck i sjilvhlrskardijmet och ortodoxien. Solovjov skrev 1877 att
'den stdrsta kraft, det ryska folket skall fijrl5na mlnskligheten, Ir icke
av denna vdrlden. Och yttre rikedom och ordning har jamfiirda med
dem ingen betydelse alls. Rysslands stora historiska mission, som blott
1) Str6mooukhotf, a. a., s, 297-298.
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f6rm&r ge en mening 3t dess nlrmasr till hands liggande uppgifter, Ir
i detta ords bista bemdrkelse religi6st kall").
Solovjov hade inte alltid stitt p& samma st&ndpunkt vad religionen
betrlffade. Under sin tidigaste ungdom var han nl"gra 3,r en hlnfijrd
materialist, och senare positivist och anhdngare av Auguste Comte. Denna
period tog dock hastigt slut, nir han biirjat sina universitetsstudier.
Materialismen ) la Biichner ijvervann han framfiir allt genom ivriga
Spinozastudier. Och samtidigt som han mer och mer fdrdjupade sig i
studiet av kunskapens natur, fjd.rmade han sig lven fr&n positivismen
med dess enligt hans mening alltfiir ldttvindiga uppfattning av sjilva

ett

kunskapsakten.

Betriffande empirismens kunskapsteori yttrade Solovjov bl.

a.

att

sinneserfarenheten blott hunde ge ett renr subjektivt och splittrat material,
som ej f6rtjd,nade namner fijrereelse (pb6nomine). Detra marerial miste
siledes syntetiseras genom en akt som fdrlinade det enhet. Och denna
sjilvstlndiga akt, som ej funnes i sensationerna som s&dana, vore det vi

kallade fcjr inbillning (imaginatian)2). Solovjov hade dirmed kommit
fram till eft slagt intuitionsfilosofi,
influerad som han var
ej endast av Schelling, utan dven av Franz von Baader, Jakob Btihme och
last but not least nyplatonismen med dess blandning av platonska och
orientaliskt-mystiska drag. Ytterligare ett Solovjovcitat mE belysa detta:
'Filosoferna 'dl. b'd"rarna av framtidens ideal. Och detta ideal ir icke en
produkt av deras subjektiva och personliga inbillning, uran der har
uppsdtt hos dem genom intuition av minsklighetens verkliga behov, och det slnker sig med hemlighetsfulla rijtter djupt ned i den rena
och sanna religicisa traditionen").
Den materiella verkligheten kan siledes enligt Solovjov endast fiirklaras med tillhj?ilp av en utanfijr det erfarenhetsgivna liggande faktor,
det'absolutas uppenbarelse'. Alla motsigelser finner sin upplcisning i en
h6gre, ideell vlrld, hos en absolut ande, i vars brd,nnpunkt alla de frin
de materiella fcireteelserna urgiende emanationerna mijts och dlrmed
ocksi finner sin f6rklaring. Det existerar siledes ett slags vlrldssj5l,
som dr vlrldens gudomliga vd'sen (essentia) och som har del i den gudomliga fcirebildens egenskaper. Dess viktigaste kvalitet Ir friheten, som rar
sig uttryck i den s. k. spontana determinationena). Allt iir i Gud, men
Gud ir diremot inte fullstlndigt immanent i vlrlden. Solovjov kallade

t) V.S. Solovjov: Tri sily. 1877. (Sobranie sotj. V. S. Solovjeva. T. r, S.-P. r9or,
s, zz5.)
2) Str6mooukhoff, a. a., s. roy.
. 3) S..Jankdlevitch: Quelques Tendances de la Pens6e philosophique russe. (Revue
de Synthlse Historique, T. 24, t9rz, s. r89.)
a) Jankdlevitch, a, a., s. r9r.
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fcir'allenhetslira'.

Den har ofta karakdr emeliertid riktigare att, som S. Frank
ovan citerade arbete om den ryska vlrlds&skidningen, rubricera

denna sin religionsfilosofi

teriserats som panteistisk, det

96r

i

den under panenteismen.
Mellan materievlrlden och det absoluta gapar en avgrund, som Ir
upphovet till allt ont. Pa fr&gan om hur denna klyfta uppstatt, syarade
Solovjov med att hlnvisa till virldssjllens frihet att avglra allt efter
eget belrag. Aven pi denna punkt gir vissa nyplatonska drag igen hos
Solovjov. Begreppet 'vdrldssjdl' m6ter oss fcirresten redan lingt fiire
Plotinos i Platons dialog Timaios, dlr vdrldssjalen dr den ftjrenande llnken mellan det Ena och det Mingfaldiga.
I Solovjovs filosofi dr Gud identisk med 'det fijrsta absoluta', 'det
andra absolvta' d.r minniskan, som inom sig blr pi olndliga mdjligheter
till fullkomlighet. FrEn djurstadiet har hon hiijt sig till sin nuvarande
nivi, men dlrmed ir utvecklingen ej avslutad, ty hon skall fortsitta pi
vlgen till idealet, som dr Kristus-Gudaminniskan, och sn pi jorden realisera en fdrandligad mlnsklighets herravilde. Di ir en ny tid kommen:
frihet, broderskap och j?imlikhet skall r&da.
Minsklighetens mil var fijr Solovjov teok ratien, Gudsriket pi
jorden. Den viktigaste fdrutslttningen fijr denna 'Cipitas Dei' silg han
ligga i den absoluta friheten: mdnniskan skall av fui vilja s& sminingom
fcirena sig med den gudomliga principen'). Teokratien kan ej grundas
pi makt, utan endast pi dmsesidighet och k5rlek. Vlgen dk dr fdrvisso
ling, den m8ste bl. a. gi iiver de kristna kyrkornas enande. Och Solovjov
trodde en tid p3" att det skulle vara Ryssland fdrbehillet att samla den
splittrade kristenheten och pi grundval av pivens primat inom e n
Kyrka f6rena och sammansmllta den ijsterldndska religiositeten, som
Solovjov hdll fdr den mera fiirandligade fromhetstypen, med v1sterliindsk kristendomsuppfattning, enligt honom och i god 6verensstlmmelse
med slavofil tradition fiiretrldande en mera handlingskraftig och vlrldslig princip. Som redan antytt, misslyckades hans ekumeniska planer, och
han fick n6ja sig med den vision han i sina 'Tre samtal' gav av den
driimda kristna enheten').
Som sE minga andra ryska diktare och drijmmare var lven Solovjov
nEgot av en siare. C)ch utopien dr inte frdmmande fijr hans verk lika
litet som fiir rysk mentalitet iiverhuvud taget. S& trodde en av hans
samtida, Konstantin Leontjev, att en framtidsstat var i antigande.
1) L. Kobilinski-Ellis: Die freie Theokratie nach der Lehre von Vladimir Solowjew.
Ex Oriente, Mainz, 1927. S. 278-286.
t. IV, s. 94-;t.(Velikij spor i christianskaja politika) och t. VIII'
'?) Solovjov, a, a.,

