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Poročila

Mednarodna zveza akademij
89. generalna skupščina

Tokio, Japonska akademija, 22.–26. 10. 2017
89. generalna skupščina UAI (Union Académique Internationale) je letos potekala
na sedežu Japonske akademije od 22. do 26. oktobra, čez dve leti bo ob slovesnosti
stoletnice ustanovitve UAI potekala na akademiji v Parizu. Poročilo se začenja s pregledom zgodovine delovanja UAI. Mednarodna unija akademij je bila ustanovljena oktobra 1919 kot mednarodna organizacija z namenom, da promovira mednarodno sodelovanje na področju humanistike in družbenih ved. Izvršni urad UAI je
od vsega začetka na Kraljevi belgijski akademiji znanosti in umetnosti v Bruslju.
Pobuda za ustanovitev UAI je prišla s strani francoske Akadémie des Inscriptions
et belles-lettres leta 1919, zato bo naslednja skupščina čez dve leti v Parizu ob
stoletnici ustanovitve.

1.

Zgodovina in nameni UAI

Na pobudo, da se ustanovi UAI, se je leta 1919 odzvalo enajst držav: Belgija, Danska, Francija Grčija, Italija, Japonska, Poljska, Nizozemska, Rusija, Velika Britanija
in Združene države Amerike. Predstavniki akademij teh držav so se 18. oktobra
1919 sestali v Parizu in so ustanovili združenje akademij za področje humanistike
in družbenih ved. Naravoslovnih ved niso vključili, ker sta istega leta na pobudo
Francoske akademije znanosti Ameriška nacionalna akademija znanosti in Britanska kraljeva družba ustanovili svet za raziskovanje (International Research Council).
Od ustanovitve do danes UAI kot pokroviteljica spremlja že okoli 80 velikih mednarodnih projektov.
Eden od prvih velikih projektov je bil Corpus Christianorum, to je priprava tekstnokritične izdaje zgodnjekrščanskih virov (patristika in začetki srednjega veka). Sad
tega projekta je okoli 600 knjig tekstnokritičnih izdaj primarnih krščanskih virov.
Kot sedmi veliki projekt je bil že leta 1922 na tretji generalni skupščini sprejet načrt
s krovnim naslovom Neobjavljeni zgodovinski dokumenti, ki se tičejo Japonske.
Naloga tega projekta je zbiranje še neobjavljenih dokumentov, ki so se ohranili v
drugih deželah: dokumenti in poročila tujih opazovalcev o Japonski, prevajanje izvirnih dokumentov v japonščino, pozneje tudi dodajanje komentarjev in objavljanje
rezultatov. Japonska pa sodeluje tudi v velikem projektu Corpus Vasorum Antiquorum, to je pri raziskovanju antičnih vaz, ki se nahajajo v območju Pacifika.
Osnovna naloga UAI je predstavljena v statutu inavguralne skupščine oktobra
1919 in se glasi: »Nameni tega sodelovanja so spodbujanje mednarodnega sodelovanja v panogah, kot so jezikoslovje, arheologija, zgodovina, etika, politika in
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sociologija.« Ustanovitev UAI je bil dejaven odgovor na katastrofalne posledice
prve svetovne vojne, da različne narode spet poveže v skupne projekte, ki bodo
dejansko in simbolno povezali narode. UAI je vsako leto organizirala generalno
skupščino, na kateri so delegati vključenih akademij sprejemali predlagane nove
projekte, spremljali njihovo delo in organizirali materialna sredstva za najbolj zahtevne in finančno slabo podprte projekte.
Med drugo svetovno vojno je UAI prenehala delovati (do leta 1947). V povojnem obdobju so pristopile nove države, po osamosvojitvi tudi Slovenija. Danes je
pridruženih preko 60 nacionalnih akademij. Število velikih projektov, ki jih spremlja
UAI, je naraslo na okoli 90. Na letošnji skupščini je bil sprejet projekt raziskovanja
stenskega slikarstva na področju Balkana. Predlog projekta so pripravile Bolgarska
akademija znanosti, Srbska akademija znanosti in umetnosti in Romunska akademija znanosti. Za evalvacijo projekta smo bili naprošeni delegatinja Ameriške nacionalne akademije prof. dr. Madeline Caviness, delegat švicarske akademije prof.
dr. Agostino Paravicini-Bagliani in delegat SAZU prof. dr. Jože Krašovec.
Med 88 projekti v teku so nekateri posebno pomembni za humanistiko, na primer priprava slovarja srednjeveške latinščine (projekt št. 5). V bistvu vsi projekti
temeljijo na iskanju in objavljanju temeljnih virov večjih kultur sveta. Med najpomembnejšimi projekti je še vedno Corpus Christianorum, ki pa je v bistvu že končan z rezultatom okoli 600 knjig virov krščanstva v antiki in zgodnjem srednjem
veku. Nadaljevanje tega projekta je zdaj priprava tekstnokritičnih izdaj apokrifov.

