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En symfoni i fyra satser?  
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Berättelsen ”Archierej” har varit föremål för intresse hos många forskare, och många 

är de arbeten om berättelsen, som publicerats. De två senaste är författade av A.D. 

Stepanov
1
. I en uppsats i Scando-Slavica kritiserar Stepanov Nils-Åke Nilssons 

uppsats, där denne behandlar berättelsen ”Archierej”. Nilsson har felaktigt uppfattat 

biskopen som en gammal man, som inväntar döden. Biskopen är emellertid högst 41–

42 år gammal, och i de första tre kapitlen är han inte medveten om att han är allvarligt 

sjuk. I sin doktorsavhandling, som behandlar kommunikation i Tjechovs berättelser, 

ger Stepanov särskilt utrymme åt detta problem i berättelsen ”Archierej”. Han kommer 

med rätta till slutsatsen, att den bärande principen i berättelsen är kontakt, som kan 

vara antingen positiv eller negativ. 

Huvudpersonen i berättelsen är Hans högvördighet biskop Pjotr (översättning till 

svenska av berättelsen, se Appendix), som blivit utsedd till biträdande biskop med 

placering i en eparki, dvs. ett större kyrkligt administrativt område, som leds av en 

eparkialbiskop. Inom området finns en stad med katedral och biskopsgård, där 

eparkialbiskopen har sin bostad. I en utkant av eparkin ligger nunneklostret Staro-

Petrovskij monastyr och i en annan del, ca en timmes väg med häst och vagn därifrån 

genom staden, ligger Pankratievklostret, där biskop Pjotr har sin bostad. I nunne-

klostret äger den helnattsgudstjänst rum, som skildras i första kapitlet.  

Berättelsen är i tid förlagd till påskveckan, som det här året infaller tidigt, i slutet på 

mars eller i början av april. Skildringen börjar på lördagskvällen före palmsöndagen, 

fortgår sedan hela veckan till och med påskaftonen och avslutas därefter med folkets 

firande av påskdagen. 

Biskop Pjotr kommer från en släkt, där alla manliga medlemmar, alltsedan det 

gamla Rus' kristnades, har utbildats och tjänstgjort inom prästståndet (198:37–39)
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första brott mot denna oskrivna lag tycks ha begåtts av biskopens brorson Nikolaj, som 

inte ville in på den andliga banan utan hade börjat studera till läkare (191:28–31). Som 

son till en diakon fick biskopen sin första skolning i födelsebyn Lesopolje. När han var 

femton år, tycktes han vara så outvecklad, att man funderade på att ta honom ur skolan 

och sätta honom i lära i handelsboden. Men så avslöjades det plötsligt, att han ändå 

faktiskt inte var alltför obegåvad. En dag, när han var på postkontoret, hörde han sig 

nämligen för om de anställdas lön utbetalades per månad eller per dag (189:25–31). 

Efter byskolan studerade han vid prästseminariet och sedan vid den teologiska aka-

demien. Han var därefter lärare i grekiska under tre år vid prästseminariet, varefter han 

vigdes till munk och utsågs till inspektor för detta seminarium. Men då, när allt såg så 

ljust ut, blev han allvarligt sjuk och måste på läkares inrådan bege sig utomlands, där 

han kom att tjänstgöra i åtta år. Därefter återkallades han till Ryssland, vigdes till 

biskop (192:33–43, 193:20–23) och utnämndes till biträdande biskop med placering i 

den ovan beskrivna eparkin, där eparkialbiskopen var sjuklig.  

Hur länge biskop Pjotr tjänstgjort som biträdande biskop hos eparkialbiskopen, när 

berättelsen börjar, framgår inte. Men när biskopen står och delar ur videkvistar till 

gudstjänstbesökarna i nunneklostret Staro-Petrovskij, där han officierar under helnatts-

mässan, kommer en gammal kvinna fram till honom för att hämta sin kvist. Han tycker 

att hon liknar hans mor, som han inte sett på nio år. Detta måste betyda, att han efter 

de åtta åren i utlandet har varit i tjänst i det närmaste ett år efter utnämningen till 

biträdande biskop och placeringen hos eparkialbiskopen. Han har alltså redan ungefär 

ett års erfarenhet av arbetet hos den sjuke eparkialbiskopen. 

Till biskop Pjotrs arbetsuppgifter hörde i första hand naturligtvis att officiera under 

gudstjänsterna i de olika kyrkorna och klostren inom eparkin. Men förutom detta hade 

han en mängd mer eller mindre praktiska uppgifter, som han successivt övertagit från 

den sjuke eparkialbiskopen, och nu senast även mottagningarna av supplikanterna. 

Sedan biskop Pjotr själv börjat känna sig illamående – det skedde ungefär tre dagar 

före helnattsgudstjänsten i Staro-Petrovskijklostret (186:6) – irriterade han sig allt mer 

och mer på det småaktiga och futtiga i besökarnas petitioner (194:5–7). Han började 

nu också få förståelse för att eparkialbiskopens intresse för arbetet avtagit allt mer. 

Denne, som i sin ungdom hade varit så aktiv och engagerad, och till och med författat 

en skrift med titeln ”Läran om viljans frihet”, hade blivit allt mer och mer likgiltig för 

arbetet. Han gick numera helt upp i småsaker och tänkte inte längre på Gud (194:8–

12). Det var emellertid inte bara supplikanterna, som biskop Pjotr irriterade sig på. 

Han tyckte till exempel att seminarieeleverna och även deras lärare var obildade och 

ibland till och med råa (194:15). Han frågade sig, om hans kritiska inställning kunde 

bero på att han under sin åtta år långa utlandsvistelse glömt hur det var att leva i 

hemlandet. Ytterligare ett irritationsmoment var eparkialbiskopens övervakare, som 

också ägde domsrätt. De kunde klaga på och betygsätta inte bara prästernas utan också 

deras hustrurs och barns uppförande med femmor, fyror och ibland till och med treor, 
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vilket förde med sig skriverier och diskussioner i långa banor (194:18–22). Ännu ett 

störningsmoment för biskop Pjotr var det kryperi, som alla lade i dagen inför honom i 

hans höga ställning, och som kunde ta sig olika uttryck. En del kunde till exempel 

tappa talförmågan, andra falla pladask ned på knä inför hans fötter (194:30–34). Den 

enda människa, som kunde vara naturlig i hans närvaro, var den gamle munken fader 

Sisoj, som hela livet hade vistats i biskopars närhet och som hittills hade överlevt elva 

biskopar (195:4–6). Fader Sisoj hade på sin tid varit ekonom hos eparkialbiskopen och 

gick numera under namnet ”före detta fader ekonomen”. Samtidigt som biskop Pjotr 

började känna sig illamående – det var för ungefär tre dagar sedan – hade fader Sisoj 

kommit på besök till Pankratievklostret och nu ville biskop Pjotr hålla honom kvar hos 

sig några dagar för att vid tillfälle få rådgöra med honom om vissa rutiner, som han 

inte hade fått grepp om ännu (189:42–43, 190:1–2).  

När berättelsen börjar befinner sig biskop Pjotr i nunneklostret Staro-Petrovskij, där 

han förrättar helnattsmässan på lördagskvällen före palmsöndagen. Mässan lider mot 

sitt slut och biskopen är i färd med att dela ut videkvistar till gudstjänstbesökarna, som 

just nu går fram till honom en och en och tar emot sin kvist. Biskopen är trött och mår 

inte bra. Han har svårt att andas och det värker i axlarna. Väl hemma igen i Pankratiev-

klostret efter gudstjänsten känner han sig ännu sämre. När han senare vid halvtvåtiden 

på natten hör att fader Sisoj är på väg till matutinen, ropar han in honom till sig i sov-

rummet och säger, att han tror att han har feber. I andra kapitlet på palmsöndagen, då 

han har modern och systerdottern Katija som gäster till middagen, smakar honom inte 

fisken och hela tiden vill han bara dricka. Hemma igen efter vespern går han genast till 

sängs, och när fader Sisoj senare på kvällen kommer för att smörja honom med 

ljustalg, klagar han återigen över att han säkert har feber. På onsdagen i kapitel 3, när 

han – efter att ha deltagit i liturgin i katedralen – har mottagning för supplikanterna, 

förlorar han alldeles behärskningen och slänger böneskrifterna på golvet. Uttröttad far 

han då tillbaka hem till Pankratievklostret för att vila, men blir där tvungen att först ta 

emot ett par besökare. När så den siste besökaren gått, var det dags för vespern i 

klosterkyrkan. När han i fjärde kapitlet – det är nu skärtorsdag – kommit tillbaka hem, 

efter att ha förrättat liturgin i katedralen, är han tvungen att genast gå till sängs. Han 

har svåra smärtor i hela kroppen. Men trots plågorna stiger han upp igen vid sjutiden 

på kvällen, beger sig till katedralen och förrättar där mässan med läsningen av de tolv 

evangelierna om Kristi lidande. 

Då han återvänt hem därifrån, kände han sig helt slut och kunde inte längre stå på 

benen. Han ville bort från klostret tillbaka till utlandet, slippa se de ynkliga fönster-

luckorna, de låga taken, slippa inandas den kvalmiga klosterlukten (199:2–6). När så 

natten kommer, blir han sämre och sämre och kan inte alls sova. Och på morgonen – 

det är nu långfredag – börjar han få tarmblödningar och den tillkallade klosterläkaren 

konstaterar att biskopen lider av buktyfus. Under dagen försämras så tillståndet hela 
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tiden. De tre läkare, som tillkallades, rådgjorde, men reste sin väg igen. Mot kvällen är 

biskop Pjotr inte längre vid medvetande. Tidigt på lördagsmorgonen ligger han död. 

En särskild varm känsla har biskop Pjotr för sin mor Maria Timofejevna, som han i 

berättelsen första gången ser i nunneklostret under helnattsmässan, när han delar ut 

videkvistarna till kyrkobesökarna. Mässan lider då mot sitt slut. Stämningen i kyrkan 

är dyster. Den förstärks av att de levande ljusen håller på att slockna och att en 

Kristusdåre i kören då och då skriker till. Plötsligt tycker biskopen att han ser sin egen 

mor Maria Timofejevna, som han inte sett på nio år. Eller var det en gumma, som 

liknade hans mor? Sedan hon tagit emot sin videkvist av honom, gick hon därifrån och 

hela tiden tittade hon med sitt goda och glättiga leende på honom, ända tills hon 

återigen försvann i människohopen. Var det den dystra stämningen i kyrkan eller var 

det tanken på den älskade modern, som lockade fram gråten hos biskopen, den gråt 

som sedan spred sig till alla i kyrkan, och som upphörde först sedan nunnekören 

började sjunga, och allt blev som förut. 

När biskopen sedan kom hem till Pankratievklostret efter helnattsmässan i nunne-

klostret, fick han höra av sin klosterbroder att hans mor, som hade en liten flicka med 

sig, hade varit där och sökt honom. När hon fått reda på att biskopen befann sig i 

nunneklostret, sade hon att hon skulle gå dit och att hon skulle komma tillbaka dagen 

därpå. ”Det betyder att det var henne jag nyss såg i kyrkan”, skrattade biskopen till av 

glädje. Den gamla gumman, som han tyckte liknade modern, hade alltså varit hans mor 

Maria Timofejevna. Som 17-åring hade hon gift sig med fadern diakonen och fött nio 

barn. När hon var sextio år gammal, blev hon änka. Om detta skedde något år före 

biskop Pjotrs utlandsvistelse, skulle hon nu kunna vara några och sjuttio år gammal. 

Glad över vetskapen om att han skulle få träffa sin mor dagen därpå, gick biskopen till 

sängs. Men han kunde inte somna. I stället började den ena minnesbilden efter den 

andra från hans barndom att dyka upp för honom, där kärleken till modern hade varit 

det centrala. Han tänkte särskilt på den ömhet hon visat honom, när han var sjuk som 

barn (188:23–24). Det var alltså med stor glädje och förväntan som han såg fram emot 

mötet med modern. Men redan efter moderns första replik vid middagsbordet känner 

biskopen liksom inte igen henne. Hon verkar vara besvärad och tycks inte riktigt veta, 

om det passar sig att säga ”du” till honom. Att hon nu kommit på besök till honom 

tillsammans med ett barnbarn, kallar emellertid fram en ljus minnesbild hos honom 

från barndomen. Han erinrar sig, hur hon kunde ta honom och hans bröder och systrar 

till någon släkting som hon trodde var rik (191:15–19). Nu berättar hon, att barnbarnet 

Katija är äldsta dotter till biskopens syster Varenka, som blivit änka och fått ekono-

miska problem. Han får vidare höra, att sonen till hans äldsta bror inte hade velat följa 

traditionen inom släkten att utbilda sig inom prästståndet utan istället börjat studera till 

läkare vid universitetet. Sedan talar biskopen om för henne hur han hade längtat efter 

henne under sin tid i utlandet. När hon hör detta, lyser hon först upp av glädje, men tar 

strax på sig en allvarlig min och säger: ”Jag tackar er”. Det är tydligt, att sonens höga 
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ställning som biskop hindrar henne från att vara naturlig och öppet visa sin glädje över 

att vara tillsammans med honom. Detta gör biskopen bedrövad. Än mer blir han med-

veten om detta senare på dagen, när han efter vespern gått till sängs i sitt sovrum och 

genom väggen från det angränsande rummet hör hur modern sitter och pratar naturligt 

och obesvärat med fader Sisoj. Och likadant var det senare på skärtorsdagen, då 

biskopen låg och vilade efter liturgin i katedralen och hörde de bådas otvungna prat 

genom väggen.  