I: L. Berg:

s. 4y3-y82,

(Tri

razgovora).
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Han hoppades att en rysk tsar skulle stiiila sig i spetsen fiir en socialistisk
framtidsriirelse. Men teontjev svivade pi milet, han var inte slker pi
v e m denne tsar skulle kunna bli. Uppfylld av onda aningar frigade
han sig: 'Vem vet, om inte vi ryssar liha ovlntat som judarna, som ej
visste av det, f6rrin fiirkunnaren av en ny tro framgitt ur deras mitt
; vem vet, om inre vi lika ofiirmodat skall fiida Antikrist?").
Detta skrevs lingt innan Lenin och Stalin hade hunnit giira virldshistoria. Och man sp6rjer, icke utan hemlig bivan, v€m som till sist
skall vara mera sannspidd, Leontjev, bysantinismens ryske profet, eller
Vladimir Solovjov, den kristna messianismens fijrkunnare.

Ohf o. Meyburg.
1) Krag, a. a,, s. 232.
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FJARRAN OSTERN.

TZyrkans framtid kommer mihenda arr en ging avgdras i Fjirran
\" 6r6.rn. Sedan lange arbetar den katolska missionen trlget i Kina
och ]apan, men man kan inte plst|, att den ideala missionsmetoden innu
bfivit funnen, vilken p& viirdigt si6 motsvarar dessa folks gamla kulrur
och nyvaknade nationella medvetande.
I Europa [ro kristendom och kultur till den grad nira ftjrbundna med
varandta, att missioniren lltt faller fiir den frestelsen att ocksi vid utbredandet av den kristna tron behandla kristendom och europeisk kulrur
sisom ett begrepp, en helhet. Detta innebdr f.arun fijr att missionen
europdiseras. Men missionlren trider icke fram fijr tjsterlandets folk i
egenskap av en europd utan s&som trons budbirare. Dei 1r hans uppgift
att bitrda kristendomen vid den asiatiska hulturens kretsar pn samma
innerliga sitt som den kristna tron bundits vid den mellaneuropeiska
kulturens krets. Kinesen miste icke bliva europd utan den europeiske
missioniren miste bekvima sig till att niirma sig den kinesiska kulturen.
Kristendomen dr nu en g&ng fiir alla den absoluta religionen, som allena
besrir och anglr varje enskild individ slvll som varje folk och kultur.
Den oerhtjrda inre utvecklingen och det nyvaknade sjllvmedvetandet
under de sista Eren och irtiondena hos folken i Fjdrran 6stern har alltmer bringat de katolska missionskretsarna till att erk[nna principen av
en sann ackomodation, d. v. s. en anpassning efter de folk, bland vilka
mission skall bedrivas. Men Innu funnos grlnser och hinder, som fijrsvirade det fdr kinesen eller japanen att vara fullOdig kristen och samtidigt av hela sitt hj6,rta sta som en lem av sitt folk och sin kultur.
Pius XI:s och vir nuvarande Helige faders Pius XII:s vidhjdrtenhet och
vidsynta sltt att se sak€n hava vi att tacka fcir att i djupaste grund
allvar gjorts med denna princip av fullkomligt intringande i och tillIgnande av iisterns andliga v?irld. I all tysthet ha under de sista iren i
ditta hlnseende offentliggjorts nlgra av dessa pivars fijrordningar och
riktlinjer, vilka i vidstrdckt mntt tillita katolikernas deltagande i den
nationella Konfucius'- och fdrflderdyrkan i Kina och i den sgtliga
shinto i Japan. Dlrmed 6ro irhundraden gamla svirigheter fijr missionen avllgsnade. En ny tidsnlder har begynt i Fjirran tjstern fijr
missionen.

I.
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kriktande pi folkets sirprlglade anda och liv vore antikristligt, alldenstund det vore ett brott mot folkens och deras nationella egenarters olikheter, vilka lro den av Guds vilja givna ordningen. Kyrkan miste visserligen vara string i sina fordringar, ja, intill martyrskap i fall diir det
riir sig om avgjort antikristliga seder, som motsega evangelium. Men
annorlunda fiirh&ller det sig med seder och bruk, vilka mihlnda tidtals
voro f6rbundna med vidskepliga fiirestlllningar, men under tidens lopp
ha ftjrlorat denna rent religiiisa innebiird och blivit till blott och bart
konventionella umgingesformer. Detta glller framf6r allt, om den rltt-

mltiga auktoriteten, vilken ijvervakar dessa ceremoniers utfcirande, gir
i borgen fcir att de ,iro av rent medborgerlig karaktdr.
Kyrkohistorien llmnar oss exempel pi en dylik utveckling av fiirut
med avgudadyrkan fiirbundna ceremonier. Anvlndandet av rdkelse vid
gudstjinsten var icke alltid brukligt. De tre fiirsta irhundradenas kristna
virjde sig med avsky mot detta, emedan rijkelsen enligt deras medvetande var ndra fiirbunden med hedendomen. Fiirst i och med kristendomens seger pl 3oo-talet biirjade man vinja sig dirvid. Senare upptogs tillochmed anvlndandet av rijkelse i Kyrkans liturgi, dlr den dnnu
i denna dag hlvdar sin stillning. Nigot liknande giller om kejserkulten
i romerska riket, vilken Snnu irhundraden efter Konstantin den stores
diid var bestlende. Till de yttre formerna, vilka ju aldrig av sig sjllva
utan fijrst genom tolkningen och tydningen finna sin djupa mening,
Iiknade denna kult de tidigare hedniska bruken, si t. ex. bibehillandet
av beteckningen divus eller diuinas (gudomlig) fiir kejsaren, 'tillbedjan'
av hans person och bilder av honom. Aven de frommaste kristna
kejsare bibehiillo dessa former samtidi$ som de uttryckligt fdrklarade,
att kejserkulten hade fdrlorat varje religiiis betydelse och att blott en
allmlnt medborgerlig funktion tillkomme den. Dessa former av hyllning av kejsaren tildes av Kyrkan alldenstund tydningen fiirkastade den vidskepliga meningen, som man skulle ha kunnat fiirbinda
dlrmed.
N8got liknande glller nu lven Fjdrran 6stern. Bruk och ceremonier
sidana som bugning, knibdjning, framb'drande av riikelse och fcida, vilka
i vlsterlandet giva intryck av religi6sa ceremonier, kunna mycket vil i
den fantasifulla iistern vara medborgerliga lrebetygelser. Vissa yttringar
av deltagande vid diidsfall eller briillop ha i v8ra dagar nu blott ett
viirde likmitigt med en hdvlighetsbetyg€lse, lven om de tidigare en ging
voro fijrknippade med buddhismen. Enklaste medborgerlig god sed och
ton och anstdndighet fordra detta slag av deltagande i familjens sorg
respektive gl?idje. De kristna, som uteslijto sig dlrifrin ansigos av sina
landsmln
och detta med rdtta
fdrakta fldernelrvda hemlands-

