Jørgen Smit

Forord til et gruppestudiearbeid om den Perikleiske tid i Athen.
De følgende syv åndshistoriske studier til belysning av den perikleiske tid i Athen er det skriftlig nedslag av
et gruppearbeid som font sted i Rudolf Steiner-Seminariet på Järna i januar og februar, 1967. Medarbeiderne
i denne historiske studiegruppe hadde alle tidligere deltatt i Rudolf Steiner-Seminariets vanlige årskursus. Der
oppstod et ønske om et intensivert videregående felles studium omkring on konsentrert oppgave, og det resulterte i det følgende.
I den første uke av studiet ble der utarbeidet en helhetsskisse av noen vesentlige trekk i det som fant sted
i kulturlivet i Athen i midten av det 5. århundre f.Kr., den perikleiske glanstid hvor Parthenon og Propyleene på
Akropolis bygges, hvor dramaet blomstrer frem, hvor historieskrivningen for alvor blir til, hvor hele samfunnsordningen går gjennom en fundamental forandring som kan spores på alle områder, og hvor delte s?rlig tydelig kommer frem i filosofions utvikling. Denne dyptgripende forvandling er en og samme forvandling som viser
seg samtidig i de forskjellige sf?rer og områder av menneskelivet. Det er en bevissthetsforvandling som foregår i menneskene på et geografisk sett ganske lite område og i et forbausende kort tidsrom, men som har verdenshistorisk betydning for hele menneskeheten.
Lederen av studiearbeidet, Jørgen Smit, la først frem en del resultater av sine studier av det greske kulturliv på grunnlag av en rekke fruktbare synspunkter som Rudolf Steiner har utviklet. Ut fra dette billede som først
var opparbeidet som en skisse, ble så de syv oppgavene antydningsvis formulert og fordelt, men en orientering i den tilhørende falglitteratur som var skaffet til veie for de forskjellige områdor som skulle bearbeides.
Hver enkelt deltager utarbeidet så sitt spesielle studiefelt på bakgrunn av den samme helhet og i stadig
kontakt med de andre seks medarbeiderne.
Hver enkelt detalj som ble funnet, hvert enkelt fenomen som ble sett, hvert enkelt billede som ble arbeidet
frem, kunne slik efter hvert på alle enkelt-områder bli mer og mer talende, symptomatisk betydningsfullt for det
sentralt vesentlige som foregikk i den avgjørende tid i det 5. århundrede i menneskets bevissthet og dermed
i menneskets hele livssituasjon.
En slik symptomatologisk historieforskning viser seg å ha s?rlig fruktbare muligheter når flere arbeider
bevisst sammen om oppgaven.
I slutten av februar, 1967, holdt hver av deltagerne et foredrag om sitt spesielle emne for Rudolf SteinerSeminariets øvrige deltagere. De syv foredragene føyet seg naturlig sammen til et helhetsbillede.
Den skriftlige utformning av studiearbeidene foreligger her. Nettopp der hvor hvert enkelt arbeid er best og
mest fruktbart, egger det til nye videregående studier, rent bortsett fra eventuelle mangler og ufullkommenheter. Og gruppearbeidet som helhet kan forhåpentligvis virke eggende til en fortsettelse av slike symptomatologiske historiestudier og gruppearbeider for andre tidehverv og på andre områder.
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