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Prolog

under skilda tider hade han fyra olika namn. Detta kan man 
se som något fördelaktigt, eftersom en människas liv inte är 
enhetligt. Ibland händer det att livets olika delar sinsemellan 
har föga gemensamt. Så lite, att det kan tyckas som om de 
genomlevdes av helt skilda människor. När så är fallet kan 
man inte annat än förvånas över att dessa människor bara har 
ett namn.

Han gick även under två andra namn. Det ena – Mannen 
från Rukina – syftade på byn Rukina, platsen där han såg da-
gens ljus. Men för de flesta var denne man känd som Läka-
ren, eftersom han för sina samtida framför allt var just läkare. 
Man skulle kunna påstå att han rentav var någonting större 
än en läkare, ty det han utförde gick bortom gränsen för vad 
vanlig läkekonst förmår.

Det har sagts att ordet läkare kan vara släkt med orden 
lögna eller lugna. Ett sådant släktskap skulle förklara att ord 
spelade en väsentlig roll i läkebehandlingen. Ord som sådana 

– vad än de hade för innebörd. På grund av det begränsade 
antalet mediciner var ordets betydelse på medeltiden större 
än nu. Och man talade nog så mycket.

Läkarna talade. Visst kände de till en del botemedel mot 
sjukdomar, men de försummade inget tillfälle att vända sig 
direkt till åkomman. Genom att uttala rytmiska, till synes me-
ningslösa ramsor besvor de sjukdomen, uppmanade den att 
lämna patientens kropp. Gränsen mellan läkare och kvack-
salvare var på den tiden relativ.

De sjuka talade. I brist på diagnosteknik måste de i detalj 
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beskriva allt som försiggick i deras plågade kroppar. Ibland 
tycktes det dem som om sjukdomen undan för undan lämna-
de dem tillsammans med de utdragna och av smärta genom-
syrade orden. Bara för läkarna kunde de berätta om sjukdo-
men i alla dess detaljer, och detta gav dem lättnad.

De sjukas släktingar talade. De kunde precisera sina när-
ståendes vittnesmål eller rentav tillfoga ändringar, för det 
var inte alla sjukdomar som tillät de drabbade att avge tillför-
litliga rapporter om vad de genomled. Släktingarna kunde 
öppet uttrycka sin oro för att sjukdomen var obotlig, och 
(medeltiden var inte någon sentimental tidsålder) klaga över 
hur svårt det var att ha med den sjuke att göra. Detta gjorde 
att det kändes lättare också för dem.

Det speciella med mannen som det handlar om här var att 
han var mycket fåordig. Han mindes Arsenius den stores ord: 
Mången gång har jag ångrat de ord som mina läppar uttalat, 
men min tystnad har jag aldrig ångrat. Oftast såg han tigande 
på den sjuke. Han kunde inskränka sig till att säga: Kroppen 
din kommer att fortsätta att tjäna dig. Eller: Kroppen din har 
blivit obrukbar, bered dig på att lämna den, du skall veta att 
den är ett ofullkomligt hölje.

Hans ryktbarhet var stor. Den uppfyllde hela den bebod-
da världen, och ingenstans kunde han gömma sig undan den. 
Där han visade sig samlades folk i mängder. Han lät sin upp-
märksamma blick vandra över de församlade, och hans tyst-
nad spred sig bland dem. Hopen blev stilla. I stället för ord 
kom det endast små moln av ånga ur de hundratals öppna 
munnarna och han såg på medan de upplöstes i den kalla luf-
ten. Och januarisnöns knarrande hördes under hans fötter. 
Eller septemberlövens frasande. Alla väntade på ett under, 
och förhoppningarna fick svetten att rinna i deras ansikten. 

De salta dropparna föll tungt mot marken. Hopen vek åt sidan 
och släppte fram honom till den för vars skull han kommit.

Han lade handen på den sjukes panna. Eller rörde med den 
vid hans sår. Många trodde att hans handpåläggning helade. 
Namnet Mannen från Rukina, som han fått efter sin födelse-
ort, och i vars stam ju ordet ruka, i betydelsen hand, ingår, 
blev på så sätt än mer motiverat. Med åren utvecklades hans 
läkekonst mot fulländning, och vid hans livs middagstid nåd-
de den höjder som tycktes överstiga all mänsklig förmåga.

Det sades att han ägde ett odödlighetselixir. Allt emellan-
åt uttalades till och med tanken att han, eftersom han hade 
helat, själv inte kunde dö som alla andra. Den åsikten grun-
dade sig på att hans kropp efter hans död inte visade några 
tecken på förruttnelse. Den låg i dagar under bar himmel utan 
att förändras. Och sedan försvann den, som hade dess ägare 
tröttnat på att ligga där. Som hade han stigit upp och gått där-
ifrån. De som tänker så glömmer dock att sedan världen ska-
pades har bara två människor kroppsligen lämnat jorden. Vid 
avslöjandet av Antikrist tog Herren emot Enok, och Elias lyf-
tes upp till himmelen i en brinnande vagn. Om någon rysk 
läkare säger legenden ingenting.

Att döma av hans fåtaliga uttalanden beredde han sig inte 
på att för evigt uppehålla sig i sin kropp – även om han hade 
bebott den i hela sitt liv. Och något odödlighetselixir ägde 
han knappast. Den sortens företeelser rimmar illa med det 
som vi vet om honom. Med andra ord kan vi med säkerhet 
säga att han nu, i innevarande tid, inte finns bland oss. Det 
bör dock i sammanhanget nämnas att han själv inte alltid för-
stod vilken tid som borde anses vara den innevarande.



Kunskapens bok 
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Han såg dagens ljus i byn Rukina vid Kirillklostret i Belozer-
je. Detta tilldrog sig den 8 maj år 6948 efter Skapelsen, 1440 
efter vår Frälsares Jesu Kristi födelse, på Arsenius den stores 
dag. Sju dagar senare gavs han vid dopet namnet Arsenij. Un-
der dessa första sju dagar åt hans mor inget kött, för att för-
bereda den nyfödde för den första nattvarden. Intill den fyr-
tionde dagen efter nedkomsten gick hon inte i kyrkan utan 
inväntade sin kyrktagning. När hennes kropp hade renats 
gick hon till morgongudstjänsten. Hon knäföll med pannan 
mot golvet i kyrkans förhall och låg så i flera timmar och bad 
för sin nyfödde om detta enda: att han skulle få leva. Arsenij 
var hennes tredje barn. Inget av de först födda hade överlevt 
sitt första år.