-
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man efter europeiskt tlnkesltt t. ex. vill uPpresa sig mot
det rdkelse- eller fruktoffer fijr de diida, som [r fdrbundet med ett biijande
av huvud, si mnste man i motsvarande fall ftirbjuda en europ6' afi dA
han intrider i ett hem eller nir ett likt&g drager fiirbi, tager av sig hatten
eller att nir han hilsar en biskop biija kn?i, eftersom dessa bruk ju anvlndas vid Kyrkans gudstjinst. Emellan vlsterllndskt och tjsterlindskt

ilaii. O*

tlnkesltt existerar i

synnerhet betrdffande sillskapslivets
och familjelivets traditioner en avgrund av skillnad, vilken varken handels-

betraktelse- och

fiirbindelser eller fdrbindelser av annan art mellan folken Innu f6rmitt

att

dverbygga.

K i n a frigan rijrande om det Ir
tillitet atr dehaga i vijrdnadsberygelserna fiir Konfucius (diid a79 f . Kr.).
Konfucius utgav sig sjilv aldrig fcir att vara religionsstifsre innu mycket mindre fijr att vara gud. Tvlrtom fortsatte han att inskirpa dyrkan
av Der hiigsta vdsendet, vilket sedan i forna tider var bekant fiir dem.
Konfucius' filosofi Ir icke spekulativt insdilld utan praktiskt inriktad pi
sedernas reformerande. Han predikar mlnniskoklrlek, pliktklnsla, rlttvisa och sanning men i synnerhet en pietet, vilken ocksi efter fiirfidernas ddd m&ste besti i ofiirminskad grad. Konfucius' llra bildade det
enande bandet fdr Kina. Nir man har betecknat kineserna som det mest
hiigtstiende av alla hedniska folk, si ha de dirvid icke minst sin storr'
filosofs grundsatser att tacka hlrfijr. Genom Srtusenden fiirblev d?irfiir
hans auktoritet obestridd, och hans person var fijrem&l f6r den h6,gsta
dyrkan och stijrsta tacksamhet. Denna vdrdnadsfulla dyrkan och tacksamhet fann naturliga uttryck i former, som motsvara kinesernas sjllsliga
egenart. I occidenten reser man en minnesvlrd it en berdmd man ftjr
hans fd,rtjlnster ftjr fosterlandets vil. I orienten bygger man i sidana
fall salar eller "tempel", vilka hellre skulle kunna kallas "monument".
Europ6en tager anstiit vid ordet tempel eller pagod och talar genast
dlrvid om vidskepelse och hedendom. Dlrmed ijverfijr han sina egna
Eskiciningar pi helt andra fiirhillanden. Det ir nu en ging skillnad pi
tempel och tempel, statyef och statyer. Frllsarens bild i en kristen kyrka
Sedan irhundraden behandlas

i

en sak, men en annan sak ir en minnesstod, som reses 6ver en statsman, en diktare eller en flltherre pi nigon offentlig plats, i ett museum'
vid'en gravvird eller, som i tjsterlandet, i ett tempel. En kines, som i
Rom fick se det vdldiga monumentet 6ver Viktor Emmanuel, utroPade
spontant d?irvid: "Ett si vackert tempel Ni byggt her!" En annan kines

Ir

fann det i h6g grad sti i strid mot vartannat att dra de egna (d. v. s.
visterllndska)hjdltarna genom nedllggandet av kransar vid deras minnesstoder och att fdrkasta och dijma motsvarande kinesiska hyllningar i
tempel it Konfucius. Hur lingt fiir iivrigt lven vlsterlandet kan gi i
T8I
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dylika hlnseenden, utvisar t. ex. Lincoln-monumentet i Vashington. Der
ir till formen ett tempel och bir fiiljande inskrift: "In tbis ternple
as in tbe hearts of tbe people
fo, wbem be saved the (Jnion - the
Memory ol Abrabam Lincaln
- enshri.ned t'or er.ter". Den bertjmde jesuitmissiondren Matteo Ricci (ddd r5ro) fcirtiljeru att, nd,r
det kinesiska folket var slrskilt tillfredsstlllt med en mandarins goda
fcirvaltning, man i slutet av hans lmbetsperiod
- alltsi redan i livstid
byggde ett eller flera tempel till hans dra. I detta fall dr ju drebetygelsens rent civila karaktlr evident.
De lrebetygelser, som brukades infcir en staty av Konfucius eller vid
nlmnandet av denpes namn, nimligen bugningar, knifall och frambirande av givor hade redan tidigare i Kina icke en uteslutande religi<is
betydelse. Bekant [r det trefaldiga bugandet till jorden inf<lr kejsarens
fcitter eller den tomma kejserliga tronen, varvid jorden berijres med pannan. Denna s; k. botaw var ett ofta anvlnt uttryck fiir vijrdnad. Hed,
-ningar kastade sig framf6"r mandarinerna, de kristna kndb6jde inftjr sina
prister. Ingen tlnkte dlrvid pi en religiiis, d. v. s. i derta fall vidskeplig akt. A andra sidan biir det naturligtvis ej fdrnekas att d5r i det
nestan hedniska landet ofta insmiigo sig vidskepliga seder och bruk vid
'drand,et av Konfucius och att sidana Innu i vl.ra dagar iro fdrbundna
dirmed. Men de hijra icke till dettas egentliga vlsen. Enligt Riccis utsago tillerkinde de kinesiska llrde redan i hans tid ej Konfucius n8got
slags gudom. De krivde intet av honom och hoppades intet av honom.
De irade honom av Ecksamhet f6r den llra som han efterllmnat it dem.
Ricci och den store missionsorganisatijren P. Valignano slijto dirav redan
omkr. ir t6oo, att detta: att vara kristen mycket vil llte sig fiirenas
med troget fasth8llande vid det medborgerliga d,randet av den store filosofen. Men tiden var lnnu icke mogen f6r denna uppfattning. Den si
olycksaliga striden om riterna, som utbr6t 3o lr senare slutade med ett
stringare bediimande av det verkliga fOrhillandet och fcirde de kristna
intill helt nyligen i ett svirt lige.
Den nya utvecklingen i Fjlrran ijstern niidvdndiggjorde en revision av
missionsmyndigheternas dittillsvarande h8llning. Man m8ste taga hdnsyn
till de fdrindrade fijrhillandena. Sedan Kina dppnat sig f6r visterlandets id€er, har en v&g av laicism, indifferentism och ateism g&tt iiver
landet. Den nya kinesiska staten gtir ej lingre ansprik pi att blanda
sig i religitisa frEgor. Den llmnar sina medborgare frihet att vd'ljr n&got.
slags religion
- eller alls ingen om de vilja. Sedan republikens begynnelse (r9rz) lyder den religi6sa grundlagen i fiirfattningen sllunda: "Alla
medborgare Etnjuta religids frihet". Denna frihet vore illusorisk, om de
kristna, som till en del bekllda hiiga regeringslmbeten, skulle vara tvungna
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Konfucius' dra, vilka strida mot

