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Abstract 
 

I denna uppsats står förhållandet mellan text och läsare i centrum, novellen ”Frälsar-Johan” har 

fördjupats genom jämförelser med texter som behandlar Kristus-dåren. När Frälsar-Johan irrar 

omkring på vägarna stämmer bilden av Pär Lagerkvists protagonist med otaliga beskrivningar av 

dårar-i-Kristus. Det teologiska försvaret och den bibliska förankringen är Pauli ord i Första 

Korinthierbrevet, genom dårskapen i förkunnelsen skall Gud rädda dem som tror. I motsats till 

munkar isolerade sig de heliga dårarna inte, utan uppträdde i städerna både på torget och på 

kyrktrappan. Huvudpersonen Frälsar-Johan absorberar yttranden i det förflutna och utför sym-

boliska handlingar som tillhör såväl historien som framtiden. Texter om dårskap-i-Kristus, från 

Pauli tid via Symeon styliten och framåt, är berättelser om ensamhet, utanförskap och utsatthet. 

En estetisk läsning av novellen ligger till grund för egna associationer. Intertextualitet är ett vitt 

begrepp och novellen tillhör många tider, här finns lager på lager av såväl bibliska föreställningar 

som helgonbiografier och schamanskildringar. Berättelsen om Frälsar-Johans liv och död har en 

hagiografisk stil, något som framkommer i en jämförelse med apokryfiska helgonbiografier. 

Folklore, folkliga evenemang, ikonmåleri, kyrkans begivenheter och myndigheters arrangemang 

och institutioner skapar ett mönster – heligt dårskap kan ses som någonting teateraktigt som 

spelas upp med olika bakgrunder. 
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    ”Reading is not an innocent activity”  
                     Jonathan Culler 1980 

1. Inledning 

I ett litteraturhistoriskt perspektiv kan konstateras att martyrberättelser avlöstes av helgon-

biografier. När ”martyrtiden” upphörde, därför att den romerske kejsaren Konstantin den store 

år 313 förklarade kristendomen laglig, framträdde de som avsagt sig världen för att följa Kris-

tus. ”De var ett slags martyrer, eftersom de genom att dö från världen vittnade om det liv som 

övervinner världen” (Rubenson 2000:21).  

Berättelser om tidiga kristna som dog för sin tro kompletterades på 300-talet med helgon-

legender. Även icke-martyrer blev föremål för vördnad och skildringen av helgonet Symeon 

(cirka 388–459) utgör en retorisk höjdpunkt i den hagiografiska litteraturen. ”Den starkt 

stiliserade typ av hagiografisk text som Symeonberättelserna utgör återfinns senare framför 

allt i olika skildringar av s.k. heliga dårar” (Rubenson 2000: 30). Enligt legenden kastade 

Symeon nötter på kyrkobesökare, härjade på torget genom att slänga runt köpmännens varor 

och betedde sig på sådant sätt att han gick under benämningen ”helig dåre”. ”The Byzantine 

ascetic, Symeon, after many years as a desert recluse, engaged in a specific form of behavior 

to announce his new public vocation as a holy fool” (Hunt 2011:1). 

Läsningen om den helige Symeons liv får mig att associera till Pär Lagerkvists novell 

”Frälsar-Johan”. Berättelsen ingår i Onda sagor (1924) och skänker läsaren en tragisk bild av 

en helig dåre. I denna uppsats placeras protagonisten Frälsar-Johan i en vidare kontext, den 

figur han representerar i novellen har delvis sin motsvarighet i den helige Symeon – en 

”Kristi-dåre-typ” som återkommer i apokryfiska rysk-ortodoxa helgonbiografier, i Fjodor 

Dostojevskijs romaner och i den ryska religionshistorien. I rysk tradition benämns Frälsar-

Johans gelikar jurodivyj (kort för jurodivyj Khrista radi), vilket brukar översättas med ”dår-

skap-i-Kristus”, ”Kristus-narr” eller ”helig dåre”. Min studie utgör en undersökning av en 

specifik figur, Frälsar-Johan, såsom denne framträder i Lagerkvists novell ”Frälsar-Johan”. 

Huvudpersonen förknippas med andra ”heliga dårar” i litteraturen, med andra ord placeras 

Lagerkvists protagonist genom intertextualitet i kategorin ”Kristus-narr”. Fenomenet har haft 

en specifik utveckling i Ryssland och vissa särdrag som tillskrivs jurodivyj uppfångas i novel-

len. Det är min uppgift att foga in "dåren" Frälsar-Johan i en religionshistorisk kontext. 
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2. Frälsar-Johan, presentation av novellen och något allmänt om dårskap-i-Kristus 

Johan, en berättare i första person singularis, känner sig utvald att frälsa människorna på 

jorden. Han anser sig vara annorlunda jämfört med andra, i Johans bröst brinner Herrens eld 

och han predikar inför alla dem för vars skull han skall offras. När Johan går gatan fram stir-

rar folk efter honom, ingen förstår honom. Under marknadsdagarna förkunnar han Guds ord 

på torget, många skrattar åt Frälsar-Johan, men han är uppfylld av anden och när han får ett 

kålhuvud begriper han inte piken, utan lagar tacksamt en soppa som mättar och håller honom 

varm. Vid en försörjningsinrättning får Johan mat, han ber för samtliga fattiga medmänniskor 

och framstår som institutionens narr som övriga inneboende driver med. Hänryckt och entusi-

astisk försöker han frälsa sin omgivning som svarar med att göra honom till driftkucku. Johan 

drivs av tanken på sig själv som skarornas frälsare, han predikar utanför ölstugor och bland 

barnen som kommer från skolan, han blir mobbad och gråter, men älskar barnen som smädar 

honom. I Johan brinner den eld som i hans värld är ett tecken på utvaldhet och avslutningsvis 

brinner han upp då fattighuset står i lågor. I sitt försök att rädda alla instängda, som i själva 

verket befinner sig utanför, dör Johan offerdöden och i dödsögonblicket – då han förtärs och 

tänker att han får frid – hör han ”Korsfäst! Korsfäst!” ljuda (Lagerkvist 2017:28–43). (Se 

appendix sidorna 48–55 för hela novellen.) 

”Den helige dåren”/”Kristus-narren”, är ett fenomen som Lagerkvist kom i kontakt med 

redan 1913, då han i Stormklockan recenserade Fjodor Dostojevskijs Unižennye i oskorblěn-

nye (1861), i svensk översättning Kränkning och förödmjukelse/De kränkte och de förödmju-

kade, G. W. Edlunds förlag, 1881 (cf. Linnér 1961:283).1  

Enligt den på 1930-talet flitige recensenten Holger Ahlenius är ”fallet med Frälsar-Johan” 

lätt att sammanfatta, novellen ”som i så kallad inre monolog framställer det stackars halv-

tokiga fattighushjonet, som tror sig vara en frälsare, men i verkligheten är den av alla bespot-

tade fånen, som till sist störtar in i det brinnande fattighusets lågor för att i meningslöst offer-

nit rädda dem han tror vara kvar där inne” (Ahlenius 1932:18). Jag försöker vidga bilden. 

Intertextuellt finns kopplingar till jurodivyj Khrista radi, så kallade ”dårar-i-Kristus” som var 

vanligt förekommande i kejsardömet Ryssland (1721–1917), deras historia är emellertid 

mycket äldre än så. Enligt ett flertal bedömare handlar det om frälsare i Kristi fotspår, med 

drag av schamanverksamhet. Narren uppfattades som någon invigd i de gudomliga myste-

rierna genom sin stollighet och liksom schamanen närmade sig jurodivyj det heliga medelst 
																																																								
1	Stormklockan var en socialdemokratisk tidning som grundades 1908 inom Socialdemokratiska Ungdoms-
förbundet År 1924 kom Ellen Rydelius med en ny översättning av nämnda roman på förlaget Björck & 
Börjesson, De förtrampade. I nutid översatt som Förödmjukade och förnedrade av Bengt Samuelson, förlaget 
Bakhåll, 2010.	
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sin jurodstvo (”galenskap”). Exempelvis Fader Ferapont – i sin grova långrock med rep och 

järnkedjor som skramlar när han viftar med armarna och ropar ”Vik hädan, satan, vik hädan 

satan!” – yrar som en jurodivyj i Bröderna Karamazov (Dostojevskij 1986:370). Leo Tolstoj 

drog sig till minnes en ”helig dåre” vid namn Grisja som promenerade omkring på familjens 

gods iförd kedjor (Hill 2007:237). ”Of interest here is the cult of metals among the Votiaks, 

and maintenance of the office of the shaman. As is well known, holy fools were fond of metal 

objects, and they wore them in the form of headgear, chains, and rings" (Thompson 1987: 

104). 

 Dårskap-i-Kristus är ett tecken på en viss inställning till människan, det finns ett förakt för 

samhällets konventioner och ett bejakande av högre värden. Människornas gängse normer är 

inte Guds normer, enligt Kristus-dårens åskådning. Människan har ett egenvärde, hon bedöms 

inte utifrån sin effektivitet och produktionsförmåga. Legenderna om dårarna är många, exem-

pelvis är ”Symeon stylitens vita” en hagiografi som utvecklats genom revidering under årens 

lopp, eller så har flera olika versioner varit i omlopp. Av de antika texterna har åtminstone tre 

olika biografier bevarats, jämte brev som påstås ha dikterats av Symeon styliten (Schiavo 

2009:iv). Oavsett version påverkade berättelserna om pelarhelgonet framställningen av andra 

”heliga dårar”, även utanför Bysans. 

I det gamla Ryssland fanns i folkliga kretsar en tolerans mot avvikande/asocialt beteende. 

Den nyttomoral som Peter den store (död 1725) införde i Ryssland tog så småningom över-

handen. Avvikande passade inte in i det nya samhället, enligt den materialistiska åskådningen 

ansågs mycket små avvikelser från normerat beteende vara samhällsfarligt. Oliktänkande 

människor placerades på mentalsjukhus, en modern vulgärmarxistisk intolerans mot sådana 

som furst Mysjkin uppmärksammades av Dostojevskij (första bandet av Karl Marx Kapitalet 

utkom 1867 och Idioten publicerade 1868–1869), och porträttet av staretsen Zosima pekar 

mot eremitbosättningen i Optina, ett kloster som stängdes av ”bolsjevikerna”. ”Optina på-

verkade ett antal författare, däribland Gogol, Chomjakov, Dostojevskij, Solovjov och Tolstoj” 

(Ware 2003:125).  

Lars Gyllensten behandlar de bysantinska despoternas Bysans och den tyranniska byrå-

kratins efterkommande i det tsaristiska Ryssland, han skriver om dårskap och kristna mar-

tyrer: ”Vi lever inte i världen, för då skulle vi inte härda ut. Vi lever i bilder av världen” 

(Gyllensten 1973:78). Dåren i Kristus är för Gyllensten inte ett historiskt fenomen, utan en 

gestalt som alltid behövs i det mänskliga nuet. Han anser att dessa heliga narrar och deras pro-

testhandlingar, livsförsök och livsåskådningar har relevans i dagens värld, de vrålar ut sina 

upplevelser av hotande förfall, och de underkänner sådant som många inbillar sig är ett ut-
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tryck för storhet och styrka i samhället. Författare och konstnärer är våra narrar: ”Saloi – 

heliga narrar – framträdde, när det yttre trycket blev övermäktigt och valet stod mellan verklig 

underkastelse och skenbar underkastelse. De heliga narrarna valde det sistnämnda” (Gyllen-

sten 1976:145). 

Den helige Symeon är Bysans saloi nummer ett! ”He entered the city of Emesa in rags, 

dragging a dead dog behind him[…]He not only earned the jeers and blows of the neighbor-

hood children, he also announced a new way of conveying spiritual teachings that would be 

played out on the stage of Russian culture” (Hunt 2011:1). 

  Per-Arne Bodin ser både hippies och punkare som tillhöriga, då denna familj av dårar 

granskas: ”Lusten att vistas på torget, att chockera genom sitt utseende, att orsaka skandaler 

har de gemensamt med ortodoxa dårar, medan dårarnas moderna släktingar nog saknar något 

av den andliga dimensionen och martyridealet hos sina föregångare” (Bodin 1994:98). 

Fjodor Dostojevskijs romanfigurer diskuterar inte existentiell ångest eller livets gräns-

situationer – de upplever dem. Pär Lagerkvist har också en förmåga att genom sina protago–

nister beskriva de existentiella och religiösa frågornas psykologiska nedslag – hur de erfars. 

”Frälsar-Johan” är ett speciellt exempel – en opålitlig berättares fragmentariska minnesbilder. 

 

3. Syfte, metod och teori 

Syftet med min text är att ge läsaren en djupare inblick i det fenomen som Frälsar-Johan-

figuren representerar. I en religionshistorisk tolkning av Kristus-narren använder jag mig av 

en deskriptiv metod och med ett kontexualiserande förhållningssätt söker jag placera ”Frälsar-

Johan” i ett större sammanhang. Lagerkvists text fungerar som ett titthål och avslöjar en bak-

om Kristus-narren liggande komplexitet, förändringar i receptionen av figuren och av själva 

figuren – från de helgonförklarade bysantinska dårarna till de välsignade ryska jurodivyj. 

”Frälsar-Johan” fångar upp specifika aspekter som pekar mot Kristus-narrens utveckling som 

”typ” i den ryska traditionen. Enligt mitt synsätt utgör novellfiguren Frälsar-Johan – i sig – en 

ramberättelse till hela den långa jurodivyj Khrista radi-traditionen. 

Transformativ läsning öppnar novellen för ett religionshistoriskt fält som kan utvidgas, i ett 

diakroniskt perspektiv hamnar rollfiguren Frälsar-Johan – som representant för Kristus-narren 

– i Bibeln, men framför allt i apokryfiska helgonbiografier och Fjodor Dostojevskijs romaner. 

Kristus-dårens framträdande handlar om både respons och verkan, som den ”implicerade läsa-

ren” kliver jag in i en textroll för att delta i produktionen av textens mening. Det gäller att 

konkretisera ”Frälsar-Johans” potentiella mening och reda ut eventuella oklarheter genom att 

placera protagonisten i en kontext. Betydelsemöjligheterna finns inskrivna i novellen, men 



	 6	

”Frälsar-Johan” uppfattas som obestämd utan en religionshistorisk överblick – Lagerkvist har 

inviterat mig att träda in i texten. Ifråga om textens appellstruktur riskerar jag givetvis att ut-

lämnas åt eget godtycke och ”sägas offra åt ’receptionsestetikens’ subjektivistiska överdrifter” 

(Aspelin 1975:320). Novellens autonomi och objektivitet smälter samman med den subjektiva 

intentionshandlingen, då jag läser om dårskap-i-Kristus. Det gäller intertextualitetens illustra-

tiva sida ”vilka andra texter kan på ett meningsfullt sätt belysa den text jag försöker tolka? 

(Holmberg och Ohlsson 1999:45).  

Sigmund Freuds föreställningar om Verschiebung, ”förskjutning”, och Verdichtung, ”för-

tätning”, gäller psykets försvarsmekanismer. Jacques Lacan lyfter fram många av Freuds 

tankar och modifierar dem en smula. Förtätning benämns ”metafor”, till skillnad från för-

skjutning som fått benämningen ”metonym”. Julia Kristeva beskriver ytterligare en process 

som gäller passagen från ett teckensystem till ett annat. Hon kombinerar förskjutning/meto-

nym och förtätning/metafor, men anser att detta inte täcker hela den tankeoperation hon ägnar 

sig åt. Det krävs en förändring i synsättet på position – den position ett helgon eller en scha-

man har i en viss scen, kan bli en helt annan i en helgonbiografi eller en forskningsrapport om 

schamanism. ”The new signifying system may be produced with the same signifying material 

[...]Or it may be borrowed from different signifying materials” (Kristeva 1984:59). Oralhisto-

ria kan bli en skriven text, torgteater kan likaså omvandlas till någonting nedtecknat, i denna 

uppsats får ”Frälsar-Johan” sin betydelse genom omfördelning av flera olika teckensystem, 

sådant som uppfångats i Fjodor Dostojevskijs romaner, i utläggningar om ”heliga dårar”, i 

apokryfiska helgonbiografier, i Jesusanalyser av Pär Lagerkvistalster och i forskningsresultat 

gällande schamaner i det forna Sovjetunionen. Termen ”intertextualitet” denoterar, enligt 

Kristeva, den transposition som äger rum då flera teckensystem går i varandra. Transposition 

”specifies that the passage from one signifying system to another demands a new articulation 

of the thetic – of enunciative and denotative positionality” (Kristeva 1984:60). En transpone-

ring innebär en överflyttning och omställning, texter inlemmas och tillämpas så att en inter-

textualitet kan tillkännages, ”its denoted 'object' are never single, complete, and identical to 

themselves, but always plural, shattered” (Ibid.). Anders Olsson betonar att Kristevas term 

intertextualitet har förtjänster, hennes begrepp är vidare och mindre genrebundet än exem-

pelvis Michail Bachtins dito, men hos dem båda finns tanken, ”att en text ifrågasätter en 

underliggande kod, samtidigt som denna förstärks” (Olsson 2002:59). Det finns överallt 

kulturkoder som formar människors beteende, koder som har med estetiska bedömningar, 

moraliska övertygelser och synen på psykiskt sjuka att göra. Enligt Jonathan Cullers teori om 

läsarkompetens finns ett samband mellan läsningen av tecken och uppfattningen av tecken 
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inom andra erfarenhetsområden – läsningen flyttar gränserna för upplevelseförmågan. Litterär 

kompetens fungerar som grund för reflekterande tolkningar, ”the meaning of the work is what 

it shows the reader, by the acrobatics in which it involves him, about the problems of his con-

dition as homo significans, maker and reader of signs” (Culler 1980:117). 

I sin undersökning av ”intertextualitet” (som ett litteraturvetenskapligt begrepp), konstate-

rar Marko Juvan att han kan se hur delar av texter övergår i andra texter i en lång kedja bakåt. 

Baserat på personliga intressen lägger forskaren till, modifierar, utvidgar och kommenterar 

den information som härstammar från de texter som kontinuerligt avslöjas i undersökningen 

av en utvald text. Nytillkomna texter ”can become starting points for paths of reception that 

lead to unforeseen targets and to digressions on digressions lacking a dominant story” (Juvan 

2008:2). Novellen ”Frälsar-Johan” kan framstå som ofärdig om den inte kopplas samman med 

andra liknande texter. Den förutsätter andra texter, refererar både direkt och indirekt till dem, 

upprepar och förvandlar dem, och skulle annars inte förmedla någonting lika meningsfullt. 