Arsenij överlevde. Den 8 maj 1441 lät familjen hålla tacksä-
gelseandakt i Kirillklostret. När de efter andakten hade kysst 
den helige Kirills relikskrin, begav sig Arsenij hemåt med sina 
föräldrar, medan Christofor, hans farfar, stannade kvar i klost-
ret. Följande dag gick han in i sitt sjunde årtionde och han 
hade beslutat att fråga staretsen Nikandr hur han borde fort-
sätta sitt liv. I princip, sade staretsen, har jag ingenting att säga 
dig. Förutom detta: Bosätt dig närmare kyrkogården, min 
vän. Du är en sådan lång drasut att det blir tungt att bära dig 
dit. Och så: lev ensam.

Så sade staretsen Nikandr.
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Och Christofor bosatte sig vid en av traktens kyrkogårdar. 
Ett stycke från byn Rukina hittade han en tom stuga allde-
les intill kyrkogårdens inhägnad. Dess ägare hade inte över-
levt den senaste farsoten. I dessa tider fanns det fler hus än 
människor. Ingen hade velat flytta in i den präktiga och rym-
liga men övergivna stugan. Desto mer som den stod intill en 
kyrkogård full med pestens offer. Men Christofor flyttade in.

Man brukade säga att han redan då helt tydligt kunde se 
platsens vidare öden för sig. Som om han redan, vid den då 
avlägsna tidpunkten, visste att det på platsen där hans stuga 
stod år 1495 skulle byggas ett begravningskapell. Kapellet 
upp fördes som tack för den lyckosamma utgången av år 1492, 
det sjutusende efter Skapelsen. Och trots att världens under-
gång (som man väntade detta år) inte inträffade, så upptäckte, 
helt oväntat för såväl sig själv som andra, Christofors namne 
Amerika (då ägnade man inte detta någon uppmärksamhet).

År 1609 förstörs kapellet av polackerna. Kyrkogården för-
faller och en tallskog växer upp där den legat. Gengångare 
slår sig då och då i slang med skogens svampplockare. År 1817 
förvärvar köpmannen Kozlov skogen för sin sågverksindustri. 
Två år senare byggs ett sjukhus för fattiga på den frilagda ytan. 
Jämnt hundra år senare flyttar den lokala tjekan in i sjukhus-
byggnaden. I överensstämmelse med markens ursprungliga 
användningsområde anlägger myndigheten massgravar på 
platsen. År 1942 utplånar den tyske piloten Heinrich von 
Einsiedel med stor träffsäkerhet byggnaden från jordens yta. 
År 1947 rustas området upp till militärt skjutfält och överläm-
nas till Röda arméns 7:e pansarbrigad, även kallad Vorosjilov-
brigaden. Sedan 1991 tillhör marken koloniträdgårdsområ-

det »Vita nätter«. Kolonilotternas odlare gräver tillsammans 
med potatisen upp en stor mängd ben och projektiler, men 
de gör sig ingen brådska med att klaga hos den lokala rättvi-
san. De vet att de hur som helst inte kommer att tilldelas nå-
gon annan mark.

Sådan är jorden där vi är satta att leva, säger de. 
Christofors detaljskarpa framsynthet sade honom att mar-

ken skulle förbli orörd under hans livstid och att huset han 
valt ut skulle stå sig väl i femtiofyra år. Christofor insåg att för 
ett land med stormig historia var femtiofyra år ganska mycket. 

Huset hade fem väggar: utöver de fyra timrade ytterväg-
garna fanns en innervägg som avdelade stugan så att två rum 
bildades – ett varmt (med ugn) och ett kallt.

När Christofor flyttat in i huset spände han nya oxblås-
skinn för fönstren och undersökte om det fanns springor mel-
lan stockarna. Han tog solrosfrön och enbär och blandade 
dem med enris och rökelseharts. Han tillsatte eklöv och blad 
från vinruta. Allt detta hackade han fint och lade ut i hörnen 
och ägnade en hel dag åt att röka ut huset.

Christofor visste att pest och farsot med tiden lämnar ett 
hus av sig själva, men han menade att försiktighetsåtgärden 
inte skulle skada. Han tänkte på sina närmaste som kunde 
vilja besöka honom. Han tänkte också på dem som han vår-
dade, för de kom till honom hela tiden. Christofor var ört-
läkare och alla möjliga människor sökte honom.

De som plågades av hosta sökte honom. Han gav dem kros-
sat vete och kornmjöl som han blandat med honung. Ibland 
ordinerade han kokta speltkorn, därför att spelten drar slem-
met ur lungorna. Beroende på vad det var för slags hosta kun-
de han ordinera ärtsoppa eller avkok från rovor. Hostans art 
kände Christofor igen på ljudet. Om den var diffus och svår-
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bestämbar lade Christofor örat mot bröstet på den sjuke och 
lyssnade på hans andning.

De som ville bli av med vårtor sökte honom. Dem sade 
Christofor åt att lägga krossad lök och salt på vårtorna. Eller 
att smörja dem med sparvträck och saliv. Fast det bästa med-
let ansåg han vara krossade blåklintsfrön som skulle strös 
över vårtorna. Blåklintsfröna drog roten ur dem, och på de 
ställena växte de inte mer. 

Christofor hjälpte också till med det som tilldrog sig i 
sängen. De som kom i sådana ärenden kände han genast igen 
på sättet de steg in och stod och tvekade vid tröskeln. Deras 
tragiska och skuldmedvetna uppsyn roade Christofor, men 
det visade han inte. Utan större omsvep befallde örtdoktorn 
besökarna att ta av sig byxorna, och de lydde utan ett ljud. 
Ibland skickade han dem att tvätta sig i rummet intill och att 
ägna särskild uppmärksamhet åt förhuden. Han var förvissad 
om att vissa regler för den personliga hygienen borde iakttas 
också på medeltiden. Han hörde irriterat på hur vattnet av 
och till skvätte ur skopan och ned i träkaret.