deras tro.

Redan ir tToo hade Kinas stdrste kejsare K'ang-Hsi officiellt litit
frirklara att "man vtjrdar Konfucius icke fiir att av honom utbedja sig
Igodelar, andens g&vor eller hiig vlrdighet utan sisom lirare pi grund
av den hirliga sedeliran, som han llmnade it efterkommande slikten".
Si mycket mindre ville det nya Kina, som ju uteslijt religionen frin
skolans plan, i den drebevisning f6r Konfucius, som befordras av staten
se en religids akt. Ar r9r4 avslogs nigra muhammedaners anhillan att i
sina skolbijcker fi upptaga nagra uftryck ur Koranen, emedan religionen
icke inginge i den officiella uppfostran. Invdndningen att man ju i
skolorna llrde konfucianism bemijttes med fiiljande fiirklaring: "Sedan
Srhundraden drar och vdrdar Kina Konfucius; men det som Sras och
vijrdas Ir i sjilva verket hans vetande, hans lerometod, men detta ir
vll annorlunda ln ur religifis synpunkt. De generation efter generation
brukliga ceremonierna till Konfucius' ira ske ej i religiiis mening". Ett
annat dekret frin samma ir slger bl. a.: "Konfucius lras sedan 6oo-talet
och folk och stat ha honom att tacka fiir freden. . . Aven om vi vixlade politisk regim, si ha vi dock ej vlxlat Kinas gamla seder. Yarie
nation har sin speciella nationella karaktlr. Kineserna betrakta Konfucius
som sin fijrebild och lra honom viirdnadsfullt. Men detta drebetygande
av Konfucius inneblr ingen religiiis handling".
I nyare tid har den kinesiska regeringen avgivit liknande fcirklaringar.
Dagen efter den nye Apostoliske delegaten Zanins besijk hos myndigheterna i Nanking (maj ry3$ fiirklarade excellens \[ang Tshing-Vei,
att Konfucianismen icke vore nigon religion utan en filosofisk skola, fri
frin teologi och utan ansprik p& att lga ofelbarhet. Konfucius sjllv
var en stor man vlrd att iras men icke att tillbedjas. Regeringen tlnkte
icke att begi attentat mot unders8tarnas religiiisa frihet. Liknande som
i Kina var sakernas ldge i Mandsjuriet. Dir svarade uppfostringsministeriet p& en frilga frin den katolska missionen &r ry35 silunda:
"Hiigtidligh eterna till Konfucius' lra ha allenast till indamil att f6rldna
hiigaktningen fijr honom yttre uttryck. De bira ingalunda religiiis prdgel.
Konfucius har sammanfattat de gamla vises llror och utbredit den Kungliga liran \irang-tao (llran om rltten gentemot vEldet); hans undervisning
ir grundvalen till den personliga sedligheten sivil som familjens och
statsregeringens sedlighet. Den bildar ett sikert rlttesnijre fdr dem, sorn
styra folket. Eftersom Mandsjuriet antagit den Kungliga ldtan sisom
grundval fcir sin regering, miste alla medborgare deltaga i h6gtidligheterna till Konfucius' Ira och pi detta sitt giYer uttryck it sin fosterlandskirlek". Pi grund av dessa fiirklaringar ha biskoparna av Mand-
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sjuriet givit sina rroende tillStelse att i viss utstrdckning delraga i lrebetygelserna fcir Konfucius. De utav biskopsmijter till denna lnda givna
riktlinjerna funno Roms hela gillande. Dirmed voro de srora svirigheterna, som lastade katolihernas samveten upphdvda och hindren fiir
min i inflytelserik stlllning att omvlnda sig avllgsnade.
Den enkla logiken krd-vde den f<ir Mandsjuriet funna lcjsningens tilllimpande pi Kina, dlr de kristna trycktes av samma samvetsnijd. Detta
skedde i den propagandakongregationens Irrstrukrion av den 8 dec. 1939,
vilken dagen fiire approberats av Pius XII. Inledningsvis hd,nvisas dlrvid
till att minga ceremonier i 6stern, vilha allt ifrin forna dagar varit f6rknippade med hedniska riter, nu fijr tiden blott och bart iga betydelse
av 'd,re- och vtjrdnadsbetygelser fOr fOrfiderna, ay kirlek till fiderneslandet eller hc;vlighet i det meCborgerliga omginger och samhillslivet.
Huvudpunkterna i instruktionen iro fiiljande:
r) Den kinesiska regeringen har flertal ginger uttryckligen fdrklarat,
att den fria bek?innelsen av den religion de valt tillkommer alla och envar
samt att regeringen dr fjdrran ifrEn att stifta lagar eller skriva fd,rordningar p3, det religiiisa omridet och att silunda cerernonierna till Konfucius' dra ifrin myndigheternas sida till ingen del utfiiras och anordnas
med avsikt att utgcira nigon akt av religiiis dyrkan utan blom fullgd,ras
och anordnas med den avsikten att mer och mer bevisa och uttrycka den
vederbiirliga vijrdnaden fijr en s& framstiende personlighet och fidernas
tradition.
- Dlrfcir ir det s&lunda tillitet fijr katolikerna att deltaga i
de vdrdnadsbetygelser, som dger rum infcir sraryn av eller minnesavlan
iiver Konfucius, vid minnesplatser 6ver honom samt i skolor.
z) Man kan alltsi icke betrakta det sisom otillStet att i katolska skolor
uppstilla Konfucius' bild eller minnestavla med hans namn eller att hilsa
denna genom bugning, framfcir allt nlr sidant anordnas genom myndigheterna. Om fcirargelse ir att befara, miste man tydligt klarllgga katolikernas ritta avsikt.
3) Det medgives, att katolska lS,rare och llrjungar, vilka erhElla befallning d5rom, deltaga i de offentliga ceremonierna, lven om dessa visa
anstrykning av och tecken pi vidskepelse; de fi dock enligt Canon rzy8
i den allminna kyrkorltten blott fiirhilla sig passiva. och ansluta sig
blott till den hyllning som man pi goda grunder kan betrakta som rent
medborgerligt; de mlste vidare s8som ovan ndmt giva uttryck fiir sin
mening, om detta synes n6dvdndigt till undvikande av en falsk utliggning av deras gdrande och litande.
4) Bugningar och andra medborgerliga viirdnadsbetygelser fOr de h?idan-
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gingna, deras bilder eller minnestavlor med enkel namnpiskrift lro ocksi
till&tna och att betrakta sisom drbara.
Instruktionen upphlver vidare den hittills fijreskrivna eden pi de
kinesiska riterna som ju genom de nya riktlinjerna gjorts iiverfliidig.
Likviil bestir fortfarande fiirbudet att bdrja stridigheter eller tvister ijver
de kinssiska riterna.
i

