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vavande 
<iska kloster 

F
or femtio millioner ar sedan spolade 
valdiga floder ner over Grekland mot 
:\V):edelhavet. Vatten, vindar, jordbav

ningar och vulkaner rumsterade om i geo
login med ett apokalyptiskt ursinne, berg 
sjonk och djup stod upp. Ratt som det var 
skot gasvita fjalltoppar upp over jordens 
yta, ooverskadliga deltaland skapades pa 
ett ogonblick, som ar nagra tusen ar, klip
por sprang fram ur ett konglomerat av slam 
och grus, sammansvetsade av silikater, 
jarnoxider och calciumkarbonat. Nar tock
net sa smaningom skingrades, mullret fran 
vulkaner och jordstotar tystnat, vattnet 
sjunkit undan och gudarna slagit sig till ro, 
stod de besynnerliga bergformationerna dar 
som en skock forstenade urtidsodlor pa vag 
ner till floden for att dricka. 

Under eoners lopp slipades de av regn 
och sandstormar, och sa smaningom blev 
ytan gra och slat som en elefanthud. De 
liknar ingenting annat i Europa, forefaller 
att vara resultatet av gudarnas leklust, till
knadade pa skoj och sedan bortglomda. Vad 
liknar de egentligen? Pa avstand reser de 
sig som kolonnrester efter nagot ofantligt 
tempel, men pa narmare hall tycks de 
skjuta upp som en skog av Babelstorn mot 
himmelen. Gudars leksaker eller minnen 
fran jordens jattealder - det kommer an 
pa varifran man ser dem och i vilken be
lysning. 

Meteora - de bland molnen svavande -
av samma ordstam som det astronomiska 
»meteor» ... Ingen symbol kan vara rikti
gare: Ett blandande tecken mot himmelen
som plotsligt slocknar och gloms. Har uppe
pa klippkronen blomstrade en gang bysan
tinska sagokloster, fyllda med guld och 
konstkatter, nu har deras okrankbarhet och 
.mystiska glans for lange sedan forsvunnit. 
Kvar star de som ett slags kuriositeter och 
lockar nyfikna pa samma satt som slagget 
efter den stora kometen.

Meri de ar inte bara monument over 
fromhet och brist pa svindel utan ocksa 
over manniskoslaktets ondska. Den flod 
som i jordens fodelsekamp skummade kring 
Meteoraklipporna ersattes av strtder m�l
lan folk och · lander. Serber, bulgarer, ger
maner, turkar, albaner, greker, alla har de 
tampats kring dessa klippor. Byarna.i flod

. dalen har skovlats och ateruppbyggts med 
den resignation som kannetecknar provade 

folk, men Herrans tjanare flydde med sina 
rikedomar upp till klippkronens oatkomlig
het for att ostort kunna agna sig at att be 
boner for manskligheten. 

»De forsta som tog sig dit var goda bergs
klattrare», sager en upplysningsskrift for
numstigt, och det tvivlar man inte pa nar 
blicken med en rysning letar sig upp for de 
betongslata bergvaggarna, som lodratt reser 
sig upp i skyn. Man fattar overhuvudtaget. 
inte hur nagon kan ha natt kronet med livet 
i behall, och som belt obegripligt framstar 
hur allt byggnadsmateriai har kunnat fors
las upp och hur de valdigt stora kloster
komplexen kunnat naglas fast som svalbon 
pa de spetsiga klippkronen. 

Men manniskor som lever har i narheten 
av »de bland molnen svavande» tycks ha 
mist allt respekt for de tvarbranta hoj
derna. Sa sent som for ett par ar sedan 
klattrade ett gang ungkommunister upp pa 
toppen av den kanske svartillgangligaste av 
klipporna och ma.lade partiteckflet i lysan
de r¢t mot den gra klippan! Enligt en stu
dent som vi traffade i grannstaden Kala
baka var de kladda som vanligt i kavaj och 
Iagskor och 11:agra linor var det forstas 
aldrig tal om ... 

De tidigaste belaggen for att kloster· fanris 
har i Meteora ar fran 1300-talet da munken 
Athanasios - senare helgonforklarad ·med 
attributet »meteoriten» - tillsammans med 
en van grundade de forsta sma klostren 
har uppe pa klippkronen. Under den senare 
medeltiden utvecklade sig klosterorganisa
tionen hogst betydligt, ocJ:l nar den stod i 
sin fulla glans fanns har tjugofyra kloster, 
alla fyllda av utsokt bysantinsk konst, guld 
och dyrbara bokskatter. 

Roussanouklostret pa bilden harintill ar 
byggt pa en sa trang klipplata att klostrets 
yttermurar pa alla sidor direkt overgar i de 
tvarbranta bergsvaggarna. Hur byggarna 
fatt murbruket att sitta sa hart - och sa 
lange - ar ett tekniskt mirakel. Men det 
behaver tydligen ses over ibland for vid 
vart besok arbetade ett gang byggnadsjob
bare under strang uppsikt pa att forstarka 
murarna. De anfortrodde oss under manga 
meningsfulla blinkningar att Roussanou 
numera var nunnekloster och att dar bodde 
arton flickor for tillfallet. »Den aldsta ar. 
sakert inte mer an 22 ar» ! 
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knar det iigat pa nagon strandad urtidsval, stallet 

kallblodig eremlt byggt sin koja. 

kaborna agnar sig trankilt at bradspel 

,r sig fiiga om turisterna. 

Fader •Nix•, en av Meteoras tataliga aterstaende munkar, ses har i sallskap med en medlem ur en 

stojande husmodersgrupp. Det var han som besvarade alla v:ira fr:igor med »nix». 

Det finns rum att hyra for turister i Rous
sanou. Men herrar gore sig ej besvii.r 

Idag ii.r bara fyra av templen bebodda 
och av dessa ii.r alla utom ett oppna for tu
rister. Meteoraklostren har for lii.nge sedan 
spelat ut sin roll som religiost centrum och 
det fatal munkar som bor har· tycks for 
l�nge sedan ha resignerat infor den nya
tiden, ii.ven- om de inte precis kostar pa sig
nagra vanliga grin at de stojande sii.llskaps
resorna som slar sig ner utanfor kloster
murarna och spisar sin matsii.ck. Vid Agias
Triaskloster sag vi en gripande syn: en en
sam munk omgiven av en muntert stojande
husmodersforening pa utflykt. Vi forsokte
intervjua den provade eremiten men han
muttrade bara »nix» trots att vi provade
med alla de kii.nda kulturspraken. Var in
fodde van Theodosius forsokte ii.ven med
grekiska med samma ledsamma resultat. Vi
dopte gudsmannen till Fader Nix.
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