Vad är att säga om sådant, antecknade han ilsket på ett nä-
verstycke. Och hur kunna kvinnorna släppa sådana nära? Ve 
och fasa.

Om manslemmen inte visade några yttre men förhörde sig 
Christofor ingående om problemet. Man var inte rädd för att 
berätta för honom, för man visste att han inte var lösmynt. 
Vid utebliven erektion rekommenderade Christofor att be-
rika kosten med den dyra anisen och mandeln, eller med den 
billiga saften av mynta, som ökar mängden sädesvätska och 
sätter i gång sängtankarna. Samma verkan tillskrevs en ört 
med det passande namnet kärleksört, men också vanligt vete. 
Slutligen fanns Jungfru Marie nycklar som hade två rötter, en 

svart och en vit. Den vita framkallade erektionen, den svarta 
fick den att försvinna. Felet med botemedlet var det att den 
vita roten måste man i det kritiska ögonblicket hålla i mun-
nen. Detta var inte alla beredda att göra.

Om inget av detta ökade mängden sädesvätska och fick 
fart på sängtankarna övergick örtläkaren från växtriket till 
djurriket. De som blivit impotenta rekommenderades att äta 
anka eller tuppnjure. I kritiska fall gav Christofor order om 
att skaffa fram rävtestiklar, stöta dem i mortel och dricka dem 
i vin. De som inte var i stånd till detta föreslogs äta vanliga 
hönsägg med lök och rovor till.

Det var inte det att Christofor trodde på själva växterna, 
snarare trodde han att Guds hjälp fanns gömd i varje växt i 
ett särskilt syfte, på samma sätt som denna hjälp också fanns 
i människorna. Såväl växterna som människorna var i grun-
den endast redskap. Varför varje växt han kände till var för-
knippad med alldeles bestämda egenskaper var inget han 
funderade över, det var för honom en ovidkommande fråga. 
Christofor förstod att det var Gud som hade upprättat dessa 
samband, och för honom räckte det att veta detta. 

Christofors hjälp till sin nästa var inte bara medicinsk. Han 
var övertygad om att örternas hemliga inflytande omfattade 
alla människolivets områden. Christofor kände till att kål
molken med sin vita, vaxliknande rot var en växt som bringade 
lycka. Han brukade ge den till handelsmän för att de, vart än 
de begav sig, skulle bli hedersamt mottagna och vinna stor 
ryktbarhet. 

Sen till att icke förhäva eder, varnade dem Christofor. Ty 
högmod är roten till all synd.

Kålmolken gav han endast åt dem som han litade helt på.
Mest av alla älskade Christofor det röda, nålshöga siles
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håret. Han hade det alltid hemma. Han visste att det var bra 
att bära det intill bröstet när man påbörjade något. Man 
skulle till exempel ta det med till domstolen, på det att man 
icke måtte bliva dömd. Eller ha det på sig vid gästabud och 
inte behöva rädas kättare som sitter och lurar på var och en 
som inte är på sin vakt.

Christofor tyckte inte om kättare. Han avslöjade dem med 
hjälp av guckuskon. När han plockade växten vid myrarna, kor-
sade han sig med orden: Herre, tillgiv mig. Sedan överlämna-
de han växten för att bli välsignad och bad prästen lägga den 
på altaret och behålla den där i fyrtio dagar. När han efter de 
fyrtio dagarna bar den på sig, kunde han utan att missta sig 
till och med i en folkhop ana sig till en kättare eller en djävul.

Åt svartsjuka äkta män rekommenderade Christofor vero
nika – inte den blekblå vattenveronikan som växer i åarna, 
utan den mörkblå bäckveronikan som breder ut sig på mar-
ken där det är fuktigt. Den skall placeras vid hustruns huvud-
gärd, och när hon somnat kommer hon att berätta allt om sig 
själv. Gott såväl som ont. Ännu ett medel fanns som kunde 
få henne att tala, det var en ugglas hjärta. Detta skulle man 
lägga intill den sovande hustruns hjärta. Men inte så många 
var beredda att göra detta, det kändes otäckt.

Christofor själv behövde inte dessa medel, ty hans hustru 
var död sedan trettio år. De hade varit ute och samlat örter 
när de överraskats av ett oväder och hon blivit träffad av 
blixten i ett skogsbryn. Christofor hade stått kvar och inte 
kunnat tro att hans hustru var död, hon hade ju alldeles nyss 
levt. Han skakade hennes axlar, och hennes våta hår rann ut 
över hans händer. Han gnuggade hennes kinder. Hennes läp-
par rörde sig ljudlöst under hans fingrar. De uppspärrade ögo-
nen stirrade på tallarnas kronor. Han bönföll sin hustru att 

stiga upp och gå tillbaka hem. Hon var tyst. Och ingenting 
kunde förmå henne att tala.

Den dagen då han flyttade till det nya stället tog Christofor 
en mellanstor bit näver och antecknade: När allt kommer 
omkring är de vuxna människor. När allt kommer omkring 
har deras barn redan fyllt ett år. Jag anser att de får det bättre 
utan mig. Efter lite funderande lade Christofor till: Och fram-
för allt är detta vad staretsen tillrådde. 

När Arsenij fyllde två år började föräldrarna ta honom med 
till Christofor. Ibland tog de med sig barnet därifrån sedan 
man hade ätit. Men oftast lät de Arsenij stanna några dagar. 
Han tyckte om att vara hos sin farfar. Dessa besök skulle bli 
Arsenijs tidigaste minnen. Och de skulle bli de sista som läm-
nade honom.

Arsenij tyckte om lukten i farfaderns stuga. Den var sam-
mansatt av dofter från en mängd örter som hängde och tor-
kade i taket, och en sådan lukt fanns ingen annanstans. Han 
tyckte också om påfågelsfjädrarna som en pilgrim haft med 
sig till Christofor och som nu var uppsatta på väggen i form 
av en solfjäder. Påfågelsfjädrarnas teckning såg på ett förun-
derligt vis ut som ögon. När pojken befann sig hos Christofor 
kände han sig på något sätt iakttagen. 