2.

Predstavitev raziskovanja zgodovinskih virov na 89.
generalni skupščini UAI v Tokiu

Japonska akademija znanosti je 89. generalno skupščino odlično pripravila ob sodelovanju Univerze v Tokiu. Izkazali so se kot odlični organizatorji, pa tudi kot izjemno prijazni gostitelji. Eno dopoldne je bilo določeno za obisk nekaterih inštitutov
Univerze v Tokiu. Skoraj polovica delegatov se je odločila za ogled Zgodovinskega
inštituta. Ta inštitut je bil ustanovljen leta 1793 v okviru vlade, leta 1888 pa je prišel pod okrilje Univerze v Tokiu. Naloge inštituta so iskanje, restavriranje in komentiranje primarnih zgodovinskih dokumentov, ki so se ohranili na tleh Japonske, pa
tudi v številnih drugih deželah, ki so od poznega srednjega veka na različne načine
iskale stik z Japonsko. V svojih začetkih je Zgodovinski inštitut iskal metodološke
vzorce na Zahodu. Leta 1870 so raziskovalci navezali stik z madžarskim zgodovinarjem Georgom Gustavom Zerffijem, ki je leta 1879 izdal knjigo o zgodovinski znanosti. V letih 1882 do 1902 je na Univerzi v Tokiu deloval nemški profesor Ludwig
Riess, ki je zagovarjal zamisel, da mora poučevanje in raziskovanje zgodovine temeljiti na zbiranju in znanstvenem raziskovanju zgodovinskih dokumentov.
Zgodovinski inštitut Univerze v Tokiu je sprejel načelo, da je primarna naloga
inštituta zbiranje in restavriranje izvirnih zgodovinskih dokumentov z vseh obdobij pismenstva, objavljanje faksimil izvirnih zgodovinskih dokumentov, priprava
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znanstvenih komentarjev in študij. Leta 1984 je Zgodovinski inštitut začel z digitaliziranjem zgodovinskih dokumentov vseh vrst. Leta 1992 je inštitut ustanovil
Center za študij vizualnih virov kot zgodovinskih dokumentov. Leta 2006 je inštitut
ustanovil Mednarodni center za digitalizacijo zgodovinskih dokumentov. Knjižnica
Zgodovinskega inštituta ima med drugim delavnico za restavriranje zgodovinskih
dokumentov, digitalizirani dokumenti so tako dostopni v odlični vezani obliki vsem
raziskovalcem zgodovinskih virov. Med zgodovinske vire med drugimi štejejo korespondenco jezuitskih misijonarjev v Indiji v 16. stoletju. Leta 2011 je inštitut
izdal tekstnokritično izdajo korespondence jezuitov.

3.