Novellen är inte endast en textuell utgångspunkt, utan också en intertextuell omdaning som 

tydliggör ”the interactive, dialogic or bi-level contacts between a literary text and a literary or 

nonliterary context” (Juvan 2008:68). 

Teorier om litterära texters förhållningssätt till varandra hjälper forskaren att avslöja för-

utsättningen för en enskild text. På ett diskursivt plan är frälsarretoriken i novellen besläktad 

med Lagerkvists poesi, ett väl avgränsat språkligt ”jag” framträder, ett slags ”diktjag” som 

lägger ut sina tankar om människorna och deras själlösa tillstånd i en andefattig värld – en 

värld utan Gud. När Frälsar-Johan ses som ett ”diktjag” är han novellens språk, ett filter 

genom vilket jag ser en religionshistoria. 

 

4. Tidigare forskningsresultat och frågeställning 

Enligt Erland Lagerroths analys av Onda sagor utspelas alla novellsamlingens texter i en ond 

värld (Fabreus 2002:18). Karin Fabreus behandlar Lagerroths Lagerkvistanalyser i avhand-

lingen Sagan, myten, och modernismen i Pär Lagerkvists tidigaste prosa och Onda sagor 

(2002), hon har valt att gå i Lagerroths fotspår, men undersöker hur olika berättarröster fram-

träder i förhållande till respektive text i sin helhet. ”Det väsentliga är alltså att belysa sam-

spelet mellan det naiva och det ironiska berättandet” (Fabreus 2002:35). Protagonisten i 

”Frälsar-Johan” kopplas samman med den helige Franciskus och Lagerkvists texter tillåts tala 

genom utvalda exempel (Fabreus 2002:118). Lena Kåreland skriver i sin recension: ”Fabreus’ 

avhandling är starkt textkoncentrerad, vilket resulterar i att Lagerkvists författarskap och dess 

relation till annan litteratur som skrevs vid samma tid knappast alls tydliggörs. Lagerkvist rör 
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sig i ett tomrum och sätts aldrig in i någon kontext” (Kåreland 2002:314). 

I Jöran Mjöbergs avhandling om författarskapet – Livsproblemet hos Lagerkvist (1951) – 

presenteras Lagerkvists föreställningsvärld på ett mycket givande sätt. I detta fall är utlägg-

ningen om rysk litteratur av vikt, speciellt författarens intresse för Dmitrij Meresjkovskijs 

dualistiskt präglade trilogi – behandlingen av Uppenbarelseboken i Gudarnas uppståndelse 

(som kom i svensk översättning 1903) fascinerade Lagerkvist (Mjöberg 1951:170–171). 

 Sven Linnérs Pär Lagerkvists livstro (1961) är i detta sammanhang intressant, då Linnér 

lyfter fram det av Lagerkvist gärna förnekade Dostojevskij-inflytandet. Även Linnérs bok om 

Dostojevskij är av stort värde: Dostojevskij – Helgonbild och livsmystik (1982). 

Bland svenska forskare som studerat heliga dårar är Lennart Rydéns insatser värdefulla, 

framförallt doktorsavhandlingen Das Leben des heiligen Narren Symeon (1963). Gällande 

jurodivyj är Per-Arne Bodins utläggningar betydelsefulla, dels i Language, Canonization and 

Holy Foolishness. Studies in Postsoviet Russian Culture and the Orthodox Tradition (2009), 

dels i Världen som ikon (1994) (reviderad text i Mänskliga gränsområden: Om extas, psykos 

och galenskap, 1998). Slavisten Ewa Thompsons studier av ”den helige dåren” i Ryssland, 

Understanding Russia: The Holy Fool in Russian Culture (1987) och Harriet Muravs, Holy 

Foolishness: Dostoevsky's Novels and the Poetics of Cultural Critique (1992) är också av stor 

vikt. Aleksandr Mikailovich Panchenko (1937–2002) har forskat i jurodivyj-fenomenet och 

tre till engelska översatta texter används här: Holy Foolishness in Old Russia, Holy Foolish-

ness as Spectacle och Holy Foolishness as Social Protest (2011).   

Derek Kruegers Symeon the Holy Fool: Leontius’s Life and the Late Antique City (1996) är 

ett central verk när det gäller Symeon och Aleksandr Mikailovich Panchenkos ”Laughter as 

Spectacle” översatt av Priscilla Hunt, Svitlana Kobets och Bethany Braley (2011) visar hur 

Dårskap-i-Kristus – från Symeons tid och framåt – utgör exempel på etik framför estetik. I 

den heliga dårskapen ställs de kristna idealen mot de sköna konsterna (Panchenko 2011:52). 

Svenskt Patristiskt Bibliotek presenterar två olika skildringar av Symeon stylitens liv, bäg-

ge översatta av Tomas Hägg. Han utgår i sin översättning av ”Den helige Symeons liv” i 

Band II: Martyrer och helgon (2000) från Theodoretos munkbiografier, närmare bestämt från 

Histoire des moines de Syrie, ’Histoire Philotéé’ XIV–XXX, i fransk översättning av Pierre 

Canivet och Alice Leroy-Molingen (1979). Biskopen av Kyrrhos, Theodoretos, skrev sin 

berättelse om den helige Symeons liv år 444. Nedtecknandet ägde rum under helgonets egen 

livstid och det är mycket troligt att Theodoretos var ett ögonvittne, hans återhållsamhet i 

skildringen kan vara ett tecken på det (Hägg 2000:253–254). Theodoretos använder inte 

uttrycket ”Kristi dåre” (διά Χριστόν σαλότητα eller διά Χριστόν Σαλός) det epitet som senare 
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tillskrivs Symeon av Emesa (abba Symeon, Den helige Symeon Salos eller Symeon styliten). 

I Band V, Asketer och munkar (2008), har Hägg översatt ”Symeon stylitens liv” nedtecknad 

av lärjungen Antonios. Här utgår Hägg från Das Leben des heiligen Symeon Stylites, en 

översättning av Hans Lietzmann i Lepzig 1908. Även The Lives of Simeon Stylites (1992), i 

översättning av Robert Doran, har använts av Hägg. Dorans bok behandlar de tre 

hagiografierna: ”Theodoretos vita” (s. 67–84), ”Antonios vita” (s. 85–100) och ”den syriska 

vitan” (s. 101–198), samtliga översatta och kommenterade (Doran 1992:67–198). 

Paul Bedjan (1838–1920) var en assyrisk präst i den kaldeiska katolska kyrkan och fram-

stående kännare av syriska texter. Under åren 1890–1897 lade han fram över 5000 sidor 

martyr- och helgonberättelser i sju volymer. År 1915 publicerade Frederick Lent en översätt-

ning till engelska av texten om Symeons liv i Bedjans Acta Martyrum et Sanctorum. Den 

syriska vita som Bedjan nedtecknade skrevs strax efter 459, medan manuskriptet i British 

Library MS. B. M. Add. 14484 är skrivet med estrangelatecken på 500-talet (Lent 2009:xviii) 

Stefan Klints funderingar i Romanen och evangeliet: Former för Jesusgestaltning i Pär 

Lagerkvists prosa (2001) är intressanta angående genre – oavsett om vi ser en Imitatio Christi 

-variant eller en mer subtil typ av indirekt Jesusgestaltning med inslag av schamanism. Om 

Johan övertagit den funktion av frälsare som Jesus har i evangelierna, utgör Jesushistorien ett 

bakomliggande mönster åt en ny, fristående berättelse (cf. Klint 2001a:65). I helgon- och 

martyrlitteraturen framställs hjältarnas öden mot bakgrund av Jesu passionshistoria, jag berör 

framdeles Klints sätt att analysera ett postfigurativt bruk av evangelierna. Postfiguration är en 

sorts Jesusgestaltning som till viss del tillämpas i Dostojevskijs Idioten (1868). 

Romanen Barabbas (1950) kan – beroende på synvinkel – beröra ”ett lidande i Kristi 

namn”. Barabbas uppfattas av många Lagerkvistforskare som en idéroman och det existenti-

ella innehållet lyfts ofta fram. Stefan Klint söker bestämma den allmänna litterära kontexten 

för Jesusgestaltningen i verket. Genom att studera dokumenterade historiska och symboliska 

läsningar av romanen, undersöker Klint om de ”kan sägas svara mot olika typer av litterära 

grepp och estetiska strategier i texten” (Klint 2001a:122). Vissa företeelser i Barabbas gör 

den till en evangelisk berättelse (till sin form), men alltför mycket i romanens struktur faller 

utanför ramen för en sådan läsart. ”Som en modern form av Jesusskildring är det antagligen 

mer adekvat att tala om Barabbas som ett ’paraevangelium’ ” (Klint 2001a:159). En berät-

telse som utspelar sig i biblisk tid och i Bibelns rum, men handlar om bearbetade bibliska 

figurer och uppdiktade gestalter. Barabbas kan också ses som en ofullbordad martyrlegend. 

När Barabbas piskas i gruvan lider han för den korsfästes skull (Lagerkvist 1950:134).  
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 I en studie av Kristus-dårar är God's Fools – The lives of the holy 'Fools for Christ' (2017) 

av betydelse, presenterad på engelska av biskop Varlaam Novakshonoff . Jag undrar överlag 

vad helgonvitor kan erbjuda som intertextuellt material när jag försöker placera typen Frälsar-

Johan i ett vidare sammanhang, men schamanforskares resultat är också av intresse. ”In this 

way polysemi can also be seen as the result of a semiotic polyvalence – an adherence to dif-

ferent sign systems” (Kristeva 1984:60). Intertextualitet kan liknas vid den estetiska energi 

som transporteras mellan texter (cf. Tenngart 2010:88). 

   Kan jag kontextualisera Lagerkvists rollfigur Frälsar-Johan på ett trovärdigt sätt? Är en 

återkontextualisering av betydelse för den litterära transfigurationen av Kristi-dåre-typen? 

 

5. Jurodivyj, ”Kristus-narren” 

5.1. Gammaltroende och dårskap 

Den ryska litteraturen har sitt nationella och andliga ursprung i området kring den gamla 

staden Kiev som var en handelsplats mellan Konstantinopel och Skandinavien redan på 400–

500-talet. År 882 blev Kiev storfurstendömets huvudstad och år 1019 gifte sig Olof Sköt-

konungs dotter Ingegerd med storfursten Jaroslav Vladimirovitj av Novogorod (”Jaroslav den 

vise av Kiev”). Jaroslavs far Vladimir I av Kiev försökte med stöd från Sverige ena folken i 

Kievriket, först genom att förena schamanism med andra så kallade ”hedniska” trosinriktning-

ar; då detta var svårt lät han döpa sig 988 och ingick äktenskap med Anna av Bysans 989, där-

igenom etablerades den grekisk-ortodoxa kyrkan i Kiev. ”Vladimir satte på allvar igång med 

att kristna sitt rike, präster, reliker, heliga kärl och ikoner importerades. Massdop förrättades i 

floderna. Kyrkliga domstolar inrättades och kyrkligt tionde infördes” (Ware 2003:83).  

Den ortodoxa kyrka som utvecklades i Ryssland byggde på de dokument Vladimir hade 

med sig från Konstantinopel och dessa var nytestamentligt präglade. Kristus hamnade alltså 

direkt i centrum på ett tydligt sätt och Ryssland ”ärvde” de bysantinska helgonen varav sex 

var saloi, ”fools for Christ’s sake” (Murav 1992:18). Efter mongolinvasionen år 1237, då 

Kiev plundrades, förändrades rysk kristendom. Under resten av 1200-talet nämns nästan 

ingenting om heliga dårar (Ibid.). På 1300- och 1400-talet växte ett nätverk av kloster upp i 

Ryssland, religiösa brödraskap och munksamhällen grundades av missionerande munkar som 

vandrade ända till Vita havet och norra polcirkeln (Ware 2003:86–90). Efter turkarnas eröv-

ring av Konstantinopel 1453 ansåg sig Moskva – både politiskt och religiöst – vara det bysan-

tinska rikets arvtagare och ryssarna hämtar sin inspiration i saligprisningarna och hos kyrkans 

segerrika helgon. ”Helgelsens väg är öppen för envar och föreskrifterna har sammanfattats i 

orden från Jesu bergspredikan” (Zernov 1955:131). När den ryska ortodoxa kyrkan blev 
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mäktig framträdde ett mycket stort antal officiellt erkända jurodivyj (Murav 1992:19). 

På 1500-talet hävdade munken Filofej från Pskov att Ryssland hade en speciell uppgift 

som världens frälsare, alla kristna skulle samlas under ledning av Ryssland. Ur de strömning-

ar av nya idéer som spreds växte Rysslands anspråk på hegemoni, det blev särskilt viktigt att 

den ryska ritualen skulle vara ”helt riktig”, att lovprisandet skulle vara ”det rätta”, eftersom 

”landet skulle vara ett mönster för hela den kristna världen” (Bodin 1994:56). De ryska bruk-

en hade fastställt vid ett kyrkomöte 1551, när patriarken Nikon ville ändra formerna för guds-

tjänsten förfasade sig de troende. Nikon utnämndes år 1652 och ansåg att den ryska ritualen 

skulle närma sig den grekiska, han var grekofil och gick klädd som en grekisk biskop. Beslut-

et väckte ont blod, den ryska traditionen skulle till varje pris bevaras enligt slavofilerna, men 

tsaren Alexej Michajlovitj var bara arton år och stod helt under Nikons inflytande. På ett 

kyrkomöte 1654 vågade bara en av biskoparna protestera mot reformerna, de flesta var dock 

emot och dessa kallades ”gammaltroende”. För de gammaltroende gällde det att försvara 

gamla ryska traditioner, det ryska kulturarvet från Kievriket stod på spel (Ware 2003:107–

116).  

De bysantinska asketernas tänkande kom dock för att stanna. Filokalia är en samling texter 

skrivna mellan 300- och 1500-talet av ortodoxa mystiker, de sammanställdes och publicerade 

1782 på grekiska och översattes till ryska 1788, Dobrotoliubie. Näst efter Bibeln anses Filo-

kalia vara den text som haft störst inflytande på tänkandet inom ortodoxa kyrkan. Människo-

anden består av två delar nous och logistikon – nous strävar efter helhet och ser Gud, logisti-

kon kan formulera det som människoanden skådar. Människan är långt från sitt naturliga till-

stånd, hon måste växa i Guds likhet och gudomliggöras (Pohjanen 2006:20–21). I den noetis-

ka friheten skådar den troende Gud. Så föds den nye Adam ”som förnyas till verklig kunskap 

och blir en bild av sin skapare” (Kolosserbrevet 3:10). ”I denna nya Adam finns, tack vare fri-

heten från lidelsen, varken kvinna eller man[…]Kristus är allt och i alla” (Pohjanen 2006:61).  

Staretsen Zosima i Dostojevskijs Bröderna Karamazov exemplifierar de heliga, ortodoxa 

munkar som var andligt erfarna vägledare i själsliga frågor (Dostojevskij 1986:33–41). Ge-

nom dessa staretser – som drog sig undan staten och skapade en monastisk förnyelse – påver-

kades många lekmän (Ware 2003:119–130). För ryska konstnärer, filosofer och författare står 

de gammaltroende för ”det äkta ryska arvet” bortom sovjetmakten och den ryska kejserliga 

autokratin. Dårskapen-i-Kristus utgör en extrem och mycket speciell form av ortodox askes: 

”Dårarna uppfattades i det gamla Ryssland som straffrättsligt immuna” (Bodin 1998:88).  

I Dostojevskijs romaner nämns ofta ”gammaltroende”, Nikon hade genom sina reformer 

skapat en konflikt i den ryska kyrkan och i det ryska samhället som inte är helt bilagd än i 
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dag. Reformerna framkallade både skräck och dårskap. När Peter den store sekulariserade 

Ryssland i början av 1700-talet isolerade sig gammaltroende från samhället, de stod mot den 

förvärldsligade statsmakten och såg tsaren som Antikrists företrädare. De väntade på ”yttersta 

domen”, ett starkt eskatologiskt tänkande hör ihop med de gammaltroende. Många kolonier 

uppstod i de djupa ryska skogarna och gammaltroende förföljdes under hela tsartiden. De var 

diskriminerade ifråga om arbete, utbildning, och juridiska rättigheter; de kastades i fängelse, 

förvisades, pryglades, avrättades och anklagades för högförräderi eftersom de inte bad för 

tsaren i sina kyrkoböner. Grupper av gammaltroende begick massjälvmord genom att stänga 

in sig i kyrkorna, strö hö på golvet och tända på samtidigt som de sjöng begravningshymner 

över sig själva (Bodin1994:63). De begick ”elddopet”, något också Frälsar-Johan gör (cf. 

Lagerkvist 2017:41–43). Av intresse gällande dramatiska frälsarfigurer, är att ritualen spelar 

en central roll i den rysk-ortodoxa kyrkan och uttrycker dogmen. Ett ceremoniellt mönster kan 

anses vara en avbild av den himmelska verkligheten – ett liturgiskt allkonstverk. ”Varje rörel-

se, varje gest, varje ord uttrycker ett djupt sakralt sammanhang, som den troende uppfattar 

och tolkar” (Bodin 1994:55).  

Bodin anser, med hjälp av Bachtin, att det existerar två kulturer parallellt i Ryssland, den 

ena söker det vackra, förnuftiga, harmoniska och höga, den andra står för det fula, dåraktiga, 

vansinniga, kaotiska och låga. De balanserar varandra, men under vissa perioder överväger 

antingen den ena eller andra sidan. Den ortodoxa kulturformen gestaltar dessa två kulturer och 

Kristus-narren personifierar ett dårskap som betraktas på olika sätt beroende på samhällskli-

matet (cf. Bodin 1998:102–103). Schamanen är också en figur som står på gränsen i det psy-

kiska livet, han ses som en gränsvakt i samhället. Vid sammanbrott bryter han sönder och för-

nyar, och blir därigenom en metafor för oliktänkande. Den känsliga öppenhet som schamanen 

har gör honom till en udda figur, han kan rabbla formler och framstå som ”konstig” (liksom 

Frälsar-Johan) – en person som går på minerad mark inför en annalkande psykos (Deftereos 

2013:187). 

