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2021 blev året då Elizabeth A. Clark (1938–2021) gick bort. Patristikens
amerikanska Grand Old Lady var en av de viktigaste drivkrafterna
inom 1900-talets omvandling av tidigkristna studier. Hon formade en
generation patristiska forskare som rörde runt i grytan och hittade nya
komplexa, annorlunda och problematiska svar på gamla frågor – eller
på helt nya frågor. Under 1990-talet bidrog Clark till bildandet av (och
hon var länge redaktör för) Journal of Early Christian Studies, PNAs systertidskrift på andra sidan Atlanten. Bredvid en mer traditionell patristisk forskning gav och ger JECS utrymme för bredare undersökningar av
tidig kristendom med bl.a. litterära, genusmässiga och sociologiska perspektiv.
Clark hade ett vitt forskningsintresse, men hon ihågkoms inte minst
för sina studier av tidig alexandrinsk kristendom, med gestalter som
Klemens och Origenes. Som en bugning mot den avlidna professorn
från Duke väljer PNA i år att fokusera på den afrikanska kontinentens
tidigaste teologi och den rika intellektuella miljön som skulle generera
så många kreativa spänningar och åberopas av så många lärare – ofta
gentemot vad de ansåg som irrläror. Katarina Pålsson undersöker den
omstridda Origenes-receptionen på latinsk mark, medan Joel Kuhlin
och Paul Linjamaa diskuterar betydelsen av Markusevangeliet för kontroversiella tidigkristna lärare. Johannes Steenbuch, i sin tur, studerar
de etiska implikationerna i Klemens av Alexandrias negativa teologi. I
recensionerna kommer så till sist t.o.m. en recension av en bok om afrikanska kyrkofäder, dåtida och nutida!
Förhoppningsvis kan 2022 tillåta fler fysiska möten. Redan inplanerade är den Patristiska dagen i Lund den 26 april (”From Constantine to
Putin?”), det elfte Nordiska patristikermötet i Aarhus den 24–26 augusti
(”Exegesis in Early and Late Antiquity”), och det internationella symposiet ”Wisdom on the Move” i Lund den 23 september, under vilket
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Samuel Rubenson och hans gärning kommer att hedras i samband med
hans pensionering. Flera internationella och nationella forskare kommer
till dessa träffar, så också kanske du?

Thomas Arentzen
& Andreas Westergren
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