Predstavitev nastanka krščanstva na 89. generalni
skupščini UAI v Tokiu

Sodelovanje Japonske akademije z Univerzo v Tokiu v pripravi 89. generalne skupščine UAI je generalno skupščino UAI dodatno postavilo na višjo raven. Težišče
skupščine je vedno v pripravi poročil o izvajanju projektov pod pokroviteljstvom
UAI. V program letošnje skupščine pa so vključili nekaj predavanj o pomenu zgodovinskih virov iz obdobja prehoda iz srednjega v novi vek. Eno izmed predavanj
je imel profesor Takashi Gonoi o delovanju jezuitskih misijonarjev, ki so bili tako
uspešni, da je v letih od 1549 do 1630 prestopilo v krščanstvo okoli 760.000 Japoncev. Leta 1614, ko je vladavina Edo prepovedala versko dejavnost, se je število kristjanov zmanjšalo na okoli 370.000 oseb, kar vendarle pomeni 2.46% takratnega prebivalstva, ki je štelo okoli 15 milijonov.
Misijonarjev je bilo zaradi preganjanja na Japonskem zelo malo, zato je skrb za
krščansko skupnost prevzela Bratovščina usmiljenja (Jihino Kumi), ki je bila ustanovljena leta 1558, ko so misijonarje izgnali. Ko je bil leta 1587 izdan edikt o deportaciji krščanskih misijonarjev, je za prikrite kristjane organizirano skrbela prav
Bratovščina usmiljenja. Krščanske nauke so na začetku predstavljali z rabo budistične terminologije, a so kmalu prešli v romanizirano japonščino s poudarkom na
odrešenju v prihodnjem življenju z izkazovanjem ljubezni do bližnjega, kakor jo je
učil Kristus. Svojo vero so poglabljali z duhovnim besedilom, znanim kot zaničevanje sveta in svetnih reči (contemptus mundi), ki je bil alternativa posnemanju
Kristusa (imitatio Christi).
Priljubljeni so bili tudi življenjepisi svetnikov kot primerov žrtvovanja življenja
za Kristusa. Od leta 1591 so besedila tiskali. Malo število misijonarjev je bilo pod
nadzorom japonskih oblasti skladno z ediktom o prepovedi krščanstva. Zaradi pomanjkanja misijonarjev so se posluževali molitvenikov, po katerih je lahko vsak
član skupnosti delil zakramente (krst, spoved in poslednje maziljenje). Leta 1583
je bila Bratovščina usmiljenja ustanovljena v Nagasakiju. Poudarek je bil na zdravstveni negi ubogih.
V obdobju verske prepovedi krščanstva je bilo na Japonskem leta 1597 usmrčenih 26 kristjanov. Jezuiti so poskrbeli za navodila, kako ravnati med preganjanjem
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kristjanov. Leta 1599 so frančiškani dobili dovoljenje za gradnjo cerkve v mestu
Edo (Tokio). 1602 so na Japonsko prišli še dominikanci in avguštinci iz Manile. Leta
1614 je oblast izdala edikt o izgonu misijonarjev. Nekateri misijonarji so ostali in
so se skrivali. V letu masovnih eksekucij od leta 1633/34 skoraj nobeden misijonar
ni ostal v Nagasakiju. Za krščanske skupnosti so spet skrbeli laiki posameznih skupnosti v okviru Bratovščine usmiljenja.

4.

Sklepna ocena

Vsebinski poudarki in potek 89. generalne skupščine UAI v Tokiu je pokazal, kako
vsestransko se je sodobna Japonska vključila v tokove svobodnega in poglobljenega raziskovanja primarnih virov svetovnih civilizacij. Po obdobjih preganjanja
ima danes na Japonskem tudi krščanstvo zagotovljeno svobodo delovanja. Ko so
na slovesnem sprejemu japonski gostitelji ugotovili, da je moje področje biblična
filologija in hermenevtika, so me predstavili prof. dr. Arai Sasagu, ki je emeritirani
profesor za biblične študije Univerze v Tokiu in je tudi član Japonske akademije.
Tudi sicer so gostitelji izkazali spoštovanje do vrednot svobode znanstvenega raziskovanja in duha svobodnega raziskovanja primarnih virov vseh svetovnih civilizacij.
Jože Krašovec

