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Texten  i  denna  fil  (<eta_hoffmann_elixir-1.pdf>,  <eta_hoffmann_elixir-2.pdf> eller
<elixiret.pdf>), är omställd till frakturstil (typsnitten DS Normal-Fraktur och DS Alte
Schwabacher) af Erik Jonsson (1954‒ ) under åren 2003 och 2004 (förlagan har anti-
qvastil).  Om man läser denna text genom någon söktjänst på WWW efter att ha
valt »visa som HTML«, komma somliga bokstäfver att felaktigt visas såsom andra
tecken än bokstäfver.  Man torde därför hellre hämta filen <elixiret.pdf> eller
också besöka någon af nedan uppräknade HTML-sidor.   Antiqvastil  (typsnittet
Luxi Serif) är i denna frakturversion af romanen använd till återgifvande af några ord
och fraser på latin, italienska och franska. I frakturstilen har dubbelt »w« merendels
ersatt enkelt »v« i öfverensstämmelse med bruket i fraktursats vid den tid, då fraktur-
stilen  ännu var  vanlig  för svenska  tryckalster  och bruket  af  »w« och »v« växlade
beroende på om en text sattes med fraktur eller antiqva; detta är således icke en fråga
om rättstafning utom vid vissa särskilda ord, hvilka stafvas med »v« äfven i fraktur. I
frakturstilen gängse ligaturer (sammanfogade bokstäfver) äro införda, t.ex. % för ck, c
för ch, < för sch, # för st, @ för si, ª för sl, ß och û för ss, } för ft, [ för fi, ] för fl, { för
ff, \ för ll, µ för tt, samt åtskillnad emellan det långa s (begynnelse-s) och det runda +
(slut-s). Öfrig anpassning till frakturstilen omfattar bl.a. införande af tecknen  „ och “
såsom anföringstecken på högsta nivån (motsvarande » respektive « i antiqvafilen),
tecknen » och « såsom citattecken inuti citat (motsvarande „ respektive “ i antiqvafilen)
samt tecknen , och ‘ för citat på lägsta nivån (motsvarande › respektive ‹ i antiqvafilen).
Beträffande s-skrifningen och andra för frakturstilen säregna teckenval har ibland råd-
frågats  den svensk-ryska  delen  af  I. Cornet:  »Nyµ Ryskt oc Svenskt Handlexikon«
(Leipzig 1912) liksom en del  andra  skrifter  med den svenska  texten  i  fraktur,  t.ex.
»Bibelen e\er den Heliga Skri}« (Sto%holm 1857), Christian Cavallin: »Latinskt lexi-
con« (Stockholm/Lund 1871) och  J.U. Grönlund:  »Lärobok i Fransyska språket efter
prof. H.G. O\endor{'+ nya method« (Sto%holm 1861). Se kommentarer beträffande om-
vandlingen på närmast följande sidor.

Vid frakturstil  ovana läsare kunna först öfva sig på  »Propheten Daniel« ur  »Bibelen
e\er den Heliga Skri}« i filen <daniel.pdf>, hvari en och samma text ingår i såväl anti-
qvastil (typsnittet Bodoni) som fraktur.  Den kan hämtas ifrån

http://generaldepoten.bravepages.com/bdhs/index.html
http://www.geocities.com/Athens/Troy/6160/bdhs/index.html

Romanen »Djäfvulselixiret« finnes äfven i sin helhet i  antiqvastil  i  filen <lxr.pdf>,
hvilken liksom denna fil kan hämtas ifrån

http://www.generaldepoten.tk

Läsning af texten i denna fil <elixiret.pdf> anbefalles framför läsning af texten i filen
<lxr.pdf>, då frakturstilen  genom sin skönhet  betydligt  förhöjer läsupplefvelsen för
dem, som verkligen tycka om att läsa och ej blott vilja komma åt innehållet.

Denna fil är senast ändrad den 29.3.2005 (tjugonionde mars år tvåtusenfem).



Beträffande omarbetningen ifrån antikvastil till frakturstil.

För att ställa om texten till frakturstil är det icke tillräckligt att helt enkelt byta typsnitt
i ordbehandlaren. Frakturstilen har nämligen några särdrag, som fordrar en del handar-
bete; vi tänker därvid på s-skrivningen, avstavningen och bruket av ligaturer (till ett
tecken sammanfogade bokstäver). Såväl s-skrivningen som bruket av ligaturer får be-
tydelse för avstavningen, så att man inte kan få ett gott resultat med den i vanliga ord-
behandlare  och  textbehandlingsprogram  inbyggda  radslutsavstavningen  för  svensk
text, eftersom denna är avsedd för text i antikvastil med bokstäver endast på de vanliga
platserna för bokstäver i teckentabellerna.

De av oss använda frakturtypsnitten utnyttjar nämligen teckentabellens platser för tec-
ken, som mer sällan används i text, till frakturstilens ligaturer, t.ex. procenttecknet %
till % (ck), mytecknet µ till µ (tt), ª till ª (sl), } till } (ft), \ till \ (ll), [ till [ (fi), ] till ]
(fl) och { till  { (ff) m.fl. När man vidare slår an tangenten »c« får man ligaturen  c.
Bokstaven $ ligger i stället på platsen för dollartecknet $, som man sällan använder i
text. Detta är bekvämt, eftersom bokstaven c rätt sällan förekommer annat än tillsam-
mans med h i  c (ch) eller k i  % (ck), men i dessa kombinationer desto oftare. Dock
kräver bruket av sådana ligaturer, att man upplöser dem i de bokstäver, de är bildade
av, när man behöver avstava mellan dessa bokstäver (t.ex. % till $-k).