Likaså tyckte han om ikonen med den helige martyren 
Christofor, som hängde under bilden av Frälsaren. Den ut-
märkte sig bland raden av stränga ryska ikoner: den helige 
Christofor var hundhövdad. Barnet stirrade i timmar på iko-
nen, och bakom den rörande bilden av det hundhövdade hel-
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gonet framträdde så småningom farfaderns drag. De buski-
ga ögonbrynen. Vecken som löpte längs näsan. Skägget som 
började redan under ögonen.

Farfadern tillbringade det mesta av sin tid i skogen och lät 
sig allt villigare omvandlas till natur. Han började likna såväl 
hund som björn. Såväl växter som stubbar. Och han talade 
med en röst som knarrade likt trä.

Ibland tog Christofor ned ikonen från väggen och lät Ar-
senij kyssa den. Barnet kysste tankfullt den helige Christofor 
på hans lurviga huvud och rörde med fingertopparna vid de 
mörknade färgerna. Farfar Christofor iakttog hur ikonens 
hemliga laddning strömmade över till Arsenijs händer. En 
gång gjorde han följande anteckning: Barnet äger en utpräg-
lad förmåga till koncentration. För mig ter sig hans framtid 
lysande, men jag har svårt att se den framför mig.

När pojken hade fyllt fyra år började Christofor undervisa 
honom om örterna. Dagarna i ända strövade de omkring i 
skogarna och samlade växter. Längs hålvägarna letade de ef-
ter våradonis. Christofor visade Arsenij deras smala små blad. 
Våradonisen hjälpte vid bråck och mot feber. Vid feber gav 
man växten tillsammans med nejlikor, och svetten började 
då i strida strömmar rinna från den sjuke. Om svetten var 
trögflytande och luktade starkt måste man nu (Christofor 
kastade en blick på Arsenij och hejdade sig lite) bereda sig på 
döden. Barnets blick, som inte var ett barns, fick Christofor 
att känna sig illa till mods.

Vad är döden, frågade Arsenij.
Döden – det är när man är tyst och inte rör sig.
Så här? Arsenij lade sig raklång på mossan och såg på Chris-

tofor utan att blinka.
När Christofor lyfte upp pojken, tänkte han: Min hustru, 

hans farmor, låg också så den gången, och därför blev jag så 
rädd nu.

Var inte rädd, ropade pojken, för nu är jag levande igen.
Under en av vandringarna frågade Arsenij Christofor var 

hans farmor fanns nu.
I himlen, svarade Christofor.
Den dagen bestämde sig Arsenij för att flyga till himlen. 

Himlen hade länge lockat honom, och upplysningen om att 
hans farmor, som han aldrig sett, vistades där gjorde lockelsen 
oemotståndligt stark. I denna sak var det enda som kunde 
hjälpa honom påfågelns fjädrar – för den fågeln var utan tve-
kan paradisisk.

När Arsenij kom hem hämtade han ett rep i farstun, tog 
ned påfågelsfjädrarna från väggen och klättrade uppför ste-
gen till taket. Han delade fjädrarna i två lika delar och band 
fast dem hårt vid armarna. Första gången tänkte Arsenij inte 
stanna länge i himlen. Han ville bara andas in den azurblå 
luften och, om det gick, äntligen få träffa sin farmor. Samti-
digt skulle han kanske kunna hälsa till henne från Christofor. 
Som Arsenij såg saken skulle han gott och väl hinna tillbaka 
till kvällsmaten, som Christofor just höll på att laga till. Ar-
senij klev upp på takåsen, flaxade med vingarna och tog ett 
steg framåt.

Hans flygfärd blev snabb, men kortvarig. Arsenij kände en 
häftig smärta i sitt högra ben som var det som först slog i 
marken. Han kunde inte ställa sig upp och låg tyst med be-
nen uppdragna under vingarna. När Christofor kom ut för 
att ropa in pojken till kvällsmaten, fick han se de trasiga fjäd-
rarna ligga utspridda på marken. Christofor kände på poj-
kens ben och förstod att det var brutet. För att skelettet fort 
skulle läka lade han ett förband med krossade ärter. För att 
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benet skulle hållas i stillhet spjälade han det med en träskena. 
För att inte bara Arsenijs kropp, utan också hans själ skulle 
bli starkare, tog han honom med till klostret.

Jag vet att du vill ta dig upp till himlen, sade staretsen Ni-
kandr på tröskeln till sin cell. Men ditt tillvägagångssätt an-
ser jag, om du ursäktar, vara väl exotiskt. Tids nog skall jag 
berätta för dig hur man gör.

Så fort Arsenij kunde stödja på benet satte de i gång med 
växtsamlandet igen. Först gick de bara i den närmaste sko-
gen, men för varje dag gick de allt längre bort för att pröva 
Arsenijs krafter. Längs åarna och bäckarna samlade de vän
derot – de vitrosa blommorna med flikiga blad – mot förgift-
ning. På samma ställen, vid åarna, hittade de kabblekan. Chris-
tofor visade hur man kände igen den på den gula färgen, de 
runda bladen och den vita roten. Med den växten behandla-
de man hästar och kor. I skogsbrynen plockade de nipsippan, 
som bara syntes på våren. Den skulle plockas den nionde, 
tjugoandra och tjugotredje april. När man timrade en stuga 
lade man nipsippa under den första stocken. De letade också 
efter sumpkallan. Då visade Christofor försiktighet, därför att 
förståndet kunde grumlas vid kontakt med den växten. Men 
(han satte sig på huk framför barnet) om man lägger den här 
växten i spåren efter en tjuv, då kommer det stulna tillbaka. 
Han lade växten i sin spånkorg och täckte över den med kard-
borrar. Längs hemvägen plockade de alltid frön från den ma-
giska järnörten som jagade bort ormar.

Lägg ett frö från den i munnen så delar sig vattnet, sade 
Christofor en gång.