Lite senare samma dag skickar modern in den 8-åriga Katija till honom i sovrummet 

för att be om pekuniär hjälp till hennes familj. Biskopen lovar rörd, att han skall hjälpa 

dem och detta skall de tala vidare om på påskdagen. När modern, som stått utanför 

dörren, hör detta, kommer hon försiktigt in i sovrummet. Hon ber en liten bön framför 

ikonen, och frågar sedan biskopen, om han vill ha lite soppa, till vilket han tackar nej. 

Hon blir förskräckt över att se hur sjuk han är. Men högt säger hon bara, att det inte är 

så konstigt, eftersom han har varit på benen hela dagen (197:34–40). Hon och Katija 

skall nu inte störa honom längre. Istället får de talas vid på påskdagen. Detta säger hon 

i en skämtsamt vördnadsfull ton, som får biskopen att erinra sig att det var just i den 

tonen han hört henne tala till de inspekterande övervakarna förr i tiden, när han var 

barn (197:41–43). Med högburet huvud lämnade hon sedan rummet tillsammans med 

Katija, och det var bara på den bekymrade blicken som man kunde gissa sig till att hon 

var biskopens mor (198:1–4). 

Det var först följande dag, långfredagen, då sjukdomen fått fullständigt grepp om 

biskopen, som modern helt glömde bort att hennes son var biskop. Hon satt hos 

honom, tröstade och kysste honom på samma sätt som hon tröstat och kysst den 

älskade lille sonen Pavlusja, då han var sjuk. Nu var dock biskopen alltför svag och 

omtöcknad för att kunna svara på hennes ömhetsbevis. Men trots det lyckades hon 

bibringa honom en känsla av fullkomligt lugn, och fick honom att känna sig som en 

vanlig enkel människa utan tyngande plikter och ansvar. Han var nu fri som fågeln och 

kunde gå vart han ville. Alla vägar stod öppna för honom.  

Systerdottern Katija, som stod där bredvid mormodern, kunde inte förstå vad som 

felades morbrodern. Plötsligt kom fader Sisoj förbi i rummet. När han såg moderns 

förtvivlan, sade han strängt till gumman: ”Oroa inte biskopen. Låt honom sova… 

Ingenting att göra där… ingenting…” 

Biskopens mor har samma tilltalsnamn som gudsmodern-gudsföderskan Marija. 

Hennes patronymikon Timofejevna talar om att hon är dotter till Timotheos, ett namn 

som är avlett av det grekiska verbet för ”hedra”. Timotheos heter en av aposteln 

Paulus’ viktigaste medhjälpare (Apg. 19:22 med flera). I moderns namn Maria Timo-

fejevna finns alltså hennes båda roller i livet infogade: moder till sin son biskopen och 

dennes stöd och hjälpare i livet. När nu sonen ligger för döden, är det alltså hon, som 

likt ”den outtröttliga Marija” vakar över honom. 
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Under helnattsgudstjänsten i kvinnoklostret Staro-Petrovskij kvällen före palm-

söndagen liknas församlingen, som rör sig framåt mot biskopen för att ta emot 

videkvisten, vid ett böljande hav. Någon kontakt med människorna har han inte. För 

honom ser alla, män som kvinnor, gamla som unga, likadana ut, med samma livlösa 

uttryck i ögonen (186:5–9). De levande ljusen har snart brunnit ut och det är nästan 

helt mörkt i kyrkan. Själv känner sig biskopen sjuk och illa till mods.  

Hela skildringen av atmosfären i kyrkan under helnattsgudstjänsten är mörk och 

dyster och andas besvikelse. Att som präst stå inför en församling utan någon som 

helst kontakt med de enskilda människorna måste vara helt nedbrytande för biskop 

Pjotr, som när han tillträdde tjänsten hade varit full av entusiasm för sitt arbete till-

sammans med medlemmarna i församlingen. 

Når vi nästa gång i berättelsen får en skildring av församlingen, är det skärtorsdag. I 

katedralen pågår mässan med de tolv evangelierna om Jesu lidande. Biskopen, som nu 

var mycket sjuk, bemäktigades trots detta av en livfull, frisk stämning, när han läste 

det första evangeliet (198:17–18). Han var ju född med en kärlek till kyrkklockornas 

klang (188:29, 198:31), och han kände sig alltid vital och aktiv i kyrkan, särskilt, när 

han själv officierade (198:32–34) och läste bibeltexterna. Nu ser han hur de levande 

ljusen breder ut sig som ett hav på båda sidorna i katedralen. Men människorna kan 

han inte se. Med dem hade han ingen kontakt. Allt var likadant som under gågna år, 

det var alltjämt samma människor som förr i tiden, under barndomen och under ung-

domen, och de skulle alltjämt komma att vara desamma varje år, men ”fram till vilka 

tider – det vete Gud allena” (198:18–26). Dessa dystra tankar om att ingenting hade 

förändrats, eller skulle komma att förändras, gjorde att han fysiskt höll på att falla 

ihop, och att han kände sig allt mer otillräcklig i sin ställning som biskop. Detta fick 

honom senare på kvällen att säga till fader Sisoj: ”Vad är jag för en biskop? Jag borde 

vara präst på landet, diakon eller en enkel munk. Jag kvävs av allt detta… Jag 

kvävs…” (199:34–37). 

Som vi ser innebar inte sjukdomen något hinder för biskopen att officiera under 

gudstjänsten. Men så snart han slutat textläsningen, knäcktes han av den uteblivna 

kontakten med församlingen och var nära att falla ihop.  

På tisdagen, när biskop Pjotr efter den besvärliga arbetsdagen hade gått till vespern i 

klosterkyrkan för att lugna ner sig ett tag, kom han att lyssna till bibeltexten om 

brudgummen, som vid midnatt kom till bröllopsfesten. Detta förde honom i tankarna 

tillbaka till ungdomen, då han hade hört samma text läsas. Nu tyckte han att den tiden 

hade varit så ljus och glädjefylld, något som den antagligen aldrig hade varit (195:30–

33). Och, kanske kommer vi i den andra världen att se vårt liv här så vackert och fyllt 

av liv och glädje, som det antagligen aldrig hade varit. Han satt i altarrummet, och 

tårarna rann. Han kom att tänka på, att han nu hade uppnått allt i livet, som var möjligt 

för en människa i hans ställning (195:36–40). Han hade sin tro, men ändå var han inte 

nöjd. Dö ville han inte. Samma oklara förhoppning om framtiden, som han hade närt 
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under barndomen, vid akademin och utomlands, oroade honom fortfarande (195:39–

42). Medan dessa tankar kretsade i hans huvud, njöt han av munkarnas vackra sång. 

Men vad var det för förhoppning om framtiden han hade närt och som fortfarande 

oroade honom? 

Redan som barn hade han varit öppen för livet och världen utanför diakonfamiljen. 

Han var nyfiken på den världen och njöt av att ”höra gnisslet från vagnshjulen, fårens 

bräkande, klockklangen från kyrkan under de ljusa sommarnätterna, zigenarna nedan-

för fönstret – o, så ljuvligt det var att tänka på allt detta!” (188:30–33). När biskopen 

på palmsöndagen sitter vid middagsbordet tillsammans med modern och Katija, 

beskriver han hur han, under sin tid i utlandet, längtade hem till fäderneslandet och 

modern: ”Det hände, att man om kvällen kunde sitta vid det öppna fönstret, alldeles 

allena, musik börjar spela…” (191:42–43). Den musik han då hörde, måste ha varit 

den blinda tiggerskans gitarrspel och sång, ty när biskopen senare på kvällen ligger i 

sitt sovrum och hör hur modern och fader Sisoj pratar i rummet intill, tänker han, där 

han ligger ensam i sovrummet, åter tillbaka på sin vistelse i utlandet. Han minns, hur 

han längtade till fäderneslandet, ”hur den blinda tiggerskan varje dag nedanför hans 

fönster hade sjungit om kärlek och spelat på sin gitarr”, och då han lyssnade på henne, 

hade han varje gång av någon anledning tänkt tillbaka på det förflutna (193:17–20). 

När man läser detta, ligger det nära till hands att föreställa sig, att han inte varit 

främmande för tanken att finna en kvinna, som han kunde ha delat livet med. 

Säkert hade han under seminarietiden och under studietiden vid akademin till-

sammans med sina studiekamrater aktivt deltagit i de diskussioner, som då främst 

gällde skolning och utbildning av det enkla folket och en reformering av kyrkan, som 

skulle gå ut på att bryta dess isolering i samhället. Till detta hörde bl.a. frågan om att 

slopa celibatet helt och hållet. För närvarande gällde regeln att den som ville bli präst 

och gifta sig, måste göra detta före prästvigningen.  

När biskop Pjotr nu som biskop kommer tillbaka till hemlandet efter de åtta åren i 

utlandet och finner att ingenting förändrats, att allt är som förut, är det lätt att förstå 

den besvikelse han måste ha känt. Folket stod på samma låga nivå som tidigare, semi-

naristerna verkade obildade, ja till och med råa, och kryperiet inför de överordnade var 

likadant som förut. Och giftermål för en vigd präst var uteslutet.  

I diskussionerna kring frågan om äktenskapet och celibatet inom kyrkan var under 

senare delen av 1800-talet professorn V.V. Rozanov mycket aktiv. I sina artiklar i 

tidskriften Novoje Vremja behandlade han ofta temata med anknytning till detta. I ett 

brev till Rozanov av den 30 mars 1899 (brev nr 2701) skriver Tjechov, att han och 

Maxim Gorkij, som brukade besöka honom då och då, senaste gången suttit och disku-

terat Rozanovs kåseri i Novoje Vremja ”Na stjet plotskoj ljubvi i braka” (’Beträffande 

köttslig kärlek och äktenskap’). ”Denna artikel”, skriver Tjechov, ”är ypperlig, och på 

tal om det är hänvisningarna till Gamla testamentet synnerligen poetiska och talande”. 

Artikeln med titeln ”Krotkij demonism” (’Mild djävulskap’) är en förgörande kritik av 
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åsikter om ”köttslig kärlek” som framförts av den mot kyrkan mycket fientligt in-

ställde publicisten M.O. Mensjikov i dennes artikel i Knizjki Nedeli 1890. Där hävdar 

Mensjikov bl.a. att ”köttslig kärlek” är ”posjlost'” (ungefär ’något tarvligt’). Han 

vägrar enligt Rozanov att använda ordet ”synd”, eftersom det skulle associera till det 

språk, som användes inom prästutbildningen. Rozanov hänvisar i sin artikel till två 

böcker i Gamla testamentet: Ruts bok och den icke-kanoniska Tobias bok. I Ruts bok 

skildras, hur Rut sedan hon blivit änka, under inrådan av sin svärmor, äktar den av-

lägsne släktingen Boas och sedan föder sonen Obed, som i sin tur får sonen Isai, som 

blev far till konung David. I Tobias’ bok berättas det om hur Tobias efter många öden 

och äventyr slutligen äktar Sara, enda dotter till sin far Raguel, och de båda lever 

lyckligt tillsammans livet ut. Rozanovs uppfattning om varför celibatet borde av-

skaffas, belyses bäst i hans år 1907 publicerade artikel ”Kyrkan” i boken ”Ryssland 

skildradt av ryssar”, som för övrigt tillägnades Tjechov. Där redogör Rozanov för alla 

de nackdelar som celibatet enligt honom i dess dåvarande form förde med sig. Det är 

alltså diskussioner om celibatets nackdelar i den form det praktiserades och fortfarande 

praktiseras inom kyrkan som återspeglas i Rozanovs artiklar i Novoje Vremja, och 

som säkert måste ha varit föremål för diskussioner bland de studerande vid präst-

seminarierna och den teologiska akademien under 80- och 90-talen. 

Det är lätt att förstå, att biskop Pjotr, då han tillträdde tjänsten som biträdande 

biskop, kände besvikelse över att finna att allt var sig likt, att ingenting av det som han 

drömt om under ungdomsåren och studietiden hade förverkligats. Och denna besvi-

kelse övergick så småningom – allteftersom sjukdomen gjorde sig allt mer märkbar – 

till att han helt förlorade tålamodet. 