Lev Sjestov (1866–1938) var mycket intresserad av både schamanen och Kristus-narren 

och återvände regelbundet till dylika figurer i sina litteraturhistoriska studier för att kritisera 

europeisk rationalism. Enligt Sjestov bar den västerländska kulturen på en konflikt mellan 

förnuftstro och insikten att människan till sitt innersta väsen överstiger förnuftet (Bodin 

2009:193).  
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5.2. Frälsar-Johan i ”ett ryskt perspektiv” 

När det gäller helgonlitteratur avstår hagiografen ofta från det väsentliga i den egna posi-

tionen – utanförstående i förhållande till en helig person. Den som skriver om helgon är 

ödmjuk och använder sig av ren traditionalism, då helgonbiografier bör vara konventionellt 

utformade. Här finns inte plats för några individuella initiativ. ”[D]etta medvetna avstånds-

tagande från det adekvata ligger mycket långt ifrån den heliga dårskapen, för den heliga 

dårskapen är individuell” (Bachtin 2000:191). Det finns dock en modell, Nikolaj Karamzin 

som skrev Det ryska rikets historia (1816–1824) i tolv band ”created a stereotype of the 

iurodivyi for generations of writers to emulate, reference, and appropriate for their own 

artistic purposes” (Kobets 2011:26). Sedan skrev Aleksandr Pusjkin (1799–1837) versdramat 

Boris Godunov (1830) som inspirerade till Modest Musorgskijs opera med samma namn 

(1873). I Boris Godunov skildras en dåre som har profetisk förmåga. Pusjkin skriver efter 

publikationen i ett brev till en vän: ”Om jag hade varit dåre i Kristus, hade jag nog varit lyck-

ligare” (Bodin 1994:95). Karamzins historieutläggning öppnade dörren för forskning om 

jurodivyj. I slutet av 1800-talet ansågs den helige dåren vara ett slagkraftigt fenomen, efter 

åratal av förtryck blev jurodivyj ett centralt motiv i det intellektuella och andliga Ryssland 

(Kobets 2011:25). 

De former för en ”innebördslig helhet” som gäller för heliga män i hagiografier samman-

faller sällan med verkens konkreta former, och tydligt är att de berättelser som finns om dårar-

i-Kristus liknar helgonlitteraturen. Bachtins uppfattning om den individuella heliga dårskapen 

bygger på hans Dostojevskijstudier och precis som i Dostojevskijs verk finns hos Lagerkvist 

en relation mellan författaren och dåren, ”ibland närmar de sig varandra, ibland skiljer de sig 

skarpt åt” (Bachtin 2000:193). 

Lagerkvist skriver: ”han som skall frälsa människorna, han går ensam, som en främling 

bland dem. Han har inget hem här, ingen glädje, ingen sorg som hör jorden till. Han är en ut-

stött, för i honom brinner elden som vill förtära dem” (Lagerkvist 2017:35). Kyrkans inställ-

ning till dessa ”dårar” som verkade i Kristi namn var ambivalent. På 1800-talet var vissa rysk-

ortodoxa präster emot fenomenet ”heligt dårskap”, de såg beteendet som okristligt, men folket 

ville ha sina Kristus-narrar, så prästerna fick ge efter. Slavister som Ewa Thompson med fler 

har konstaterat att vissa drag är kristna, andra pekar mer mot schamanverksamhet (såsom 

klädsel och hängande krimskrams). Isak från Kiev anses av dem som studerat hans helgon-

biografi vara den första ryska jurodivyj, han dog år 1090. Isaks glödande tal är specifikt för 

Kristus-dårar: ”Just as gold is tried in fire, so men are tested in the crucible of humility” 

(Kobets 2011:250). Likaså Frälsar-Johan ”talar full av hänryckning” och elden brinner inom 
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honom. ”Jag är som en låga som flammar högre och högre” (Lagerkvist 2017: 33). Likt sina 

föregångare beskriver han sin ”himmelska hänryckning, hur allting glöder och förtärs” inom-

bords (Ibid.).  

De var ”sanningssägare”, frälsarfigurerna i ryska byar och städer, och de trodde sig stå 

mycket nära Gud – att de inte kunde ta hand om sig själva ordentligt tolkades som ett tecken. 

Med en blandning av rädsla, vördnad och hånfullhet möttes dessa Kristus-narrar. Fabreus 

betonar i sin analys att Frälsar-Johan av sin omgivning uppfattas som en falsk profet, eftersom 

dylika profeters öde enligt Uppenbarelseboken är att förtäras av eld (Fabreus 2002: 118). 

Barnen säger ”Frälsar-Johan” som ett tillmäle och Thompson nämner en jurodivyj som vörda-

des därför att han en gång förutsade en eldsvåda. När torrperioden var över och risken för 

eldsvådor hade minskat började alla behandla honom respektlöst, eller brydde sig inte om 

honom, samma personer som vid ena tillfället vördade och respekterade Kristus-narren, för-

löjligade honom vid ett senare tillfälle (cf. Thompson 1987:22). 

När Frälsar-Johan irrar omkring på vägarna och varken vet vem han är eller var han be-

finner sig, stämmer bilden av Lagerkvists protagonist med otaliga beskrivningar av kring-

irrande jurodivyj. Det teologiska försvaret och den bibliska förankringen är Pauli ord i Första 

Korinthierbrevet. I motsats till munkar isolerade sig de heliga dårarna inte, utan uppträdde i 

städerna på torget, på kyrktrappan och även i horhuset. Vasilij den salige, en av Rysslands 

mest älskade dårar, hällde över sig det vin som Ivan den förskräcklige bjöd honom på och 

anspelade på Uppenbarelsebokens vredesskålar och bådade Guds straffdom över den orätt-

färdige tsaren (Bodin 1994:85–87). 

Dostojevskij, som ofta skildrar jurodivyj i sina verk, skapar gärna en spänning mellan dår-

figuren och den västerländska synen på dåren. ”Huvudpersonen i hans roman Idioten kallades 

i en förstudie helt enkelt Dåren i Kristus, och han har verkligen stora likheter med dårgestalt-

en. Båda besitter en allomfattande ödmjukhet, båda uppfattas som dårar av sin omgivning, 

båda fungerar som katalysatorer av händelseutvecklingen” (Bodin 1994:96). 

I ett brev till syskonen den 28 februari 1916 från Holmestrand ber Pär Lagerkvist brodern 

Gunnar att hämta Dostojevskijs Der Idiot på tyska i Stockholm och ta med sig romanen (La-

gerkvist 1991:62). Under åren 1919–1920 spred sig en ”Dostojevskijfeber” i svenska intellek-

tuella kretsar, berättar Alf Ahlberg i brev till Sven Linnér, och ”Hissen som gick ner i 

helvete” (ingår också i Onda sagor) jämför Linnér med inslag i Bröderna Karamazov (Linnér 

1961: 283–284). 

Till August Brunius skriver Lagerkvist 1922, apropå en artikel om ”Dostojevskijkulten”: 

”Något som stött mig är din anmärkning att hans ständiga sysslande med epileptiker skulle 
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betyda en naiv självbespegling. Jag tvivlar på att han haft något särskilt nöje av att se sig i 

spegeln. Grunden är väl långt naturligare funnen i hans sjukliga tvång att ständigt kretsa kring 

denna hemska realitet som märkt honom själv, och därmed är man väl inne på ett område som 

är tabu, där den ena människan inte har rätt förebrå den andra någonting. Men när du reagerar 

mot beundrarnas försök att i epilepsin se en helig sjuka, så är jag helt med” (Lagerkvist 1991: 

206). Det är för övrigt mot bakgrund av den levande dårtraditionen vi kan förstå Rasputins 

roll i Ryssland strax före revolutionen 1917. 

Dårskapet-i-Kristus var omkring sekelskiftet 1800/1900 en alldeles särskild rysk företeelse 

som kan studeras i både rysk historia och skönlitteratur. Bodin nämner att Bachtins uppdel-

ning – hierarkisk, harmonisk ”högkultur” och karnevalisk, folklig ”lågkultur” – accepterades 

av exempelvis Panchenko, medan några andra nutida litteratur- och kulturforskare använder 

Michel Foucaults Vansinnets historia i sina studier av jurodivyj (Bodin 2011:354). Jag har här 

valt Panchenkos linje, som är mer ”specifikt rysk”. 

Framställningen av Frälsar-Johans tal och språk blottar en växelverkan mellan berättarens 

berättelse och den implicite författarens berättelse; novellen riktar sig mot en implicit läsare 

vars reaktioner den i viss mån föregriper. Läsaren har framför sig dels den händelse som be-

rättas i novellen, dels själva berättandets händelse (i vilken jag deltar som läsare); verket i 

dess händelsefullhet inbegriper både texten, den värld som gestaltas och min läsning med till-

hörande associationer. Läsarens inre tal kan ses som ett filosofiskt drama i vilket införlivade 

texter utgör synpunkter på den novell som behandlas. Den egenartade beröring med varandra 

olika röster har, såsom de framstår i min läsning av Frälsar-Johans monologer, för tanken till 

intertextualitet. ”De närmas, förflyttas mot varandra, kommer delvis att korsa varandra och 

skapa motsvarande oregelbundna växlingar kring brottytorna” (Bachtin 1991a:256). 

 Rikard Schönström betonar i sin avhandling att Lagerkvist har en särskild strategi i sitt 

skrivande, med olika estetiska grepp ”suspenderar” han referensen i texterna, han tömmer 

framställningen ”på definitiva bestämningar endast för att läsaren skall kunna fylla 

tomrummen med konnotationer av olika slag” (Schönström 1987:241). När det gäller 

”Frälsar-Johan” har novellens innehållsliga aspekter en direkt motsvarighet i skildringens 

expressionistiska formspråk. Lagerkvist har ”satsat på att framhäva och utforska vissa 

allmänmänskliga erfarenheter som här förknippats med den bibliska gestalten – lidandet, 

främlingskapet och ångesten” (Klint 2001a:180).  

Dostojevskijs romaner serverar två olika kategorier av jurodivyj-typer – den groteska och 

den sublima – som uttrycker dialektiken mellan ont och gott. Om Frälsar-Johan lyfts upp till 

en estetisk sfär, kan dåren-i-Kristus liknas vid orden som uttalas. I sin attityd till dem han till-
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talar och i sitt sätt att vara saknar Frälsar-Johan all elegans, de andra begriper ingenting: ”Men 

de förstår mig ju inte!” (Lagerkvist 2017:38). Han vill frälsa dem med sina ord, hela uppen-

barelsen eftersträvar att vara en frälsare, något som kräver en åskådning som sätter estetiska 

värden före så kallad ”social hänsyn”.    

På den diskursiva nivån – i den språkliga helhet som ”Frälsar-Johan” är – spelar diktjagets 

frälsarretorik en viktig roll. En urskiljbar språklig stil, dess enhetlighet, ger novellen ett este-

tiskt värde. När retoriken uppfattas som ett poetiskt språk är visserligen orden laddade med 

någonting specifikt för Lagerkvists historiska och sociala sammanhang, men oavsett ordens 

möjliga betydelser, är andemeningen underordnad den dominerande diskurs som diktjaget 

Johan formulerar inom ramen för novellen. Frälsarspråket kan ses som ett absolut språk, dess 

diskursiva grund är monologisk.  

När Frälsar-Johan-figuren sätts in i ett vidare sammanhang, blir de estetiska kvaliteterna 

mindre viktiga, det är den brinnande frälsarkraften och försöken att skapa en troende gemen-

skap – alltså ”dårens” funktioner – som hamnar i centrum. I både Ryssland och Sverige vill 

Kristus-narren återupprätta en förlorad entydighet och visa vägen tillbaka till Gud. Den helige 

dåren tror att det finns en ursprunglig ordning i världen som det går att återupprätta, och ur 

Bibeln och helgonbiografierna hämtar han sina idéer om denna ordning. Sökandet efter den 

förlorade enheten förenar poeten och galningen. 

Den ”underliga människan” är alltid en främling, för många Kristus-dårar är vitsen och 

pantomimen ett sätt att bevara utanförskapet. Traditionella samhällsvärderingar utmanas 

kontinuerligt, de vill inte ”vara som andra”, vilket för tanken till Rameaus brorson (1762) av 

Denis Diderot, diskuterad av Julia Kristeva. ”Min sista utväg var att slänga ut några ironiska 

ord som räddade min ensliga applåd från att verka komisk” (Kristeva 1997:144). Anledningen 

till att brorsonen har folk omkring sig är den bisarra säregenheten – han är annorlunda och 

andra skrattar åt honom. När Frälsar-Johan förkunnar Guds ord och människorna skrattar 

tänker han: ”Jag förstår inte varför de skrattar” (Lagerkvist 2017:30). Är ironin som läsaren 

anar en tragikomisk sida av skrattets sanning? Uppriktigheten är en omkastning av det falska 

talet och Kristeva ser vitsen som ett korrigerande av lögnen i Främlingar för oss själva 

(1997). Frälsar-Johans utsagor – som inte är medvetna skämt – framstår gång på gång som 

lustigheter i åhörarnas öron. ”Skulle vitsen med andra ord inte kunna existera som sådan an-

nat än för ett medvetande i rörelse som gör sig främmande för sig själv för att i det samma 

lyckas framkalla en annan mening, men också meningens andre, en explosion av förnöjelse” 

(Kristeva 1997:144). 

6. Jurodivyj – helgon eller schaman? 
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6.1. Tecken och topos 

Mången jurodivyj hade en blänkande metallbit hängande i pannan, jämför ”fästad med en 

osynlig tråd kring min panna bär jag en stjärna som jag huggit ut av bleckplåt, den lyser och 

tindrar i solen, den syns på långt håll, den strålar så att alla måste lägga märke till den” (La-

gerkvist 2017:29). Blänkande stjärnor och andra astralsymboler har ett samband med exem-

pelvis votiska schamaner som var kända för att använda plåtbitar och metallföremål under 

schamanritualerna. Thompson som studerat The Holy Fool i den ryska kulturen funderar 

mycket över schamanpåverkan: ”in addition to the native Slavic paganism, contacts with the 

Turkic and Finnic people of Russia and Siberia contributed to the survival of shamanic cus-

toms and to the development of holy foolishness as one of the most cherished Russian socio-

religious institutions” (Thompson 1987:101). 

”Guds helige Symeon” utförde underverk och botade sjuka (Hägg 2008:149). Det finns ett 

samband mellan dårskap-i-Kristus och onda andar. En ”dåre” förmodas vara besatt av onda 

andar och dessa talar genom den besattes mun, därför har den angripne övernaturliga för-

mågor. De som hade fått Den helige andes kraft vet mer än vanliga människor och kan bete 

sig märkligt. Det finns ett gränsområde mellan änglar och demoner där Kristus-narren kan 

verka, och publiken vet aldrig riktigt hur de skulle bedöma den helige dåren (cf. Rydén 

1981:110). 

Aljosja Karamazov är både helig dåre och vis man, medan fader Ferapont är en tydligare 

utmejslad jurodivyj. Han hedras av munkarna, men är ändå en dåre i marginalen. Både Aljosja 

och fader Zosima är dårar-i-Kristus, men framstår inte som lika galna som Ferapont. Dosto-

jevskij låter visserligen Zosima vara ”under betryck så länge han lever på jorden, och hans 

vaksamhet mot demoner får aldrig släppa” (Linnér 1982:147). För Zosima, liksom för andra 

jurodivyj, är förbindelsen mellan det jordiska livet och evigheten öppen. Alsjosja kallas till 

och med för jurodivyj:  

”Aljosja avbröt sig och tystnade.  

– Ni… Ni… ni lilla jurodivyj där, det är just vad ni är! klippte Katerina Ivanovna av helt 

tvärt, alldeles blek i ansiktet och med läpparna förvridna av ilska” (Dostojevskij 1986:214). 

Genom att Dostojevskij låter flera olika rollfigurer vara Kristus-narren får läsaren en bild 

av denne specielle figurs mångfasetterade karaktärsdrag. Dostojevskijs dårar-i-Kristus liknar 

inte de bysantinska föregångarna, på grekiska kallades de saloi (singularis salos), ”fånar” eller 

”imbecilla”. I antiken fanns två termer för ”dåre”, salos och moros: ”Salos became the usual 

designation in Greek for the 'fool for Christ's sake[...]The New Testament term moros was not 

used” (Metzler 2016:36). Irina Metzler påpekar dock att det inte helt och hållet var en teknisk 
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term tillhörande hagiografin (som tidigare forskare antog), utan användes också som nedsät-

tande benämning mer generellt. Dårarna-i-Kristus fanns i Bysans fram till 1000-talet då tradi-

tionen nästan helt dog ut, enligt rysk-ortodoxa helgonbiografier övertogs dårtraditionen av 

ryssarna från och med år 988 (Bodin 1998:94). 

Symeon styliten är den förste dåren-i-Kristus som fått äran att tillägnas en egen biografi. 

Det märks tydligt att det inte handlar om en asket enligt grekisk modell, även om vissa lik-

heter med cynikerna lyfts fram. Ytliga gemensamma drag räcker dock inte för att påvisa något 

samband (Rydén 1963:17–18). Trots att Symeon enligt initierade forskare inte påverkades av 

cynikerna, och det inte finns något direkt inflytande på biografin Symeon stylitens liv, kan vi 

ändå se ett litterärt samband mellan Leontios levnadsteckning över den helige Symeon 

styliten och den litterära tradition som kretsar kring Diogenes från Sinope (404/412–323 

f.v.t.) (Krueger 1996:92). 

De heliga dårarna i Syrien betraktades ofta som ”syndabockar” då de levde som eremiter 

ute i öknen. Dåren tog på sig andras synder och bad till Gud för såväl egen som andra männi-

skors frälsning. ”It takes little effort to make connections between the fool as scapegoat and 

truth-speaker with the gospel of Jesus[…]When he was finally punished for truth-speaking, 

Jesus became the scapegoat figure, the one upon whom the sins of the people were projected” 

(Stewart  1999:46–47). Ilska, hat, grymhet och folkhopens andliga blindhet följde Jesus Kris-

tus på väg till Golgata, och samtidigt som Kristus-dårarna utsätts för liknande smälek, kan de 

använda syndabockstänkande som ett knep då de ägnar sig åt helbrägdagörelse, med exempel 

i Bibeln. I Markusevangeliets femte kapitel berättas om ”Den besatte och svinhjorden”: 

”[11]Nu gick där en stor svinhjord och betade på bergssluttningen. [12]Andarna bad honom: 

”Skicka bort oss till svinen, så kan vi fara in i dem!” [13]Det lät han dem göra. Och de orena 

andarna for ut ur mannen och in i svinen, och hjorden rusade utför branten ner i sjön. Om-

kring två tusen djur var det, och de drunknade i sjön” (Markusevangeliet 5:11–13). Bland 

schamaner är syndabockstänkandet av vikt som ”healingteknik”: ”The shaman formally shifts 

the illness-producing elements to other beings or objects. One way of formally moving sins to 

animals is called ’scapegoating’, like the process narrated in the Old Testament” (Amalraj 

2000:42–43). Jämför: ”[22]Bocken skall bära alla deras synder med sig ut i ödemarken och 

släppas lös där ute i öknen” (Tredje Moseboken 16:22).  

