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BESKRIVNING

I mars 1910 flyttade Sjestov med sin familj, hustrun Anna Eleazarovna och döttrarna Tamara och Natalia,
från Ryssland till Schweiz, till Coppet, canton de Vaud, där familjen kom att bo kvar till augusti 1914.
Vid den tiden var Sjestovs namn redan känt bland företrädarna för den ryska "silverålderns" intelligentsia.
Det var främst verken om Tolstoj (Det goda i Tolstojs och Nietzsches lära, 1900) och Dostojevskij
(Dostojevskij och Nietzsche, 1903), som hade lagt grunden för hans berömmelse, som dock inte sträckte
sig utöver Rysslands gränser. Däremot hade det verk där han för första gången lämnar den rena
litteraturkritiken och i form av aforistiska betraktelser börjar formulera en självständig, "adogmatisk",
filosofisk hållning, Rotlöshetens apoteos (1905), nästan helt förbigåtts av kritiken, eller fått ett entydigt
negativt gensvar. I och med bosättningen i Schweiz övergår Sjestov från en övervägande litteraturkritisk
gärning till en övervägande filosofisk, vilken skulle komma att stå sig till hans död 1938. Dottern Natalia
skriver i sin biografi över fadern så här om åren i Coppet: "Åren i Coppet var förmodligen en av de
ljusaste perioderna i Sjestovs liv. Det var där som han under stark inspiration skrev boken Sola fide . I
december 1913 skriver Sjestov i ett brev till sin svåger, Herman Lovtskij: "Jag har börjat skriva så smått.
Är redan klar med Platon. När jag kommer åter (från en resa till Paris) ska jag fortsätta med Aristoteles.
Vad det ska bli av det vet jag inte. Vet bara att det känns som att jag kommer att tala utan att någon
kommer att lyssna. Det var bra att jag inte gjorde mig någon brådska utan satt kvar med grekerna och
medeltiden". I mars 1914 lyckades Sjestov få tag i Luthers Vorlesungen über den Römerbrief, vilket
tillsammans med den Stora Galaterbrevskommentaren av Luther låg till grund för den del av Sola fide som
ägnades åt reformatorn. Redan den 21 juli samma år lämnade familjen Coppet för att återvända till
Ryssland och Moskva där Sjestovs planerade att bosätta sig. Men på vägen, när Lev själv hälsar på sina
föräldrar i Tyskland, inträffar mobiliseringen, samtidigt som hans far insjuknar och dör. Inte förrän i
september blir det möjligt för honom att fortsätta till Moskva, då genom att ta omvägen över Sverige.
Sjestovs bibliotek, tillsammans med manuskriptet till Sola fide, blev dock kvar i Schweiz och kunde inte
sändas efter till Ryssland, och inte förrän 1920, när Sjestovs hade lämnat Ryssland och kommit åter till
Geneve, återsåg han sitt manuskript. Sjestov hann aldrig fullborda manuskriptet till Sola fide. När han
1920 återsåg det lät han publicera de kapitel som handlade om Tolstoj i tidskriften Sovremennyje zapiski.
Sedermera har detta avsnitt ingått i boken I Jobs vågskålar (Na vesach lova, Paris 1929) under titeln På
den yttersta domen (Na strasnom sude). Manuskriptet till Sola fide består av två delar, utan särskilda
överskrifter. De titlar som delarna har givits i denna utgåva - Grekisk och medeltida filosofi, samt Luther
och kyrkan - har jag översatt från titlar som har tilldelats dem i efterhand av Natalia Baranova-Sjestova.
Att Sjestov avstod från att publicera hela manuskriptet år 1920 beror troligen på att stora delar av dess
tematik då redan hade ingått i boken Potestas Clavium (Nyckelmakten), som han skrev i Ryssland mellan
1915 och 1919, och som kom ut i Berlin på ryska 1923. Inte förrän efter Sjestovs död har Sola fide givits
ut, 2:a delen på franska 1957, och på ryska i sin helhet 1966. Min översättning är gjord från denna senare
text, vilken jag har funnit i en ny rysk fotokopierad utgåva utan uppgift om tryckeri eller förlag. Lev
Sjestov var en filosof som under hela sitt liv utvecklade en och samma tematik, en tematik som hade
drabbat honom alltifrån mötet med Dostojevskij och som blev hans eget livs uppgift. Därför är hans
filosofi inte objektiv, inte rättvis, inte opartisk, inte lidelsefri, utan subjektiv, orättvis, partisk och
lidelsefull. De
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Kierkegaard och den existentiella filosofin - Lev Sjestov - Bok ...

Den ryske filosofen (som skrivit om Dostojevskij, Nietzsche och Kierkegaard) ifrågasätter den förnuftige
Sokrates som enligt honom infört ett ödesdigert redskap ...

Sola scriptura - Wikipedia

Skriften allena. Den lutherska kyrkans grundprinciper har sammanfattats i orden Skriften allena (sola
Scriptura), nåden allena (sola gratia), tron allena (sola fide).

Solus Christus - Kristus allena (Benedikt Peters, svenska ...

Sola fide (Latin: by faith alone), ... Lutherans, by teaching that justification and salvation are by grace
alone through faith (sola gratia, sola fide), ...
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