Delar sig, frågade Arsenij allvarligt.
Genom bönen delar det sig. Christofor kände sig besvärad. 

Allt beror ju på bönen.

Vad skall då det där fröet tjäna till? Pojken lyfte huvudet 
och såg att Christofor log.

Så berättar legenden. Min uppgift är att föra den vidare till 
dig.

En gång när de var ute och samlade växter fick de se en varg. 
Vargen stod på några stegs håll ifrån dem och såg dem i ögo-
nen. Tungan hängde ur gapet och darrade av djurets häftiga 
andning. Vargen var varm.

Om vi inte rör oss, sade Christofor, kommer den att gå sin 
väg. Helige Stormartyr Georgij, stå oss bi.

Den går inte sin väg, invände Arsenij. Den har ju kommit 
för att vara med oss.

Pojken gick fram till vargen och tog den över nacken. Var-
gen satte sig. Under baktassarna stack svanstippen fram. 
Christofor lutade sig mot en tall och tittade uppmärksamt 
på Arsenij. När de började gå hemåt följde vargen efter dem 
med tungan fortfarande hängande ut som en röd vimpel. I 
utkanten av byn stannade vargen.

Från den gången mötte de ofta vargen i skogen. När de åt, 
satte den sig bredvid dem. Christofor kastade åt den en bit 
bröd, och vargen fångade den i luften med smällande tänder. 
Den sträckte ut sig i gräset och såg tankfullt framför sig. När 
farfadern och pojken återvände hem, följde vargen dem ända 
till huset. Ibland stannade den kvar på gården över natten, 
och på morgonen gav de sig alla tre ut för att leta växter.

När Arsenij blev trött tog Christofor honom på ryggen i 
en linnesäck. Efter en liten stund kände han pojkens kind 
mot sin hals och förstod att han hade somnat. Christofor klev 
tyst på den sommarvarma mossan. Med sin lediga hand – i 
den andra hade han korgen – rättade han till axelremmarna 
och viftade bort flugorna från den sovande pojken.



· 24 · · 25 ·

Väl hemma plockade Christofor bort kardborrarna ur Ar-
senijs långa hår, ibland tvättade han håret med lut. Luten 
tillverkade han av lönnlöv och den vita såpörten, som de bru-
kade plocka tillsammans på kullarna. Den gjorde Arsenijs 
guldlockiga hår mjukt som silke. Det glänste när solstrålarna 
träffade det. Christofor flätade in kvanneblad i lockarna – för 
att folk skulle tycka om gossen. Men han märkte att folk tyck-
te om Arsenij ändå.

Barnets närvaro piggade upp humöret. Det kände alla 
som bodde i Rukina. Om de tog Arsenij i handen ville de 
inte släppa den. När de kysste honom på huvudet tyckte de 
att de drack ur en källa. Det fanns någonting hos Arsenij som 
gjorde deras svåra liv lättare. Och de var honom tacksamma 
för det.

Inför natten brukade Christofor berätta för barnet om Sa-
lomo och Kitovras. Båda kunde historien utantill men tog 
den alltid till sig som om det var första gången. 

När Kitovras fördes till Salomo såg han en man som hade 
köpt sig ett par stövlar. Mannen ville veta om stövlarna skul-
le hålla i sju år, och då började Kitovras skratta. När Kitovras 
gått ett stycke till, fick han se ett bröllop och brast i gråt. Och 
Salomo frågade Kitovras varför han hade skrattat.

Ity detta kunde jag se på den mannen, sade Kitovras, att 
icke ens i sju dagar kommer han att leva.

Och Salomo frågade Kitovras varför han hade gråtit.
Jag fylldes av medlidande, sade Kitovras, ty icke ens i trettio 

dagar skall den brudgummen komma att leva.
En gång sade pojken:
Jag förstår inte varför Kitovras skrattade. Var det för att han 

visste att mannen skulle uppstå igen?
Jag vet inte. Jag är osäker.

Christofor kände själv att Kitovras hade gjort bättre i att 
inte skratta.

För att göra det lätt för Arsenij att somna lade Christofor 
fackelblomster under hans huvudkudde. Den gjorde så att Ar-
senij somnade fort. Och hans drömmar blev fridfulla.

I början av Arsenijs andra sjuårsperiod tog hans far gossen 
med sig till Christofor.

Det är oroligt i byn, sade fadern, man väntar en farsot. Må 
pojken vistas här, långt från människor.

Stanna här med din hustru du också, föreslog Christofor. 
Jag må skörda vetet, far, av vad skall vi annars leva till vin-

tern. Och han ryckte på axlarna.
Christofor stötte hett svavel och skickade med honom. Det 

skulle intagas blandat i äggula och sköljas ned med nyponsaft. 
Han befallde dem att inte öppna några fönster, och att mor-
gon och kväll tända ett bål med ekved ute på gården. När 
glöden började falna skulle de kasta på malört, enris och vin-
ruta. Det var allt. Detta var vad som kunde göras. Christofor 
suckade. Tag dig i akt för denna olycka, min son. 

När Arsenij ser sin far gå mot vagnen, börjar han gråta. Fa-
dern ser liten ut och hans gång är knyckig. Hukande sätter han 
sig på vagnslämmen och svingar upp benen i höet. Han tar 
tömmarna och smackar på hästen. Hästen frustar, rycker på 
huvudet och sätter sig mjukt i rörelse. Hovarna slår dovt mot 
den hårdtrampade marken. Fadern gungar lätt. Han vänder sig 
om och vinkar. Hans gestalt blir allt mindre tills den smälter 
ihop med vagnen. Han förvandlas till en punkt. Han är borta.
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Varföre gråter du, frågar Christofor pojken.
Jag ser att han är märkt av döden, svarar pojken.
Han grät i sju dagar och sju nätter. Christofor var tyst, ty 

han visste att Arsenij hade rätt. Han hade också sett tecknet. 
Och han visste också att här var hans örter och ord utan kraft.