Som barn hade biskopen varit innesluten i diakonfamiljens värld, kyrkans värld, 

men han hade med nyfikenhet betraktat den vackra världen utanför. Under sin verk-

samhet utomlands längtade han hem till Ryssland (193:17), han ville träffa sin mor 

(191:39–40) och återuppliva barndomen, som tycktes honom så ”levande, vacker, 

glädjefylld, som den antagligen aldrig hade varit” (195:31–32). Särskilt tänkte han på, 

hur kärleksfullt modern tagit hand om honom, när han varit sjuk. Men säkert var det 

inte bara denna hennes omtanke, som väckt hans beundran för henne. Som vi sett 

dyker det hos honom vid två tillfällen upp minnesbilder av moderns handlande, som 

kan ha bidragit till att väcka biskopens beundran för henne.  

Den första minnesbilden får biskopen på palmsöndagen vid middagen för henne och 

Katija. Det är bilden av hur modern, när de var barn, hade tagit honom och syskonen 

med sig och farit till någon släkting, som hon ansåg vara rik, för att be om hjälp 

(191:15–19). I texten finns inte någon antydan om något negativt i detta. Kanske 

biskop Pjotr hyste beundran för den inre kraft, som hon måste ha ägt då hon försökte 

förbättra tillvaron för familjen.  

Den andra minnesbilden är från skärtorsdagen, då modern kommit in till biskopen i 

sovrummet, sedan hon utanför dörren hört att han lovat Katija att hjälpa dem med 
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pengar. När hon då fick se, hur sjuk biskopen var, blev hon förskräckt, och ville inte 

att de skulle störa honom längre. Detta meddelade hon i en ton, som kom biskopen att 

erinra sig, att hon – när han var barn – just i en sådan skämtsamt vördnadsfull ton 

brukade tala till övervakarna, hennes överordnade (197:41–43). Detta visar att hon 

äger en inre resning, att hon är medveten om sitt eget värde som människa, och att hon 

inte ville krypa för överheten.  

I texten i ”Archierej” finns ingen antydan om att biskop Pjotr – sedan han vigts till 

munk – skulle ha brutit kontakten med föräldrarna, så som han borde ha gjort, om han 

följt regelverket för dem som var verksamma inom kyrkan. De åtta åren, då mor och 

son inte kunde träffas, var den direkta kontakten avbruten på grund av biskopens 

utlandsvistelse. Men i hans tankar och i hans längtan efter henne var hon alltid när-

varande (188:26, 191:37–192:1–2). Den glädje biskopen känner över att återigen få 

träffa henne, går det inte att ta miste på (189:34). Kanske var det en kvinna, som 

liknade modern och som ägde hennes egenskaper, som biskopen hade önskat sig som 

maka och mor till egna barn och som medhjälperska i arbetet att förverkliga sina ung-

domsdrömmar? 

Biskopens minnesbilder av livet i födelsebyn Lesopolje är inte särskilt positiva. 

Prästerna och skollärarna tycks alla mer eller mindre ha varit suputer. Men undantag 

finns. Skolläraren Matvej Nikolaitj var en snäll man, trots att han också var en suput. 

Han skiljde sig från de andra lärarna. Han slog aldrig sina elever (188:41–189:1–3). 

Han hade tydligen anammat de nya modernare uppfostringsmetoderna, som hade 

börjat tränga in i skolorna. Detta hade tydligen gjort intryck på pojken Pavlusja.  

Den glädje och stolthet han som barn kände över att få gå med i korsprocessionerna 

bakom den undergörande ikonen i Obnino, vittnar i hög grad om hans öppna sinnelag 

och känsla för kontakter med omgivningen. Han tycks också ha varit imponerad av hur 

fader Alexej förstod att utnyttja sin döve brorson Ilarion. När det kom mycket folk till 

liturgin, och fader Alexej hade svårt att hinna med allt under proskomedin, kunde han 

låta Ilarion läsa papperslapparna med böner om ”god hälsa” och om ”evig vila”, och 

för detta gav han honom ibland en slant. 

De minnesbilder, som kommer för biskop Pjotr under natten efter helnattsguds-

tjänsten i Staro-Petrovskijklostret, tyder alla på att han som barn var öppen för allt som 

hände i hans omgivning. Denna öppenhet följde honom säkert under studietiden vid 

prästseminariet och vid akademien och gjorde, att han under denna tid i livet hade lätt 

med kontakterna i sin omgivning och drömde – tillsammans med sina studiekamrater – 

om att arbeta för att bryta kyrkans isolerade ställning i samhället och åstadkomma en 

förbättring av levnadsvillkoren och bildningsnivån hos det enkla folket. När han på 

tisdagen under vespern hörde bibeltexten om brudgummen och bröllopsfesten, gick 

hans tankar säkert tillbaka till hans och studiekamraternas diskussioner om celibatets 

vara eller icke vara för de vigda prästerna, om kvinnornas ställning i samhället, om 

barnuppfostran. Man frågar sig om inte skolläraren Matvej Nikolajevitj med sina 
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mjukare uppfostringsmetoder hörde till dem som kämpade för en sådan reform. Kan 

möjligen hans svarta ludna hund med sitt namn ”Sintaksis” (sammanfogning, av 

blandras) ge en antydan om detta. 

När biskop Pjotr tillträdde sin tjänst som biträdande biskop, hade han säkert varit 

fylld av entusiasm. Nu skulle han få möjlighet att förverkliga sina drömmar från 

studietiden. Men hans entusiasm förbyttes snart i besvikelse. Att finna någon tid för 

detta visade sig omöjligt. Arbetsdagarna var fyllda av besök av supplikanter och andra, 

som framförde sina småaktiga önskemål och krav, för att inte tala om alla de papper, 

som krävde sin behandling. Det enda som gav honom tillfredsställelse var guds-

tjänsterna i kyrkan, då han antingen satt och lyssnade eller själv officierade. Allting 

hade förblivit så som det alltid hade varit. Han stod där isolerad utan alla de kontakter 

han drömt om under utbildningstiden. Den besvikelse han kände accentuerades 

allteftersom sjukdomen fortskred. Till sist kände han sig så otillräcklig, instängd och 

insnärjd, att han önskade sig tillbaka till utlandet, där han upplevt förnyelse och 

framåtskridande. Han hade ju arbetat i en ny, vit kyrka, och bott – inte i något gammalt 

kloster – utan i en våning med höga tak och fem stora rum, haft ett nytt skrivbord och 

bibliotek (193:12–16).  

När sedan fader Sisoj på skärtorsdagskvällen kommer in till biskopen i sovrummet 

för att smörja honom med ljustalgen, och meddelar att han tänker ge sig iväg följande 

dag, ber biskopen honom att stanna någon dag till. Och han säger knappt hörbart: ”Jag 

kan inte få ordning på allt, jag känner ju inte till någon eller något här…” När sedan 

fader Sisoj lovat att stanna till söndagen, fortsatte biskopen svagt, nu helt medveten 

om sin otillräcklighet och vanmakt då det gällde att förverkliga något av sina drömmar 

från ungdomstiden: ”Vad är jag för en biskop? Jag borde vara präst på landet, 

diakon… eller en enkel munk. Jag kvävs av allt detta… kvävs…” På fredagsmorgonen 

efter en sömnlös natt tillkallades klosterläkaren, som konstaterade att biskopen led av 

abdominaltyfus. Sjukdomen, som sedan fick ett galopperande förlopp, förändrade hans 

utseende så till den grad, att modern, då hon kom in till honom – helt glömsk av att 

han var biskop – omfamnade och kysste honom som sin älskade son, den lille 

Pavlusja. 

Vilken otrolig känsla av befrielse det måste ha varit för honom – i hans tillstånd av 

fullständig vanmakt – att återigen tas om hand av sin mor Marija Timofejevna och 

vara den lille Pavlusja, den älskade sonen, som nu som en enkel, vanlig människa ”går 

utmed ett fält snabbt, glatt, då och då stötande i marken med sin lilla käpp”. Ovanför 

sig har han ”den vida himlen, övergjuten av sol” och precis som den lille gossen 

Pavlusja känner han sig nu fri som en fågel, utan alla band, ”han är fri att gå, vart han 

vill!” Alla vägar ligger öppna för honom, han har bara att välja.  

Fader Sisoj, som just kom in i rummet och fick se modern med sin son, förstod att 

biskopens dödskamp närmade sig sitt slut. Följande dag på morgonen på påskaftonen, 

låg biskopen död i sin säng och ”fader ekonomen” Sisoj, som klädde allt i siffror, hade 
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nu överlevt sin tolfte biskop. Fader Sisoj hade alltså uppnått det för honom så efter-

traktade och heliga tolvtalet. 

Påskdagen med sitt traditionella firande, då biskopen skulle fortsätta samtalen med 

systerdottern Katija och modern, fick biskop Pjotr aldrig uppleva. Klockklangen från 

stadens fyrtiotvå kyrkor och kloster genljöd under den soliga vårdagen från den tidiga 

morgonen till sena kvällen samtidigt som vårens ankomst firades med marknadsgyckel 

av alla de slag på stadens gator och torg. Allt var precis som det hade varit året innan 

och som det med all sannolikhet också skulle bli i framtiden (201:9–10). 

I dessa ord ”precis som det varit året innan och som det med all sannolikhet också 

kommer att bli i framtiden” ligger ett av berättelsens budskap: varje år kommer en ny 

vår, och en ny påskdag… 

Berättelsen ”Biskopen” postade Tjechov till redaktören B.S. Miroljubov den 20 

februari 1902, alltså ungefär tio år efter det att Tjechov börjat att skissera berättelsen. 

Det medföljande brevet lyder: ”Käre Viktor Sergejevitj, ursäkta att jag dragit ut så 

länge med den här musiken… Skicka ovillkorligen korrekturet. Jag kommer att lägga 

till ytterligare ett par tre meningar i slutet. Censuren kommer jag inte att ge vika för 

med ett enda ord, ha det för ögonen. Om censuren så bara kastar ut ett enda ord, så 

skicka tillbaka berättelsen till mig, och jag skall skicka en annan i maj”. 

Fullt möjligt är det att tolka den första frasen ”ursäkta att jag dragit ut så länge med 

den här musiken…” så som Eigil Steffensen
4
 gör: ”klimpret så länge på denne melodi” 

(Steffensen 208). Själv är jag snarare böjd för att tolka ordet ”musik” här i dess 

bokstavliga betydelse.  

Tjechovs musikalitet skolades redan från det att han var barn tillsammans med sina 

syskon i faderns kör i den ortodoxa kyrkan i hemstaden Taganrog. Som vuxen kunde 

han ofta falla in med sin stämma, när familjen och vänner hemma hos honom roade sig 

med att sjunga de gamla kyrkosångerna (Potapenko
 
26–32).

5
 Potapenko berättar också 

om, hur Tjechov tyckte om att lyssna till Tjajkovskis romanser, när han sjöng dem till 

I.S. Misinovas pianoackompanjemang (Potapenko 226:26–32). Tjechovs studiekamrat 

professorn och neuropatologen G.I. Rossolimo berättar i sina minnesanteckningar, att 

Tjechov så sent som den 16 december 1903, då de båda var närvarande vid begrav-

ningen av en annan kurskamrat, hade stämt in ”med sin mjuka bas i kyrkokörens sång” 

(Rossolimo 500).  

Denne Rossolimo hade tät kontakt med Tjechov under dennes sista år i livet. I sina 

anteckningar skriver han också bl.a. följande om ett av dessa möten: ”Detta möte har 

stannat kvar i mitt minne huvudsakligen därför att Tjechov då delade med sig till mig 

av sina iakttagelser i sin skaparprocess. Jag frapperades särskilt av att han – då han 

avslutade ett stycke eller ett kapitel – särskilt ansträngde sig att välja de sista orden 

efter deras klangfärg, då han liksom eftersträvade ett musikaliskt avslutande på 

meningen” (Rossolimo 498–499). Musikaliskt skolades Tjechov alltså redan från 

barnsben. Men kunskapen om målarkonsten måste han tillägna sig genom studier. När 
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hans yngre bror Nikolaj, som sedan blev konstnär, gick på Konstakademin, tog 

Tjechov aktivt del i broderns studier och fick på den vägen sin teoretiska kunskap om 

bildkonstens teori, bl.a. teorin om det Gyllene snittet. Om en konstnärs arbete uttrycker 

sig Tjechov en gång på följande sätt: ”Konstnären väljer ut, gör sig en föreställning, 

komponerar – det är just endast dessa handlingar som i sin begynnelse banar väg för 

frågan” (Tjechov, T. 14, M. 19, s. 207). Om hur Tjechov komponerade eller ut-

formade sina egna alster, letar man förgäves efter i hans efterlämnade brev. I stället 

kan man få en föreställning om detta i de råd, han ger författare, som vänt sig till 

honom för att få ett omdöme om sina arbeten. Författarinnan Lidija Aleksandrovna 

Avilova, som upprepade gånger skickade sina berättelser till Tjechov, har i flera av 

Tjechovs brevsvar fått råd och förslag till förbättringar. I brev av den 21 februari 1892 

(brev nr 1116) skriver Tjechov t.ex. följande: ”Man måste kasta ut det överflödiga, 

rensa satsen från ’allt eftersom (po mere togo)’, ’med hjälp av (pri pomosjtji)’, man 

måste vinnlägga sig om det musikaliska i texten… Ni känner det säkert, ni är ju 

musikalisk och lyhörd, vilket de ’Glömda breven’ vittnar om.” I brevet av den 15 

februari 1895 (brev nr 1528), ger Tjechov Avilova rådet att skriva en roman, att arbeta 

ett helt år på den, att sedan förkorta den under ett halvt år och att först därefter trycka 

den. Av detta kan man få en uppfattning om, hur Tjechov själv arbetade med sin text. 