I frakturstilen använder man två olika tecken för bokstaven »s«: runda s, vilket skrives
»+«, och långa s, som skrives »s« — ej att förväxla med »f« (f), vilket är försett med
tvärstreck.  Denna åtskillnad förekommer även i  vissa antikvatypsnitt,  men där ser
man långa »s« mer sällan än i frakturtryck, i synnerhet i samtida texter. En text i frak-
turstil ser däremot konstig ut och förlorar en del av sin skönhet, om man endast använ-
der det runda  »+«, vilket liknar »s« i antikvastilen. Tvärtom är det långa s antagligen
vanligare, så att frakturtypsnitt brukar ha detta på s-tangenten och det runda + på nå-
gon annan tangent. Bruket av mer än en sorts s är ett av flera viktiga bidrag till fraktur-
stilens skönhet och läsvänlighet; ligaturerna är ett annat.

Egentligen är det inte så svårt att veta, om man skall ha långa s eller runda +, även om
det kan förekomma några knepiga fall (mer om det nedan); det långa s är nämligen ett
begynnelse-s, vilket inleder ord och stavelser, varemot det runda  + är ett slut-s, som
avslutar  ord och stavelser.  Men därför kan man inte  helt  enkelt  ändra typsnitt  och
plötsligt ha en frakturtext. Man kan inte heller uteslutande använda ordbehandlarens
»sök- och ersätt« för att åstadkomma uppdelningen emellan de två sortens s, ty det
kräver ändå en smula mänskligt förstånd för att inse, när det skall vara det ena eller det
andra. Exempel: i namnet Andersson är det första s ett slut-s (sista bokstaven i Anders)
och det andra s ett begynnelse-s (första bokstaven i  son); följaktligen skrives namnet
Ander+son i frakturstil,  med det första s:et som ett slut-+ och det andra s:et som ett
begynnelse-s.

När man har ändrat typsnittet för en text till fraktur, blir först alla antikvastilens s till
långa s i frakturstilen. Då kan man ändra en hel del av dem till runda + genom att söka
på alla förekomster av s med skiljetecken efter, eftersom de flesta s omedelbart före
skiljetecken är slut-+.  Dock icke alla, eftersom s i t.ex. förkortningen »d.v.s.« är ett be-
gynnelse-s (s i  säga) och skall vara långt s i frakturstilen: »d.w.s.« med s som i säga.
Många andra s, som skall ändras till +, måste man emellertid spåra upp med egna ögon
och ändra för hand. Enbart det hittills omtalade förklarar alltså, att man inte utan vida-
re kan använda »sök- och ersätt« för att på rätt ställen ändra långa s till runda +. Det är
därför inte att undra på, att många felaktiga s-skrivningar har dröjt sig kvar i denna
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text långt efter det, att den har lagts ut på Världsväven. Vi kan heller inte lova, att
s-skrivningen är fullkomligt rätt överallt i denna text än.

Genom att s ibland dubbeltecknas uppstår ytterligare några lägen, när man behöver
välja rätt s.  Dubbeltecknade ss kan i frakturstil skrivas  û,  ß, eller  +s (däremot al-
drig »++«). I svenskt frakturtryck var bruket i vissa fall vacklande för dubbelteck-
ningen. Vi har sett olika sätt att lösa detta i svenska tryck från adertonhundratalet.
Bruk av ligaturer för dubbelteckning av s reglerades i tyskan först i början av nit-
tonhundratalet, när frakturstilen redan hade kommit ur bruk i svensk vardagstypo-
grafi, och  i svenskan har detta veterligen aldrig fastlagts i regler. I tyskt fraktur-
tryck använder man de två första ligaturerna (û och ß) i uppräkningen ovan men i
svenskt frakturtryck vanligen de två senare skrivsätten (ß och +s), varav den sista
inte är någon ligatur.  Man kan vidare träffa på s+ i stället för ß, kanske när ß har
saknats i tillräckligt antal i sätteriet (vi har t.ex. sett detta i »Församlingsskolans
läsebok«, Rock Island 1890).

I denna avskrift av »Djäfvulselixiret« använder vi alla tre sätten att dubbelteckna s
på ett vis, som vi inte skall redogöra för i detalj just nu. Utan att uttömma ämnet
kan vi dock säga, att man i allmänhet använder dem följande vis. Ligaturen ß (ß)
motsvarar ss i ordslut såsom i ordet wiß (viss) och ss i stavelseslut inuti ord såsom i
ordet wißte (visste). Ligaturen û står för ss mellan vokaler inuti ord, där ingendera
s:et egentligen är ett  slut-s,  såsom i ordet  wiûa (vissa). Om man avstavar  ordet
wiûa vid radslut, måste man då lösa upp ligaturen û och ersätta den med två s.  Av
dessa två s måste då det första bli ett slut-s (+), och det andra, vilket står först på
nästa rad, måste bli ett begynnelse-s (s). Tillsammans får vi således tecknen +s så-
som frakturstilens motsvarighet till antikvastilens dubbelteckning ss, liksom i ex-
emplet med efternamnet Ander+son (Andersson) ovan, trots att det första s före av-
stavningen icke egentligen var något slut-s men blev ett slut-+ först efter avstav-
ning. I svenskt frakturtryck ifrån adertonhundratalet är detta sätt att dubbelteckna s
med +s vanligare än û, även när ordet inte behöver avstavas. Det innebär, att man
då behandlar det första s som sista tecken i en stavelse. Vi har valt att i denna text
först och främst  använda ligaturen û i sådana fall och ibland upplösa den i +s,  men
enbart när ordet behöver radslutsavstavas. Detta medför självfallet en del merarbe-
te med avstavningen men dock en behagligare skriftbild. Exempel på detta: ordet
deûa (dessa) avstavas i denna avskrift av »Djäfvulselixiret« de+-sa (des-sa).

Fördelningen mellan långa s och runda  + synes för övrigt i svenskt tryck ha varit
vacklande, så att somliga böcker har långt s i ord, där andra böcker har runt +. På
den tiden var stavningen överhuvud inte lika enhetlig som nu, och det är också
mindre självklart i svenskan än i tyskan, när man skall ha långa s eller runda +. Det
skulle kunna bero på ett samband i tyskan emellan uttal av s-ljudet och s-skrivning,
eftersom tyskan till skillnad ifrån svenskan i uttalet har både tonande och tonlöst s.