I berättelserna om Symeon handlar det i flera fall om ormar, bilder av Symeon styliten från 

500-talet visar ormar kring helgonets pelare, eller en jätteorm som ringlar runt pelaren. I 

Symeon stylitens liv av lärjungen Antonios blir en stor orm, som fått en träflisa i ögat, helad 

genom att vara i närheten av Symeon (Hägg 2008:151).  
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Ex voto, minnestavla av silver föreställande Symeon styliten (från 500-talet). Offergåva funnen bland kyrksilvret 
i en syrisk kyrka i Ma’arrat al-Nu’man (Syrien), (cf. Mango 2002:118). 
 

I ett annat fall ger Symeon en kvinna som är besatt av en orm en deg av jord. Läkaren kunde 

inte bota kvinnan, men ”folket i hennes hus” gav henne Symeons speciella vatten och jorddeg. 

”När de hade gjort som han föreskrev, märkte de att odjuret började röra på sig inne i henne. 

Hon kastade sig till marken, varpå odjuret kröp ut och körde huvudet i muren och dog. Alla 

lovprisade Gud” (Hägg 2008:150). 

Såväl Kristus-dåren som schamanen är förmedlare mellan olika sfärer och de flesta av dem 

tillskrivs helbrägdagörande förmågor. Sjukdom uppfattas som ett resultat av bristande förmå-

ga gällande samspelet med högre makter. Schamaner i rollen som ”mediators and healers” 

tillkallas för att handskas med faran (Harvey 2005:149). Den som tagit på sig ”dårrollen” är 

av betydelse som medlare då motsatser mellan ovan och nedan framträder – det kan vara 

mellan prästerna och folket, eller Gud och Satan, eller människor och kräldjur. ”There is no 

necessary ontological difference between humans and other-than-humans” (Harvey 2005: 

151). 

Isak från Kiev ansågs av vissa vara en asket som låtsades vara galen, av andra en dåre som 

blivit helgon. Topos utformas i alla fall, författaren till Isaks helgonbiografi hade en psykiskt 

sjuk man framför sig, men lyckades tolka Isaks bisarra personlighet och avvikande beteende – 

liksom publikreaktionerna – på sådant sätt att Isak tycks framstå som medvetet provokativ. 

Enligt biografin försöker Isak skymfa uppsatta människor och dör martyrdöden som en Kris-

tus-narr. Genom att presentera Isaks livsgärning som ett framgångsrikt sätt att bekämpa 

demoner, legitimerade hagiografen dårskap-i-Kristus som asketisk modell och kunde sam-
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tidigt understryka att dårskapsvarianten var mycket bättre och mer värd än andra asketiska 

sätt att leva för Kristus. Författaren till Isaks vita bidrog med flera hagiografiska mönster och 

använde asketism som ram för att presentera jurodivyj. Isaks asketiska liv kulminerade i seger 

över de onda andarna, tack vare dårskapet-i-Kristus; därigenom omvandlades bysantinsk kon-

venans gällande helgonbiografier. Hagiografen begränsade medvetet modellen för en Kristus-

narr och framställde ett nytt litterärt tema, eller topos, då han skrev en mycket originell berät-

telse om dårskap-i-Kristus. Isak från Kiev är startpunkten i jurodivyj-traditionen (Kobets 

2011:245–268). 

Märkligt nog bleknar askesen som topos, som initialt var de heliga dårarnas grundbult. I 

Lennart Rydéns utgåva av Andreas salus vita, The Life of St Andrew the Fool (1995) fram-

kommer att Andreas är en världslig figur och ingen asketisk eremit. Som mycket vacker pojke 

köptes han av Theognostos i Konstantinopel, ”who used him for his personal service” (Rydén 

1995:13). Slavgossen Andreas väcker stor beundran hos alla som möter honom: ”all were 

impressed by his looks and the shape of his body, the intelligence and modesty of his soul, 

and his neat penmanship” (Ibid.). Enligt helgonbiografin blev han en helig dåre på grund av 

Guds försyn och som den ende av de bysantinska helgonförklarade dårarna är Andreas en 

lekman utan ett asketiskt liv. När Andreas införlivades i den ryska samlingen hagiografier, 

hävdades att Gud vidrört honom och att han helhjärtat givit sig hän för att bli en jurodivyj 

(Kobets 2001:137). Helgonet Anderas dog 936 och räknas jämte Symeon styliten som ”dåren 

som går in i staden”, medan Isak från Kiev var munk i ett grottkloster. Det var genom Ivans 

efterföljare i Ryssland ”stadsdåren” blev en jurodivyj-modell och det världsliga kopplades 

samman med det djupt religiösa. Den ryske dåren-i-Kristus fick en bestående topos som ett 

mellanting mellan heligt och profant. 
 

In Byzantine hagiographic tradition St. Andrew’s vita marked the pinnacle 
and also the end in the evolution of the holy foolish paradigm and of the 
corresponding hagiographic genre. Yet, in Russia, it inaugurated the emer-
gence and development of both. In Russia, St. Andrew’s vita has been con-
tinuously viewed both as the paradigmatic holy foolish vita and a prototype 
for the genre and has been continuously emulated by Russian hagiographers 
(Kobets 2001:73).   
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6.2. En helgonliknande figur med schamandrag  

Uttrycket jurodivyj Khrista radi användes initialt i Kiev som en referens till det bysantinska 

pelarhelgonet Symeon styliten, men efter Isak fick benämningen andra konnotationer 

(Thompson 1987:11). Enligt biskop Varlaam Novakshonoffs helgonutläggning – med biogra-

fier arrangerade i kronologisk ordning – hamnar Isak som nummer sju bland ”Holy Fools for 

Christ”, de sex första är från Egypten, Konstantinopel och Syrien och vördas av den rysk-

ortodoxa kyrkan som helgon. Efter Isak räknas tjugotre ”jurodivyj-helgon” upp, den siste dör 

1996 (Novakshonoff 2017:iii–iv). Isak behandlas ungefär som Frälsar-Johan, när han försöker 

få barnen att följa Kristus kommer deras föräldrar och skäller på honom, eller slår honom. ”In 

this way, the saint grew in patience, for he endured everything meekly: the blows, the revile-

ment and the cold which cut through his scanty clothing and nearly bare feet” (Novakshonoff 

2017:49). Frälsar-Johan duckar när barnen ropar elakheter: ”Under deras skrik och oväsen ba-

nade jag mig väg och kom undan. Jag gick in på snickare Lundgrens gård och grät” (Lager-

kvist 2017:35).  

Aljosja framställs i Bröderna Karamazov som en helgonlik figur. Gestaltningen alluderar 

på dårtraditionen, vilket framkommer redan i romanens förord (se också repliken av Katerina 

Ivanovna ovan). Porträttet av Aljosja – den vise dåren/tragiske narren – ansluter delvis till en 

hagiografisk tradition, men både Thompson och Harriet Murav placerar Aljosja i jurodivyj-

kategorin. Mattias Huss som studerar den nytestamentliga föreställningen om utblottelse 

(kenosis), vill emellertid inte gärna se Aljosja som en Kristus-narr – även om romanfiguren 

lämnar allt för att leva i Kristi efterföljelse. ”Det är när vi kommer till ödmjukhet, självföröd-

mjukelse, icke-motstånd och accepterande av lidande och död som vi finner att Aljosja inte är 

så helt igenom helgonlik ändå” (Huss 2008:229). Just detta ser jag som en jurodivyj-indika-

tion. Aljosja är inte ett helgon i Huss mening, i överensstämmelse med den ortodoxa vita-

traditionen, men axlar Zosimas mantel och enligt dårtraditionen framstår han – liksom sin 

läromästare – som klärvoajant (cf. Huss 2008:238). 

Dostojevskijs inblick i och kunskap om slaviska hagiografier är väldokumenterad. Det 

finns mängder av referenser till ortodoxa helgon, inte endast i Dostojevskijs romaner och 

artiklar, utan också i hans brev och anteckningsböcker. I gamla helgonvitor fann han proto-

typer för sina hjältar. Gällande Fader Zosima skriver Dostojevskij i augusti 1879: ”I have 

taken the person and figure from old Russian monks and prelates” (Børtnes 2007:91). Furst 

Mysjkin är hämtad från de helgonlegender som kretsar kring heliga dårar och Dostojevskij 

understryker i sina anteckningsböcker från tiden då Idioten skrevs att jurodivyj är ett centralt 

fenomen (Ibid.) 
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När det gäller helgonbiografier är det ”svårt att finna ren biografi, ren lyrik, en ren karaktär 

och en ren typ. Vanligen har vi att göra med en förening av ett antal ideala moment” (Bachtin 

2000:192). ”Helgonromanen” är en helgonbiografi där det fiktiva helt tagit överhanden. Det 

faktiska momentet kan bestå enbart av helgonets namn, ett helgon som firas en viss dag, utan 

att någon vet något om vederbörande. ”Så har man byggt ett ’liv’ av de traditionella elemen-

ten, gärna givit det en autentisk prägel genom att förlägga det till sin egen trakt och införa 

historiskt kända personer i handlingen, samt låtit en dramatisk och gripande martyrdöd av-

sluta det blivande helgonets jordiska tillvaro” (Hägg 1980:218). 

Det ryska folket, oavsett bildning, älskade helgonlegender och hagiografer kunde hitta på 

alla möjliga incidenter som de tillskrev sina helgon, allt för att dessa skulle framstå som rik-

tigt heliga. Ett exempel ur Bröderna Karamazov: ”är det sant, helige fader, det där som berät-

tas i helgonkalendern om en helig undergörare som blev pinad för sin tro och när man till sist 

högg huvudet av honom, reste han sig, tog upp sitt huvud och 'kysste det artigt' och gick sedan 

länge omkring och bar det i händerna och 'kysste det artigt'. Är det sant det där eller inte, högt 

ärade fäder? – Nej, det är inte sant, sade staretsen” (Dostojevskij 1986:54). 

Av de olika kategorier som uppstod inom genren ”helgonvitor” var Kristus-narren en, ofta 

sedd som ”apokryfisk hagiografi”, och många ryska författare har bakat in jurodivyj i sina be-

rättelser. Bachtin skriver att narrens roll i folkets nationella självmedvetande var av stor bety-

delse. När jurodivyj ges plats i romanen återupprättas den brutna förbindelsen mellan det folk-

liga torget och litteraturen, dårarna har en litterär position som ”prosaallegorier” eller ”prosa-

metaforer”. ”Detta handlar ju om hela människans allegoriska existens, hennes världsåskåd-

ning, något som absolut inte sammanfaller med skådespelarens framförande av en roll (även 

om det finns beröringspunkter)” (Bachtin 1991b:83). ”Helig enfald” har erhållit en specifik 

och snävt vardaglig betydelse i rysk litteratur. 

Panchenko ser Kristus-narren som både spektakel och social protest, under medeltiden var 

holy foolishness (jurodstvo) en institutionaliserad protestform, och senare erkändes de heliga 

dårarna av kyrkan, men hamnade i botten av alla helgon, till och med under styliterna och 

flagellanterna. Dåren-i-Kristus går till kyrkan endast för att stå utanför och ställa till gräl och 

kiv och en massa besvär [shalovat] (Panchenko 2011:115). Kristus-narren är alltså ett ”låg-

statushelgon” enligt detta tänkesätt. Den helige dåren på rysk mark blev på sätt och vis en 

bastard. I enlighet med Thompsons teorier om schamaninslag, hävdar Carroll Keith att intres-

set för järnobjekt och plåtbitar framstår som den stora skillnaden när den ryska Kristus-narren 

jämförs med grekiska varianter av dårskap-i-Kristus (Keith 1992:30). Dostojevskijs romaner 

avslöjar att vördnad för jorden hänger samman med bilden av Kristus-narren, Aljosja om-
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famnar marken, kysser den och gråter när han sett den döde Zosima i kistan (Dostojevskij 

1986:399–400). ”The hagiographic elements in the description of Alesha’s moral nature 

harmonize with the iconographical representation of his appearance” (Børtnes 2007:92)  

 De idealistiska porträtten av ädla och upphöjda dårar är ett sätt att framföra en tro på den 

kristna etikens förmåga att övervinna det onda. Sonja i Brott och straff, Mysjkin i Idioten och 

Aljosja i Bröderna Karamazov förkroppsligar ett Kristusideal fyllt av dårskap. ”The saintly 

fool grotesque Ferapont uses nature as a negation of human community” (Keith 1992:304). 

Den groteske Kristus-narren och den sublime uppställs som två olika typer, även om Dosto-

jevskij inte målar upp ont och gott så kategoriskt enkelt; ändå framkommer att de groteska 

dårarna har sina förlagor i Dostojevskijs samtid. Deras funktion är att blotta behovet av fräls-

ning för syndarna, dessa dårar-i-Kristus antyder en bakomliggande tro på det onda som märks 

i både Dostojevskijs och Lagerkvists alster (cf. Lagerroth 1968:185). 

Bilden av furst Mysjkin föddes när Dostojevskij dag efter dag – på ett konstmuseum i 

Basel år 1867 – stod framför Hans Holbeins målning Den döde Kristus (1523) (Lagerlöf 

2008:125). Vad som finns hos både Mysjkin och Frälsar-Johan är tanken ”att man måste bli 

som ett barn för att komma in i Guds rike” (Lagerlöf 2008:131). Furst Mysjkin har liksom 

Kristus-narren värderingar som ligger utanför det sociala anseendets område – konventionen 

drabbar dem inte. När Dostojevskij låter Mysjkin ”hamna i idioti” på grund av smärtan över 

sina misslyckanden, då Nastasia Filippovna ligger död, är han en dåre-i-Kristus – såsom 

Frälsar-Johan är i elden. De bryr sig inte om vad andra tycker om dem, blott Gud betyder 

något. ”Förlåt ett hjärta som brinner ...bara av längtan att få offras...att få dö...att få dö...” 

(Lagerkvist 2017:42). 

För att förstå Frälsar-Johan behövs något mer än evangelierna, intertextuellt är både Dosto-

jevskijs dårar och ryska helgonvitor av betydelse. Det är framförallt helgonbiografier som 

serverar en Frälsar-Johan-modell. Helgonvitor har det gemensamt att de handlar om män-

niskor som framställts som Guds särskilda redskap, eller förtrogna, med mycket varierande 

grad av förankring i den historiska verkligheten. Helgonbiografier behandlar olika sidor av 

helgonens liv och gärningar, ofta för att egga läsaren till ivrig fromhet och goda gärningar, 

med helgonet som föredöme. Jurodivyj-vitorna är texter som – till tröst för på olika sätt an-

satta kristna läsare – demonstrerar hur de gudomliga krafterna griper in i helgonets liv till 

skydd mot det onda, och därför är en realitet att räkna med. Dessa skrifter pläderar för en 

omstridd gestalt och en viss livsform. ”Helgonets död var oftast liktydig med ett martyrium; 

således var också de antika martyrakterna en viktig, kanske den viktigaste inspirationskällan 

för de hagiografiska författarna” (Hägg 1980:218). 
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Mitt i mångfalden av speciella Kristus-dårar finns gemensamma, återvändande drag och 

hagiografin bärs upp av en enhetlig historiesyn: historien ses som den process i vilken Gud 

genomför sitt frälsningsverk och i vilken människans eviga väl och ve avgörs. Dostojevskijs 

sätt att återuppliva Kristus-narren i Idioten och Bröderna Karamazov visar hur den tradition 

som helgonbiografierna förmedlar, med paradoxer och motsägelser, en värld i vilken gränsen 

mellan demoniskt och gudomligt dårskap inte är tydlig, fångas upp. Jurodivyj hamnar mellan 

det gamla och det nya, furst Mysjkin talar sällan om Kristus, han förkunnar inga kristna läror, 

ändå är ett av romanens motiv tro och otro. Mysjkin är som en Kristusikon som förmedlar 

något av det den föreställer, han älskar Nastasja Filippovna genom att lida å hennes vägnar, 

han vill rädda henne från undergång. Nastasjas förhållande med den brutale Parfen Rogosjin 

har givit henne ett olyckligt ansikte och när Mysjkin studerar Rogosjins ögon blir han kall-

svettig. Den besynnerliga tungsinta blicken är genomborrande och väcker minnen ”ett färskt 

minne av något tungt, mörkt och olycksbådande” (Dostojevskij 2016:277). Liksom den från 

korset nedtagne Kristus på Holbeinporträttet är Mysjkin lidande på ett fysiskt sätt, det finns 

ingen transcendent frälsning, den narrativa strukturen i Idioten speglar Kristus-narrens upp-

trädande på gator och torg, så som denna ”gatuteater” beskrivs i helgonbiografierna. Läsarens, 

förr publikens, förmåga att uppfatta skillnader mellan ”normalt” och ”galet” undermineras. 

Furst Mysjkins dårskap öppnar för en förutsättningslös dialog mellan text och läsare. Precis 

som vissa präster tycks Dostojevskij anse att Kristus-narren i högre grad trotsar samhällets 

normer än frälser världen.  

I Dostojevskijs romaner, från Brott och straff till Bröderna Karamazov är den gode juro-

divyj omgiven av demoniserade dårar, som exempelvis Aljosja med fadern Fjodor Pavlovitj. 

Dostojevskijs provinsiella 1800-tal bygger på fragment från medeltida krönikor och sett 

genom helgonbiografier finns en helhet, åtminstone i ett transcendent-vertikalt perspektiv. 