Vid middagstid den åttonde dagen tog Christofor pojken 
vid handen och de begav sig till Rukina. Det var en strålande 
dag. De gick utan att samla några örter och utan att röra upp 
något damm. Som gick de på tå. Som steg de in i rummet hos 
en död. Väl framme vid byn tog Christofor fram en kvanne-
rot indränkt i vinäger och bröt den i två stycken. Den ena 
halvan behöll han själv, den andra gav han till Arsenij.

Se här, håll den i munnen. Guds kraft är med oss.
Byn tog emot dem med tjutande hundar och råmande kor. 

Christofor var väl bekant med ljuden, de gick inte att förväx-
la med några andra. Detta var pestens musik. Farfadern och 
hans sonson gick sakta framåt längs vägen. Inga människor 
syntes till. Bara hundarna slet i sina kedjor och kastade sig mot 
dem. När de närmade sig Arsenijs hem, sade Christofor:

Gå inte längre. Döden är här.
Pojken nickade, ty han såg dess vingar. De svävade över hu-

set. Uppvärmda av luften darrade de över takåsen.
Christofor gjorde korstecknet och steg in på gården. Vid 

staketet låg kärvar med otröskat vete. Dörren till stugan stod 
öppen. Den gapande fyrkanten tedde sig olycksbådande i 
augustisolen. Från alla dagens färger drog den endast åt sig 
svärta. All tänkbar svärta och kyla. Om man gick dit in, kunde 
man då bli kvar i livet? Christofor tvekade lite, så tog han ett 
steg mot dörren.

Stanna, hördes det ur mörkret.
Rösten påminde om hans sons. Men bara påminde. Som 

vore det någon annan än hans son som använde den. Christo-
for lydde den inte utan tog ännu ett steg mot dörren.

Stanna, annars dödar jag dig.
Det hördes ett skrammel i mörkret och, som om den hade 

fallit ur någons hand, slog en hammare i dörrposten.
Låt mig få se på er, sade Christofor hest.
Hans strupe snördes samman.
Vi är redan döda, sade rösten. Och har inte längre med 

levande att skaffa. Kom inte in, låt Arsenij få leva.
Christofor stannade. Han kände sitt eget blod pulsera i 

tinningarna, och han förstod att sonen talat sanning.
Jag törstar, hördes modern stöna inifrån mörkret.
Mamma, ropade Arsenij och störtade in i huset.
Han öste upp vatten ur ämbaret och gav åt sin mor som fal-

lit ned från sin brits. Han kysste hennes upplösta ansikte, men 
det var som om hon sov, och hon förmådde inte öppna ögo-
nen. Han försökte lyfta henne från golvet och kände de in-
flammerade knölarna i hennes armhålor mot sina handflator.

Pojken min, jag förmår inte vakna mer …
Faderns hand grep tag i Arsenij och knuffade honom mot 

dörren. Christofor drog ut honom över tröskeln. Arsenij gav 
upp ett skrik, ropade som han aldrig ropat förr, men i byn 
hörde honom ingen. När allt blev tyst såg han sin fars döda 
kropp ligga vid tröskeln.

Efter detta blev Arsenij boende kvar hos Christofor.
Pojken är utan tvivel begåvad, skrev Christofor en gång. 

Han fattar allt i en blink. Jag har undervisat honom om läke-
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örterna, och detta kommer att bli hans levebröd. Jag kommer 
att förse honom med många andra kunskaper för att vidga 
hans horisont. Må han vinna vetskap om hur världen ser ut.

En stjärnklar oktobernatt tog Christofor med sig pojken 
ut på ängen och visade honom fästet som skiljer jord och him-
mel åt:

I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Detta gjor-
de Han, emedan det inte fanns några människor, utan det 
fanns endast himmel och jord. Och Gud skilde ljuset från 
mörkret. Och Gud kallade ljuset dag, och mörkret kallade 
han natt.

Gräset smög sig mjukt runt deras fötter och över deras hu-
vuden for meteoriter fram. Arsenij kände Christofors varma 
hand runt sin nacke.

Och Gud skapade solen till att råda över dagen, och månen 
och stjärnorna till att råda över natten.

Är de stora, himlakropparna, frågade pojken.
Jo då … Christofor rynkade pannan. Månens omkrets är 

hundratjugo tusen stadier, och solens omkrets – på ett unge-
fär, naturligtvis – tre miljoner stadier. De ser så små ut, men 
deras verkliga storlek är svår att ens föreställa sig. Bege dig 
upp på ett högt berg och betrakta fältet nedanför. Ter sig då 
inte betande hjordar som myror inför din syn? Så är det ock 
med himlakropparna.

Under de följande dagarna talade de om himlakropparna 
och om varsel. Christofor berättade för pojken om de två 
solarna som han hade sett mer än en gång i sitt liv: när de 
visar sig i öster eller i väster förebådar de skyfall och storm. 
Ibland tycker människorna att solen är färgad av blod, men 
detta kommer sig av dis och avdunstning och tyder på hög 
fuktighet. Men ibland liknar solstrålarna människohår (nu 

stryker Christofor Arsenij över huvudet), och molnen ser ut 
att brinna, och detta bådar om blåst och kyla. Men om strå-
larna böjer sig lite in mot solen och molnen svartnar i solned-
gången bådar det om oväder. Om solen är klar när den går 
ned blir vädret stilla och klart. Tredagarsmånen förebådar, 
om den är klar och tunn, också klart väder. Men är den tunn 
och liksom eldröd bådar den om hård vind; och om månens 
bägge horn är lika och det norra hornet är klart kommer de 
västliga vindarna att mojna. Om fullmånen blir mörk kan 
man vänta sig regn och om den äts ur från båda sidor vind, en 
ring runt månen förebådar oväder, och en mörknad ring kraf-
tigt oväder. 

När det nu var alldeles tydligt att pojken intresserade sig 
för allt detta, varför då inte berätta om det för honom, resone-
rade Christofor för sig själv.

En gång gick de till stranden av en sjö, och Christofor sade:
Herren befallde vattnet att frambringa fiskar som simma-

de i djupen, och fåglar som flög under himmelens fäste. Båda 
dessa är skapade att sväva i sina element. Herren befallde 
också att marken skulle frambringa levande varelser – de fyr-
benta. Före syndafallet lydde de vilda djuren Adam och Eva. 
Man kan säga att de älskade människorna. Men nu gör de det 
bara i sällsynta fall – allt har likasom råkat i olag.