Några ord i denna text, vilka har vållat huvudbry och ändrats några gånger, är t.ex.
plötslig,  brottslig,  neslig,  barnslig,  fängsla,  känsla och rädsla. Svårigheten med s-
skrivningen är här också förknippat med en svårighet med radslutsavstavningen.
Om man avstavar efter den enkla regeln med ett konsonanttecken till nästa rad, sy-
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nes det självklart, att s skall vara runda + i alla dessa ord, nämligen om man avsta-
var dem  plöt+-lig,  brott+-lig,  ne+-lig,  barn+-lig,  fäng+-la,  kän+-la och  räd+-la.
Emellertid är detta i själva verket inte fullt så självklart, eftersom samtida avstav-
ningsregler inte alltid har varit i kraft och inte heller är skapade med tanke på frak-
turstilen. För övrigt avstavar vi hellre med hänsyn till ordets uppbyggnad (mer om
det nedan). Vi har letat efter dessa ord i några böcker med frakturtryck, och därvid
funnit bl.a. följande.

»Nytt Ryskt och Svenskt handlexikon« av J. Cornet (Leipzig 1912) stavar dessa
ord  ängªig,  plötªig,  broµªig,  ne+lig (men  nesa),  barnªig,  fängsla,  känsla och
rädsla. Med den s-skrivningen bör de avstavas äng-ªig,  plöt-ªig,  broµ-ªig,  ne+-
lig (men ne-sa), barn-ªig, fäng-sla, kän-sla och räd-sla.

»Latinskt lexicon« (Stockholm/Lund 1871) och »Svensk-Latinsk Ordbok« (Stock-
holm/Lund 1876) av Christian Cavallin stavar  äng+lig,  plöt+lig,  broµ+lig,  ne+lig
(men  nesa) och  barn+lig med runt  + till  skillnad ifrån det långa  s i  ängªig och
barnªig hos Cornet. Följer vi den cavallinska ordbokens skrivsätt skall dessa ord
alltså avstavas äng+-lig, barn+-lig och inte äng-ªig, barn-ªig. Även Cavallin har
dock fängsla (men fäng+lig), känsla och rädªa.

»Lärobok i fransyska språket« av J.U. Grönlund (Stockholm 1861) stavar broµ+lig
med runt + (lektion 69) till skillnad mot broµªig med långt s hos Cornet. Av detta
skrivsätt följer avstavningen broµ+-lig. I lektion 65 förekommer vidare ordet kän-
ªolö+het, vilket för ordet känªa implicerar avstavningen kän-ªa.

»Församlingsskolans  läsebok« av A. O. Bersell,  S. P. A.  Lindahl  och W. Ljung
(Rock Island, Illinois 1890) har  plöt+lig och räd+la med runt  + till skillnad ifrån
plötªig och rädªa med långt s i Cornets fickordbok och rädªa med långt s hos Ca-
vallin., så att dessa ord med detta skrivsätt bör avstavas räd+-la och plöt+-lig.

Visserligen kan man misstänka,  att  s-skrivningen i den i Leipzig utgivna »Nytt
Ryskt och Svenskt handlexikon« kan vara påverkad av tyska sättares s-skrivnings-
vanor, men likväl torde ovanstående genomgång antyda ett vacklande bruk för s-
skrivningen i vissa ord i svenskt frakturtryck. Som ofta är det därför inte fråga om
rätt eller fel, när man väljer det ena eller det andra skrivsättet (i synnerhet som det
nog aldrig har formulerats några svenska regler för detta), utan det mer eller min-
dre lämpliga. Läsaren torde kunna räkna med, att vi i »Djäfvulselixiret« kommer
att ändra en del skrivningar fler gånger efter hand, som vi blir bättre upplysta i
denna sak.

I frakturstilen är det regel snarare än undantag att man ersätter vissa bokstavsföljd-
er med ligaturer, d.v.s. flera till ett tecken förenade bokstäfver.  Sådana förekom-
mer även i antikvastil, t.ex. av ff, fi, fl och ffl, men skillnaden blir tydligare i frak-
turstil och underlåtenhet att använda ligaturer straffar sig med en fulare skriftbild.
Emellertid måste särskild hänsyn visas ligaturerna vid avstavningen.

Det har ovan framgått att frakturstilens särdrag gör det nödvändigt att avstava för
hand och inte förlita sig på ordbehandlarens inbyggda, självverkande radslutsav-
stavning. Vi har därför avstavat för hand efter följande linjer.
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Målet för avstavningen är att få så välfyllda rader som möjligt. Detta uppnås däri-
genom, att vi använder flera olika avstavningsregler och gör detta på två olika sätt:
ibland följer vid dem och ibland bryter vi emot dem, när detta är ändamålsenligt.

Avstavning får gärna ske mellan sammansättningsled, efter förstavelse och före än-
delse (även vissa utländska förstavelser och ändelser), böjningsändelser såväl som
avledningsändelser och oavsett om ändelsen börjar på självljudstecken eller med-
ljudstecken. Vissa ord avstavas ibland på detta vis, ibland på annat vis, så att ett
och samma ord kan avstavas på flera olika sätt.

