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Requiem betyder döds- eller själamässa och har sina rötter i den
tidiga katolska kyrkan. Det är precis vad Hans-Christian Schmids
film Requiem är: en mässa över Michaela Klingler, en ung kvinna
som hamnat i religionens klor och aldrig förmår ta sig loss.
Religionen företräds här av en elak mor som inte tror sin halvvuxna dotter om något, allra minst om att studera. Modern är en
av dessa av dogmer sammanbitna religiösa fanatiker, för vilka den
bibliska bokstaven är allt, en vardagslivets Belsen-Irma som visar
att begreppet ”stark kvinna” inte automatiskt innebär något positivt.
Fadern är snällare, han skänker dottern en skrivmaskin och
uppmuntrar i smyg hennes studerande. Han kan till och med för
dottern erkänna ”din mor gör livet till ett helvete.” Men den som
en gång lagt sig under toffeln är till föga hjälp i krislägen, allra helst
som modern både kan mobilisera en jamsig, för dotterns problem

oförstående präst och en kaplan som stinker av rimordet charlatan
och för tanken till Livets ord (eller Knutby).
Mot moderns vilja kommer ändå dottern hemifrån för studier
vid en internatskola. Där är hon på många vis avvikande men får en
kamrat i Hanna, som kommer från en familj med supig farsa. Hon
möter också den första kärleken, Stefan, som hjälper henne att
färdigställa slutprovet. Satt under stor press hemifrån behövs inte
mycket för att hon ska komma ur balans, men när hon dikterar och
Stefan skriver ut texten klarar hon provet.
Hon lider av epilepsi, vilket enligt modern är synnerligen skamfullt. När hon i skolmiljön försöker skaffa sig en ny identitet griper
modern in och kastar bort hennes kläder. Hon börjar höra röster
och identifierar sig alltmer med Katarina från Brascia, ett helgon
som dog för sin tro. Hanna försöker få henne att sluta upp med
det men det uppmuntras av kaplanen som ser henne som ”utvald
genom sitt lidande.” Likt en mordängel i prästrock vill han skapa en
martyr, och när han efter många dramatiska och upprörande turer
förordar exorcism, d v s djävulsutdrivning går allt mot sin tragiska
fullbordan.
Requiem har en konkret verklighetsbakgrund. Det är en
skakande film om vilka hänsynslösa krafter som kan sättas i rörelse
när Jesus går in och vettet ut. Religionen blir här en ond kraft som
förgör människan i skam och skuld. Mitt i all förnedring lägger dottern skulden på sig själv och ber om ursäkt för allt besvär hon ställt
till. Det är inte utan att jag gärna skulle vilja tro på den helvetets eld
som de trosvissa menar finns - och som de kvalat in till.
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