Christofor rufsade om nackhåret på vargen som travade 
bakom dem.

Och i grund och botten så liknar fåglarna, fiskarna och de 
vilda djuren människorna i mycket. Däri, förstår du, ligger 
vår samhörighet. Vi lär av varandra. Lejonungen, skall du veta, 
är alltid död när lejonhonan föder den, men på tredje dagen 
kommer hannen och andas liv i den. Detta påminner oss om 
att ett människobarn fram till dopet är dött inför evigheten 
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men vid dopet får liv. Och så finns kameleontfisken. När den 
simmar fram till en sten antar den själv samma färg som ste-
nen: intill en vit sten blir den vit, intill en grön blir den grön. 
Sådana, mitt barn, är också vissa människor: tillsammans 
med de kristna är de kristna, men bland de otrogna är de 
otrogna. Så har vi ock Fågel Fenix, som inte äger vare sig maka 
eller barn. Den äter ingenting, men den flyger bland Liba-
nons cedrar och fyller sina vingar med deras doft. När den blir 
gammal flyger den uppåt och flammar upp av himmelens eld. 
Och när den sänker sig ned antänder den sitt rede och brin-
ner själv upp, och i redets aska pånyttföds den som en mask 
ur vilken omsider Fågel Fenix växer upp på nytt. Så, Arsenij, 
återföds de som lidit för Kristi skull till stor ära i Himmelriket. 
Så finns, slutligen, fågeln Caladrius, som är alldeles vit. Och 
händer det sig att någon blir sjuk, då kan man få veta av Ca-
ladrius om han skall få leva eller dö. Och är det så att han 
skall dö, då vänder Caladrius bort sitt ansikte, men skall han 
förbliva i livet, då gläder sig fågeln och flyger upp mot solen 

– och alla begriper att Caladrius har lyft det onda ifrån den 
sjuke och låtit det skingras i luften. Så steg även Vår Herre 
Jesus Kristus upp på korset och utgöt för oss sitt rena blod till 
lösen för våra synder.

Var kan vi fånga den fågeln, undrade pojken.
Var själv den fågeln, Arsenij. Du kan ju flyga lite grann.
Pojken nickade tankfullt, och hans allvar fick Christofor att 

känna sig en smula orolig.
Det blåste, och de sista löven bars från stranden ut över 

sjöns svarta vatten. Bladen for förvirrat omkring i det viss-
nade gräset, innan de föll i vattnet och började darra i krus-
ningarna på ytan. De flöt allt längre bort. Intill vattenbrynet 
syntes djupa spår efter några fiskares stövlar. Spåren var fulla 

med vatten och verkade urgamla. En gång och för alltid dit-
trampade. Också i dem flöt löv omkring. En fiskebåt guppade 
inte långt från stranden. Med köldröda händer höll fiskarna 
på att lyfta upp ett nät. Deras pannor och skägg var våta av 
svett. Ärmarna på deras plagg var blöta och tunga. I nätet 
sprattlade en halvstor fisk. Den blänkte i den matta höstso-
len och kom vattnet att stänka runt båten. Fiskarna var belåt-
na med sin fångst och ropade till varandra med höga röster. 
Arsenij förstod inte vad de sade. Han skulle inte ha kunnat 
upprepa ett enda av fiskarnas ord, trots att han hörde dem 
tydligt. Utan sitt hölje av mening förvandlades orden sakta 
till ljud och upplöstes i rymden. Himlen var black, för den 
hade redan skänkt sommaren alla sina färger. Det luktade rök 
från en ugn.

Arsenij gladdes med ens vid tanken på att de också, när de 
kommit hem, skulle tända i ugnen och njuta av den där sär-
skilda trevnaden som hösten ger. Som alla stugorna runtom-
kring saknade huset skorsten. När de hade eldat var väggar-
na varma. De tjocka timmerstockarna behöll värmen länge. 
Ännu längre stannade värmen kvar i lerugnen. Stenarna vid 
ugnens bakre del hettades upp tills de glödde. Röken steg 
mot det höga taket och sökte sig eftertänksamt ut genom 
rököppningen ovanför dörren. För Arsenij tedde sig röken 
som ett levande väsen. Dess avsaknad av brådska var lugnan-
de. Röken bodde i stugans övre del som var svart av sot. Den 
nedre delen var prydlig och ljus. Stugans övre och nedre 
delar skildes åt av en kranshylla – breda brädor som löpte runt 
rummet och på vilka sotet landade. Eldade man på rätt sätt 
sökte sig röken aldrig längre ned än till kranshyllan.

Att elda i ugnen var Arsenijs uppgift. Från vedskjulet bar 
han in björkklabbar och lade dem i varv som ett litet hus i 
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ugnen. Mellan vedträna stack han in torra kvistar. Han tän-
de brasan med hjälp av glödande kol. Dem hämtade han från 
kamrarna intill hällen, de speciella nischerna där glöden för 
värmens skull sparades under ett asklager. Han tog glöd som 
han hällde ned i en hög med torra löv och blåste sedan på 
dem av alla krafter. Bladen ändrade långsamt färg. De hade 
redan börjat brinna närmast glöden och visade tecken på 
olika grad av uttorkning, och för varje ögonblick blev det allt 
svårare för dem att stå emot: plötsligt fångade elden dem 
allesammans, på en gång och från alla håll. Från löven kasta-
de sig elden över till kvistarna, och från kvistarna till veden. 
Vedträna fattade eld från sidorna. Om de var sura kunde 
de knastra och kasta ut sprakande gnistregn. I flammorna 
såg gossen Fågel Fenix och han visade den för vargen som 
satt bredvid. Vargen kisade då och då, men det gick inte att 
veta om han verkligen såg fågeln. Arsenij såg fundersamt på 
vargen och vände sig till Christofor:

Han sitter konstigt, liksom spänt, tycker jag. Men han är 
väl bara rädd om sin päls.