Exempel: öfwer-swinnligare (öfver-svinnligare), lik-blekt (lik-blekt), ön-skade (ön-
skade),  an-knöt (an-knöt),  munk-arne+ (munk-arnes),  af-#å (af-stå),  predik-#olen
(predik-stolen),  prunk-ande (prunk-ande),  vä%-ande (väck-ande),  widly}-iga
(vidlyft-iga),  af-grunden (af-grunden),  tyng-er (tyng-er),  be-skrifwa (be-skrifva),
på-twinga (på-tvinga),  för-aktlig (för-aktlig),  in-trängt (in-trängt),  aning-ar
(aning-ar),  be-traktade (be-traktade),  in-#u%na (in-stuckna),  vin#-en (vinst-en),
säll-skapet (säll-skapet),   fur#-en+ (furst-ens),  an-ing (an-ing),  fråg-or (fråg-or),
röst-er (röst-er), dom-aren (dom-aren), kor+form-igt (korsform-igt), högt]yg-ande
(högtflyg-ande),  park-en (park-en), Medard-u+ (Medard-us),  ög-on (ög-on), $ykli-
ska (cykli-ska),  äµling-ar (ättling-ar),  för-klarligt (för-klarligt),  arm-ar (arm-ar),
be-ªöt (be-slöt), ha#-igt (hast-igt), för-swunnen (för-svunnen).

Den enkla regeln att föra ett ensamt medljudstecken till nästa rad tillämpas ibland,
varvid dock vissa ligaturer icke bryts utan behandlas som en bokstav. Detta gäller
t.ex. ligaturen # (st), som icke brytes utan än står som första tecken på nästa rad, än
som sista på föregående.  Vi bryter ej heller  sk (sk), när det egentligen borde vara
en ligatur, om än en sådan ligatur saknas i det använda typsnittet. Vissa ord avsta-
vas ibland på detta vis, ibland på tidigare beskrivet sätt, så att ett och samma ord
kan avstavas på mer än ett sätt.

Exempel: dy-#er (dy-ster), må-#e (må-ste), hi-#oria (hi-storia), klo-#er (klo-ster),
klo#-er (klost-er),  po-#iljonen (po-stiljonen),  kän-ªo#ämning (kän-slostämning),
nä-#an (nä-stan),  jägmä-#aren (jägmä-staren),  ly-#enhet (ly-stenhet),  mön-#ren
(mön-stren),  hemliga-#e (hemliga-ste),  vi-#ade+ (vi-stades),  fur-#en+ (fur-stens),
fur#-en+ (furst-ens),  blom#-rande (blomst-rande),  blom-#rande (blom-strande),
rö#-er (röst-er),  re-#e (re-ste),  grön-skade (grön-skade),  mi-#e (mi-ste),  åtmin-
#one (åtmin-stone),  hvi-ska (hvi-ska),  $ykli-ska (cykli-ska),  @-#a (si-sta),  ön-skade
(ön-skade),  ma-skerade (ma-skerade;  mask och  maskerad skrivs  på svenska med
långt  s,  på  tyska  skrives  dock  Ma+ke o.s.v.  med runt  +).  Vissa ligaturer  bryts
ibland, för att avstavning skall kunna ske: % (ck), } (ft), ] (fl), ê (ss; med två långa
s, varvid det första ändras till rundt s, när man bryter ligaturen för afstafning). Där-
emot bryts aldrig ligaturerna # (st), ª (sl), @ (si),  [ (fi), c (ch), ß (ß).

När f-ljudet stavas »fw« (fv),  avstavas emellan f och w; som bekant är dubbelt w
(w) vanligare än enkelt v i fraktur, men motsvaras i antikvastil oftast av enkelt v.

Exempel:  omswäf-wat (omsväf-vat),  djäf-wul (djäf-vul),  gref-wen (gref-ven),
bedöf-wande (bedöf-vande).
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Senare delen.

Wändpunkten.

I hwilken+ lif kom i%e en gång kärleken+ underbara
hemlighet ti\ genombroµ?

Jag  war  som  ªagen  af  ljungelden,  min  andedräkt
hämmade+, pulsarne bultade, miµ hjärta skälfde kramp-
aktigt, så aµ brö#et kunde spränga+! Ti\ henne, ti\ hen-
ne, för aµ try%a henne ti\ miµ brö# i rasande kärlek+li-
delse! Oly%lige, huru mot#å den makt, som oupplö+ligt
fjäµrar dig wid mig? Är du i%e min — min för a\tid?
Do%, bäµre än förra gången, då jag för för#a gången
såg Aurelia i baronen+ ªoµ,  kufwade jag utbroµet  af
min wansinniga lidelse. Deßutom woro a\a+ bli%ar rik-
tade på Aurelia, oc så ly%ade+ det mig aµ röra mig i
denna kret+ af likgiltiga människor, utan aµ någon sär-
skildt gaf akt på e\er ti\talade mig, något som sku\e fö-
refa\it mig odrägligt i eµ ögonbli%, då jag enda# wi\e
se, höra oc tänka på henne.

Man ska\ i%e på#å aµ en enkel hwardag+dräkt bä#
an#år  den  werkligt  sköna  qwinnan;  qwinnoprydnader
utöfwa en  hemlighet+fu\  tro\makt,  som  wi ej  hafwa
läµ aµ emot#å. Det måµe ligga på själfwa boµen af
qwinnorna+ natur aµ de i gala utwe%la @g mer skönt
oc glänsande,  liksom  blommorna  enda#  göra  @g  helt
gä\ande, när de öppna @g i en fy\ig ymnighet af broki-
ga oc glänsande färger. Gi% i%e likt en froßbrytning en
oförklarlig känªa genom ådror oc nerver,  när du såg
din älskade smy%ad för för#a gången? Hon förekom dig
främmande, oc ju# deµa förlänade henne eµ outsägligt
behag.  Huru  genombäfwade+  du  i%e  af  salighet  oc
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namnlö+ ly#nad, om du då för#ulet [% try%a henne+
hand!