Från Brott och straff (1866) där den helige dåren finns i marginalen blir jurodivyj central i 

Bröderna Karamazov.  ”Ett vittnesmål från åren 1919 och 1920 ger Alf Ahlberg, som om sin 

samvaro med Lagerkvist meddelat att det var 'nog rätt mycket tal om den ryske diktaren' ” och 

att Lagerkvist var ”mycket engagerad i honom” (Linnér 1961:283). Bröderna Karamazov 

skymtar i bakgrunden av både ”Hissen som gick ner i helvete” och ”Den fordringsfulla 

gästen” (Linnér 1961:284). När storinkvisitorn står helt ensam inför Jesus i Bröderna Kara-

mazov finns ett tonfall som Lagerkvist fångar upp. I sitt samtal med Aljosja, som föregår 

berättelsen om storinkvisitorn, talar Ivan om sin oresonliga livsvilja och kärleken till livet, 

detta återfinns hos Frälsar–Johan: ”Jag som ville leva här i stillhet, så tacksam över jorden 

som bjudit mig hit till sig” (Lagerkvist 2017:37–38). Linnér hävdar att Lagerkvist tagit in-
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tryck av Dostojevskijs ”livsmystik” och det framstår därför som sannolikt att Frälsar-Johan 

ses som en jurodivyj-variant (cf. Linnér 1961:292). 

 

6.3. Kristus-narren i hagiografin 

Helgonbiografier skrevs under den senare delen av antiken för att dels skildra klosterlivet och 

dels ange gällande mönster för livet som munk. Med Athanasios den stores ”Antonios liv” på 

300-talet blev kristna hagiografier normerande och fick dem som ägnade sig åt helgonbiogra-

fier att imitera en framlagd berättarmodell. Författarna försökte efterlikna en ”textfigur”, den 

nedtecknade varianten av Antonios i biografin. Athanasios använde sin skrivförmåga till att 

skapa en ”monastisk typ”, han framställde en tydlig bild som andra kunde se och ta efter. Ge-

nom att informera om lämplig livsstil fick texten en övertalande förmåga. Rent explicit skriv-

er Athanasios att de som såg Antonios längtade efter att bli som han var, för att kunna leva 

såsom denne helige man gjorde: ”dagligen vittnade han inför sitt samvete och utkämpade 

trons kamp” (Rubenson 2000:22). 

Antonios lämnade för en tid öknen för att bli martyr i den sista vågen av förföljelser mot 

kristna, men han fick inte bli ”blodsvittne”, kejsaren hade vunnits för Kristus och förföljel-

serna upphörde. Då drog sig Antonios tillbaka för ett annat martyrskap som också innebar ett 

vittnesbörd, den kristnes kamp mot det onda var inte över. De kristna ”behöver vittnen som 

gestaltar det alla sträcker sig mot, personer i vilka tron fullt ut blir kött och blod” (Ibid.). 

Berättelsen om Antonios liv producerade klosterinstitutioner genom att utgöra mönster för 

helighet och fromma handlingar. Hagiografierna fungerar som kritiska redskap, genom att se 

munkarna som textuella subjekt är biografierna reglerande instruktioner. Asketism präglade 

tidig bysantinsk kristendom, såväl munkar som lekmän försökte efterlikna den Kristuskropp 

som blivit ett ideal genom utläggningar om självförsakelse. Det kristna subjektet framställdes 

i texter, mellan hagiografer och predikanter tvingades kristna människor anpassa sig till bib-

liska exempel och helgonbiografier för att framstå som fromma. Hagiografierna var alltså 

mycket mer än statiskt utformade porträtt av heliga personer, de skapade mönster för livsstil 

och fick många att inneslutas i berättelserna. De omslöt människor som ville efterlikna Kris-

tus, texterna förkroppsligades med andra ord och utgjorde gränser för ett disciplinerat kristet 

liv (Krueger 2004:192–194). 

I Filokalia anges huvudlinjerna i undervisningen om eremitlivets asketism, den som vill 

”söka den noetiska stillhetens frukter” får en uppmaning: ”I så fall skall du lämna världens 

omsorger, strunta i dess regeringar och de makter som står bakom dessa. Befria dig själv från 

de materiella tingens bojor, från lidelsernas och begärens makt över dig så att du, främmande 
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för dessa, skall nå en sann stillhet (hesychasm)” (Pohjanen 2006:49). 

Helgonbiografin som genre uppstod dels genom bibelimitationer, dels för att hagiograferna 

härmade de texter om helgon som fanns tillgängliga, men den blandning av orationer och brev 

som låg till grund för de första helgonbiografierna skapade ingen egentlig genre, det var först 

genom upprepningar och ett mimetiskt tillvägagångssätt som det på 500-talet uppstod etable-

rade mönster för hagiografiska kompositioner. ”The parallel moves toward regularity and 

conformity of ascetic practice and its textual representation depended[…]on the creation of 

hagiography as a genre of authorial conduct” (Krueger 2004:196). Helgonbiografierna pre-

senterade ett nytt sätt att systematisera religiöst utövande och en ny metod för att representera 

denna praktik i litteraturen. Askes och helgoliv gjorde genren till ett disciplinerande ämnes-

område, och i vitan utvecklades ett nytt slags författarskap. Genom att lägga fram hårda och 

krävande regler för det ”jag” som representeras påtog sig hagiograferna en speciell författar-

roll. ”These new modes of enacting authorial voice were part of an emerging Christian dis-

course, a complex of ’rhetorical strategies and manners of expression’ that came to characte-

rize Christian writing” (Krueger 2004:9). 

 Till skillnad från senare ”dår-hagiografier” spelade Antoniosbiografin stor roll för att 

knyta munkväsendet till kyrkans ordning. ”Här skildras för första gången en kristens liv från 

födelse till död som ett föredöme för var och en” (Rubenson 2000:26). I Hieronymus (cirka 

347–420) skildringar av heliga män framstår dock Antonios som mindre betydande. ”Hiero-

nymus var och förblev en stadsmänniska med starka aversioner mot öknen” (Rubenson 2000: 

27). I uppräkningen av dårar-i-Kristus-helgon, enligt rysk-ortodoxa kyrkans kanonisering, 

kommer efter munken Isak nästan enbart ”urban fools” – kristna dårar som lever i kontakt 

med andra människor i städer blir förebilder som helgonförklaras (cf. Kobets 2001:320–321). 

Ett viktigt bidrag till utvecklingen av jurodivyj-paradigmet var helgonbiografin för Feo-

dosij (död 1074) i Kievs grottkloster. Feodosijs stora ödmjukhet, hemliga asketiska ansträng-

ningar och roll som de förtrycktas försvarare placerar honom i samma kategori som Kristus-

narren. Feodosijs liv bekräftar ryska ideal gällande heligt dårskap och hans hagiografi ansågs 

vara den mest betydelsefulla och är den mest kopierade av alla helgonbiografier i Kiev och 

Moskva. Textualiseringen av dårskap-i-Kristus i den tidiga ryska litteraturen speglar det fak-

tum att kristen helighet fick en ny form på rysk mark. Då hagiograferna i Kiev försökte finna 

ett sätt att representera jurodivyj medelst text, utgick de från dårskapet som ett speciellt med-

vetandefenomen och skapade därmed ett särskilt ryskt begrepp för helighet. De gjorde juro-

divyj till en integrerad del av rysk-ortodox andlighet och utvidgade helgonbegreppets betydel-

se. Hagiograferna skisserade ett paradigm för heligt dårskap norr om det Bysantinska riket, de 
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skapade den kulturella och religiösa kontext i vilken denna asketiska bragd kom att utvecklas 

och nå sin topp under medeltiden. Om Isaks vita exemplifierar vissa egenheter – som den 

första ryska jurodivyj-bilden, i den första tolkningen av dårskap-i-Kristus – så avslöjar Feo-

dosijs vita hur Kristus-narren fenomenologiskt appliceras på något som utvecklas till en unik 

rysk föreställning av helighet. Till företeelsen hör också folkloristiskt material såsom gåtor, 

gåtfulla uttalanden och liknelser (Panchenko 2011:79). 

Hagiograferna som skrev apokryfiska helgonbiografier om Kristus-dårar formade sina dår-

aktiga figurer baserat på berättelser från byar och städer, blandat med redogörelser i bysan-

tinska helgonvitor. De använde vissa semantiska drag från jurodivyj för att karaktärisera bety-

dande personer, och visade därigenom en folklig attityd till helgonbiografin som sådan. Vissa 

ryska författare tillägnade sig inslag i ”dårskap-i-Kristus-diskursen” och använde dessa i sin 

berättarteknik. I det gamla Ryssland blev Kristus-narren en del av litteraturen främst som hel-

gonsubjekt i zhitija (”nedtecknad helgonlegend”). Zhitija bygger på hagiografier som förmed-

lats från Bysans (vissa helgon levde på trehundratalet) och den litterära formen är tämligen 

enhetlig fram till slutet av sexhundratalet. Ryska litteraturhistoriker som omkring 1870 grans-

kade de gamla helgonbiografierna kunde inte finna någonting av historiskt värde i dem, men 

mirakelberättelserna framstod som troliga därför att de var dokumentariska till formen. I de 

nedtecknade helgonlegenderna, till skillnad från många andra biografier, finns ingen strävan 

efter en korrekt beskrivning av ett helgons liv. ”Utgångspunkten kunde vara rättegångsproto-

koll, ögonvittnesskildringar från själva avrättningen etc, men temat lockade oemotståndligt till 

utbrodering av allt underbarare detaljer” (Hägg 1980:218). 

Zhitija skall ge läsaren en helgonmodell att efterfölja, något uppbyggande och inspireran-

de. Exempelvis lärjungen Antonios starkt symboliska skildring av Symeon stylitens liv har 

”en tydlig retorisk struktur avsedd att ge en teologisk tolkning av Symeons liv och död” 

(Hägg 2008:158). Faktainformation uppfattas som ovidkommande, författaren av texten vill 

göra olika händelser i helgonets liv eviga genom att lyfta ut dem ur ett historiskt tidsflöde. 

Helgonbiografiska författare brukar generalisera och avpersonifierar ofta subjektet; namnet på 

platser och personnamn, liksom tidsramen, utelämnas. Ett visst mönster utgör förebild, en 

zhitija-författare är beroende av en tredelad struktur, ständigt återkommande uttryck och en 

enkel repertoar när det gäller motiv. Många kopierade hela händelseförlopp från bysantinska 

helgonbiografier och stoppade in händelserna i ryska helgonlegender, därför finns ett flertal 

zhitija med märkliga beskrivningar av heligt liv. Strukturellt och stilmässigt förändrades 

temat, men hagiograferna presenterade ändå en idealiserad bild av Kristus-narren. ”The drama 

of holy folly unfolds on the pages of saints' vitae rather than on the church steps and streets of 



	 28	

Old Russian cities” (Panchenko 2011:53). 

Den tendens till avpersonifiering som får ett helgon eller en helig dåre att i ännu högre 

grad framstå som ett gott exempel bland gudstroende handlar ofta om författarens strävan att 

porträttera ett rent kristet ideal. När Dostojevskij förbereder Zosimas entré låter han huvud-

personen Aljosja välja staretsen som sin andliga ledare och sedan bryts berättelsen i första 

bokens femte kapitel med en föreläsning om staretser som understryker att dessa karismatiska 

andliga asketer äger en vishet som kommer direkt från Gud (Dostojevskij 1986:33–41). 

Genom att låta romanens Zosima stå för den sorts andliga mästare som påstås äga frihet 

från det egna jaget blir idealet obegripligt för läsaren – kanske därför extra heligt? När Dosto-

jevskij tecknar sin unge troshjälte Aljosja efter helgonberättelsens mönster målas Zosima upp 

som representant för något fullkomligt och oåtkomligt. ”Han är givetvis oförmögen att handla 

elakt eller själviskt” (Linnér 1982:70). Helgonen följer mönster som ”gudsmän” i alla tider 

gestaltat och ”lever i överensstämmelse med de grundläggande dygder och handlingsmönster 

som hör tron till” (Rubenson 2000:22–23). Alla helgonvitor är genomsyrade av försök att 

tolka helgonets handlingar i ljuset av Jesu exempel, men även gammaltestamentliga texter 

lyser igenom. ”[N]är Symeon stylitens märkliga livsväg skall förklaras blir det profeterna 

Hesekiel och Hosea som får stå modell” (Rubenson 2000:22). Senare hagiografer är bundna 

till vissa strukturer i vilka helgonet tillskrivs specifika särdrag, exempelvis är helgonets kropp 

oberoende av föda, sömn och bekvämlighet. I och med den kristna hagiografin hamnar den 

heliga gestalten i centrum, och då inte endast som ett ideal, helgonet är ”ett tecken, en symbol 

för den nya människan” (Rubenson 2000:23). 

Vi kan alltså inte få mycket information om en Kristus-dåres verkliga liv från zhitija svi-

atykh (”ryska helgonliv”), men Panchenko ser zhitija som användbara för studier av jurodivyj. 

Han utgår från Bachtins ”skrattkultur”, den karnevaliska medeltiden, och ser hur litterära 

parodier och dramer finns inbakade i helgonlegenderna, och lägger märke till hur hagio-

graferna omtolkar händelser för att få dem att passa kristna ideal. (Speciellt teaterliknande 

uppträdanden på torg.) En helgonbiograf kan förklara ett ”felaktigt beteende” – om exempel-

vis en Kristus-narr är arg på en fattig person – med besatthet. En ond ande har trängt in i den 

fattige och i själva verket utför jurodivyj en kamp mot det onda genom att skälla på demonen i 

den besatte. ”Holy foolishness stands in absolute opposition to routine. When the iurodivyi 

plays the fool he pursues the same goal as the Old Testament prophet: he aims to 'awaken' 

[vozbudit] those who have grown indifferent by the power of 'a spectacle strange and marve-

lous' ” (Panchenko 2011:59–60). I sin utläggning visar Panchenko hur olika helgonbiografier 

för dårar-i-Kristus, genom stereotypa formuleringar, får fram att Kristus-narren aldrig för-
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söker fly från ”beatings and bullying” (Panchenko 2011:62). Thompson använder liknande 

hagiografiskt material för att hävda sin teori, att jurodivyj hör ihop med nordryska sedvänjor 

bland schamaner (Thompson 1987:94). 

Panchenko påpekar att den ryske Kristus-narren är mycket tydlig som typ betraktat och 

beskrivningarna av figuren är mer konsekventa än de redogörelser som finns när det gäller 

exempelvis Franciskus av Assisi, som ödmjukt underkastar sig förödmjukelser. Dåren-i-

Kristus provocerar folk, han får åskådarna att reagera. Frälsar-Johan har av Lagerkvist fått det 

blida Franciskus-draget: ”I dag har jag varit ute hos blommorna och fåglarna, de blev så glada 

för att jag kom. Lärkorna jublade, gullvivor och violer stack fram ur gräset överallt” (Lager-

kvist 2017:33). Han framkallar överseende skratt: ”De ler alltid så gott när jag talar, bara de 

ser mig lyser deras ansikten upp” (Ibid.). Blidheten finns dock på ryskt håll också, men det är 

begripligt att Fabreus associerar till den naturälskande Franciskus i sin Lagerkvistavhandling. 

Så fort helgonet närmade sig staden Assisi, hälsades han med en skur av förolämpningar, ett 

regn av småsten och lera som elaka människor smetade i hans ansikte. ”At the same time the 

cry rang out that would soon take on a prophetic meaning, ’Pazzo! Pazzo!’, Madman. He was 

God’s fool presenting himself to the world” (Green 1985:77). Så som Kristus gjort, böjde 

Franciskus sitt huvud och teg inför dem som skällde på honom. Han log vänligt, bad sina 

böner och fortsatte gå framåt. Den blida blicken är kännetecknande för dårskap-i-Kristus. 

General Ivan Fjodorovitj Epantjin granskar ofta Mysjkin och berättaren konstaterar redan vid 

deras första möte: ”Furstens blick var i denna stund så mild och vänlig och hans leende så helt 

utan en skymt av någon dold fientlighet att generalen tvärt hejdade sig och plötsligt såg på sin 

gäst med helt andra ögon” (Dostojevskij 2016:37).  

Generellt är Kristus-narren vek, men har en viss makt, han är både dåre och klok, moralisk 

och omoralisk, en länk mellan bönderna och kyrkan, folket och överhögheten. När rådmannen 

kallar Frälsar-Johan för ”Johan” ger han den utstötte ett erkännande: ”När han gick förbi 

nickade han vänligt. Goddag, Johan, sade han. Jag nästan stannade till[…]Vad det kändes gott 

när han sade det” (Lagerkvist 2017:36–37). 

 

6.4. En teologisk tolkning av ”Frälsar-Johan”  

I sin avhandling Romanen och evangeliet: Former för Jesusgestaltning i Pär Lagerkvists 

prosa (2001) nämner Klint att Lagerkvist använder sig av ett postfigurativt grepp i ”Frälsar-

Johan”, då ”det sinnesförvirrade fattighjonet” framstår som evangeliernas Jesus genom ett 

antal citat och tydliga anspelningar på passionshistorien (Klint 2001a:86). Begreppet ”post-

figuration” får sin betydelse i Theodore Ziolkowskis Fictional Transfigurations of Jesus 
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(1972). ”Fictional transfigurations” pekar mot skönlitterära berättelser i vilka rollfigurerna 

och deras handlingar – oavsett mening och tema – går att föreställa sig på förhand i ganska 

hög grad, därför att de representerar figurer och händelser som tillhör Jesu liv, enligt evange-

lierna. Frälsar-Johan blir en Jesusfigur till följd av sina handlingar, en ”transfigured” Jesus 

(cf. Ziolkowski 1972:6).  

Om bibeltexten ses som en förebild och novellen ”Frälsar-Johan” uppfattas som en 

supertext är båda lika genuina, men supertexten fullföljer (som postfiguration) förebilden och 

är en ”omskapelse”, eller snarare en nyskapelse. Novellen är alltså inte någon illustration av 

en evangelietext. Postfigurationen bär dock på ett meningsfullt lager som härstammar från 

förebilden: den postfigurativa supertexten ”Frälsar-Johan” får viss styrka från evangelietexter-

na. Den fiktiva Jesustransfigurationen kan ses som en litterär genre gällande direkta och in-

direkta Jesusskildringar. När Ivan berättar för Alosja om Jesu återuppståndelse under den 

spanska inkvisitionen kan detta avsnitt i Bröderna Karamazov ses som ett exempel på Jesus 

redivivus. Dostojevskij har lösgjort Jesus från det nytestamentliga sammanhanget (Klint 

2001a:63). ”Min handling utspelas i Spanien, i Sevilla, under den värsta inkvisitionen, när 

man i detta land varje dag tände kättarbål till Guds ära” (Dostojevskij 1986:275–276).  