”Ni bearbetar för litet, en författarinna får inte skriva, utan bör brodera på papperet, så 

att arbetet blir tidskrävande, går långsamt.” Ett råd av annat slag ger Tjechov i brev av 

den 19 mars 1892 (brev 1141): ”…när ni vill väcka läsarens medlidande, så ansträng 

er att vara kyligare”. I brev den 29 april 1892 (brev 1171) står det: ”Över berättelser 

kan man både gråta, och stöna, man kan lida tillsammans med personerna i berättelsen, 

men jag menar, det måste man utforma så, att läsaren inte märker det. Ju mera 

objektivt, ju starkare blir intrycket. Ja, det var det jag ville säga.” I brev 1287 (1 mars 

1898) står det: ”Ni gör stora framsteg, men tillåt mig att upprepa ett råd – att skriva 

kyligare. Ju känsligare en situation är, desto kyligare måste man skriva, och ju 

känsligare blir resultatet. Man får inte sockra.” 

Som bekant sålde Tjechov 1899 hela sin produktion till förläggaren A.F. Marks 

med förbehållet att få göra de omarbetningar som han önskade. Hela detta material 

finns dokumenterat i Tjechovutgåvan i 30 band från åren 1974–1983. Hans omarbet-

ningar av många av de tidiga korta berättelserna har i mycket just gällt ”arkitekturen” 

eller med annat ord ”deras kompositionsmönster”. De korta berättelser, som han inte 

var nöjd med och inte lyckades omarbeta, kom aldrig med i Marksutgåvan. Det 

Tjechovprojekt, som vi bedrev vid Ryska institutionen vid Åbo Akademi, hade som 

målsättning att undersöka, om omarbetningarna av de korta berättelserna kunde av-

slöja något speciellt kompositionsmönster. Resultaten av våra undersökningar visar 

med all tydlighet, att Tjechov varit förtrogen med komposition såväl inom musiken 

som målarkonsten. 
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Vi vet, att Tjechov ända från början av 1890-talet haft planer på att utarbeta en 

berättelse med biskopen som tema, men det är först den 20 februari 1902 som han 

skickar berättelsen till redaktören Miroljubov. Det betyder, att Tjechov i minst tio års 

tid haft biskopen aktuell som tema för sin berättelse. Det är därfor möjligt att ett brev, 

daterat den 16 februari 1890, har haft betydelse för den slutliga utformningen av 

”Biskopen”. I brevet ombads Tjechov att säga sin uppfattning om pjäsen ”Sinfonia”(!), 

författad av Modest Iljitj Tjajkovskij, bror till kompositören Pjotr Ilitj Tjajkovskij. 

Tjechov, som var mycket positiv i sitt omdöme om pjäsen, meddelade detta till Modest 

Tjajkovskij i brev. Och därmed hade kontakt mellan dem uppstått, vilket snart nog 

ledde till att Tjechov blev personligt bekant också med brodern Pjotr Iljitj Tjajkovskij. 

De båda konstnärerna, författaren och kompositören, lärde sedan känna varandra vid 

en lunch i S:t Petersburg, en lunch, som Modest inbjudit till och som blev början till ett 

närmare samarbete dem emellan. De planerade bl.a. att skriva en opera tillsammans. 

Som ämne valde de ”Bela” av Lermontov. Men de hann inte mer än påbörja arbetet. 

Pjotr Tjajkovskij blev allvarligt sjuk och avled redan 1893.  

Men brevet av den 16 februari 1890 med Modest Iljitj’s teaterpjäs ”Sinfonia”. 

väckte tydligen hos Tjechov tanken på symfonien som kompositionsmönster för 

berättelsen ”Archierej”. Denna är indelad i fyra kapitel som svarar mot symfoniens 

fyra satser. Kapitelindelningen som sådan är inte unik för denna berättelse. Tjechovs 

längre berättelser har nästan alla kapitelindelning, men antalet ”fyra” associerar – med 

tanke på Tjechovs intresse för musik och för Tjajkovskij – till dennes fyrsatsiga 

symfonier och då kanske främst till den femte symfonin, som komponerades i slutet på 

1800-talet och uruppfördes 1888 i S:t Petersburg med Tjajkovskij själv som dirigent. 

Denna symfoni kan alltså ha varit aktuell för Tjechov, när han på 1890-talet började 

planera en uppläggning av berättelsen ”Archierej”. Liksom den femte symfonin är 

alltså ”Biskopen” indelad i fyra satser/kapitel:  

1. Lördagskvällen med helnattsgudstjänsten natten före palmsöndagen i nunneklostret 

Staro-Petrovskij. 

2. Palmsöndagen med middagen för modern och systerdottern Katija. 

3. Biskopens erfarenhet av det första årets arbete. Tisdagen efter liturgin. Vespern i 

klosterkyrkan.  

4. Skärtorsdagen, långfredagen, påskaftonens morgon, då biskopen dör, påskdagen med 

firandet av Kristi uppståndelse och vårens ankomst. 

I textens fyra kapitel utvecklas berättelsens huvudtemata: biskopens sjukdom och död 

och naturens uppvaknande till vår. Slutresultatet blir som en konstfull väv, i vilken de 

olika temata avlöser varandra och bildar en polyfonisk enhet. Jag vill nu göra en 

genomgång av alla de fyra kapitlen och för varje kapitel beskriva dess uppläggning i 

stora drag och därvid ägna särskild uppmärksamhet åt de enligt min uppfattning 

”starkaste” tre positionerna, nämligen mittpositionen, positionen för det främre gyllene 

snittet (5/13)
6
 och positionen för det bakre gyllene snittet (8/13) samt deras funktioner 

i texten. 
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Kapitel 1. Biskopen, huvudtemat i alla fyra kapitlen, officierar i nunneklostret under 

helnattsgudstjänsten på kvällen före Palmsöndagen. När handlingen börjar står han och 

delar ut videkvistar till var och en av kyrkobesökarna, som kommer fram till honom. 

När gudstjänsten slutar vid 10-tiden på kvällen, blir biskopen skjutsad hem till klostret, 

där han bor. Skildringen i klostret och resan hem är ungefär lika långa (ca 33 rader i 

tryck). De står i kontrast till varandra. Klosterskildringen är mörk och dyster. Resan 

hem med häst och vagn till klostret börjar strax efter klockan 10, och tar i det närmaste 

en timme. Den ger däremot ett ljust intryck med sitt månsken och sin känsla av 

annalkande vår. En likhet mellan de båda skildringarna är, att de båda har en peripeti i 

mitten: i klosterskildringen störs den dystra lugna stämningen först av skriket från en 

kristusdåre. Strax därefter får biskopen ögonen på en gumma, som ler mot honom och 

som han tycker liknar hans mor, Marija Timofejevna, som han inte sett på nio år. Han 

blir rörd och börjar gråta, och hans gråt sprider sig till alla i kyrkan. Snart är hela 

kyrkan fylld av biskopens och församlingens gråt. I skildringen av hemresan fram-

kallas peripetin av det elektriska ljuset, som håller på att installeras hos miljonären 

Jerakin. Resan i den lugna månbelysta natten är skildrad i ljusa färger. Allt känns så 

ljust och välkomnande, både träden och himmelen. Men när färden går vidare genom 

staden med sina folktomma gator och sedan fortsätter utmed landsvägen och närmar 

sig klostret förbi svarta munkfigurer, blir det dystrare. Hela skildringen ger Stepanov 

(s. 351) en ypperlig formulering: ”beskrivningarna, som sammanställs, är valda enligt 

en mycket klar princip: de består uteslutande av kontraster och motsägelser, olikheter, 

som endast svetsas samman tack vare författarens ordkonst.” 

När biskopen sedan vid porten möter klostermunken, talar denne om för honom att 

hans mor har varit där och sökt honom. Då utropar biskopen: ”Det betyder att det var 

henne jag nyss såg i kyrkan!” (187:38). Denna sats är i texten placerad i positionen det 

främre gyllene snittet (5/13), en position, som ger modern hennes framträdande roll i 

berättelsen. Även i kapitlets starka mittposition skildras modern (188:16–18). Där får 

man veta att hon gift sig med fadern diakonen vid 17-års ålder, att hon fött nio barn 

och blivit änka vid 60-års ålder. I direkt anslutning till detta kommer så biskopens 

mycket ljusa bild av barndomstiden, där minnena av den ömma modern särskilt 

framhävs.  

I positionen det bakre gyllene snittet (8/13) får man en lite löjeväckande bild av den 

låga bildningsnivån hos byprästen fader Simeon och hans storväxte son. När denne, 

som är elev vid prästseminariet liknar kokerskan, som han blivit arg på, vid åsnestoet 

Iegudilova, reagerar inte fader Simeon. Han bara skäms för att han inte vet var i den 

heliga skrift en åsninna med det namnet står omnämnd. (188:37–41). Han vet inte att 

det inte finns något åsnesto med det namnet i bibeln.  

Kapitlet avslutas med beskrivningen av den (förutom biskopen och modern) vikti-

gaste personen i berättelsen: den 70-årige fader Sisoj och dennes besök hos biskopen 

på natten till måndagen vid tiden för matutinen, då biskopen tror att han har feber. 
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Kapitel 2. Detta kapitel beskriver händelserna under palmsöndagen. Inom positionen 

för det främre gyllene snittet (5/13) finns den för berättelsen så viktiga repliken, i 

vilken biskopen talar om hur mycket han under utlandsvistelsen längtat efter sin mor 

(191:39–40). Det bakre gyllene snittet (8/13) ligger som kontrast till detta vid den 

banala skildringen av moderns ständiga upprepande av hur de alltid drack te (192: 31–

33). En särskild framträdande roll får i detta kapitel upprepningen av ordet ”okno” i ”u 

otkrytogo okna” (191:42) och i ”pod oknom pela o Ljubvi” (193:19), vilka till-

sammans bildar en länk till ”pod oknom” (188:32) i kapitel 1. 

I mittpositionen skildras biskopens besvikelse över moderns devota sätt att reagera i 

hans närvaro och hans illamående efter middagen med modern och Katija (192:9–12). 

Kapitlet slutar med fader Sisojs besök hos biskopen i sovrummet, då han smörjer 

biskopen med ljustalg (193:24–39). 

Kapitel 3. Kapitlet skiljer sig från de övriga i fråga om uppläggning. Vad som sker 

under måndagen berättas inte. I stället ges här den beskrivning av biskop Pjotrs 

arbetssituation, som jag redogjort för tidigare och den irritation och förargelse 

biskopen kände inför besökarnas småaktiga krav, brist på bildning och kryperi inför 

honom i hans höga ställning.  

I positionen för det främre gyllene snittet (5/13) skildras här en gammal prästfru 

från landet, som alldeles tappade talförmågan då hon skulle framföra sina önskemål till 

biskopen (194:32–34). Det bakre gyllene snittet (8/13) ger en bild av helt motsatt slag. 

Där är det miljonären Jerakin, som i skrikande ton framför sina krav till biskopen 

(195:15–20). 

I mittpositionen beskrivs hur olik sig modern har blivit, något som inte alls klär 

henne, och hur ohämmat hon kan sitta och prata med fader Sisoj, men inte med 

honom, sonen (194:39–195:2). I samband med detta är det här man får veta att den 70-

årige Sisoj överlevt elva biskopar. 

Först här, kort efter mitten av kapitlet, fortsätter skildringen med tisdagen, då 

biskopen deltagit i liturgin i katedralen, vartefter han i biskopsgården tagit emot 

supplikanter, blivit upprörd och arg och sedan rest hem för att vila. Men där väntade 

nya besökare, bland annat den högljudde, påstridige miljonären Jerakin, som nu i 

skrikande ton framförde sina krav. När den sista besökaren gått, en abbedissa från ett 

avlägset kloster, var det dags att gå till vespern i klosterkyrkan. Där får biskopen höra 

prästen läsa texten om brudgummen och bröllopet, som inte bara lockar fram minnena 

från barndomen, utan får honom att minnas studieåren och tiden i utlandet med alla 

sina drömmar och förhoppningar. Han hade nu nått den högsta position, som var 

möjlig för en person i hans ställning, men han känner sig ändå inte tillfreds. Han är 

inte beredd att dö. Ännu alltjämt fattades något av det allra viktigaste, som han dunkelt 

hade drömt om en gång under barndomen, vid akademin och i utlandet.  