Denna instruhtion

Ir i all sin enkelhet en missionshistorisk

I

tilldragelse

av f6rsta rang. Den fijrllnar de irhundraden gamla problemen en befriande ldsning och betecknar borjan till en ny vidhjirtad missionsmetod.
Arebetygelserna fijr Konfucius" som i vira dagar d'ro vanligt fijrekornmande, fcjrklaras helt enkelt s&som av medborgerlig karaktir, detta i
samklang med de upprepade fiirslkringarna frin den kinesiska regeringen.
Fiiljaktligen lro de tillitna fijr katolikerna. Men dnr till iventyrs hedningarna alltjimt fijrbinda dessa lre- och vijrdnadsbetygelser med vidskepliga bruk och sedvdnjor, f& katolikerna blott fijrhilla sig passiva och
endast deltaga i den mln sorn ceremonierna dro att betrakta som rent
medborgerliga irebetygelser.
Liknande vad som giller Konfucius-kulten gdller lven fiirflderdyrkan,
som ir tillSten, di den tager sig de yttre former, som beskrivas i ovannimnda instruktions fjdrde punkt. Aven hir miste europ6en leva sig in
i tjsterlandets andliga atmosflr. Kinesisk pietet och viirdnad frir fiirflderna iro oskiljaktiga. Enligt Konfucius bestEr fullkomligheten i efterliknande av antikens vise min, vilka tj;inade de d<ida s i s o m d e

skulle tld.nat dem, om de 6nnu levde.
denna pietet fiirefalla europ6en frlmmande

Uttrycken fiir

vid fiirsta iigonkastet:

bug-

ningar, knlbiijningar, framblrande av fijdolmnen o. s. v. Men de iro
icke nijdvlndigtvis hedniska. En sann Konfucius' llrjunge miste tjlna
sina diida fiirildrar, som om de lnnu alltjlmt levde. Det ir obegripligt
f6r kinesen att sidana handlingar, sorn airo tillitna fdr att lra och vijrda
en levande person, skulle vara otillitna fijr att 'dra en d ii d man. Skulle
man invlnda, att sjllarna icke behijva rd,kelse och fiidoimnen, si vet
ocksl kinesen detta i de flesta fall. Men han liter ddrigenom stdra och
rubba sig lika litet som visterllnningen l8ter avhilla sig frln att
ligga kransar och blommor pE den diides grav, iven om han vet, att
dessa ting inte llngre kunna betyda n&got fcir den dtide.
Fruktan fiir vidskepelse hade i Kina hos n8gra missionirer tagit sig
nira nog liijevickande former. Man fcirbjcid de troende att i knlbiijande
stlllning bedja vid en d6d minniskas bir, en sak, som Ir helt vanligt i
visterlandet. Det fiirekom, att de anfijrvanter, som kndbcijde vid d6dsbldden, miste resa sig i diids6gonblicket av fruktan att beg5 en vid-
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Th. van Haag.

Pi andra h8ll fiirde tiverdriven fruktan till fijrbudet,
att u*talla fotografier av den diide i dijdskammaren. Alla dessa svirigheter ha 6vervunnits och undanriijts genom den nya instruktionen, som
godklnner vissa former av fiirflderdyrkan sEsom av blott och bart borgerlig karaktlr. Ocksi den katolska kinesen kan frin och med nu klnna
sig som en ikta lem av sin familj.
skeplig handling.

II.
Annu ogynnsammare'd,,n i Kina ligo fitrh&llandena till i J ap an. Sedan
slutet av ftjrra Erhundradet och i synnerhet sedan kejsar Hirohitos tronbestigning (t926),,under vars vilde kejsardyrkan sivll som dyrkan av
fijrfiderna och de i kriget fallna Eterupplivades, befinna sig katolikerna
i svirt lSge i fdrh&llande till den shtliga auktoriteten och den allmlnna
opinionen. Om de icke togo del i de ceremonier, vilka fr&n statens sida
fdrklarats som rent medborgerliga handlingar, si idrogo de sig klandret
att icke vara goda fulliidiga japaner. Den allminna opinionen sldt
dtirav att lkta national-japansk och kristen ande dro ofijrenbara. De
sista iren ledde detta till oangendma intermezzon. Oiiverstigliga hinder
st?illde sig i vlgen fiir statstjlnstemlns, officerares, o. s. rr. omvlndelse"
Men hdrutinnan gjorde redan ir 1936 en av Pius XI approberad Instruktion av Propagandakongregationen ett slut pi alla tvivel och svirigheter.
Huvudproblemet i Japan riirde katolikernas deltagande i den s. k.
statliga sbinto. Shinto (gudarnas v?ig) i allminhet ir den japanska urreligionen. Den ir till sitt ursprung en naturdyrkan,. i vilken solkulten
stir i centrum. I shinto-kulten upptogs den kejsarmytos, enligt vilken
kejsaren, Himmelens herre ir solgudinnans barnbarn. I shinto-religionens
anda dyrkar och irar det japanska folket de fiir alla gemensamma f6rfdderna, de himmelska och jordiska gudomligheterna. Man gcir &tskillnad
pi denna egentliga shinto och den s. k. stats-shinto. Enligt den konstitution, som kejsar Meiji ir r88o gav sitt land och genom vilken han fullstlndigt iippnade dess grlnser fijr vlsterlindskt inflytande, &tnjuta nu
alla japanska undersitar full religiiis beklnnelsefrihet. Till stirkande av
statens och det hirskande furstehusets auktoritet fiirsiikte regeringen att
organisera shinto i anda ijverensstimmande med den nya sta$konstitutionen. Man valde f6r denna stats-shinto de s. k. iinia, d. v. s. de till de
hcigre vlsendena (Kami), nationalhjaltar, kejserliga f6rflder invigda stdllen och de s. k. shokunsba, som byggas till de i kriget fallnas dra. Strijdda
ijver hela landet finnas mer in r ro,ooo sidana stillen fdr att ira och dyrka,
Huvudceremonierna som fijrekomma besti av handtvagning, bugning,
handklappning, vldjan till de diida, framblrande av g&vor'och &hiirande
av lovtal. Skolbarn, uppsdllda i grupper, giira i allmlnhet blott en bug-

