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1. Bloom, Anthony (1914–2003) var född i Schweiz men växte upp i Ryssland och 

Iran och utbildades till kirurg. Under sin studietid avlade han munklöften 1943 

och vigdes 1948 till ortodox präst. Från 1949 var han bosatt i England. Han blev 

med tiden ärkebiskop över den ryska kyrkan i Storbritannien och Irland, exark för 

patriarken av Moskva för Västeuropa och senare metropolit av Sourozh. Han var 

en välkänd själasörjare, och flera av hans böcker finns översatta till svenska.  

2. Lossky, Vladimir (1904–1958) var född i Ryssland, och efter 1917 tillbringade 

han större delen av sitt liv i Paris som ortodox lekmannateolog. Han hade 

betydande kunskaper i samtida filosofi och var djupt rotad i den ortodoxa 

traditionen, men han avstod från akademiska titlar och tjänster för att helt ägna sig 

åt vad han ansåg viktigast, det teologiska tänkandet. Personligen var han ytterst 

anspråkslös men stod i kontakt med många ledande intellektuella i Västeuropa. 



Nästan alla hans teologiska artiklar finns på svenska i volymen Ljus av Ljus, Artos 

2011.  

3. Vannier, Marie-Anne (f. 1957) är fransk teolog och filosof med kyrkofäderna 

som specialitet. Sedan 1992 har hon varit redaktör för tidskriften Connaissance 

des Pères de l’Eglise (”lära känna kyrkofäderna”). Vannier har också ägnat stor 

uppmärksamhet åt mäster Eckhart och Rhenlandsmystikerna.  

4. Ellul, Jacques (1912–1994) disputerade i juridik i Bordeaux och undervisade 

1944–80 vid juridiska fakulteten där, särskilt i socialhistoria. Han är mest känd för 

sin kritik av den modern tekniken som enligt honom påverkar människan på alla 

områden och vållar etiska problem. Politiskt sett var han anarkist. År 1930 hade 

han en religiös upplevelse, han »såg Gud«, vilket förde honom till kristendomen. 

Han tillhörde den franska reformerta kyrkan men behöll alltid en viss distans till 

den. På svenska finns hans Guds närvaro i modern tid (1981).  

5. Guardini, Romano (1885–1968) var född i Italien men tillbringade så gott som 

hela sitt liv i Tyskland. Han vigdes till katolsk präst i Mainz och var verksam där 

som studentpräst. Han blev teologie doktor 1915 och innehade sedan lärostolar i 

religionsfilosofi och katolsk världsåskådning i Berlin, Tübingen och slutligen 

München. Han hade en mycket stor kulturell bredd, och hans författarskap 

omfattar religionsfilosofi och idéhistoria, liturgi, pedagogik och ekumenik. Efter 

att under en period ha betraktats som passé har han i nutiden fått en förnyad 

aktualitet. 

6. Hart, David Bentley (f. 1965), en amerikansk ortodox teolog och filosof, ansedd 

som en av de främsta idag. Han har skrivit ett stort antal böcker och engagerar sig 

också i kulturella debatter.  

 