Kapitlet avslutas med biskopens kommentar till munkarnas sång: ”Så vackert de 

sjunger idag! Så vackert!” 
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Kapitel 4. Det är skärtorsdag. Efter att biskopen på morgonen officierat under liturgin i 

katedralen, reser han hem till klostret och går nästan omedelbart till sängs. Då vilar 

han hela dagen ända till kvart över sju på kvällen, då en klostermunk skjutsar honom 

till katedralen till mässan om Kristi lidanden. Han är mycket sjuk och svag, men när 

han läser bibeltexterna, som han älskar, känner han sig som alltid upplivad. Här upptar 

hela avsnittet från ”Detta det första evangeliet” t.o.m. ”det vete Gud allena” kapitlets 

mittposition och signalerar därigenom den stora betydelse avsnittet har i berättelsen 

(198:19–26). När biskopen läser detta evangelium, lyfter han blicken då och då ut mot 

församlingen och ser på båda sidorna ett hav av ljus och han hör knastret från ljusen.  

Men människorna kan han inte se. Ljusen tycks här vara en bild av den utveckling, 

det framåtskridande i landet, som faktiskt skett i landet men som folket inte fått del av. 

Den besvikelse biskopen känner i denna stund leder till hans utbrott av förtvivlan. 

I positionen för det främre gyllene snittet (5/13) återfinns den passus i texten, där 

biskopen får syn på Katija, som kommit in till honom för att be om hjälp (196:36–37). 

Som pendang till detta avsnitt i texten skildras i positionen för det bakre gyllene snittet 

(8/13) biskopens förtvivlan över sin belägenhet med satsen: ”Om det bara hade funnits 

en enda människa, som det skulle ha gått att prata med, att lätta sitt hjärta för!” (199:6–

7).  

Att märka är att fader Sisoj är närvarande också i slutet av detta kapitel. 

Det sista avsnittet i kapitel 4 skildrar firandet av påskdagen och vårens ankomst 

(201:1–11). De sista elva raderna i kapitel 4 består av de tillfogade ”två, tre korta 

fraser”, som Tjechov aviserade i det ovan citerade brevet till redaktören Miroljubov. I 

den första meningen informeras läsaren om att en ny biträdande biskop utsetts och att 

det var sällan numera som någon nämnde biskop Pjotr vid namn. Och sedan var han 

helt glömd. Men den som inte glömde honom var hans åldrade moder. Hon tyckte om 

att för sina medsystrar berätta om barnen och barnbarnen, men när hon berättade om 

sin son biskopen, kände hon sig förlägen, eftersom hon var rädd för att inte bli trodd. 

”Och alla trodde henne faktiskt inte” (201:21). 

De tillagda satserna fungerar som en avslutning på berättelsens två grundtemata: 

biskopen, som nu är död och glömd, och den gamla modern som inte glömmer sin son 

biskopen. Men avsnittet om modern skulle utöver detta kunna uppfattas som dold 

kritik av det inom kyrkan rådande systemet att kvinnorna genom bestämmelserna för 

celibatet var helt utstängda från att ha någon del i det som angick kyrkan. Inte kunde 

väl en sådan där enkel gammal gumma som Marija Timofejevna ha varit mor till en 

son, som blivit biskop!?  

Betraktar man sedan berättelsen som en helhet och undersöker var i texten de 

”starka” positionerna ligger, blir resultatet följande. Mittpositionen upptar texten ”Men 

så hade det gått åtta år, och man hade kallat hem honom till Ryssland, och nu sitter han 

redan som biträdande biskop, och allt det förgångna har försvunnit någonstans i 

fjärran, i en dimma, som om det hade varit en dröm” (193:20–23). I texten vid det 
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främre gyllene snittet (5/13) beskrivs moderns reaktion. när biskopen talar om för 

henne, hur mycket han längtade efter henne när han bodde utomlands: ”Modern log, 

lyste upp, men strax lade hon sig till med en allvarlig min och sade: ”Jag tackar er” 

(192:3–5). Det bakre gyllene snittet (8/13) infaller i kapitel 3, där det berättas om 

”gubben Sisoj, som hela sitt liv hade befunnit sig i närheten av biskopar, och överlevt 

elva stycken. Och därför var det så lättsamt med honom, fastän han förvisso var en 

dyster, grälsjuk människa” (195:4–8). Som synes, är det alltså berättelsens tre huvud-

personer, biskop Pjotr, modern och munken Sisoj, huvudtemata, som upptar de tre 

starkaste positionerna i berättelsen som helhet. 

Redan, när vi möter biskop Pjotr första gången i berättelsen under helnattsguds-

tjänsten i klosterkyrkan, har sjukdomen börjat få sitt grepp om honom. Sedan förvärras 

den för varje dag, tills den helt har honom i sitt våld, och han på skärtorsdagskvällen 

anförtror sig till fader Sisoj med orden: ”Vad är jag för en biskop? Jag borde vara en 

enkel munk”. Så kommer långfredagen med fortsatta svåra plågor. Nu sitter hans mor 

Marija Timofejevna vid hans säng och tröstar och kysser honom som sin älskade son 

Pavlusja. Och med ens känner han sig frisk och stark och fri från alla band. Alla vägar 

står öppna för honom. Han är fri och kan nu gå vart han vill. Tidigt på lördags-

morgonen ligger han död.  

Påskveckan med påskdagen fungerar som berättelsens tidsaxel och länkar samman 

de fyra kapitlen. Det här året infaller påsken i början av april och man kan följa den 

spirande våren genom hela Stilla veckan fram till Påskdagen, då det är full vår. Dagen, 

innan berättelsen börjar, har varit en varm vårdag, och natten, när biskopen färdas hem 

till klostret är kylig, men andas ändå vår (187:8–11). I andra kapitlet på palmsöndagen, 

när biskopen har modern och Katija som gäster till middagen, tittar vårsolen in genom 

dubbelfönstren, och från gården hörs kråkornas skrän och stararnas sång (190:6–10). I 

fjärde kapitlet, när kyrkfolket är på väg hem efter liturgin i katedralen, var det soligt 

och varmt och i alla diken porlade vattnet. Från fälten hördes lärkornas sång, träden 

hade vaknat, ”och ovanför dem, gud vet vart, utbredde sig den bottenlösa, ogripbara, 

blåa himlen” (196:2–8). På påskdagen är det full vår: Den glada klockklangen genljöd 

över staden från morgonen till sena kvällen, utan att dämpas, ”utan att störa vårluften; 

fåglarna sjöng, solen lyste klart” (201:3–4).  

Ungefär tre dagar före lördagen med helnattsmässan i kvinnoklostret Staro-

Petrovskij hade det illamående börjat, som sedan under påskveckan utvecklade sig till 

abdominaltyfus och blev den direkta orsaken till biskop Pjotrs död. Några månader 

tidigare, kanske ett helt år tidigare, när biskopen tillträdde tjänsten som biträdande 

biskop hos eparkialbiskopen, hade han helt säkert varit fullt frisk och fylld av 

entusiasm inför sina nya arbetsuppgifter och möjligheter att arbeta för allt det som han 

drömt om under ungdomen och studietiden. Men de nya rutinmässiga arbetsupp-

gifterna var ointressanta och tidskrävande. Säkert var mycket av det han måste ägna 

sig åt sådant som han var kritisk emot, och människorna var det omöjligt att få kontakt 
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med. Allteftersom hans irritation tilltog började han få förståelse för eparkialbiskopens 

likgiltighet för arbetet. Säkert hade eparkialbiskopen som ung, när han tillträdde sin 

tjänst, varit lika entusiastisk som biskop Pjotr. Vad var det då som ”dödade” deras 

entusiasm för arbetet? 

Kyrkans högsta styrande organ var Den heliga synoden, som tillkom under Peter 

den stores tid. När den siste patriarken av Moskva dog, lät inte tsar Peter tillsätta en ny 

patriark, utan införde i stället Den heliga Synoden, i vilken det vid sidan om de av 

tsaren utsedda kyrkliga ledamöterna tillsattes en lekman, överprokurator, som i sin 

ställning med vetorätt mot synodens beslut hade den verkliga makten. Överprokurator 

vid tiden för tillkomsten av berättelsen ”Biskopen”, var den reaktionäre Konstantin 

Petrovitj Pobedonostsev, som innehade denna post från år 1880 till revolutionsåret 

1905. Hans främsta målsättning var att bevara självhärskardömets och kyrkans 

maktställning i landet. Detta förde med sig att han kom att förhindra folkbildningens, 

kulturens och de politiska förhållandenas utveckling, alltså allt sådant som biskop Pjotr 

och hans ungdoms- och studiekamrater kämpade för. Säkert var det Pobedonostsevs 

bromsande styrning av kyrkans och samhällets utveckling överhuvudtaget, som helt 

knäckte initiativkraften hos sådana progressiva krafter inom kyrkans ledande 

prästerskap som biskop Pjotr och hans gelikar. 

Det första intryck man som läsare får av Tjechovs berättelse ”Biskopen” är fyllt av 

pessimism. De krafter i samhället, som med entusiasm börjat arbeta för framåt-

skridande och utveckling, möter så starkt motstånd att de ger upp eller går under. Men 

när dessa har försvunnit, kan det plötsligt dyka upp nya krafter som är redo att ta upp 

kampen igen. Om den nyutnämnde biträdande biskopen äger en sådan kraft, får man 

inte veta. Men att det skall komma någon som skall fortsätta kampen, råder det inget 

tvivel om.  

Modern Marija Timofejevna, som nu är en gammal gumma, kommer säkert inte att 

leva länge till. Men efter henne skall det snart komma nya kvinnor, som kan ta över 

hennes roll som barnaföderska och hjälpande moder. Om detta varslar beskrivningen 

av barnbarnet den åttaåriga Katija, vars ”röda hår stod som en gloria bakom kammen 

och sammetsbandet”. Om ett hopp om förnyelse och utveckling varslar också biskop 

Pjotrs brorson Nikolaj, som brutit mot släktens tradition och börjat studera till läkare.  

Varje år kommer våren med en ny Stilla vecka och en ny påskdag med kyrk-

klockornas klang och marknadsgycklet på stadens gator och torg, som i Tjajkovskijs 

femte symfoni får sitt uttryck i fjärde satsens ”Andante maestoso”. Som en coda 

fungerar de tillagda elva raderna, som sakligt informerar om att biskop Pjotr snart var 

helt bortglömd och ersatt av en ny biträdande biskop. Den gamla moderns tal om 

sonen biskopen trodde alla däremot inte på. 
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Ett varmt tack riktar jag till min samtalspartner och vän, författarinnan och poeten 

fil.dr Carina Nynäs, tillika min språkgranskare, för alla de givande samtal och diskus-

sioner som ägt rum i samband med tillkomsten av denna Tjechovartikel. 

Appendix: 

Biskopen

 

av Anton Tjechov 

(övers. Carin Davidson) 

Kvällen före palmsöndagen pågick helnattsgudstjänsten i Staro-Petrovskijklostret. När 

man började dela ut videkvistarna, var klockan redan nästan tio, ljusen brann med svag 

låga, vekarna började ryka, allt låg som i ett töcken. I mörkret i kyrkan rörde sig 

folkhopen framåt i vågor som ett hav, och hans högvördighet Pjotr, som redan känt sig 

sjuk i tre dagar, tyckte, att alla ansikten – såväl de gamla som de unga, såväl männens 

som kvinnornas – liknade varandra, alla, som kom fram för att ta emot videkvisten, 

hade samma uttryck i ögonen. I töcknet syntes inte portarna, människohopen rörde sig 

hela tiden framåt, och det såg ut som om det inte var eller skulle bli något slut på den. 

kvinnokören sjöng, en nunna läste dagens kanon. 

Så kvavt det var, så hett! Så länge helnattsgudstjänsten varade! Hans högvördighet 

Pjotr var trött. Hans andhämtning var tung, hastig, torr, axlarna värkte av tröttheten, 

                                                           
* Översättningen är gjord av Carin Davidsson i samråd med den finlandssvenska författarinnan fil.dr 

Carina Nynäs.  
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benen skakade. Och på ett obehagligt sätt störde det honom, att en kristusdåre i kören 

då och då skrek till. Och så plötsligt, som i en dröm eller i feberyrsel, föreföll det hans 

högvördighet, som om i människohopen hans egen mor Maria Timofejevna, som han 

inte hade sett på hela nio år, kom fram till honom, eller var det en gumma, som liknade 

hans mor, och som, när hon tagit emot videkvisten, gick därifrån och hela tiden tittade 

glatt på honom, med ett gott, förnöjt leende, ända tills hon blandade sig med 

människohopen. Och av någon anledning började tårarna rinna utför hans ansikte. 