Då Jesushistorien utgör en förlaga kan ”Frälsar-Johan” betraktas ”som ett slags Jesus-

skildring, som en överföring av ett bibliskt grundmönster (passionshistorien) till en ny och 

helt annan berättelse” (Klint 2001b:63–64). Frälsar-Johan ser i detta perspektiv sin utsatthet 

som ett ställföreträdande lidande, genom att offra sitt liv skall han utplåna alla människors 

själsliga nöd och ångest. Språket är genomsyrat av bibliska vändningar och allusioner. En 

läsare med den bibliska traditionen aktuell associerar till Johannesevangeliets ord om Sonen 

som är i världen utan att bli förstådd av människorna. Klint lyfter fram Första Johannesbrevet 

om de troende som vid tidens slut skall ”se honom sådan han är”, vidare anspelar ”Korsfäst! 

Korsfäst” på evangelierna, och Jesu ord på korset: ”Det är fullbordat” kan höras i Frälsar-

Johans: ”Ja, ja, jag segnar ner...det är slut...slut” (Lagerkvist 2017:42). Jesus i evangelierna 

ber Gud förlåta dem som korsfäster honom, och Frälsar-Johan ber Gud om förlåtelse för att 

han inte finner människorna som skall frälsas (Klint 2001b:64). ”O Gud, förlåt att jag inte 

hittar mänskorna som jag skulle frälsa” (Lagerkvist 2017:42). 

Vidare understryker Klint den apokalyptiska stämningen, med en blodröd himmel och för-

tärande eld. En världsundergång, eller domedag, som kommer till uttryck på ett expressionis-

tiskt sätt. Frälsar-Johan är en fågel som skriker i rymden. Här associerar jag till schamanen 

som i fågelhamn svävar ovanför människornas huvuden (Lagerkvist 2017:39).   

Klint jämför Frälsar-Johans tal om den förtärande elden med Lukasevangeliet: ”Jag har 
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kommit för att tända en eld på jorden. Om den ändå redan brann!” (Lukasevangeliet 12:49). 

Vidare placeras Dostojevskijs Jesusgestaltning i linje med Lagerkvists Jesusbild av Frälsar-

Johan. Dostojevskij önskar med sin roman Idioten föra fram furst Mysjkin som en sinnebild 

av den fullkomligt goda Kristusmänniskan. ”Parallellen med Jesus upprättas genom ett antal 

allusioner till evangelierna, om än betydligt färre och mer subtila än hos Lagerkvist. Liksom 

Frälsar-Johan karakteriseras Mysjkin av sin medkänsla med alla människor och sin barnsliga 

oskuldsfullhet” (Klint 2001b:65). Enligt Klint blir Mysjkin aldrig delaktig i Jesu passions-

historia på samma sätt som Frälsar-Johan, däremot förenas de båda i läsarens ögon, då de 

framstår som Jesusfigurer, medan de i textvärlden betraktas som idioter. ”I likhet med Frälsar-

Johan framställs Mysjkin som omedveten om att han spelar rollen som Jesus” (Ibid.).  

Det framkommer att det paratextuella kanske påverkar våra respektive tolkningar, Klint 

berättar att Thor Fagerkvist illustrerat den tredje upplagan av Onda sagor (1943) och han 

åskådliggör ”textens dubbelexponering av Jesus och Johan genom att teckna det ena ansiktet 

över det andra” (Klint 2001b:66). Till sinnespåverkan hör bokens omslag, form och illustra-

tioner. I min upplaga från 2017 finns inga bilder och därför styrs inte läsningen av en konst-

närs sätt att tolka novellen. Enligt Gérard Genette bildar paratexten en zon som påverkar 

läsarens förståelse av texten. Iscensättningen av ett tröskelöverskridande, mellan den empi-

riska världen och textens fiktiva värld, grundar sig på paratextuella element som bygger broar 

och skapar sammanhang. Det kan gälla hänvisningar eller anspelningar, paratexten fungerar 

som skådeplats för det pragmatiska inslaget och själva strategin – att styra mottagandet av 

verket (cf. Genette 1991:261–272).  

Klint ser i sin studie av Det eviga leendet (1920) ”det apokryfiska Nikodemusevangeliet, 

som en formhistorisk länk mellan evangelierna och Lagerkvists framställning av Jesus i 

dödsriket” (Klint 2001a:174). Teologen Klint söker formella och innehållsliga likheter och 

kontraster, och finner vidare en form av visdomsrelaterad apokalyps i andra delen av Det 

eviga leendet. Den dialog med vissa texter som Klint uppfattar kan inte identifieras som ett 

avsett faktum i Lagerkvists framställning, men då det gäller en receptionsestetisk nivå kan 

flera genretraditioner ses sammanstråla i ett och samma verk. I min utläggning om dårskap-i-

Kristus låter jag ”Frälsar-Johan” minnas sitt förflutna, oaktat Lagerkvists avsikter med texten. 

Novellen är här insatt i ett pågående formhistoriskt skeende, och det mellantextuella förhål-

landet framträder i mitt medvetande. 
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6.5. Dårskap och schamanism  

Heligt dårskap i Kristi namn, διά Χριστόν σαλότητα/διά Χριστόν Σαλός, är en märklig form 

av asketism i ”östkyrkan”. Generellt gäller det ortodoxa kristna utövare som låtsas vara galna 

för att kunna erbjuda folket andlig ledning, de vill emellertid inte bli hyllade som heliga per-

soner. Kristus-dårarna tycker att de är syndiga och tar emot både verbala förolämpningar och 

fysisk misshandel som straff för att de enligt angriparna försöker imitera den lidande Kristus 

(Kobets 2011:15). 

”The ideal of the salos, for which our earliest evidence comes from Egypt, soon reached 

Palestine, together with the Egyptian influence upon Palestinian monasticism” (Stroumsa 

2002:76). Geografiskt är Egypten, Syrien, Palestinaområdet och Mesopotamien av intresse, 

medan begreppet som sådant är hämtat från Pauli första brev till korinthierna: ”[21] Ty efter-

som världen, omgiven av Guds vishet, inte lärde känna Gud genom visheten, beslöt Gud att 

genom dårskapen i förkunnelsen rädda dem som tror[…][25] Guds dårskap är visare än män-

niskorna och Guds svaghet starkare än människorna” (Första Korinthierbrevet 1:21, 25). 

I Syrien kom asketism till uttryck på diverse bisarra sätt, flertalet munkar var varken läs- 

eller skrivkunniga. ”Their recorded mortification make alarming reading. A heavy iron chain 

as a belt was a frequent austerity[…]justifying their method of defying society by claiming to 

be ’fools for Christ’s sake’ ” (Chadwick 1993:180). Symeons prestige var så stor att kyrko-

rådets styrelse vid såväl konciliet i Efesos år 431 som i Kalcedon år 451 måste ge sitt bifall 

och instämma i hyllningarna till pelarhelgonet (Ibid.). 

I ett religionshistoriskt perspektiv, återfinns de första målande beskrivningarna av ett 

karakteristiskt dårskapsbeteende i Historia Lausiaca av den kristne biskopen Palladius (död 

431). Palladius av Galatien blev år 400 biskop i Helenopolis (Bithynien) och senare i Aspuna 

(Galatien). Historieboken om munkväsendet var tillägnad kammarherren Lauson. Här berättas 

folkliga legender om helgonen, Historia Lausiaca reflekterar därigenom de ideal som ”vanligt 

folk” hade, eftersom berättelserna framfördes av folket och inte av teologerna. Palladius skrift 

till Lauson var så populär att den ändrades på många olika sätt – den förkortades, förlängdes 

och kombinerades med andra berättelser: ”every known process of corruption – revision, 

interpolation, redaction, intermixture of texts – has had free play among the MSS, both in the 

Greek text and the versions” (Thompson 1987:59). 

Hagiografin var nog medeltidens viktigaste litterära genre, men samlingsbegreppet rymmer 

skrifter av de mest skiftande slag, folkliga och höglitterära, fiktiva och faktiska, vilket avspeg-

lar genrens brokiga bakgrund. De antika martyrakterna var med största sannolikhet inspira-

tionskällor för hagiograferna. Munkbiografin är också en förebild, eftersom helgonets liv 
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skildras från födelse till död. Athanasios tidigare nämnda biografi över den egyptiske munken 

Antonios, som tillkom på 300-talet, tog över mycket material från ”hedniska filosofbiogra-

fier” som hade översatts till syriska. Den biografiska genren är vid, utbredd och ofta svår att 

tidsbestämma då många författare är anonyma och ett flertal översättningar föreligger. I bio-

grafin förekommer ofta historiskt levande personer, medan en hagiografi lyfter upp och gör 

helgonet till en dygdig, gudfruktig och god kristen människa – en person som kanske till och 

med är påhittad (Hägg 1980:218).  

Även om det var i Bysantium dårskapsbeteendet blev ett slags paradigm och hagiografiskt 

ideal, var det i Ryssland det heliga dårskapet kom att spela en stor kulturell roll. Alla städer 

hade sin egen jurodivyj och på många håll fungerade de som skyddshelgon. Vasilij den väl-

signade (1468–1552/1557) gick omkring naken nedtyngd av kedjor, hans metallkrona och 

andra detaljer som pekar mot schamanens attiraljer visar en koppling till udmurtiska seder, 

men den helige dårens andliga resor som kringvandrande asket skiljer sig i hög grad från 

schamanens extatiska själsresor. ”Vasilij practised the usual ’nasty tricks’ (pakosti) of the 

holy fool’s trade. He annoyed or harmed others, and then willingly submitted himself to their 

anger and curses, allegedly for the sake of humility […]he once blinded a group of girls who 

laughed at him, but restored their sight when they expressed contrition and begged him to 

undo the miracle” (Thompson 1987:80).  

Dåren driver självförsakelsens och förödmjukelsens ideal till sin yttersta gräns genom att 

avsäga sig alla förståndsgåvor, alla former av jordisk visdom, och genom att frivilligt ta på sig 

dårskapens kors. Vasilij var tsarens ”levande samvete”, ”Ivan lyssnade på dårens fyndiga 

klander, och i stället för att straffa honom, behandlade han honom med tydlig vördnad” (Ware 

2003:113). 

Om Frälsar-Johan på ett medvetet sätt försöker imitera Jesus, accentueras ”det tragiskt-

patetiska i berättelsen, med tanke på hur Johans frälsarkall isolerar honom från människorna 

och till sist driver honom in i en till synes meningslös död” (Klint 2001a:86). Den helige 

dåren Franciskus som kallades Il Poverello, ”den lille fattige mannen”, levde också i bot-

göringens och ödmjukhetens tecken, i linje med Frälsar-Johan framträder ”det fullständigt 

kompromisslösa sätt på vilket han försökte uppfylla vad det betydde att efterfölja den kors-

fäste Kristus genom att vittna om evangeliet i världen” (Geels 2000:122–123). Om Frälsar-

Johan istället uppfattas som omedveten om sin Jesuslikhet, ser Klint en postfigurativ fram-

ställning. Som ovan nämnts blottar då berättaren vissa överensstämmelser och den tragiska 

historien fördjupas när den fattige Johan ”på ett ironiskt sätt framträder med Jesuslika kva-

liteter” (Klint 2001a:86–87). 
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Robert Donald Spector har i Pär Lagerkvist (1973) analyserat Onda sagor och läser no-

vellsamlingen som ett verk av en moralist. Den dramatiska novellen ”Frälsar-Johan” (Saviour 

John) tolkas som ”a soliloquy dealing with the messianic impulses that end in a sort of cruci-

fixion or self-immolation” (Spector 1973:29). I Spectors tolkning framkommer de typiska 

”dårdragen”, då Saviour John ”suffers the ridicule and torment of adults and children. Even 

the word ’crucified’ is used to mock him[…]and his final gesture – an attempt to rescue vic-

tims from a fire in an empty workhouse – symbolizes the futility even of his martyrdom” 

(Spector 1973:30). 

Pär Lagerkvist låter Frälsar-Johans strävan brinna upp, det finns inget under som gestaltas i 

ett enskilt människoöde, blott en dåre vars frälsning skildras ironiskt. Det är dock med 

förbehåll jag anammar dylika bestämningar, eftersom ironi inte bör ses som en kvalitet i själ-

va texten, utan mer som en tolkningskategori. Här avbildas försoningen lika konkret som de 

strider vilka föregår den. Sven Linnér jämför Dostojevskijs och Lagerkvists sätt att beskriva 

avståndet mellan syndens, tvivlets, demonins värld och frälsningen, och anser att Lagerkvists 

berättelser är präglade av konkretion – det begärs ett mindre under av Lagerkvists Gud än av 

Dostojevskijs dito. ”Han visar på den förvirrade mångfaldens meningslöshet och människor-

nas svårighet att nå gemenskap med varandra” (Linnér 1961.304). I Det eviga leendet 

gestaltar Lagerkvist människan behov av enhet, trygghet och upphävandet av konflikter, frå-

gorna i texten kretsar kring mening och meningslöshet – inte gott och ont. Liksom i ”Frälsar-

Johan” framträder samma brist på medkänsla, ”människorna är förtvivlade eller resignerade, 

men de visar ingen vilja till identifikation med de lidande” (Linnér 1961: 306). I Det eviga 

leendet säger gud (med litet g): ”Jag har inte menat livet som någonting märkvärdigt[…]Han 

fumlade med sina stora händer. Hans gamla huvud böjdes ändå mera. Man såg hur han led 

och kämpade. Äntligen tycktes han samla sig, slutande sig helt inom sig själv. Jag har gjort så 

gott jag kunnat, sade han stilla” (Lagerkvist 1969:75). Det dåraktiga varandet växlar, herden 

som vaktar sin hjord på vulkanisk mark går lugnt omkring ovanpå kokande lava och 

förstörande krafter som vill ut, när katastrofen väl sker kan han förstå den. ”Han bredde ut 

armarna i luften och skrek av full hals som en galen. Det hade han också haft inom sig” 

(Lagerkvist 1969:82). 

Schamangestalten är, liksom Lagerkvists ”gud” och Kristus-narren, en radikal figur som 

balanserar på gränsen mellan olika tillstånd (cf. Deftereos 2013:186). En ”potentiell schaman” 

är ofta mycket nervös. I hela Sibirien och Inre Asien var det en persons sjukliga läggning som 

indikerade att vederbörande förmodligen var en schaman. De första symptomen var psykisk 

obalans, hysteriska anfall, perioder av ensamhet, ovanliga visioner, röster och ofta någon sorts 
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lidande. Vanligtvis visade sig symptomen i tonåren och den som kallades in för att bota – en 

schaman – lärde den drabbade att bli schaman (Siikala 1995:210).  

När det gäller klädsel och attiraljer varierar dessa mycket, ”the only item that identified the 

shaman among the Nentsy (a Samoyed people) in the northwest of Siberia was the headdress 

that he wore” (Siikala 1995:213). Världsträdet är en symbolisk beskrivning av allt liv, ofta 

anses världsträdet sluta i Polstjärnan. Stjärnsymboler visar schamanismens astrala prägel, 

smycken som hänger i trådar är tillverkade i metall, eller gjorda av ben, och föreställer himla-

kroppar. Jakuternas schamaner hade små runda metall- eller plåtskivor hängande på ryggen 

föreställande schamanens sol och måne som skulle bidra med ljus på resan till en annan värld 

(Ibid.). 

I Sibirien ses initiationen till schamanskap som ett sätt att bota psykiska åkommor, ”if sha-

manism cannot simply be identified with a psychopathological phenomenon, it is nevertheless 

true that the shamanic vocation often implies a crisis so deep that it sometimes borders on 

madness” (Eliade 1995:203). Den som känner sig utvald av gudar/andar kan drömma att han 

slits i stycken av demoner, under initiationsritualerna äger en symbolisk himmelsfärd rum. 

Via en pelare eller en hög stolpe klättrar schamanaspiranten upp i världsträdet, det psykopato-

logiska är av betydelse som en del av riten, galenskap reproducerar ett traditionellt esoteriskt 

mönster (Ibid.).  

I såväl beskrivningar av schamaner som i helgonbiografier över heliga dårar uppstår frågan 

om ”psykisk sjukdom”: ”the single-minded pursuit of the medical truth thought to be under-

lying the hagiographic descriptions begs the question of the history of social perceptions 

about illness, or ’madness’, and sanctity, and the boundaries between the two” (Murav 1992: 

23). Forskare som anlägger ett medicinskt perspektiv tenderar att bestämma hur det verkligen 

var, vad såväl schamaner som heliga dårarna faktiskt gjorde, istället för att undra över för-

fattarna (ofta antropologer och präster) som beskriver dessa ”dårar” – hur skildrarna tolkar 

deras handlingar och vilken uppfattning de har om olika händelser. Konkreta saker som 

klädesplagg och utrustning, avbildade i historieböcker, kan docka säga mycket och användas i 

en intertextuell studie. 

Frälsar-Johan är uppfylld av anden, men känner sig naken utan stjärnan som strålar över 

hans huvud och lotsar honom mot det himmelska ljuset (Lagerkvist 2017:30, 32). Himmels-

färder är ansträngande, schamanen kollapsar efteråt då han i trans agerat psychopomp åt 

någon som nyligen dött. Schamanernas roll i samhällen med en schamanistisk ideologi var/är 

betydelsefull; dels bekämpar de demoner och onda andar, dels är de en förbindelselänk till 

döda släktingar. Himmelsfärderna får de dödas värld att bli ett påtagligt, andligt fenomen. 
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Mircea Eliade påpekar att vissa episka teman i muntlig litteratur liknar schamanens extatiska 

färder, det gäller såväl nedstigningar i underjorden som himmelsresor. Gällande områden i det 

forna Sovjetunionen har hjältesagor och berättelser uppfångat motiv, figurer, föreställningar 

och klichébilder i oralhistoriska beskrivningar av schamaner som färdas till andra världar. I 

denna uppsats är schamanseansens dramatiska struktur av värde, det är ofta ett spektakel som 

uppvisas. ”The shamanic 'miracles' not only confirm and reinforce the patterns of the tradi-

tional religion, they also stimulate and feed the imagination, demolish the barriers between 

dream and present reality, and open windows upon worlds inhabited by the gods, the dead, 

and the spirits (Eliade 1995:207). 