r86

En ny tidsilder

fiir

missionen

i

Fjiirran iistern.

ning, nlr kommandot ljuder. Statstjlnstemlnnen lro vid tilltrddandet
av sin lmbetsbana och under vissa tider p& 8"ret fiirpliktade till besrik
av dessa "tempel". Aven frimmande ministrar och glster pi besdk inbjudas vid ankomsten till Japan och vid vissa tillfiillen att p& dessa
orter hylla de kejserliga fdrfaderna samt de fallna genom hdlsning och
blomstergird. Envar fullgiir detta av hiivlighet, ivensi diplomater och
glster, vilka lro klnda som katoliker, och ingen uppfattar deffia slsom
en fcirnekelse av den kristna tron.
Den japanska regeringen har bemtidat sig att genomftira religionsfrihetens principer. Den har dirfiir skilt pi kulten vid de statliga virdarna och den egentliga shintoismen. Den z6 april rgoo upprlttades i
inrikesministeriet ett speciellt lmbetsverk fijr den nationala jinja, till
vilken rt,ooo tjinstemin h6ra. Den egentliga shintoismen hade fallit bort
redan ir 1884 s8som statsreligion. I synnerhet i senare tid hopa sig de
statliga forklaringarna, vilka utgiva den statliga shinto sisom en form
av en rent medborgerlig ire- och vdrdnadsbetygelse. Ar ry26 avgav
undervisningsministern fiiljande fiirklaring: "Man mEste i ena sidan klart
och noggrant skilja pi shintoismen som religion med dess tempel, prister
och riter samt a andra sidan den s. k. jinja eller virdar till minne av
kejsarhusets f<jrfider eller fosterlandets hjiltar. .Fastin dessa tidigare utgjorde en gemensam sak med shintoismen, iro de i vlra dagar, till fdljd
av den fcir yo nr sedan av kejsar Meiji konstituerade fiirfattningen, vilken
giver de japanska undersitarna full frihet i religionsspiirsmil, auktoritativt skilda och ha blivit till statliga tempel eller dnnu bdttre uttryckt
minnesmonument ijver personer, vilka pi ett utmlrkande sitt tjdnat.
flderneslandet. Fiiljaktligen ir besiiket av den officiella jinja, som vi
&ldgga de japanska undersitarna, intet annat en en offentlig trohetsfiirklaring fiir dynasti och land".
Den zz sept. 1932 vinde sig den divarande lrkebiskopen av Tokio
till undervisningsministern med foljande frS.gaz "Fi vi uppfatta det sisom sdkerstillt, att de skll, av vilka deltagandet i dessa hyllningar krives
iro patriotiska och icke religiijsa?" Understatssekreteraren i undervisningsministeriet gav hdrpl f'oljande svar: "Besijk av den nationella jinja
fordras av stuclenterna vid hcigskolorna och llrjungarna vid mellan- och
elementarskolorna av sk1l, vilka ingi i uppfostringsprogrammets fullfiiljande. Den hdlsning, som beglres av studenterna vid hiigskolorna och
lirjungarna vid mellan- och elemantarskolorna, ha intet annat syfte in
att, ldgga i dagen kinslorna av fosterlandsklirlek och lojalitet". En ny
officiell kdngiirelse i jinja-frlgan f6ljde Er ry36. Den ordinarie kommissionen, som innehar uppsikten tiver religionerna, tillfrigades om man
i den planerade lagen civer religionerna ocksi skulle faststllla bestlm-
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melser iiver jinjas religiiisa akter. Regeringens svar ljiid, att Yad som
sker i jinja icke 1r religion och ftiljaktligen icke har nlgon anknytning
till sagda lagfiirslag.
Intill sista Ertiondet avhdllo sig katolikerna, av fruktan fiir att beg8
avgudadyrkans synd, i allmlnhet frln atr deltaga i jinia. Fiir den skull
anklagade man dem allt mer och mer fcir bristande nationell sinnelag.
Missionirernas uppfattning var icke enhlllig. Minga trodde att man icke
kunde skilja pi en renr medborgerlig hyllning och pi vidskepelsen. Till