Inom honom var det lugnt, allt kändes så skönt, och han riktade blicken stadigt mot 

läktaren till vänster, där man stod och läste, där det redan i kvällsmörkret var omöjligt 

att urskilja en enda människa, och – han grät. Tårarna glänste på hans ansikte, på hans 

skägg. Där i närheten började en till att gråta, sedan längre bort ännu en, och sedan fler 

och fler, och så småningom var kyrkan fylld av stilla gråt. Och efter en stund, så där en 

fem minuter, sjöng nunnekören, man grät inte längre, allt var som förut. 

Snart var gudstjänsten till ända. När biskopen satte sig i vagnen för att åka hem, då 

genljöd över hela klostergården, som var belyst av månen, den glada, vackra klangen 

från de kära, tunga klockorna. De vita väggarna, de vita korsen på gravarna, de vita 

björkarna och de svarta skuggorna och den avlägsna månen på himlen, som just stod 

mitt över klostret, tycktes nu leva sitt eget liv, gåtfullt, men nära människan. Det var i 

början av april, och efter den varma vårdagen hade det blivit kyligt, det hade frusit till 

litet lätt, och i den mjuka, kyliga luften kändes en fläkt av vår. Vägen från klostret till 

staden gick över sandmark, man måste köra i skritt; och på båda sidor om vagnen 

släpade sig pilgrimerna fram i sanden. Och alla var tysta, försjunkna i tankar, allt runt 

omkring kändes välkomnande, friskt, så nära, allt – både träden och himlen, och till 

och med månen, och man ville tänka, att så skulle det alltid förbli. 

Äntligen körde vagnen in i staden, den rullade fram på huvudgatan. Handelsbodarna 

var redan stängda, och det var bara hos köpmannen Jerakin, miljonären, som man 

provade den elektriska belysningen, den blinkade kraftigt, och runt omkring skockade 

sig folk. Sedan kom de breda, mörka gatorna, den ena efter den andra, folktomma, 

sedan landsvägen utanför staden, det öppna fältet, det började dofta tall. Och plötsligt 

växte en vit tandad mur upp framför ögonen, och bakom den ett högt klocktorn, helt 

övergjutet av ljus, och bredvid det fem stora, gyllene, lysande kupoler, – det var 

Pankratievklostret, i vilket hans högvördighet Pjotr bodde. Även här stod den tysta, 

tankfulla månen högt över klostret. Vagnen körde in genom porten och gnisslade i 

sanden, här och var i månljuset skymtade svarta munkgestalter, hördes steg på 

stenplattorna. 

– Och hit, ers högvördighet, kom er mora, när ni inte var hemma, anmälde 

klostermunken, när hans högvördighet var på väg in till sig.  

– Min lilla mamma? När kom hon? 

– Före helnattsgudstjänsten. Hon tog först reda på, var ni var, och sedan for hon till 

nunneklostret. 
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– Då var det alltså henne jag nyss såg i kyrkan! O, Herre min Gud! 

Och hans högvördighet skrattade till av glädje. 

– Hon lät hälsa, ers högvördighet, fortsatte munken, att de skall komma i morgon. 

Med sig hade hon en liten flicka, måste vara ett barnbarn. De hade tagit in på 

Ovsiannikovs gästgivargård.  

– Hur mycket är klockan? 

– Lite över elva. 

– Å, så förargligt! 

Hans högvördighet satt ett tag i vardagsrummet och funderade och ville liksom inte 

tro, att det redan var så sent. Armarna och benen på honom värkte, det gjorde ont i 

nacken. Det var hett och obehagligt. Sedan han vilat en stund, gick han in till sig i 

sovrummet och satt också där ett tag och tänkte på modern. Det hördes hur 

klostermunken var på väg ut och hur fader Sisoj, prästmunken, då och då hostade till 

bakom väggen. Klosterklockan slog kvart över. 

Hans högvördighet klädde om sig och började läsa bönerna inför sänggåendet Han 

läste uppmärksamt de där gamla, sedan länge välbekanta bönerna och på samma gång 

tänkte han på sin mor. Hon hade haft nio egna barn och hade omkring fyrtio barnbarn. 

Förr i tiden hade hon bott med sin man diakonen i en fattig by, hon hade bott där 

mycket länge, från 17 år till 60. Hans högvördighet kom ihåg henne från sin tidiga 

barndom, nästan från treårsåldern, och vad han hade älskat henne! Den kära, dyrbara, 

oförglömliga barndomen. Varför tycks den, denna för alltid förgångna tid, varför tycks 

den vara ljusare, roligare och rikare, än den i själva verket var? När han under 

barndomen och ungdomsåren var sjuk, hur öm och deltagande hade inte modern varit 

då! Och nu blandade sig bönerna med minnena, som blossade upp allt klarare, som 

eldslågor, men bönerna störde inte tankarna på modern. 

När han slutat att bedja, klädde han av sig och gick till sängs, och så snart det blivit 

mörkt runt omkring, tyckte han sig för sin inre syn strax se sin döde fader, modern, 

födelsebyn Lesopolje… Höra gnisslet från hjulen, fårens bräkande, klangen från 

kyrkan under de ljusa sommarmorgnarna, zigenarna nedanför fönstret, – o, så ljuvligt 

det var att tänka på detta! Han kom ihåg prästen i Lesopolje, fader Simeon, saktmodig, 

fridsam, godhjärtad; själv var han spinkig, kortväxt, men hans son, som gick på 

prästseminariet, var enormt storvuxen, talade med en furiosobas; en gång hade han, 

prästsonen, blivit rasande på kokerskan och då skällt ut henne med: ”Ve dig, du 

Iegudiils åsnesto”, fader Simeon sade dock inte ett enda ord, när han hörde detta, utan 

kände sig bara skamsen, eftersom han inte kunde komma ihåg, var i den heliga skrift 

ett sådant åsnesto stod omnämnt. Präst i Lesopolje var efter honom fader Demjan, som 

brukade supa rejält och ibland söp sig så full att han såg gröna ormar, och han hade 

också öknamnet: Demjan–Ormskådaren. Efter honom blev Matvej Nikolajitj, som 

hade utbildats på prästseminariet, lärare. Han var en god man, inte dum, men också 

han en suput; han slog aldrig eleverna, men av någon anledning hängde det alltid hos 



Slovo. Journal of Slavic Languages and Literatures 

No. 52, 2011  

52 

honom på väggen ett knippe med björkris, och under det en påskrift på latin, 

fullkomligt meningslös – betula kinderbalsamica secuta. Han hade en svart, luden 

hund, som han kallade så här: Syntax. 

Och hans högvördighet skrattade till. Åtta verst från Lesopolje låg byn Obnino med 

den undergörande ikonen. Från Obnino brukade man på sommaren bära omkring 

ikonen i korsprocession i de angränsande byarna och ringa i klockorna hela dagen än i 

den ena, än i den andra byn, och hans högvördighet tyckte då, att glädjen darrade i 

luften, och han (man kallade honom på den tiden Pavlusja) gick bakom ikonen utan 

mössa, barfota, i naiv tro, med ett naivt leende, oändligt lycklig. I Obnino, kom han 

just ihåg, var det alltid mycket folk, och för att hinna med under proskomidin, tvingade 

prästen där, fader Aleksej, sin döve brorson Ilarion att läsa papperslapparna och 

anteckningarna på nattvardsbröden med bönerna ”om hälsa” och ”om evig vila”; 

Ilarion läste och fick ibland en femkopeks- eller tiokopeksslant för mässan, men först, 

då han grånat och blivit flintskallig, då livet redan hade passerat, får han plötsligt se, 

skrivet på ett papper: ”Ja, en tok det är du, Ilarion!” Åtminstone ända till 

femtonårsåldern var Pavlusja så outvecklad och dålig i skolan, att man till och med 

ville ta honom ur klosterskolan och sätta honom i handelsboden; men så en gång, då 

han kom till posten i Obnino, tittade han länge på tjänstemännen och frågade: ”Går det 

att få veta, hur ni får lönen, per månad eller per dag?” 

Hans högvördighet gjorde korstecknet och vände han sig om på andra sidan, för att 

inte längre ligga och tänka utan sova. 

– Min mor har kommit… – erinrade han sig och skrattade till... 

Månen tittade in genom fönstret, golvet var belyst, och över det låg skuggor. En 

syrsa skrek. I rummet intill bakom väggen snarkade fader Sisoj, och någonting ensligt, 

föräldralöst, till och med vagabondaktigt hördes i hans gammelmanssnarkande. Sisoj 

hade på sin tid varit ekonom hos eparkialbiskopen, men nu kallade man honom för 

”före detta fader ekonomen”; han är 70 år, bor i ett kloster 16 verst från staden, bor 

också inne i staden, där det faller sig. För tre dagar sedan hade han kommit till 

Pankratievklostret och hälsat på, och hans högvördighet höll honom kvar hos sig för 

att, när det blev tid, få prata med honom om verksamheten, om ordningarna här… 

Klockan halv två, klämtade man till ottesången. Det hördes, hur fader Sisoj hostade, 

muttrade något med missnöjd stämma, hur han sedan steg upp och gick barfota 

omkring i rummen. 

– Fader Sisoj! – ropade hans högvördighet. 

Sisoj gick in till sig och efter en stund visade han sig iförd stövlar, med ett ljus; och 

på sig över skjortan hade han munkkåpan, på huvudet en gammal, urblekt 

sammetsmössa. 

– Jag kan inte sova, – sade hans högvördighet och satte sig upp. – Jag måste vara 

sjuk. Men vad det är, det vet jag inte. Feber! 

– Biskopen måste ha förkylt sig. Man borde smörja er med ljustalg.  
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Sisoj stod kvar ett tag och gäspade: ”O, Herre gud, förlåt mig syndige!” 

– Hos Jerakins har man nu tänt det elektriska ljuset, – sade han. – Jag likar det inte!  

Fader Sisoj var gammal, mager, krokryggig, alltid missbelåten med något, och 

ögonen på honom var argsinta, utåtstående, som på en kräfta.  

– Jag likar det inte! – upprepade han och gick ut. – Jag likar det inte, må den lede ta 

det!  

II 

Följande dag, palmsöndagen, förrättade hans högvördighet liturgin i stadens katedral, 

sedan besökte han eparkialbiskopen, därefter var han hos en mycket sjuk gammal 

generalska och sedan for han hem. Vid tvåtiden var kära gäster på middag hos honom: 

gumman modern och systerdottern Katija, en flicka på åtta år. Under middagen tittade 

den kära vårsolen in genom fönstret från gården och lyste glatt på den vita duken, på 

Katijas röda hår. Genom dubbelfönstren hördes hur kråkorna skränade på gården och 

stararna sjöng.  

– Det har redan gått nio år, sedan vi sågs sist, – sade den gamla, – och igår i klostret, 

vad jag tittade på er – min Gud! Och inte det minsta har ni förändrats, bara det att ni 

kanske magrat och att skägget blivit längre. O himmelska Guds moder! Och igår under 

helnattsgudstjänsten var det omöjligt att behärska sig, alla grät. Jag började plötsligt 

också att gråta, då jag såg på er, men varför, det vet jag inte själv. Ske Hans heliga 

vilja! 

Men trots det ömma tonfallet i rösten, med vilket hon sade detta, märktes det, att 

hon var generad, som om hon inte visste, om hon skulle säga du eller ni till honom, 

skratta eller inte, och det var som om hon kände sig mer som diakonhustrun än som 

modern. Men Katija tittade utan att blinka på sin morbror, hans högvördighet, som om 

hon ville lista ut, vad han var för en människa. Håret på henne reste sig rakt upp 

bakom kammen och sammetsbandet och stod som en gloria, näsan var trubbig, ögonen 

listiga. Innan Katija hade satt sig ned till middagen, hade hon slagit sönder ett glas, och 

nu, medan hon satt och pratade, flyttade mormodern bort från henne än ett dricksglas, 

än ett vinglas. Hans högvördighet lyssnade på sin mor och drog sig till minnes, hur 

hon förr i tiden för många, många år sedan hade kört honom, och bröderna, och 

systrarna till släktingar, som hon ansåg vara rika: på den tiden hade hon haft 

bekymmer för barnen, men nu hade hon det för barnbarnen och så hade hon tagit med 

sig Katija… 

– Varenka, er syster, har fyra barn, – berättade hon, – och Katija här är den äldsta, 

och Gud vet det, av vilken orsak, svärsonen fader Ivan insjuknade, ja, och han dog en 

tre dagar före Marie Himmelsfärd. Och Varenka min får nu dra ut på tiggarfärd. 

– Och hur mår Nikanor? – frågade hans högvördighet om sin äldste bror. 