Pojken hade rätt. Det var tydligt att gnistregnet som kom 
flygande ur ugnen gjorde vargen orolig. Först när elden bör-
jade brinna lugnt och stilla sträckte han ut sig på golvet och 
lät huvudet vila mot tassarna som en hund. 

Vi har ansvar för dem som vi har tämjt, sade Christofor och 
såg på vargen.

När Arsenij tittade in i ugnen kunde han ibland se sitt an-
sikte där inne. Det var inramat av grått hår som var samlat i 
en knut i nacken. Ansiktet var täckt av rynkor. Trots olikhe-
ten förstod pojken att detta var en återspegling av honom 
själv. Men om många år. Och under andra förhållanden. Det 
var återspeglingen av någon som, sittande vid elden, ser en 

ljushårig pojkes ansikte och inte vill att den som kommit in 
i stugan skall störa honom.

Den som kommit in står och trampar vid tröskeln, han har 
lagt ett finger mot läpparna och viskar över axeln till någon 
att hela Rysslands Läkare är upptagen: han betraktar elden.

Släpp in henne, Meletij, säger den gamle utan att vända sig 
om. Vad vill du, kvinna?

Leva vill jag, Läkare. Bistå mig.
Så du vill inte dö? 
Det finns de som vilja dö, förklarar Meletij.
Jag har en son. Förbarma dig över honom.
En sådan som han? Den gamle visar mot brasan i ugnen, 

där gossens bild går att ana i lågornas konturer. 
Det tjänar inget till, furstinna, att du faller på knä (Meletij 

är irriterad och biter på naglarna), för sådant gillar han inte.
Den gamle tar blicken från lågorna. Han går fram till den 

på knä fallna furstinnan och ställer sig själv på knä bredvid 
henne. Meletij går baklänges ut. Den gamle tar furstinnan 
under hakan och ser henne i ögonen. Med baksidan av han-
den stryker han bort hennes tårar.

Du har en svulst i huvudet, kvinna. Därföre försämras din 
syn. Och avtrubbas din hörsel.

Han lägger armarna om hennes huvud och trycker det hårt 
mot sitt bröst. Furstinnan hör hans hjärtslag. Hans tunga 
gammelmansandning. Genom hans skjorta känner hon sval-
kan från korset han bär innanför kläderna. Hon är själv för-
vånad över att hon märker allt detta. Utanför de stängda 
dörrarna står Meletij och täljer spån. Hans ansikte är uttrycks-
löst.

Tro på Herren och Hans Allrarenaste Moder och du kom-
mer att bli hjälpt. Den gamle rör vid hennes panna med sina 
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torra läppar. Och svulsten din skall komma att bli mindre. 
Gå i frid och sörj icke mer.

Varför gråter du, Arsenij?
Jag gråter av glädje.
Arsenij vänder sig tyst mot vargen. Vargen slickar hans 

tårar.

Människan är danad av stoft. Och stoft skall hon åter varda. 
Men kroppen, som är henne given att leva i, är underbar. Du 
skall lära känna den så väl du kan, Arsenij. 

Så talade Christofor medan han balsamerade Andron från 
Novgorod inför hans återsändande till hembygden. I en av 
byn Rukinas bastur gned Christofor in Androns hud med 
cederkåda blandad med honung och salt. Christofors berö-
ring fick Andron att skaka i hela kroppen som om han levde. 
Detta intryck förstärktes av den avlidnes stora manslem, som 
liksom inte passade ihop med den, låt vara kraftigt byggde, 
men kortvuxne Andron. Arsenij fick för sig att Andron med 
ens skulle resa sig upp, tacka Christofor för besväret och pro-
menera ut i friska luften. Men Andron reste sig inte. Efter ett 
nattligt slagsmål låg han där med spräckt skalle och de första 
likfläckarna på ryggen. Den utsocknes Andron hade väckt 
intresse hos flickorna i byn (så sent som i går). Detta ledde 
till slagsmål. I dag beredde sig Andron inför sin sista resa till 
Novgorod.

I människans ringa kropp (brukade Christofor säga), vi-
sar sig Guds vishet likt solen i en vattendroppe. Varje organ 
är uttänkt i minsta detalj. Hjärtat, till exempel, förser hela 

kroppen med blod, och inuti det sägs våra känslor rymmas, 
det är därför som det sitter i säkert förvar bakom revbenen. 
Tänderna – de tuggar, och därför består de av hårt ben, tungan 
– den urskiljer smakerna, och därför är den mjuk och porös 
som en tvättsvamp, örat är skapt som en mussla för att det 
skall kunna fånga de förbiflygande ljuden. Förresten, utstå-
ende öron (Christofor strök med fingret längs Androns öra) 
är ett tecken på benägenhet för pladder. Men så finns också 
det inre örat, det som inte syns. Det leder ljuden från ytter-
örat till hjärnan, och hjärnan förvandlar ljuden till tal. Till 
hjärnan går ådror också från ögonen, och på samma sätt för-
vandlar hjärnan bokstäver till ord. Den är hela kroppens härs-
kare och befinner sig allra högst upp, därför av alla varelser 
på jorden är det endast människan som är förnuftig och går 
upprätt. Hennes abstrakta tanke, som finns i hennes kropp, 
höjer sig mot himlen och begriper denna världens fullkom-
lighet. Förståndet är själens ögon. När de ögonen tar skada 
blir själen blind. 

Vad är själen, frågade Arsenij.
Det som Herren andas in i kroppen, det som skiljer oss 

från stenar och växter. Själen gör oss levande, Arsenij. Jag lik-
nar den vid en låga från ett simpelt vaxljus, men en låga som 
inte är av jordisk natur, utan som strävar uppåt mot besläk-
tade element.

Om själen gör oss levande, betyder det då att den också 
finns hos djuren? frågade Arsenij och pekade på vargen intill 
sig.

Ja, djuren har en själ, men den är av samma natur som deras 
kropp och fånge i deras blod. Och märk väl: före syndafloden 
åt människorna inte av djuren för att skona deras själ, ty dju-
rets själ dör med dess kropp. Men människosjälen är inte av 