en dylik instillning bidrog mingen ging tiversdttningen av japanska
uttryck till ett europeiskt sprik. Hlrigenom ijverfiirdes pl otillitligt sltt
europeiska filosofiska och religitisa begrepp till japansk tankevlrld och
fiirfalskades silunda. Ett japanskt eller kinesiskt ord ir varken verb.
substantiv, adjektiv, preposition eller annan ordklass utan en obestimd
id6, som fiir tanken till den ena eller andra saken. Overslttaren kristalliserar ut denna pi egen risk pi si sltt, att han giver den en precision i
en visterllndsk grammatikalisk form, vilken den egentligen icke har.
Det diffusa i begreppen har den ftirdelen, att man kan giva dem den
tydning, som man sjllv vill. En protestantisk missionir fr&n Korea trlffar hlrvidlag huvudet pi spiken, nlr han krlver, att den kristna missionen skall understddja regeringens strivatt att allt mer och mer 6verfijra den statliga shinto pi det medborgerliga omridet och avskilja den
ifrin det religiiisa livets omrlde. Det ligger, menar han, i siirskilt hiig
grad i framitskridandets intresse, att den officiella interpretationen genomdrives. Dlrigenom bleve den rijrelse understddd, vilken skiljer stat och
religion 3t, och detta glve rum fijr fritt utijvande av den kristna religionen.
De grundsatser, som blevo slutgiltigt avgiirande fiir den katolska liisningen av den japanska fr&gan angiende riterna, har den Apostoliske
delegaten i Japan, Msg. Merella ndrmare redogjort fiir i en Instruktion
av den 8 dec. r93y. F6'r allt, som icke stir i direkt motsats till tron,
mEsre en vidhjirtad fijrstEelse vara fijr handen. Allt som kan fi en fijrnuftig utllggning och som av den allminna opinionen ir tillitet sisom
en medborgerlig bekriiftelse av nationalklnslan, fir icke diimas och Innu
mindre fiirbjudas. Det, som av den allmlnna opinionen icke betraktas
som beklnnelse till en hednisk religion utan som ett traditionellt bekriiftande av en naturlig klnsla, kan icke uppfattas sisom nigot, som stir i
strid med tron. Den Apostoliske legaten protesterar vidare mot antagander, arc detta vidsynta saft att se saken blott vore en opportunistisk hEllning, som ingivits p& grund av de nuvarande sv8righeterna. Det riir sig
i verklighet om en sidan frin grunden giende uppfattning, vilken stldse
miste utdvas av Kyrkan.
Fijr att giva delegatens anvisningar en hiigre auktoritet, ingrep p8ven
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sjdlv. Den z6 ma1 ry36 utsinde Propagandakongregationen dll legaten
en Instruktion ijver de (japanska) katolikernas plikter gentemot fosterlandet. I denna instruktion fiirklaras jinja-firandets icke-religitisa och
dirmed tillltna karaktlr. Vidare fiirklaras deltagandet i borgerliga seder
och bruk, vilka likaledes fijrlorat sin religiiisa katakttdr, tillitet. Huvudbestimmelserna i instruktionen, som har f6rpliktande karaktir, ha fiiljande lydelse:

'

r; ordinarierna

(de kyrkliga myndigleterna)

i det japanska

kejsarrikets

linier mi undervisa ds rroende, att civilmyndigheterna, sisom framgir
av flerfaldiga och uttryckliga fiirklaringar, och lven den allmdnna mede brukliga ceremonierna vid jinja enbart
ningen hos J. bildade tillmlta, 'fosterlandskdrlek,
d. v. s. av vdrdnad och
b.tld.lr.r, och innebijrden av
pieiet infiir den kejserliga familjen och f5derneslandets vllgiirare, och att
lo, d.r, skull katolikerna lro tillitna att deltaga ddri och upptrlda som
de <ivriga medborgarn a, dtir nu fcir tiden dessa ceremonier antagit en rent
borgerlig karaktir. Men de mnste tydligt och klart framfiira sin egen
av
-.rrirrg,-o* derta synes niidvindigt f'dr att fijrhindra falsk tydning
deras eget handlingssitt.
z) Samma ordinarier kunna medgiva att de troende, nir de niirvara
vid begravningar, briillop och andra privata riter, som iro brukliga i
Japans borgerliga liv, liksom de andra deltaga i alla dessa ceremonier,
som mahanda ha religiilst ursprung men genom ortens och personernas
omsdndigheter och den allmdnna opinionen av idag visa, att de nu fijr
tiden bloit ha betydelsen av hiivlighet och ijmsesidig tillgivenhet. De
troende miste naturligtvis dlrvid, sisom redan ovan pipekats, om detta
ir nijdvdndigt, fiirklara sina egna intentioner.
och med denna instruklion lr denna angeldgenhet reglerad och klarlagt fiir katolikernas vidkommande. Protestanternas stlllningstagande dt
icke enhetligt. Mlnga, diribland sldana som lro influerade av den dialektiska teologien, klnna stora samvetsbetdnkligheter, emedan de icke erkinna &tskiljandet av medborgerlig och vidskeplig irebevisning. A andra
sidan ha ledande protestantiska personligheter redan tidigare icke hyst
nlgon bet?inklighet fdr att giva sina fosterllndska kinslor uttryck vid

I

jinja. Flertalet kristna torde vara av

denna uppfattning.

I Korea hiller

sig stcirre delen av metodisterna till myndigheternas officiella fiirklaringar
-.drtt presbyterianerna till en del tillochmed fdrr stingde sina skolor in
att de fogade sig i skolmyndigheternas fiirordningar. Men dessa mitt och
sreg ha framkallat stora stridigheter i de egna anhingarnas led. I Japan
neka de protesrantiska kyrkorna icke sina medlemmar att utfdra erebetygelser infiir de fosterllndska v&rdarna. Den kritik, sorn fr8n ftjre-
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Flaag.
,.':j
trddare av den stringare riktningen i Europa emellanit har tjvats mot
' '
Katolska kyrkans h&llning, dr dlrfiir fdrfelad och obefogad.
I och med dessa enkla instruktioner f6r Kina, ;apan och Mandsjuriet ,
t-l.,
vilka nyligen ytterligare fiiljdes av en liknande fiir Indien, har en ny
','1
epok begynt fdr missionen i Fjlrran 6stern. Alla, vilka folkens sanna
Th. van

viil ligger varmt om hjd.rtat, se med beundran pi de stora missionspivarn* ..'
Pius XI och Pius XII, fiir vars vidsynthet vi ha att -tbcka db.n nya

missionsmetoden'

Th, {an

Haag,

'].:

:,,.

:
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CREDO
Nikola j Berdia jew:
der \(iirde

S

Von

des Christentums und

der Unwiirde der Christen. 4:e
uppl. 8r sid. Vita Nova Verlag;
Luzern.

Den ryske filosofen Nikolaj Berdiajew,

en av de mest representativa och typiska fciretrldarna och fciresprikarna fcir

den nya, kristna andan bland minga i
landsflykt levande ryssar, dr vida kaind
genom sina kultur- och historiefilosofiska verk. Under de senaste iren har
han iven utgivit nigra skrifter, som taga
strillning till det nuvarande andliga liiget och som vittna om samma genomtrdngande f6rstindskraft och formande

systematik, men tillika samma djupa
mystik och religiiisa innerlighet, som
man beromt hos alla hans skrifter. Om
man dn frin vir katolska synpunkt icke
kan gilla allt, han slger, si cippnar han
dock lven vira iigon fcir nya synpunkter och belyser ofta med en fcirvinans-

vlrd klarsynthet vir tids "okristna"
hillning dven bland de kristna och dess

ursprung, bakgrund och iterverkningar.
I den f6religgande skriften skiljer han
noga mellan kristendomen och de krist-

na och antyder redan genom bokens
titel den rltta vdgen ut ur det allmlnna
andliga nridldget: "De kristnas oviirdighet har undantrdngt minnet av Kristus,
och f<irmigan att se honom har sinat.
Den kristna iterfddelsen skall alltsi

framfrir allt vara ett itervindande till
Kristus och hans sanning, somjcke mera
grumlas av miinskligt vanstillande".
Till denna fiirsta del om "Kristendomens
v?irdighet och de kristnas ovlrdighet"
tillfogas tvi andra delar om "Borgerlighetens anda" och "Den moderna vlrldens andliga situation".