Jag hade aldrig seµ Aurelia annat än i hwardag+-
dräkt, i dag uppträdde hon e}er hofseden i #or toaleµ.
Hur skön war hon i%e, oc hur bäfwade jag ej af outsäg-
lig hänry%ning oc ljuf wä\u#! Men då [% en ond ande
makt öfwer mig oc höjde @n rö#, hwilken jag lånade eµ
wälwi\igt  öra. „Ser du nu, Medardu+“, hwiskade den
ti\ mig, „ser du nu hur du befa\er öfwer händelserna
oc hur ªumpen e}er din wilja ski%ligt sammanknyter de
trådar, som du själf spunnit?“

Det fann+ i hof$irkeln qwinnor, som kunde gä\a som
fu\ändade skönheter, men som i grannskapet af Aurelia+
hjärtebesegrande  oc  älskliga  tä%het  förbleknade  som  i
maµa färger. Förtju+ningen grep äfwen de tröga#e, ti\
oc med de äldre männen tappade tråden i den banala
hofkonversationen, hwari det enda# kommer an på fra-
ser, som på ytan ha någon mening, oc det war lu#igt
aµ se hur hwar oc en synbart an#rängde @g för aµ i
ord oc min taga @g riktigt söndag+aktigt ut i den främ-
mande+ ögon.  Med nedªagna ögon oc rodnande med
huldt  behag,  moµog  Aurelia a\ denna hy\ning;  men
för# när fur#en omkring @g samlat de äldre männen,
oc mången wa%er yngling med wänliga ord blygt när-
made @g Aurelia, wisade hon @g glädtigare oc mera o-
beswärad. I synnerhet ly%ade+ en major wid lifgardet
ådraga  @g  henne+  uppmärksamhet,  oc  man  såg  dem
snart inbegripna i li]igt samspråk. Jag kände majoren
som en damerna+ afgjorde gun#ling. Med uppbjudande
af  små  oc ti\  syne+  harmlösa  medel  för#od  han aµ
fängªa oc intreûera. Med [nt gehör oc lyßnande ti\
det swaga#e genswar, lät han som en ski%lig spelman al-
la beªäktade a%order godty%ligt wibrera, så aµ den be-
dragna i de främmande tonerna trodde @g förnimma @n
egen inre musik.  Jag #od i%e långt från Aurelia, hon
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ty%te+ i%e märka mig — jag wi\e gå ti\ henne,  men
som fängªad af järnbojor,  kunde jag i%e röra mig ur
flä%en. När jag ännu en gång skarpt betraktade major-
en,  förekom  det  mig  plöt+ligt  som  om  Viktorin  #ode
bredwid Aurelia. Då hånskraµade jag elakt: „Ha, ha, du
fördömde, har du inte legat nog mjukt i Djäfwul+boµen
för aµ nu kunna låta bli aµ trakta e}er en munk+ älska-
rinna?“

Jag wet i%e om jag werkligen uµalade deûa ord, men
jag hörde mig själf skraµa ti\ oc for upp som ur dröm-
men, när den gamle hofmarskalken lent faµade min hand
oc frågade: „Hwarför är ni så glad, kära herr Leonard?“

En i+ka\ ry+ning genomilade mig. War det i%e pre$i+
den fromme broder Cyri\u+'  fråga, när han wid miµ
iklädande iakµog miµ syndiga löje? Jag kunde knappa#
fram#amma  något  osammanhängande  ti\  förklaring.
Jag kände aµ Aurelia i%e längre war i miµ grannskap
oc wågade likwäl i%e se upp, utan skyndade bort genom
de  upply#a  salarne.  Miµ  uppförande  måµe  tagit  @g
hemskt ut, ty jag märkte hur a\a skyggt weko undan, när
jag snarare sprang än gi% utför den breda hufwudtrap-
pan.

Jag undwek hofwet,  ty det ty%te+  mig omöjligt  aµ
återse Aurelia utan aµ löpa fara aµ förråda min djupa-
#e hemlighet. Jag #röfwade ensam genom skog oc äng,
enda# tänkande på henne oc seende henne framför mig.
Så småningom kom jag ti\ den fa#a öfwertygelsen, aµ
en okänd makt förenat wåra öden, oc aµ det, som #und-
om ty%te+ mig wara eµ syndigt broµ, enda# wore upp-
fy\elsen af eµ ewigt, oföränderligt rådªut.

På deµa säµ intalande mig mod, skraµade jag åt den
fara, jag kunde löpa, om Aurelia i mig kunde igenkänna
Hermogene+' mördare. För öfrigt synte+ mig deµa hög#
osannolikt. Huru erbarmliga förefö\o mig i%e nu deûa
unga män, som i @n tomma fåfänga fjäsade för henne,
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som så helt oc hå\et blifwit min egendom, aµ henne+
läµa#e  andedrag ty%te+  mig  betingadt  af miµ wara.
Hwad  woro  deûa  grefwar,  friherrar,  kammarherrar,
deûa of[$erare i @na brokiga ro%ar med @µ blänkande
guld  oc  @na  lysande  ordnar  annat  än  wanmäktiga,
granna kryp, som jag kunde kroûa med min näfwe, om
de blefwo mig beswärliga! I min kåpa sku\e jag träda
fram ibland dem med Aurelia brudklädd i mina armar,
oc den #olta, mig [entligt @nnade fur#innan sku\e själf
få reda brudsäng åt den segrande munk, som hon förak-
tat. Kämpande med dylika tankar, ropade jag o}a högt
Aurelia+ namn oc skraµade oc tjöt som en wansinnig.
Men snart lade @g #ormen. Jag blef lugnare oc i #ånd
aµ beªuta hur jag nu borde närma mig Aurelia.