– Något så när, Gud ske lov. Ja, något så när, och, tack och lov, leva kan man. Men 

se det är bara en sak: hans son Nikolasja, min sonson, ville inte in på den andliga 
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banan, han gick till universitetet för att bli läkare. Tänker väl, det är bättre, men vem 

vet. Ske Hans heliga vilja! 

– Nikolasja skär lik, – sade Katia och spillde ut vatten i knät på sig. 

– Sitt still, barn lilla, – anmärkte mormodern lugnt och tog glaset ur händerna på 

henne. – Ät och bed. 

– Så lång tid det är som vi inte har setts! – sade hans högvördighet och smekte 

modern ömt över axeln och över armen. Jag, lilla mamma, längtade efter er, när jag 

var utomlands, längtade oerhört mycket. 

– Jag tackar er. 

– Det hände, att man om kvällen kunde sitta vid det öppna fönstret, alldeles allena, 

musik börjar spela, och plötsligt tar en längtan efter fäderneslandet tag i en, och, det 

verkar som om man skulle vilja ge allt, bara för att komma hem, för att få träffa er… 

Modern log, lyste upp, men strax lade hon sig till med en allvarlig min och sade: 

– Jag tackar er.  

Hans sinnesstämning förändrades plötsligt av någon anledning. Han tittade på 

modern och kunde inte förstå, varifrån detta vördsamma, försagda uttryck i ansiktet 

och i rösten hos henne hade kommit, och varför, och han kände inte igen henne. Det 

blev dystert, olustigt. Och så dessutom huvudet, som värkte likadant som dagen innan, 

det högg kraftigt i benen, och fisken verkade osaltad, smaklös, hela tiden ville han 

dricka...  

Efter middagen anlände två rika damer, hustrur till godsägare. De satt i en och en 

halv timme, med gravallvarliga ansikten: sedan kom arkimandriten, tystlåten och 

lomhörd i ett tjänsteärende. Och så ringde man till aftongudstjänst, solen gick ned 

bakom skogen, och dagen var till ända. Då han kom tillbaka från kyrkan, läste hans 

högvördighet skyndsamt bönerna, gick till sängs, lade på sig varmare.  

Det var obehagligt att tänka på fisken, som han ätit vid middagen. Månljuset 

besvärade honom, och sedan hördes ett samtal. I rummet intill, det måste vara i 

vardagsrummet, var det fader Sisoj, som pratade politik: 

– Hos japanerna är det krig nu. De krigar. Japaner, mor lilla, är detsamma som 

montenegriner, av samma stam. Under det turkiska oket har de varit båda två. 

Och sedan hördes Maria Timofejevnas röst: 

– Alltså, sedan vi bett till Gud, så, efter att ha druckit te, for vi, alltså, till fader 

Jegor i Novochatnoje, så… 

Och jämt och ständigt ”sedan vi druckit te”, eller ”sedan vi var färdiga med teet”, 

och det var som om hon under sitt liv bara visste, att hon druckit te. Hans högvördighet 

drog sig långsamt, slött till minnes prästseminariet, akademin. Tre år hade han varit 

lärare i grekiska språket på seminariet, utan glasögon kunde han inte längre se att läsa, 

sedan hade han blivit vigd till munk, man gjorde honom till inspektor. Sedan 

försvarade han sin avhandling. När han var trettiotvå år, gjorde de honom till rektor för 

prästseminariet, vigde honom till arkimandrit, och då var livet så lättsamt, så behagligt, 
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och såg ut att kunna vara oändligt länge, något slut syntes inte. Det var också då som 

han började bli sjuk, han magrade mycket, blev nästan blind och på läkarnas inrådan, 

var han tvungen att lämna allt och resa utomlands.  

– Och vad hände sedan? – frågade Sisoj i rummet intill. 

– Och sedan drack vi te… svarade Maria Timofejevna. 

– Farbror, skägget på dig är grönt! – sade plötsligt Katija förvånat och skrattade till. 

Hans högvördighet erinrade sig, att den gråhårige fader Sisojs skägg faktiskt 

skiftade i grönt, och skrattade också till. 

– Herre min Gud, det är ett straff med den där flickan! – sade med hög röst Sisoj, 

som blivit arg. – Vilken bortskämd en! Sitt still! 

Hans högvördighet kom att tänka på den vita kyrkan, den alldeles nya, som han 

hade tjänstgjort i, då han bodde utomlands. Han mindes bruset från det varma havet. 

Bostaden hade varit på fem rum, höga och ljusa, i arbetsrummet det nya skrivbordet, 

biblioteket. Han hade läst mycket, skrivit ofta. Och han kom ihåg, hur han hade längtat 

efter fäderneslandet, hur den blinda tiggerskan hade sjungit om kärlek varje dag 

nedanför hans fönster och spelat på sin gitarr, och då han lyssnade på henne, hade han 

varje gång av någon anledning tänkt tillbaka på det förflutna. Men så hade det gått åtta 

år, och man hade kallat hem honom till Ryssland, och nu sitter han redan som 

biträdande biskop, och allt det förgångna har försvunnit någonstans i fjärran, i en 

dimma, som om det hade varit en dröm…  

In i sovrummet kom fader Sisoj med ett ljus. 

– Vad nu då, – förvånade han sig, – sover Hans högvördighet redan? 

– Vad är klockan? 

– Det är ju fortfarande tidigt, tio, ja till och med mindre. Jag köpte ett ljus idag, jag 

skulle vilja smörja er med talgen. 

– Jag har feber… – sade hans högvördighet och satte sig upp. – Det skulle faktiskt 

behövas något. Det är inte bra i huvudet… 

Sisoj tog av honom skjortan och började gnida honom med ljustalgen på bröstet och 

ryggen. 

– Så där ja… Så där ja… – sade han. – O, Herre Jesus Kristus… Så där ja. Idag gick 

jag in till staden, var hos den där – vad är det han heter? Protoierejen Sidonskij… 

Drack te hos honom… Jag likar honom inte! O, Herre Jesus Kristus… Så är det… 

Likar’n inte! 

III 

Den gamle, mycket korpulente eparkialbiskopen led av reumatism eller gikt, och det 

hade redan gått en hel månad, som han inte stigit upp ur sängen. Hans högvördighet 

Pjotr brukade besöka honom varje dag och i hans ställe ta emot supplikanterna. Och 

nu, när han själv kände sig dålig, blev han upprörd över tomheten, småaktigheten i allt, 

som man bad om, som man grät för; han blev förargad över det outvecklade, det 
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bortkomna hos dem; och allt detta småaktiga och onödiga tyngde ner honom med sin 

mångfald, och han tyckte, att han nu kunde förstå eparkialbiskopen, som förr, i unga 

år, hade skrivit ”Läran om viljans frihet”, men som nu, som det verkade, helt och 

hållet hade gått upp i småsaker, glömt allt, och inte tänkte på Gud. Utomlands måste 

hans högvördighet ha vant sig av med det ryska sättet att leva, och detta var inte lätt 

för honom; folket, tyckte han, var ohyfsat, de kvinnliga supplikanterna tråkiga och 

dumma, seminarieeleverna och deras lärare obildade, stundom råa. Och handlingarna, 

de inkommande och de utgående, kunde man räkna i tiotusental, och vilka handlingar 

sedan! I hela eparkin satte biskopens övervakare betyg i uppförande på prästerna, både 

på de unga och de gamla, till och med på deras hustrur och barn, femmor och fyror, 

och ibland till och med treor, och detta var man tvungen att tala, läsa och skriva 

allvarliga papper om. Och det är faktiskt inte tid för en enda ledig minut, hela dagen är 

hans inre i uppror, och lugn och ro kunde hans högvördighet Pjotr endast få, när han 

var i kyrkan. 

Inte heller kunde han på något sätt vänja sig vid den skräck, som han utan att vilja 

det, sin stillsamma, anspråkslösa läggning till trots, väckte hos människorna. Alla 

människorna i det här guvernementet, tycktes honom, när han såg på dem, små, 

skrämda, skuldmedvetna. I hans närvaro var alla generade, till och med de gamla 

protoierejerna, alla ”föll de platt ned” för hans fötter, och för inte så länge sedan var 

det en supplikant, hustrun till en pop i en by, som inte kunde få fram ett enda ord av 

skräck, så hon gick sin väg helt sonika. Och han, som aldrig i sina predikningar tillät 

sig att säga något illa om människorna, aldrig kom med förebråelser, eftersom det var 

synd om dem – han förlorade behärskningen med supplikanterna, blev arg, slängde 

böneskrifterna på golvet. Under hela den tid, som han varit här, var det inte en enda 

människa som kunde tala uppriktigt, enkelt, mänskligt med honom; inte heller 

gumman modern var längre, som det verkade, densamma, inte alls densamma! Och 

varför, kan man fråga sig, kunde hon oavbrutet sitta och prata med Sisoj och skratta 

ohämmat, men tillsammans med honom, med sonen, var hon allvarlig, vanligtvis tyst, 

besvärad, något som inte alls passade henne? Den enda människa, som kände sig fri i 

hans närvaro och sade allt han ville, det var gubben Sisoj, som hela sitt liv hade 

befunnit sig i närheten av biskopar, och överlevt elva av dem. Och därför var det så 

lättsamt med honom, fastän han förvisso var en dyster, grälsjuk människa. 

På tisdagen efter högmässan var hans högvördighet i biskopsgården och tog där 

emot supplikanterna, blev upprörd, förargad, sedan for han hem. Han mådde som 

tidigare inte bra, han drogs till sängen; men han hade knappt hunnit in till sig, förrän 

man meddelade honom, att Jerakin, den unge köpmannen, den offervillige, hade 

kommit i ett mycket viktigt ärende.  

Det var nödvändigt att ta emot honom. Jerakin satt i omkring en timme, han talade 

mycket högt, nästan skrek, och det var svårt att förstå, vad han sade. 

– Gud give, att det blir så! – sade han, då han var på väg ut. 
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– Kosta vad det kosta vill! Som det nu ligger till, allernådigste herr biskop! Jag 

kräver, att det blir så! 

Efter honom kom abbedissan från det avlägsna klostret. Och när hon hade åkt sin 

väg, klämtade man till aftonsången, och han måste gå till kyrkan.  

Den kvällen sjöng munkarna samstämt, själfullt, en ung prästmunk med svart skägg 

förrättade mässan; och då hans högvördighet hörde om brudgummen, som kom vid 

midnatt, och om bröllopsfesten, kände han inte ånger för synderna, inte sorg, utan ett 

inre lugn, en stillhet, och han fördes i tankarna till det avlägsna förflutna, till 

barndomen och ungdomen, då man också hade sjungit om brudgummen och om 

bröllopsfesten, och nu framstod detta förflutna som levande, vackert, glädjefyllt, så 

som det antagligen aldrig hade varit. Och kanske skall vi i den andra världen, i det nya 

livet komma ihåg det avlägsna förflutna, vårt liv här med samma känsla. Vem vet? 

Hans högvördighet satt i altarrummet, här var det mörkt. Tårarna rann utför ansiktet. 

Och han tänkte på, att nu hade han uppnått allt, som var möjligt att uppnå för en 

människa i hans ställning, han hade tron, men trots det var allt inte klart, någonting 

fattades ännu, dö ville han inte; och ännu alltjämt tyckte han, att han saknade något av 

det allra viktigaste, som oklart funnits i drömmarna en gång i tiden, och nu är det 

alltjämt samma förhoppning om framtiden som oroar, densamma som under 

barndomen, och vid akademien, och utomlands.  

– ”Så vackert de sjunger idag! – tänkte han och lyssnade till sången. – Så vackert!”  

IV 

På torsdagen förrättade han liturgin i katedralen, det var tvagningen av fötterna. När 

gudstjänsten hade slutat i kyrkan och folket var på väg hem, då var det soligt, varmt, 

gemytligt, vattnet porlade i dikena, och från fälten utanför staden trängde lärkornas 

ihållande, ljuva sång in och manade till ro. Träden hade redan vaknat och log vänligt, 

och ovanför dem utbredde sig – gud vet vart – den bottenlösa, ogripbara himlen.  

Då hans högvördighet kommit hem, släckte han törsten med te, sedan klädde han 

om sig, lade sig i sängen och befallde klostermunken att stänga luckorna för fönstren. I 

sovrummet blev det halvmörkt. Men vilken trötthet, vilken värk i benen och i ryggen, 

en tung, kall värk, vilket sus i öronen! Han hade inte sovit på länge, som det tycktes 

nu, inte på mycket länge, och han hindrades från att somna av någon sorts bagatell, 

som glimmade till i hjärnan, så fort ögonen höll på att sluta sig. Precis som kvällen 

innan hördes det från rummen intill röster, klirret av glas, av teskedar… Maria 

Timofejevna berättade glatt, med lustigheter om något för fader Sisoj, och han svarade 

i butter ton, med missnöjd röst: ”Ja, de där ja! Det går bara inte! Vad skall det vara bra 

till!” Och för hans högvördighet kändes det återigen bittert och sedan sårande, att 

gumman uppförde sig helt vanligt och enkelt tillsammans med främlingar, men 

tillsammans med honom, sonen, var hon generad, talade sällan och sade inte det, som 

hon ville, och dessutom hade hon, som det föreföll honom, under alla dessa dagar i 
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hans närvaro sökt förevändningar att resa sig upp, eftersom hon var generad att sitta. 