J. G.

BOCKER.
Peter Lippert S. J.: Vom
Endlichen zum Unendlichen, 284
sid. Herder, Freiburg i Br. r94o.
RM 3:8c

-

z5

o/0.

Varje Lippert-bok betyder en andlig
rikedom, som stlr sig genom tiderna.
Diirfcjr skall fiireliggande nya bok, liksom alla hans tidigare, hiilsas hj:irtligt
vlikommen av dem, som klnna den
store andlige fcirfattaren. Det Ir en
sista samling av artiklar, som P. Lippert

du Zeit, och

som

konstnirligt iskidliga, andligt djupa

och

skrivit f<ir

Stimmen

pi si sltt bli liittare tillgringliga fcir
alla. Lippert talar hlr pi sitt k[nda,
verklighetstrogna sltt om den stora
mlnniskan i det lilla alltet; natur, konst
och Gud; de dcidas uppstindelse; mlnniskan och maskinen; mlnniskan och
djuret; den skapande, den troende, den
sociala mdnniskan; den personliga faktorn; evangeliet om barnet; Kristi ande
och vlsterlandets ande; slkerhetsitglrder; mlnniskor som blivit s. a. s. en
felgjutning.
En liknande samling har tidigare sammanstdllts av samme utgivare, P. Josef
Kreitmaier S. J., under titeln "Aufstiege
zum Ewigen", hos samma frirlag.

J. G.

Demaret (Dom Gaston). i l'usage de tous les

Indulgences

fidlles, suivies d'un manuel de
pi6t6. 3rr sid. Tequi, Paris VI;
I5 fr., franco r7 fr.
Detta ir en andaktsbok av allmlnt
och praktiskt intresse, som vdnder sig
till alla troende utan undantag. En

-

hel liten omvdlvning har lgt rum betrlffande avlaterna,
icminstone de

-

fullstiindiga avlater som av pivarna beviljats alla troende
- genom den nya
"Samling" som offentliggjorts hlrom av

r9r
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det Hel. Penitentiariet 1r ry8 och stadfdsts av Pius XI och {<irklarades sisom
enda autentiska, och dlrmed upphdvan-

de alla tidigare liknande

sammanstell-

ningar.

Man b6r sannerligen vara tacksam f6r
denna innehillsrika utgiva som bildar
liksom en triptyk, ddr t. ex. den ena
flygeln framhiivei sjiilva doktrinen be-

triffande avlaten, d. v. s. eftersklnkan-

det av syndastraffen, hur detta skall
fcirstis, nyttan dlrav fcjr leyande och
f6r de hidangingna,, och med rdtta
uppehiller sig vid Kyrkans lagstiftning
pi detta omride och vid de villkor som
skola uppfyllas fiir att tillfcirsikra vinnandet av avlat.

F.

C:te J. du Plessis.
-

Le

Tome III:
Sens de l'Histoire.
Les Derniers Temps d'aprls I'Apocalypse; 445 sid, Tequi, Paris VI:

zo fr.

I vilken min skall Gud, som

genom

sina profeter avsldjat framtiden fcir

oss,

tillita att vi genomtrlnga dess myste.ium? Somliga tro, att han sdger oss
allt, inda in i minsta detalj, och lro
alltid ben?igna att i de samtida hiindelserna se uppfyllandet av profetiorna.
Andra iter mena, att han inte slger oss
nigonting annat en allmdngiltiga sanningar, och vilka alla just hilrigenom
tillh<ira alla tider. Mellan dessa bida
uppfattningar fciljer fcirfattaren en sIker vig, emedan den ?ir klok och gammal och fullstiindigt objektiv; och han
ger oss lcisningen

till den i en inledning

av allra h<igsta intresse om

"Les perspecthtes apoea\tptiques de notre temps."
I det han sedan griper sig an med

sj;ilva Apocalypsen, denna storstatliga
profetia som emellertid alltid har giillt
fcir att vara en av de mest svirtydbara,
visar han oss, att den tilliter en enkel
fc;rklaring som gcir den tydlig och fdr
alla tillgringlig. Ingenting i denna metodiska uttydning liknar ens p& lingt

hill de ytliga fantasier, de djlrva slutledningar, de pistienden utan reel grund,

de konstlade och s6kta tillimpningar
som med rltta ha misskrediterat en
Joachim de Flore, en Nicolas de Lyre
eller deras moderna medtlvlares olika

system. Utan att skada

snarare

den poetiska glansen eller
tvlrtom
det teologiska och mystiska djupet i

detta verk av den hel. aposteln Johannes

har man hIr bemiidat sig att dirifrin

lcisgcira en av dess mingfaldiga meningar,

den historiska sidan, utan att nigonsin
avl:igsna sig frin texten eller frin den
ordning som profeten fiiljt vid berlttelsen om sina visioner, ej heller

frin

de

antydanden som de andra kanoniska
profetiorna innehilla, och ej frin de resultat som ldmnas gtinom en syntes av
historien och det sltt, varpi Fiirsynen

brukar leda de mlnskliga

angeldgen-

heterna.

Det Ir i sanning "den stora filmen
om Kristus-Konungen" som si rullas upp
framfcir oss, och den utllggning som
itf6ljer den frukten av etr lingr och
ingi.ende studium, ehuru fdrf., i cinskan
att ej stcita nigon, aldrig skryter dlrmed

-

f6rtjlnar sivdl

fackmdnnens

uppmirksamhet som andra llsares fortroende.

Fdr tivrigt mi det slgas, att han icke
har kommit upp med denna tolkning,
fastdn den ju till alla delar tjverensstZimmer med den historiska syntes som

han framlade i "La Caraoane bnmaine",
den fdrsta delen av f<irf:s "Le Sens de
I'Histoire", Historiens mening. Denna
tolkning gir tillbaka iinda till den ursprungliga Kyrkan. Det finnes ingen
som kan bercimma sig av en Ildre och
bestlndigare tradition. De gingna ir-

si sminingom utvecklat
fcjr att leda den,
orientera den mot nya och avgtirande
framsteg, endast att lita den begagna
hundradena ha

den. Det

beh6vdes,

det, som de historiska och bibelexegetiska vetenskaperna ha ernitt intill vir
tid.
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