Jag smög mig en dag genom parken, funderande på
om det wore rådligt för mig aµ besöka en a}onunder-
hå\ning, hwarti\ fur#en utfärdat inbjudning, när nå-
gon bakifrån ªog mig på axeln. Jag wände mig om, lif-
läkaren #od framför mig. „Ti\åter ni aµ jag känner på
er wärda pul+“, började han oc grep min arm, seende
mig räµ in i ögonen. „Hwad betyder det?“ frågade jag
med  förwåning.  — „Inte  något  widare“,  fortfor  han,
„här smyger @g ty# oc hemlighet+fu\t in en galenskap,
som lömskt öfwerfa\er folk oc angriper dem så, aµ de
twinga+ aµ skrika, fa# det ibland enda# låter som eµ
wanweµigt skraµ. Eme\ertid kan det ju hända aµ a\t-
samman+ enda# är eµ fantasifo#er, oc den galne djäf-
wulen  bloµ  oc bart  är en  lindrig  feber  med  #egrad
temperatur, för den sku\ er pul+, min bä#e, om jag får
be!“

„Jag försäkrar er, min herre, aµ jag i%e för#år eµ ord
af a\tsamman+!“ Så genmälte jag, men li]äkaren hade
gripit min arm oc räknade nu pulsen med uppåtwänd
bli% — eµ — twå — tre. Han+ underliga beteende war
mig gåtfu\t,  oc jag enwisade+ få honom aµ tala om
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hwad han egentligen wi\e. „Bä#e herr Leonard, ni wet
a\tså i%e aµ ni nyligen försaµ hela hofwet i be#örtning
oc förskrä%else? Öfwerhofmä#arinnan lider ti\+ dato af
krampanfa\,  oc konsi#orialpresidenten försummar @na
wiktiga#e @µningar, emedan ni har behagat aµ hoppa
öfwer han+ podagersjuka ben, så aµ han ännu @µer i @n
län#ol oc skränar betydligt om @na plågor! A\t deµa
hände, för#år ni, när ni, ansaµ af någon ªag+ galen-
skap, #örtade ut ur salen, sedan ni utan märkbar orsak
gifwit ti\ eµ skraµ, så aµ håren re#e @g på a\a de när-
warande af fasa!“ Jag kom då aµ tänka på hofmarskal-
ken oc menade aµ jag wäl kunde  erinra mig aµ jag
skraµat ti\ i tankarne, men så my%et mindre kunde deµa
å#adkommit  en  så märklig  werkan,  som hofmarskalken
enda# blidt frågat mig, hwad jag war så glad åt. „Nå,
nå“, fortfor li]äkaren,  „hofmarskalken är en sådan där
homo impavidus, som inte sku\e ta någon noti+ om djäf-
wulen själf. Han blef i @n lugna  Dolcezza, fa#än nyß-
nämnde  konsi#orialpresident  werkligen  menade  aµ det
war djäfwulen  själf,  som skraµat  genom er,  min käre
wän, oc wår sköna Aurelia blef gripen af en sådan fasa,
aµ a\a försök aµ lugna henne woro förgäfwe+, oc hon
må#e lämna sä\skapet  ti\  samtliga herrarne+ förtwi]
an,  på hwilka det  rök  af  kärlek+elden  ur  tupeerna!  I
samma ögonbli%,  som ni,  wärde herr Leonard,  log så
älskligt,  lär Aurelia med hjärteskärande  rö# ha ropat:
»Hermogene+!« Hwad kan det betyda? Det kan måhända
ni weta. Ni är för öfrigt en näµ oc klok man, herr Leo-
nard,  oc  det  är  mig  i%e  okärt  aµ jag  anförtroµ  er
Fran$e+$o+  märkliga hi#oria, som må#e wara er räµ
lärorik!“ Li]äkaren hö\ a\tjämt fa# min arm oc #irra-
de mig rakt i ansiktet.

Tämligen  omildt  ry%ande  mig  lö+,  sade  jag:  „Min
herre, jag för#år i%e aµ tyda ert underliga tal, men jag
må#e ti\#å för er aµ, när jag såg Aurelia omgifwen af
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a\a de granna herrarna, på hwilka, som ni så qwi%t an-
märkte,  röken af kärlek+elden #od ur tupeerna, det ge-
nomfor mig en biµer hågkom# ur miµ för]utna lif, oc
gripen af en hånfu\ känªa af det dåraktiga i en del folk+
görande oc låtande, må#e jag ofriwi\igt skraµa. Det
gör mig ondt aµ jag, utan aµ wilja det, orsakat så my$-
ket obehag, oc jag gör bot därför, i det jag på någon tid
förwisat mig själf från hofwet. Måµe nu fur#innan oc
Aurelia förlåta mig!“ — „Min bä#e herr Leonard“, fort-
saµe li]äkaren, „man har ibland underliga anfa\, som
man läµ kan kufwa, om man elje+ har rent samwete.“ —
„Hwem kan berömma @g däraf här nere?“ frågade jag
med dämpad rö#. Li]äkaren byµe plöt+ligt bli% oc ton.
„Ni ser do% werkligen sjuk ut“, sade han mildt oc a\-
warligt. „Ni ser blek oc för#örd ut. Era ögon äro in-
fa\na oc brinna af en mörk glöd — pulsen är feberaktig
oc rö#en dof, ska\ jag skrifwa er eµ re$ept?“ — „Gi}“,
swarade jag knappa# hörbart. — „Hm, hm“, ropade li]ä-
karen, „#år det så ti\ med er? Nej, i #ä\et för gi} som
lugnande medel för#röelse oc sä\skap. Det kan ju o%så
wara aµ … men underligt  är det  likwäl … kanhän-
da … “ — „Jag ber er, min herre“, ropade jag wredgad,
„aµ ni he\re talar rent ut, i #ä\et för aµ plåga mig
med halfwa meningar, som jag ej kan för#å!“

„Hå\“,  afbröt  mig li]äkaren,  „hå\,  det  [nne+  egen-
domliga mißtag, herr Leonard. Jag är nä#an wiß på
aµ man på ögonbli%et+ intry% har uppbyggt en hypo-
te+, som kanske om få minuter förfa\er i intet. Därborta
kommer fur#innan med Aurelia,  begagna ti\fä\et  oc
bed om ursäkt för ert uppförande … egentligen — min
Gud — egentligen har ni ju bara skraµat — wiûerligen
på eµ egendomligt säµ, men hwem kan rå för aµ nerv-
swaga människor bli skrämda däraf. Adjö!“