Sambandet mellan dårskap-i-Kristus och schamanism framkommer då forna tiders både 

turkiska och finska inflytande på ryskt religionsutövande belyses. I det ryska imperiet 1801–

1917 bodde många tatarer i både Moskva och Sankt Peterburg. Schamaner som talade turk-

språk hade i ett flertal fall en klädsel som liknade den jurodivyj bar. Finsk-ugriska folk bodde 

kring Novgorod, Viatka, Perm, Ustiug, Vologda, Sol'vjchegodsk och Kostroma, tatarerna 

bodde längs Volgafloden och i mitten av 1700-talet var det fler som tillhörde schamanismen 

än kristendomen i Kazanprovinsen. Namn på platser visar att nitton provinser i centrala, norra 

och östra Ryssland hade finsk-ugrisk befolkning. ”In Imperial Russia, the influence and even 

the very existence of non-Slavic peoples on Russian territory was all but wiped out from pub-

lic consciuosness. The Russian had little interest in promoting ethnic diversity in the areas 

they had conquered (Thompson 1987:99–103).  

Såväl schamaner som dårar-i-Kristus uppvisar ett paranormalt beteende och berättelserna 

om jurodivyj i apokryfiska helgonbiografier, liksom i historiska redogörelser och beskriv-

ningar i skönlitterära verk, understryker bärandet av metallbitar, plåtsymboler och/eller järn-

kedjor. Thompson visar att tolkningen rörande en kristen bottradition inte stämmer, med tanke 

på astrala symboler som inte är kristna. ”All these details suggest that the traditional way of 

dressing of holy fools derived from sources other than Christianity. In a majority of cases, it 

appears to have been a distorted form of shamanic costume which consist of garment resemb-

ling a caftan covered with iron objects, jinge bells, and trinkets” (Thompson 1987:113). 

Mina funderingar kring performance får näring av Thompsons forskningsresultat, både 

schamanen och Kristus-narren uppvisar underhållningstendenser. De samlar en publik istället 

för att undvika den, de är aktörer och inte tysta asketer. Till skillnad från bysantinska saloi har 

jurodivyj folk omkring sig. Såväl schamanen som dåren-i-Kristus använder rösten för att på-

kalla uppmärksamhet, de hamnar själva i centrum, trots att de vill förmedla någonting tran-

scendent. Genom accessoarer, profetior och uppträdanden som väcker reaktioner, jurodivyj 
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”became similar to the lay magician who practised their craft without official permission, and 

they gained a measure of the respect which the pagan shaman enjoyed” (Thompson 1987: 

123). Frälsarretorikens monologiska, muntliga diskurs ansågs utgöra ett språk med magisk 

kraft att påverka tingen i världen: ”jag såg ut över alla mänskorna på jorden, och alla hung-

rade och törstade efter frid, och jag skulle frälsa dem. Det var en salig stund” (Lagerkvist 

2017:30). 

 

6.6. Symeon styliten och Frälsar-Johan 

I jämförelse med Symeon styliten och andra heliga dårar som tillbringar tid på pelare där de 

sträcker sig mot Gud i bön, finns på platser där schamanism utövas föreställningar om axis 

mundi, en kosmisk pelare som förbinder jorden med himlen. Pelaren spelar stor roll i ritualer 

då offer till den himmelske ”högguden” utförs. Pelaren (stundtals en hög påle eller ett av-

skalat träd) uppfattas som en himmelsstege som schamanen klättrar upp på för att nå himlen. 

Pelare har oavsett form samma axis mundi-funktion på olika geografiska platser där scha-

manen ger sig ut på sin himmelsresa. ”The sacred pillar, set in the middle of the habitation, is 

found again in Africa among the Hamitic and Hamitoid pastoral peoples” (Eliade 1959:54). 

Till skillnad från schamanen som förväntades flyga i väg medelst hamnskifte, avgav pelar-

helgonet ett munklöfte att inte lämna pelaren. Schamanen ramlade ned från pelaren och krop-

pen låg till synes livlös då själen var ute och flög, medan pelaren i helgonets fall fungerade 

som en predikstol från vilken styliten förkunnande sitt budskap. Den helige dåren bygger sitt 

liv på orden:  

 
[10]Vi är dårar för Kristi skull, ni är förståndiga kristna. Vi är svaga, ni är 
starka. Ni är ansedda, vi är föraktade. [11]Ännu i denna stund hungrar och 
törstar vi; vi saknar kläder, blir misshandlade, är hemlösa [12]och arbetar hårt 
med egna händer för att försörja oss. Man smädar oss och vi välsignar. Man 
förföljer oss och vi härdar ut. [13]Man talar illa om oss och vi svarar med goda 
ord. Hela tiden har vi behandlats som jordens avskum, som mänsklighetens 
drägg (Första Korinthierbrevet 4:10–13). 

 

I en studie av den helige dårens kenotiska sinnelag framkommer åtta kännetecken på ett 

sådant: mildhet, självförödmjukelse, ödmjukhet, frivillig fattigdom, lydnad, icke-motstånd, 

accepterande av lidande och död, en skeptisk inställning till förnuft och civilisation (Huss 

2008:191). Dessa kännetecken relaterar till Filipperbrevet 2:5–11 och Andra Korinthierbrevet 

8:9. ”From late antiquity on, Christian ascetics knew Paul’s powerful words by heart. Meta-

phorically, they would first strengthen the demand of humility: no one should claim his own 
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wisdom” (Stroumsa 2002:75). I Bröderna Karamazov förkroppsligar Zosima utblottelsen, 

både som levande och död. ”Han blir förnedrad i sin död, därigenom att hans kropp utsätts för 

en förtidig förruttnelseprocess[…]Denne börjar lukta alldeles onormalt tidigt efter dödsfallet, 

vilket av den församlade menigheten uppfattas som en Guds fingervisning” (Huss 2008:196). 

Zosima gestaltar alltså kenosis även efter sin död, och personifierar därigenom den helige 

dåren. Frälsar-Johan blir också förnedrad i sitt liv, och även i samband med döden. Leran 

hänger sig fast när han springer och trots att alla vet att huset som brinner är tomt, är det ingen 

som stoppar Johan då han rusar in i lågorna – han är en dåre: ”Bara eld och förödelse… bara 

jag…bara jag” (Lagerkvist 2017:42). Uppträdandet som leder till hans död i elden uppfattas 

som ett tecken på dårskap. I klosterlitteratur är uppstigandet mot himlen i eld ett slags unio 

mystica. ”It is in that sense that we can speak of Symeon’s self-transformation: the radical 

self-transformation of the saintly man into an angel – one should perhaps even say his trans-

figuration (metamorphosis)” (Stroumsa 2002:81).   

I såväl Symeons som Frälsar-Johans fall verkar ljuslågor/eld på sådant sätt att läsaren 

tänker sig ett uppgående i ”en högre värld”. Unio mystica är en förening med det gudomliga 

på ett översinnligt plan: ”Jag känner hur du förtär min kropp, mitt bröst, mina lemmar, till 

inget blir kvar utom du!” (Lagerkvist 2017:42). I enhetsupplevelsen upphävs jaget – ”bara du 

eld som uppslukar mig!” (Ibid.). Elden (Gud?) frigör individen från sinnesintrycken och jag-

upplevelsen, det elden låter förtäras får frid (Lagerkvist 2017:43).  

Jämte den ”själsliga” sidan framträder i hög grad materiella verkligheter. Av intresse är de 

miljöer som målas upp, Frälsar-Johan går på marknaden, predikar på torget, går till bagaren, 

möter polis, träffar rådmannen, bor på en försörjningsinrättning, går i skogen bland blommor 

och träd, promenerar förbi ölstugor i staden, ser barnen komma från skolan, är hos en snickare 

på hans gård, hör kyrkklockor slå i staden och läsaren tänker sig en liten stad med landsbygd 

och skogsområden omkring (cf. Lagerkvist 2017:28–43). Gärna en småländsk stad, kanske 

Växjö under tidigt 1920-tal? Inga större industrier fanns nämligen kvar efter branden i Wäxjö 

Tändsticksfabrik 1922 – när Onda sagor skrevs var detta ett faktum: ”Staden hotades österut 

genom de väldiga gnistsvärmar som vinden förde fram över staden, samtidigt som klockorna 

ringde i domkyrkan för att buda om branden” (Gustavsson 2004). Kyrkklockorna slår så 

Frälsar-Johan måste springa hem, ”de klämtar och dånar som till domens dag[…]Det brinner! 

Det brinner! Flammorna slår upp, himlen är blodröd! Det är stan som brinner!” (Lagerkvist 

2017:40). 

I en av berättelserna om den helige dåren Symeon beskrivs staden Emesa så som den såg 

ut på 500-talet: ”the walls, market place, theatre, baths, and colonnaded streets, as well as an 
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innovation – the churches – and the mansions of the rich and shacks of the poor, with the 

shops, stalls, workshops, and cookshops so prevalent in these centuries” (Mango 2002:76). 

Utanför stadsmuren fanns gravar och ställen där kläder tvättades i floden, öppna fält där 

barnen lekte, skräphögar, och en avrättningsplats. Symeon möter tjänstemän, affärsinne-

havare, köpmän, tiggare, dagdrivare, prostituerade, han kommer i kontakt med lärare, för-

säljare av mat och dryck, bagare, jonglörer, musiker, spåmän, galningar, kyrkans män. ”Phy-

sical remains put such stories into a material context” (Ibid.). Dessa miljöbeskrivningar är ett 

tecken på parallellism mellan de heliga dårarna och Jesus, de går in i staden för att rädda/ 

frälsa människorna. Enligt Leontios biografi över den helige dåren Symeon (författad mellan 

610 och 650) går Symeon in i Emesa någon gång mellan 582–588, vilket inte stämmer krono-

logiskt. Det ligger dock i författarens intresse att placera den helige mannen nära sin egen 

livstid (Rydén 1963:23). ”Leontiu’s use of gospel material goes beyond loosely conceived, 

episodic allusions to Jesus; Leontius uses the narrative of the life of Jesus to shape the entire 

narrative of the Life of Symeon, such that the parallels to Jesus strongly influence his presen-

tation of the fool for Christ’s sake” (Krueger 1996:111).  

Symeons uppträdande uppfattas av folket i staden som löjligt, Leontios sätt att parodiera 

Jesu handlingar är en kommentar till Jesu liv. Helgonbiografin är alltså inte endast en fråga 

om imitatio Christi, utan en biskops försök att omtolka Jesu liv (Krueger 1996:114). ”När jag 

kommer på gatan tittar alla efter mig. De blir förundrade. Se frälsaren, säger de till varandra. 

För de vet det är jag. De vet jag har kommit för att frälsa dem” (Lagerkvist 2017:29). Syme-

ons stadsvandring utgör en intressant intertext till ”Frälsar-Johan”. Skolbarnen som skriker åt 

både Symeon och Frälsar-Johan tillhörde det evangelium som berättades på 600-talet, själva 

liturgin, det sätt på vilket Palmsöndagen firades i Jerusalem. Barnen skrek κράζειν (krazein) 

då Symeon vandrade in i Emesa och samma term används i Matteusevangeliet 21:15 då 

barnen skriker κράζοντας (krazontas) efter Jesus – ”barnen som kom från skolan. De 

skockade sig kring mig. Se Frälsaren, ropade de, titta på Frälsaren! (Lagerkvist 2017:34). 

Enligt pilgrimsberättelser från slutet av 300-talet firades Palmsöndagen genom läsning av 

vissa evangelietexter vid särskilda tidpunkter, men de överensstämmer inte alltid med kanoni-

serade texter i Bibeln. Här framkommer att det i firandet understryks, att en skock barn 

springer emot frälsaren och ropar då han går in i staden (Krueger 1996:112). Leontios gör den 

helige dåren till en moralpredikant och visar hur svårt det är för en ”frälsartyp” att leva i 

staden bland syndiga människor: ”the first impression which the Life of Symeon offers is that 

the only way to be holy in the city is to be crazy” (Krueger 1996:116). De flesta helgon-

biografier som tillkom mellan 300- och 600-talet beskriver heliga män som bor utanför 
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städerna och rör sig i samhällslivets utkanter. I såväl Athanasios den stores skrift Antonios liv 

(350/360) och Anonymous Apophthegmata som i Berättelsen om munkarna i Egypten (390-

talet), Palladios Historia Lausiaca (419–420), och även i Theodoretos berättelse om den 

helige Symeon stylitens liv (444), presenteras staden som fördärvlig. Det ”anti-urbana” ton-

fallet märker vi också i ”Frälsar-Johan” då han är utanför staden: ”Vilken frid själen känner i 

naturen, allt där förstår mig så väl. Om människorna vore blommor och träd så skulle de 

också förstå mig” (Lagerkvist 2017:34). 

När Symeon och Frälsar-Johan betraktas som Jesustyper gestaltar ”staden” Jerusalem, som 

i sig står för ”Guds skapelse” – ”a world which God is determined to save by sending mes-

sengers to instruct its inhabitants” (Krueger 1996:116). Leontios var en biskop i staden, och 

Lagerkvist var präglad av livet i Växjö, hos bägge författare är torget och marknaden av be-

tydelse. ”Urban planning in Late Antiquity tended to emphasize two main foci, the church and 

the marketplace” (Krueger 1996:118). Med Jesus som förebild formar författarna huvud-

personernas handlingar. Jesus går in i staden för att frälsa invånarna och såväl Symeon som 

Frälsar-Johan gör detsamma, de har ett självpåtaget uppdrag då de ser sig som utsända av 

Gud.  

Centralt i såväl helgonbiografin som novellen är människors frälsning och omsorg om de 

fattiga. I ”Frälsar-Johan” är fattighuset av största betydelse och Leontius understryker de fat-

tigas roll i den kristna helheten, frälsningen av de fattiga, att rädda dem är av största vikt. När 

Symeon talar om de fattiga är han plötsligt inte dåraktig, utan är tydlig och begriplig, och ut-

talar sig i klartext. Här anar forskaren att Leontios lämnar rollen som historieberättare åt sidan 

och vänder sig direkt till publiken, en skara som förmodligen har medel för att kunna skänka 

till de fattiga. ”Leontius figures the ascetic’s life itself as a presentation of instruction; the 

ascetic’s life is conceived as an edifying text” (Krueger 2004:97). Helgonbiografier utgör en 

del av asketlivet eftersom de odlar dygder. 

Theodoretos från Kyrrhos som i sin religionshistoriska utläggning berättar om Symeon 

styliten passar i denna berättelse på att stoppa in mängder av bibelreferenser. Symeon-

biografin sticker ut från resten av teologens religionshistoria då det finns ett försvar för 

stylitens pelarbeteende, det tillhör Guds plan på något sätt. ”Since similar appeals to prophetic 

precedent appear in the Syriac Life of Symeon the Stylite, composed independently of Theo-

doret’s vignette, the germ for such a list may derive from the monastic community gathered 

about Symeon’s pillar near Telneshe” (Krueger 2004:20). Helt klart har Theodoretos om-

format det material han har till hand och det tycks vara en medveten plan i ett större tolk-

ningsprojekt, och inte endast ett försvar för ett dåraktigt beteende. Syriska asketiska munk-
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övningar bör enligt teologen betraktas i ett bibliskt perspektiv. Theodoretos följer det mönster 

som etablerats inom kristen hagiografi: ”even when elements of the story contrast the saint’s 

gifts with those of Jesus, they show the saint to be like Jesus, to be Christlike” (Krueger 

2004:21). Liksom Jesus Kristus känner sig Frälsar-Johan som en främling, isolerad från 

mänsklig gemenskap och glädje. Han tillbringar en ”Getsemanelik ångestnatt” i skogen och 

till dårskapen hör kanske ”en oförmåga att skilja mellan den egna personen och den bibliska 

gestalten” (Klint 2001b:65). 

Av de tre helgonbiografier som redogör för Symeon stylitens liv är två tämligen korta: den 

av Theodoretos och Antonios utläggning som är en intim berättelse ur en lärjunges perspektiv. 

Den här sortens inblick är eftersökt ifråga om biografier och hagiograferna i antiken låtsades 

gärna vara lärjungar till någon helig man. ”This claim of access to inside knowledge allows 

the biographer to develop intimate details of the saint’s death[…]as alleged intimate the bio-

grapher also felt free to develop dialogue” (Doran 1992:42). Vidare finns en syrisk utgåva 

som benämns The Syriac life of Simeon – den längsta av de tre helgonbiografierna. Inled-

ningsvis nämner jag MS. B. M. Add. 14484, den syriska Symeonbiografin som tillkom på 500-

talet, men Arthur Vööbus fann på 1980-talet ytterligare tre manuskript av den syriska vitan: 

ett i Damaskus, ett i Mardin i östra Turkiet och ett i Aleppo (Vööbus 1985:479–484). Dåren 

Symeon blev också genom den syriske diktaren Jakob av Sarug (451–521) hyllad som ”Den 

helige Andes flöjt”. Den biografiska hymnen höjde pelarhelgonet till skyarna. ”Symeon lyftes 

i dessa texter från att vara en enskild historisk gestalt till att vara ett tecken, ett underverk som 

i sig gestaltar mer eller mindre hela frälsningshistorien” (Rubenson 2000:29). 

 Leontios ansåg på 600-talet att han skulle försöka efterlikna den helige dåren Symeon och 

dela hans förödmjukelser och förnedring. Han skrev om sig själv, att det som är föraktfullt 

och galet inom oss vill vi gärna se som lustigt och rent av otroligt. I sin biografi om Dåren 

Symeons liv berättar Leontios om munken som efter tjugonio års asketism i öknen bestämde 

sig för att gå in i staden Emesa, här räknas alla galna påhitt upp som Leontios samlat ihop från 

olika håll. Han understryker att Symeon förnedrar sig för att frälsa människornas själar. I sät-

tet att skriva imiterar Leontios den excentriske dåren, han låtsas var litet galen genom att be-

rätta en ”dårhistoria”. Leontios riskerar ett hånfullt bemötande när han undervisar, han deltar 

då rent textuellt i den omskrivne helige dårens asketiska handlingar. ”Leontius even shifts 

from learned rhetoric to a humbler, colloquial style at precisely the point in the narrative 

where Symeon begins his ribald antics” (Krueger 2004:100). Det är alltså Leontios text och 

inte bara hjälten Symeon som står för självförödmjukelse. 
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Lagerkvists intresse för ”galenskap” framträder i olika sammanhang, när kritiker hade 

hävdat att teckningarna skapats av en ”sjuk människa”, då Ernst Josephsons teckningar 1888-

1906. Med inledning av Gregor Paulsson publicerades 1918, kom Lagerkvist i december med 

en recension i Svenska Dagbladet (citat av Erik Hörnström): 

 
Att livet är så oändligt mycket rikare än människan, att det rymmer så oändligt 
mycket mer än hon tänker, att det har råd att bryta allt som hon älskat högst 
sönder och samman, därför att det har nya under och ny glädje att giva, det är 
stort att veta. Att det har andra världar, som vi ännu inte känna, och sist vid sin 
yttersta gräns världar, som vi aldrig skola komma att känna, det är stort att ana 
och att tvingas bekänna (Hörnström 1946:195). 
 