Och fadern? Han skulle antagligen, om han hade levt, inte ha fått fram ett enda ord i 

hans närvaro… 

Något föll i golvet i rummet intill; Det måste ha varit Katija, som tappat ett glas 

eller ett tefat, eftersom fader Sisoj plötsligt spottade och ilsket utbrast:  

– Det är rena straffet med den här flickungen, Herre Gud! Förlåt mig, syndige 

människa! Det tar visst aldrig slut! 

Sedan blev det tyst, det var bara ljuden från gården, som nådde fram. Och när hans 

högvördighet öppnade ögonen, då fick han i rummet hos sig se Katija, som stod stilla 

och tittade på honom. Det röda håret stod som vanligt som en gloria bakom kammen. 

– Är det du Katija? – frågade han. – Vem är det där, som hela tiden öppnar och 

stänger dörren? 

– Jag hör ingenting, – svarade Katija och försökte lyssna. – Nu var det någon som 

gick förbi. 

– Det är ju hos er i magen, morbror lilla! 

Han skrattade till och smekte henne över huvudet. 

– Så bror Nikolasja skär lik, säger du? – frågade han, sedan han varit tyst en stund. 

– Ja, han studerar. 

– Är han snäll? 

– Så där ja, snäll. Det är bara det, att han är svår på vodka. 

– Och av vilken sjukdom dog din far? 

– Pappa lilla var klen och mager, mager, och plötsligt – halsen. Och då blev jag 

sjuk, och bror Fedja, – alla fick ont i halsen. Kära pappa dog, morbror lilla, men vi 

blev friska.  

Hakan började darra på henne, och tårarna kom fram i ögonen, trillade ned för 

kinderna. 

– Ers högvördighet, – sade hon med tunn liten röst och grät redan bittert, – kära 

morbror, jag och mamma har blivit så olyckliga… Ge oss lite pengar… var så snäll… 

kära rara!... 

Han hade också fått tårar i ögonen och kunde av rörelse inte säga ett enda ord på 

länge, sedan smekte han henne över huvudet, rörde vid axeln och sade: 

– Det är bra, det är bra, min flicka. Nu snart blir det Kristi ljusa uppståndelsedag, då 

skall vi talas vid… Jag ska hjälpa till… ska hjälpa till… 

Tyst, försagt kom modern in och bad en bön vänd mot ikonen. Då hon märkte, att 

han inte sov, frågade hon: 

– Skall ni inte ha lite soppa? 

– Nej, tack… – svarade han. – Jag vill inte… 

– Men det verkar som om ni inte mår bra… efter vad jag kan se. Fattas bara, hur 

skulle man inte bli sjuk! Hela dagen på benen, hela dagen – o, Herre Gud, till och med 

att se på er är svårt. Nå ja, Påskhelgen är inte långt borta, då skall ni, Gud give, vila ut, 
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och då skall vi talas vid, men nu skall jag inte oroa er med mitt prat. Låt oss gå, Katija 

lilla, – låt biskopen sova. 

Och han drog sig till minnes, hur hon för mycket länge sedan, när han fortfarande 

var pojke, precis i samma skämtsamt aktningsfulla ton brukade tala med övervakarna. 

Det var bara på de ovanligt goda ögonen, den försagda, bekymrade blicken, som hon 

flyktigt kastade på honom, då hon var på väg ut ur rummet, som man kunde gissa sig 

till, att hon var hans mor. Han slöt ögonen, och tycktes sova, men två gånger hörde 

han, hur klockan slog, hur fader Sisoj småhostade bakom väggen. Och ännu en gång 

kom modern in och tittade skyggt på honom. Någon körde fram till yttertrappan i 

täckvagn eller kalesch. Plötsligt hördes en knackning, det slog i dörren, in i sovrummet 

kom klostermunken.  

– Ers högvördighet! – ropade han. 

– Vad är det fråga om? 

– Hästarna är framkörda, det är dags för Herrens lidanden… 

– Vad är klockan? 

– Kvart över sju. 

Han klädde på sig och for iväg till katedralen.  

Under läsningen av alla de tolv evangelietexterna måste han stå orörlig mitt i 

kyrkan, och den första evangelietexten, den längsta, den vackraste, läste han själv. En 

livfull, frisk stämning bemäktigade sig honom. Detta det första evangeliet ”Nu har 

Människosonen förhärligats” kunde han utantill; och medan han läste, lyfte han då och 

då blicken och såg på båda sidorna ett helt hav av ljus, han hörde sprakandet från 

ljusen, men människorna såg han inte, på samma sätt som det hade varit även förr om 

åren, och det verkade som om det alltjämt var samma människor, som det varit förr, 

under barndomen och under ungdomstiden, att de alltjämt skulle vara desamma varje 

år, men fram till vilka tider – det vete Gud allena.  

Hans far hade varit diakon, farfadern präst, farfars far diakon, och hela hans släkt, 

kanske ända från de tider, då kristendomen antogs i Rus, hade tillhört det andliga 

ståndet, och hans kärlek till kyrkans gudstjänster, till det andliga ståndet, till 

kyrkklockornas klang var hos honom medfödd, djup, outplånlig; i kyrkan kände han 

sig, särskilt när han själv officierade under gudstjänstfirandet, aktiv, vital, lycklig. Så 

också nu. Först då man redan slutat det åttonde evangeliet, fick han en känsla av att 

hans röst blivit svag, inte ens hostan hördes, huvudet började värka häftigt, och 

skräcken för att han när som helst skulle falla ihop, började oroa honom. Och benen 

hade faktiskt alldeles domnat bort, så att han så småningom inte längre var medveten 

om dem, och han kunde inte förstå, hur och på vad han stod, varför han inte föll… 

När gudstjänsten hade slutat, var klockan kvart i tolv. Då hans högvördighet 

kommit hem till sig, klädde han genast av sig och lade sig, till och med utan att läsa 

bönerna till Gud. Han kunde inte tala, och efter vad han tyckte, skulle han inte längre 

kunna stå upprätt. När han dragit över sig täcket, fick han plötsligt lust att komma till 
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utlandet, en outhärdlig lust! Han tyckte, att han skulle kunna ge sitt liv för att bara 

slippa se de här ynkliga, billiga fönsterluckorna, dessa låga tak, inte känna denna tunga 

klosterlukt. Om det bara hade funnits en enda människa, som det skulle ha gått att 

prata med, att lätta sitt hjärta för! 

Länge hördes stegen från någon i rummet intill, men han kunde inte alls komma 

ihåg, vem det kunde vara. Till slut öppnades dörren, och in kom Sisoj med ett ljus och 

en tekopp i händerna.  

– Har ers högvördighet redan lagt sig? – frågade han. – Och här kommer jag, jag 

ville smörja er med vodka och ättika. Om man smörjer in ordentligt, så skall det göra 

stor nytta. O, Herre Jesus Kristus… Så där ja… Så där ja… Och jag har idag varit i 

vårt kloster… Jag likar det inte! I morgon bitti, biskopen, reser jag härifrån, jag vill 

inte längre. O, Herre Jesus Kristus… Sisådär ja…  

Sisoj kunde inte stanna länge på samma plats, och han tyckte, att han redan hade 

varit ett helt år i Pankratievklostret. Och då man lyssnade på honom, var det faktiskt 

svårt att förstå, var hans hem var, om han tyckte om någon eller något, om han trodde 

på Gud… För honom själv var det obegripligt, varför han var munk, ja och inte 

funderade han på det heller, och det var redan länge sedan den tiden suddats ut ur 

minnet, då han blev munk; det var som om han rentav blivit född till munk.  

– Jag ger mig iväg i morgon. Strunt i det, strunt i allt!  

– Jag skulle vilja prata med er. Jag kan inte alls få ordning på allt, – fick hans 

högvördighet fram svagt, med möda. – Jag känner ju inte till någon eller något här…  

 – Tills på söndag, om ni vill, kan jag stanna, så må det vara, men längre vill jag 

inte.  

– Vad är jag för en biskop? – sade hans högvördighet stilla. Jag borde vara bypräst, 

diakon… eller en enkel munk… Jag kvävs av allt detta… kvävs… 

– Vad nu då? O, Herre Jesus Kristus… Så där ja… Nå, sov nu, ers hög-

vördighet!...Vad är det där för prat! Vad tjänar det där till! 

Hans högvördighet sov inte på hela natten. Och på morgonen, vid åttatiden, började 

han få tarmblödningar. Klostermunken blev förskräckt och sprang först till arki-

mandriten. Sedan till klostrets läkare Ivan Andrejitj, som bodde i staden. Läkaren, en 

korpulent, äldre man, med långt grått skägg, undersökte länge hans högvördighet och 

skakade i ett på huvudet och såg dyster ut, sedan sade han:  

– Vet ni, ers högvördighet? Ni har ju buktyfus! 

Av blödningarna hade hans högvördighet på någon timme magrat mycket, blivit 

blek, krympt ihop, ansiktet hade skrumpnat, ögonen var stora, och det var som om han 

åldrats, blivit mindre till växten, och han tyckte redan, att han var magrare och 

svagare, obetydligare än alla andras, att allt det, som hade varit, hade försvunnit 

någonstans mycket, mycket långt bort och inte skulle upprepas mera, inte skulle 

fortsätta.  

”Vad bra! – tänkte han, – vad bra!” 



 Carin Davidsson  

En symfoni i fyra satser? ...  

61 

In kom den gamla modern. Då hon fick se hans skrumpna ansikte och de stora 

ögonen, blev hon förskräckt, föll ned på knä framför sängen och började kyssa hans 

ansikte. Och hon tyckte också, att han var magrare, svagare och obetydligare än alla, 

och hon kom inte längre ihåg, att han var biskop, och hon kysste honom, som ett barn, 

ett mycket nära, kärt barn.  

– Pavlusja, min kära, – började hon tala, – min egen!... Min lille son!... Varför har 

du blivit så där? Pavlusja, men svara mig då! 

Katija stod vid sidan blek, bister och kunde inte förstå, vad det var med morbrodern, 

varför mormodern hade ett sådant lidande uttryck i ansiktet, varför hon talade sådana 

rörande, sorgliga ord. Och han kunde inte längre få fram ett enda ord, förstod inte 

något, och han föreställde sig, att han, redan en enkel, vanlig människa, går utmed ett 

fält snabbt, glatt, då och då stötande i marken med en liten käpp, och ovanför honom 

den vida himlen, övergjuten av sol, och han är fri nu, som en fågel, kan gå, vart han 

vill! 

– Min lille son, Pavlusja, så svara mig! – sade gumman. – Vad är det med dig? Min 

kära! 

– Oroa inte biskopen, – sade Sisoj vresigt, då han gick igenom rummet. – Låt 

honom sova… Inget att göra där… inget alls!... 

Tre läkare kom resande, de rådslog, sedan reste de sin väg. Dagen var lång, oerhört 

lång, sedan bröt natten in och varade länge, länge, och fram mot morgonen, på 

lördagen, gick klostermunken fram till gumman, som låg på en soffa i vardagsrummet; 

och bjöd henne att gå in i sovrummet med orden: hans högvördighet har gått hädan. 

Och följande dag var det påskdagen. I staden fanns det fyrtiotvå kyrkor och sex 

kloster; den genomträngande, glada klockklangen genljöd över staden från morgonen 

till kvällen, utan att dämpas, utan att störa vårluften; fåglarna sjöng, solen lyste klart. 

På det stora salutorget var det stimmigt, gungorna svängde, positiven spelade, ett 

dragspel gnällde, druckna röster genljöd. Efter klockan tolv började hästkapplöpningen 

på huvudgatan, – med ett ord, det var glatt, helt sorglöst, precis som det hade varit året 

innan, och som det med all sannolikhet också skulle bli i framtiden. 

Efter en månad utnämndes en ny biträdande biskop, och hans högvördighet Pjotr 

var det inte längre någon som påminde om. Och sedan hade man helt glömt honom. 

Och det var bara gumman, den dödes mor – hon bodde numera hos svärsonen 

diakonen i en liten håla till distriktsstad – som, när hon mot kvällen brukade gå ut för 

att möta sin ko, och på betesmarken träffade de andra kvinnorna, började berätta om 

barnen, om barnbarnen, om att hon haft en son, som var biskop, men när hon sade 

detta, talade hon förläget, då hon var rädd, att man inte skulle tro henne… 

Och alla trodde henne faktiskt inte. 