Li]äkaren  skyndade  bort  med  den  för  honom  egna
wigheten i rörelserna. Fur#innan kom med Aurelia ut-
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för  gången.  Jag bäfwade.  Med  wåld betwingade jag
mig  oc  samlade  a\a  mina  kra}er.  E}er  li]äkaren+
hemlighet+fu\a tal kände jag nu aµ det gä\de aµ få be-
hå\a fältet.  Kä%t gi% jag de ankommande ti\ möte+.
När Aurelia [% se mig, sjönk hon liksom en död med eµ
dämpadt skri ti\ marken. Jag wi\e skynda fram, men
med afsky oc fasa gjorde fur#innan en afwärjande åt-
börd oc ropade högljudt på hjälp. Som piskad af djä]ar
oc furier ilade jag bort genom parken. Jag #ängde mig
inne i min wåning oc ka#ade mig på miµ läger, skäran-
de tänderna af raseri  oc förtwi]an.  A}onen  kom oc
naµen inbröt, då hörde jag hu+porten öppna+, ]era rö#-
er mumlade oc hwiskade @nseme\an, det #ampade oc
bu\rade  trappan uppför,  — ªutligen  bultade  man på
min dörr oc bjöd mig aµ öppna i öfwerheten+ namn.
Utan klart medwetande om hwad som hotade, kände jag
mig förlorad. Jag tänkte rädda mig genom  flykten oc
ry%te  upp  fön#ret.  Framför  huset  såg jag bewäpnadt
folk oc en bland dem [% #rax syn på mig. „Hwarthän?“
ropade han ti\  mig,  oc i samma ögonbli% sprängde+
dörrarna ti\ miµ sofrum. Flera män trädde in; wid ske-
net af en lykta, som en af dem bar, såg jag aµ det war
poli+soldater. Man wisade mig kriminaldom#olen+ häkt-
ning+order, hwarje mot#ånd sku\e ha warit en dårskap.
Man ka#ade mig i en wagn, som hö\ utanför huset; oc
när  jag  wid  ankom#en  ti\  be#ämmelseorten  frågade
hwar jag war, [% jag ti\ swar: i fängelset i öfre borgen.
Jag wißte aµ man här plägade inspärra farliga förbry-
tare under räµegången. Snart därpå bar+ min bädd in
oc fångwaktaren frågade mig, om jag elje+ önskade nå-
got för min beqwämlighet. Jag förnekade deµa oc blef
ªutligen a\ena. De långsamt förtonande #egen oc lju-
det af många dörrar+ öppnande oc #ängande läto mig
märka,  aµ  jag  befann  mig  i  eµ  af  borgen+  inner#a
fängelser. Oförklarligt nog hade jag under den tämligen
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långa färden känt mig lugn, ja, i eµ ªag+ bedöfning såg
jag a\a de bilder,  som skymtade  förbi,  enda# i  bleka,
hal} utplånade färger. Jag fö\ i%e i sömn utan i en
wanmakt,  som  förlamade  tankar oc fantasi.  När jag
wid ljusan  dag åter  waknade,  återkom  minnet  af  det
skedda  oc  hwart  jag  blifwit  förd.  Den  hwälfda $e\,
hwari jag låg, sku\e  knappa# förekommit mig som eµ
fängelse, om i%e det li\a fön#ret warit förga\radt med
järn#änger oc anbragdt så högt upp, aµ jag ej kunde nå
det med handen oc än mindre se ut genom det. Enda#
eµ par sol#rålar ly#e in; jag [% lu# aµ utforska omgif-
ningarna  af  min  uppehå\+ort,  jag  drog  därför  fram
sängen oc #ä\de bordet ofwanpå. Jag sku\e ju# kläµra
upp,  då fångwaktaren kom in oc ty%te+  häpen öfwer
miµ ti\tag. Tigande bar han bort bord, säng oc #ol oc
#ängde åter in mig. I%e en timme hade för]utit, när
han återkom i sä\skap med twå andra män oc förde mig
genom långa gångar trappa upp oc trappa ned, ti\ deß
jag ªutligen kom in i en liten sal, där kriminaldomaren
wäntade mig. Wid han+ @da saµ en ung man, för hwil-
ken han e}erhand högljudt dikterade a\t hwad jag swa-
rade på de ti\ mig riktade spör+målen. Jag hade wäl
mina förra förhå\anden wid hofwet oc den a\männa
aktning, jag där länge åtnjutit, aµ ta%a för den hö]ig-
het, hwarmed jag behandlade+, ehuru jag äfwen därpå
byggde min öfwertygelse, aµ enda# mißtankar, som huf-
wudsakligen grundade @g på Aurelia+ aningar, föran-
ledt miµ häktande. Domaren uppfordrade mig aµ noga
redogöra för mina föregående lefnad+förhå\anden. Jag
bad honom för# säga orsaken ti\ miµ plöt+liga häktan-
de. Han swarade aµ jag i @n ordning noga komme aµ
höra+  angående  den  mig  påbördade  förbrytelsen.  Nu
komme det enda# an på aµ få noggrann kännedom om
miµ hela lefnad+lopp innan ankom#en ti\ residenset, oc
han wi\e erinra mig om aµ kriminalräµen ingalunda
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saknade utwägar aµ noga kontro\era de obetydliga#e af
mig  uppgifna  om#ändigheter,  hwarför  jag  på  det
#ränga#e borde hå\a mig ti\ sanningen. Deµa förma-
ning+tal, som domaren, en liten torr man med räfrödt
hår,  hö\  med  en he+,  löjligt  qwäkande rö#,  fö\  i  en
fruktbar jordmån, ty jag påminde mig nu aµ jag i min
beräµelse  må#e noggrant gripa oc spinna widare den
tråd, som jag börjat, när jag wid hofwet angaf namn
oc födelseort. Äfwenlede+ war det nödwändigt, aµ med
undwikande  af  a\t  särskildt  påfa\ande,  låta  miµ  lef-
nad+lopp förlöpa i det hwardagliga, men ti\ika a]ägset,