 

I såväl Det eviga leendet (1920) som Onda sagor (1924) presenterar Lagerkvist ”den Gud vi 

behöver”. De dödas marsch till Gud åskådliggör en andlig realitet – ”det kristna frälsnings-

kravet har Lagerkvist kvar. Han måste ordna ett möte med Gud för att motivera sin tro. Först 

med den självbiografiska Gäst hos verkligheten (1925) försvinner detta krav” (Hörnström 

1946:196). Frälsar-Johan möter Gud i branden då ”Korsfäst! Korsfäst!” avslutar novellen 

(Lagerkvist 2017:43). 

 

7. Avslutning 

I denna uppsats står förhållandet mellan text och läsare i centrum, ”Frälsar-Johan” har för-

djupats genom jämförelser med texter som behandlar Kristus-dåren. Enligt teorier om recep-

tionsestetik är externa faktorer av vikt för min förståelse av verkets interna faktorer. Figuren 

Frälsar-Johan kommunicerar med mig och genom min kännedom om heliga dårar i religions-

historien relaterar novellen till andra litterära verk. Protagonisten absorberar texter som hör 

till andra världar, yttranden i det förflutna, och utför symboliska handlingar som tillhör såväl 

historien som framtiden, samtidigt som betydelsefulla utsagor och händelseförlopp förändras 

(Juvan 2008:179). 

Texter om dårskap-i-Kristus, från Pauli tid via Symeon styliten och framåt, är berättelser 

om ensamhet, utanförskap och utsatthet. Liksom i Barabbas (1950) ger bearbetningen av det 

bibliska stoffet i en text som ”Frälsar-Johan” uttryck för ”kampen mot de makter som kränker 

människan och hotar att förgöra henne” (Klint 2001a:185). Underliggande koder förstärks 

gång på gång genom texter som tangerar ”Frälsar-Johan”. 

En estetisk läsning av novellen ligger till grund för egna associationer. I en dylik läsning 

gäller det att ”lyssna till sig själv”, för att skapa helheter genom att foga samman olika idéer. 
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Intertextualitet är ett mycket vitt begrepp och ”det är den enskilde läsaren eller tolkaren som i 

sitt möte med en text utifrån sin litterära kunskap avgör vad som för honom eller henne är 

textens intertextuella laddning (Holmberg och Ohlsson 1999:47). Novellen tillhör många 

tider, den uppvisar multitemporalitet med lager på lager av både bibliska föreställningar och 

rent spatiala konstellationer, som exempelvis branden i Växjö 1922 (cf. Juvan 2008:180; 

Gustavsson 2004). 

Om ”Frälsar-Johan” ses som en travesti på helgonbiografier gällande jurodivyj, en travesti 

som inkluderar Dostojevskijs romaner som hämtat inspiration från hagiografierna, och en 

travesti på passionshistorien i Nya testamentet, är det inte fråga om någonting skämtsamt, 

utan tankeväckande. Hos Lagerkvist finns inget syfte att förlöjliga, så som sker i parodier. 

Ifråga om intertextualitet finns ett starkt samband också där likheten är ringa, sambandet är 

implicit gällande helgonbibliografier och Dostojevskij, men explicit ifråga om Bibeln. Lager-

kvist vill inte gärna erkänna Dostojevskij-påverkan, när det gäller ”avsedda/icke-avsedda 

samband” litar jag inte på författarens utsagor, mer på litteraturhistorikern Sven Linnér. Den 

intertextuella analysen är bunden till en läsakt, mitt möte med Frälsar-Johan-figuren trollar 

fram jurodivyj och ryska helgonbiografier, jämte Bibeln och Dostojevskij. ”Litterär mening är 

ingen storhet som finns inne i texterna, utan är oskiljaktig från den användning vi gör av dem” 

(Olsson 2002:67). 

Hjälten Frälsar-Johan, liksom Dostojevskijs hjältar Aljosja, Mysjkin och Zosima förstör 

alla sin image i ”den andres” ögon, då de tar på sig dårskapet i försök att befria sig från den 

makt ”den andres” medvetande (samhällsnormerna) har. ”Korsfäst, korsfäst honom då”, säger 

Sonjas far Semjon Marmeladov om sig själv i samtalet med Raskolnikov (Dostojevskij 1984: 

30). ”Korsfäst! Korsfäst! Ja, jag vill offras, jag vill offras!” ropar Frälsar-Johan i novellen 

(Lagerkvist 2017:39).  

Harriet Murav påpekar att det finns ett problem med alla ”medicinska” föreställningar, då 

forskare ser heligt dårskap som ett tecken på psykisk sjukdom. När hagiografier betraktades 

som biografier över ”störda” människor (i samband med Freuds inflytande på litteraturveten-

skapen) uppstod ett nytt tema. ”The rise of medical psychology in the latter part of the nine-

teenth century is extremely important for understanding the cultural debate in which Dosto-

evsky’s novels participated” (Murav 1992:22–23).  

Bachtin använder uttrycket ”andlig återhållsamhet” när Dostojevskijs dårar uppvisar själv-

hävdelse genom självförnekelse. De bär på något som skall genomtränga världen, trots att 

deras budskap saknar en explicit ideologi; dessa utvalda är på olika sätt frälsare som skall få 

andra att se klart. Samtliga dårfigurer i sammanhanget fungerar som modeller för en aktiv 
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förståelse, och Kristus är ”den högsta rösten” som belönar världens röster. Frälsar-Johan 

springer ut i skogen och tänker ”Hav frid, kära jord. Jag skall återlösa dig” (Lagerkvist 2017: 

39).  

Dårskap-i-Kristus innebär ett försök att rädda världen, en mönster-jurodivyj skall förlossa 

människorna så som Frälsar-Johan försöker befria dem han tror fastnat i elden. Genom att se 

Frälsar-Johan som objekt för skildringen, och dårskapet som en idéaspekt, kan jag jämföra 

novellens protagonist med jurodivyj-framställningen i Dostojevskijs romaner där dåraktiga 

hjältar anger tonen i uppbyggnaden av helheten, och då framträder vitans toner (cf. Bachtin 

1991a:31).  

Berättelsen om Frälsar-Johans liv och död har en hagiografisk stil, något som framkommer 

i en jämförelse med ryska apokryfiska helgonbiografier. Vasilij den välsignade dåren-i-

Kristus (död år 1552) drev självförsakelsens och förödmjukelsens ideal till sin yttersta gräns 

genom att avsäga sig alla förståndsgåvor och frivilligt ta på sig dårskapets kors. Ivan den för-

skräcklige lyssnade på dårens fyndiga klander och rådmannen som hälsar på Frälsar-Johan 

nickar vänligt åt honom (Ware 2003:113; Lagerkvist 2017:36). 

Helgonbiografier kan utgöra en infallsvinkel i ett försök att förklara jurodivyj och därmed 

Frälsar-Johan, i så fall kan min religionshistoriska tillbakablick ha skänkt svaret på min 

undran om kontextualisering. Gällande frågan, om helgonvitor kan ses som intertextuellt 

material, har Panchenkos forskningsresultat gjort det heliga dårskapet begripligt. De kulturella 

normer som var rådande då jurodivyj-företeelsen uppstod visar att den intertext som fram-

träder inte kan reduceras till en serie binära motsatser (jämför strukturalisternas analyser). 

Folklore, folkliga evenemang, ikonmåleri och kyrkans begivenheter, jämte adelspersoners 

tillställningar skapar ett mönster, heligt dårskap bör ses som någonting teateraktigt som spelas 

upp med två olika bakgrunder, dels staten och kyrkan, dels folket som skrattar åt dåren. Fräl-

sar-narren som figur behöver bägge fonder för sin existens. I helgonbiografier som den om 

Vasilij jämförs faktiskt dårhelgon med uppträdande teaterartister [chudozhnik] (Murav 1992: 

24). I Bachtins perspektiv framkommer här den inverterade esteticismen, baserat på den 

helige dårens olika handlingar och utseende. 

Samspelet mellan Frälsar-Johan/jurodivyj (som aktör) och hans publik är av intresse. Barn-

en och de vuxna människorna i samhället som betraktar dåren och reagerar på hans fram-

trädande dras in i dramat och blir också aktörer eftersom de hånar Kristus-narren. Dramats 

väsentliga del är en paradox, alla aspekter av dårens uppträdande, hans klädsel, språk och 

gester, tolkas som motsägelsefulla. En frälsarfigur skall vara seriös som en missionär eller 

munk – att få folk att skratta var syndigt enligt kyrkans representanter ännu på 1800-talet. 
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Koderna för uppförande stämmer sällan med omgivningens normsystem, den helige dåren 

skall leda människor till frälsning, men i vissa jurodivyj-biografier jublar demonerna när 

dåren ofredas och misshandlas. Enligt Panchenko fungerar Kristus-narren som en stötesten, 

hans sätt att agera väcker förargelse, då kan han upphäva konsekvenserna genom att lägga ut 

sig och ta emot hånfullheter. Heliga dårar måste uthärda elakheter, utskällningar och hånskratt 

– Frälsar-Johan och de andra tänker: ”Jag måste ju tro åt dem” (Lagerkvist 2017:31). Trots att 

dåren-i-Kristus lever bland andra människor är han nästan alltid ensam. Han spelar upp sin 

enmansteater där rampen inte utgörs av slutet på scenens brädgolv, utan av hans egen isole-

ring och främlingskap inför människorna omkring sig. 

Frälsar-Johan är mångtydig, för att förstå figuren måste han ses i ett religionshistoriskt och 

socialt sammanhang, han går som ett yttrande från en kontext till en annan, men genom den 

intertextualitet Kristeva intolkade i Bachtins dialogfilosofi, kan jag se de olika kontexterna 

smälta samman till en – kanske till följd av förtätning, då olika fenomen i mina föreställningar 

om Frälsar-Johan och jurodivyj tycks ha någonting gemensamt och därför sammanförts till en 

helhet. ”Den 'påverkade' texten ses som ett svar på specifika frågor som den själv ger upphov 

till” (Olsson 2002:57).  

Särskilda topos (och topoi) som belyser den helige dåren kan vara svar på de klassiska 

frågorna: Vem? Vad? Varför? När? Var? Hur? Med hjälp av vad? De ryska Kristus-dårarna 

utgjorde inte någon förlängning på den sorts asketism som exempelvis Symeon styliten upp-

visar, deras bedrifter var stordåd i Guds namn och de har mer gemensamt med Frälsar-Johan 

än de bysantinska saloi har. I de ryska helgonvitorna framträder lekmän som valt jurodivyj-

vägen, en topos som understryker den helige dårens tillvaro i marginalen. Dåren står mellan 

heliga och profana platser och hör egentligen inte till någondera. I den sekulära världen kän-

ner han sig vilsen, men han hör heller inte hemma i den prästerliga sfären. De ryska hagio-

grafernas sätt att bevara ett bysantiskt paradigm bidrog till ändlösa upprepningar av det typis-

ka asketiska helgonmönstret. Heliga dårar tillskrevs en asketism som hör samman med 

munken eller eremiten, men helgonbiografier om jurodivyj visar inte någon institutionaliserad 

asketism av sådant slag, även om de heliga dårarna liksom Frälsar-Johan inte anser sig vara 

någonting utan det himmelska ljuset som leder dem. Utan Gud, ”lika fattig som alla de andra 

[…]hela dagen har jag tackat och lovat på mina knän” (Lagerkvist 2017:32).  

Askes i bemärkelsen självförsakelse är tydlig, men den späkning de bysantinska helgonen 

ägnade sig åt är inte framträdande i Ryssland. Den andliga strävan kan ses som asketisk, men 

dårskapen är snarare en andaktsform – en troshandling utförd av en starkt troende kristen – än 

en fortsättning på de antika helgonens asketiska levnadslopp. Den här utvecklingen rörande 
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helgonbiografier står i strid med topoi, eftersom det traditionella askesmönstret inte harmo-

nierar med bilden av jurodivyj och Frälsar-Johan. Den helige dåren i Ryssland följer inte den 

asketiska modellen för uppförande och fromhet, en speciell topos karakteriserar därför juro-

divyj-hagiografier som speglar hagiografernas försök att efterlikna det bysantinska idealet 

samtidigt som de på ett sanningsenligt sätt försöker beskriva ryskt heligt dårskap som är ett 

betydligt mer sekulariserat fenomen. 

Blott som en kuriositet kan nämnas att bleckplåt introducerades på 1600-talet ungefär när 

konflikten mellan gammaltroende och grekofiler ägde rum, då Kristus-narren blev ett tydligt 

inslag i gatubilden som en del av kampen för en rysk tradition. Stjärnan av bleckplåt spelar en 

så viktig roll för protagonisten Frälsar-Johan att den i min läsning pekar mot jurodivyj och det 

ryska dårskapet-i-Kristus som Dostojevskij behandlar i sina romaner. ”Jag är inte som andra, 

ingen här i staden är som jag. I mitt bröst har Herren tänt en eld som aldrig slocknar” 

(Lagerkvist 2017:28). 

När det gäller en eventuell travesti, är det måhända så att Frälsar-Johan kan ses som en 

något förvanskad parafras. Andemeningen finns, och dåren som springer in i elden förtydligar 

fenomenet ”dårskap-i-Kristus”. Innehåll och ämne kan begripas om de betraktas i termer av 

struktur, som är mycket mer djupliggande än en följd av bilder som står i motsatsförhållande. 

Det är en struktur av betydelser, värderingar och intertextuellt baserade tolkningar som på-

minner om strukturen i en teaterpjäs. Något spelas upp, någonting som bygger in konflikter i 

hela sin existens. Dårens dynamiska karaktär kan betraktas som en handling, Frälsar-Johan 

både travesterar och parafraserar hela den heliga dårskapstraditionen, men jag vill inte kalla 

det som kommer till uttryck i novellen för ”ironi” – även om en modifiering av olika element 

i denna kontext kan framstå som ironiska och novellberättelsen bejakar motsägelser. 

Jurodivyj-fenomenet har parafrasbara delar och jag bestämmer att Frälsar-Johans handlingar 

parafraserar aktionssätt och gester hos ”urtypen” för jurodivyj, så som han framstår i det 

textmaterial jag undersökt. 

”En forskare som medvetet reflekterar över sin forsknings innehåll vet, att varje seriös 

forskningsuppgift skapar sitt objekt genom att isolera en viss del av ett givet material[…]I 

denna mening är varje forskningsuppgift perspektivistisk” (Aspelin 1975:267). Då Lagerkvist 

framtvingar en estetisk läsning av novellen genom att styra uppmärksamheten mot affektiva 

aspekter, framkallar ”Frälsar-Johan” föreställningar som berör min religionshistoriskt präg-

lade kunskapsbank och de associationer som väcks utgör berättelsen – i mitt möte med texten. 

Olika element däri kombineras under läsningen och får mig att reagera och strukturera någon-

ting sammanhängande, en estetisk känsla av tillfredsställelse infinner sig då den helige dåren i 
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den ryska kontexten får mig att förstå Frälsar-Johans dårskap. En historiskt inriktad inter-

textuell metod leder paradoxalt nog till en estetisk upplevelse. När den helige dåren med sina 

ord försöker bearbeta förlusten av Gud hos människorna förmedlar själva ”frälsarrepresenta-

tionen” kroppslig erfarenhet – kroppen kliver inte ur språket. Kroppen, sinneserfarenheten 

som förmedlas med ord och det som läsaren kan förnimma handlar om estetikens utvidgade 

fält. Det brinner i dessa kroppar, de har en eld inom sig, de heliga dårarna. Perception är alltid 

kontextuell och estetisk erfarenhet är inte enbart syn- och hörselinriktad. Heliga dårar som 

brinner, gammaltroende i brinnande lador, Frälsar-Johan i det brinnande ”fattighuset”, den 

som varit med om en gräslig skogsbrand kan känna lukten av rök bara genom att läsa om 

eldsvådor. Av iver brinnande, eller av eld, det estetiska handlar om förnimmandet och ”Fräl-

sar-Johan” är en estetisk upplevelse, men även olfaktoriell då jag reagerar på den tänkta 

brandröken. 

Vid en dynamisk överföring och omvandling av en text tillhörande en viss kontext, från 

denna kontext till en annan dito, frigörs vissa aspekter av texten. En text som återkontextuali-

seras omformas vanligtvis och i sitt nya sammanhang förenklas den, men i fallet ”Frälsar-

Johan” förtätas texten så att det till synes enkla är en utarbetad fulländning av hela den heliga 

dårens religionshistoria. Kampen mot fattigdom är ett genomgående tema, från dåren Kristus 

till Kristus-dåren Frälsar-Johan. När återkontextualisering äger rum mellan olika texter (som 

ett intertextuellt fenomen), är varje enskild text förankrad i sin specifika kontext. Det är då av 

intresse att studera intertextuella kedjor, heliga dårar som presenteras på olika sätt beroende 

på tid och plats. När ett gemensamt drag urskiljs och avskiljs, och Frälsar-Johan återkontextu-

aliseras, finns ett tema som tycks vara historiskt bestående, nämligen omsorgen om ”[a]lla de 

stackars fattiga mänskorna, de som hungrar och törstar för att de inte förmår tro” (Lagerkvist 

2017:41). Den helige dåren är inbäddad i kontexten ”människor som skall frälsas”. Figuren 

Frälsar-Johan utgör en kompletterande aspekt som i sig begripliggör alla texter om heliga 

dårar där omsorgen om fattiga står i centrum, inte för att de är fattiga, utan för att de förmodas 

vara icke-troende. 
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8. Appendix: ”Frälsar-Johan” av Pär Lagerkvist  
 
 
 
 

 
 

Novellen "Frälsar-Johan", sidorna 28–43 i Onda sagor (2017), Brombergs Bokförlag.  
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