så aµ widare e}erforskningar i hwarje fa\ blefwe swåra
oc tid+spi\ande. I deµa ögonbli% fö\ mig i minnet en
ung pola%, ti\samman+ med hwilken jag #uderat i semi-
nariet i B.; jag beªöt aµ ti\ägna mig han+ enkla lef-
nad+om#ändigheter. Så ru#ad, begynte jag på följande
säµ: „Må wara, aµ man besky\t mig för en swår för-
brytelse, jag har eme\ertid lefwat under fur#en+ oc he-
la #aden+ ögon, oc under tiden för min härwaro har
det i%e föröfwat+ något broµ, hwarti\ jag kunde wara
upphof+man e\er hwari jag kunnat taga del. Det må#e
a\tså wara en främling,  som anklagar mig för någon
fordom begången förbrytelse,  oc då jag wet mig fu\-
komligt fri från hwarje skuld, så har kanhända enda# en
oly%salig likhet wä%t mißtanken, men de#o hårdare [n-
ner jag det, aµ man på bloµa förmodanden oc förutfat-
tade meningar låter inspärra mig i eµ #rängt kriminal-
fängelse  liksom  en  öfwerbewisad  förbrytare.  Hwarför
#ä\er man mig i%e ansikte mot ansikte med min läµsin-
nige, kanske ondskefu\e anklagare? Helt wißt är det ti\
ªut en fjo\ig narr, som … “ — „Sakta, sakta, herr Leo-
nard“, qwäkte domaren, „lugna er, annar+ kunde ni, o-
tre]igt nog för er, råka på högt #ående personer, ty den
främmande, som ni, herr Leonard e\er herr … (han bet
@g i läppen) sy}at på är hwarken läµsinnig e\er dum,
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utan … Nå, oc så ha wi o%så goda underräµelser från
… “ Han nämnde den trakt, där baron F:+ god+ woro
belägna, oc a\t blef därigenom klart oc tydligt.  Det
war säkert aµ Aurelia i mig igenkänt munken, som mör-
dade henne+ broder. Men denne munk war ju Medard-
u+, den berömde predikanten från kapu$inerklo#ret i B.
Som denne hade Reinhold känt honom,  oc själf  hade
han o%så ka\at @g så. Aµ Fran$e+$o war fader ti\ den-
ne Medardu+, wißte abbediûan, oc så må#e min likhet
med honom, som fur#innan från början funnit så hemsk,
förwandlat så godt som ti\ wißhet de förmodanden, som
fur#innan oc abbediûan måhända genom brefwäxling
kommit ti\. Det war o%så möjligt aµ man ti\ oc med
inhämtat underräµelser från kapu$inerklo#ret i B., aµ
man noga följt mina spår oc så fa##ä\t min identitet
med  munken  Medardu+.  Ha#igt  öfwertänkte  jag  a\t
deµa oc insåg faran i miµ läge. Domaren pratade än-
nu  en god #und,  oc deµa medförde  den fördelen  för
mig, aµ jag kom ihåg det länge förgäfwe+ sökta namnet
på den li\a polska #ad, som jag för den gamla hofdamen
angifwit som min födelseort. Knappa# hade därför dom-
aren ªutat  @µ föredrag med en barsk  uppmaning  aµ
utan widare beräµa miµ för]utna lefnad+lopp, förrän
jag började: „Jag heter egentligen Leonard Kr$zinski oc
är den ende sonen af en adel+man, som sålt @µ li\a god+
oc bodde i Kwie$zewo.“ „Hwad?“ utropade domaren i
det han fåfängt bemödade @g aµ e}ersäga namnet på
min föregifna födelseort. Protoko\föraren wißte i%e hur
han sku\e #afwa orden; jag må#e själf införa namnen
oc fortsaµe: „Ni märker, min herre, hur swårt det fa\er
@g för en tysk tunga aµ uµala miµ konsonantrika namn,
oc däri ligger grunden hwarför jag, så snart jag kom
ti\ Tyskland, lade bort det oc enda# ka\ade mig wid
förnamnet, Leonard. För öfrigt kan ingen ha eµ enklare
lefnad+lopp, än jag. Min fader, själf någorlunda bildad,
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gi\ade min afgjorda håg för wetenskaperna oc wi\e ju#
sända mig ti\ Krakau ti\ en med oß beªäktad andlig
wid namn Staniªaw Kr$zinski, då han dog. Ingen be-
kymrade @g om mig, jag sålde miµ obetydliga lö+öre,
ly}e några fordringar oc begaf mig med hela min fä-
derneärfda förmögenhet  ti\  Krakau,  där jag #uderade
några år under min ªäkting+ uppsikt. Därpå gi% jag ti\
Danzig oc König+berg. Slutligen grep mig en oemot-
#åndlig lu# aµ företaga en resa ti\ södern. Jag hoppa-
de+ taga mig fram med åter#oden af min li\a förmö-
genhet, likwäl hade jag här warit nära aµ råka i\a ut,
om i%e en betydlig win# wid fur#en+ faraospel saµ mig
i #ånd aµ helt makligt #anna här oc aµ sedermera, som
jag hade för  afsikt,  fortsäµa resan ti\  Italien.  Något
som särskildt wore wärdt aµ beräµa har i%e händt mig
under miµ lif. Do% må#e jag wäl äfwen omnämna aµ
det sku\e warit mig läµ aµ bewisa sanningen af mina
uppgi}er, om i%e en egendomlig händelse beröfwat mig
min portfölj, där miµ paß, min re+plan oc andra skrif-
welser woro förwarade, som kunde ha tjänat ti\ deµa
ändamål.“

Domaren rö% ti\, såg skarpt på mig oc frågade med
en smula hånfu\ ton hwad det war för en händelse, som
saµ mig ur #ånd aµ legitimera mig.

„För ]era månader sedan“, beräµade jag, „war jag på
resa här i berg+trakten. Den wa%ra år+tiden jämte den
härliga, romantiska trakten be#ämde mig för aµ ti\ryg-
galägga wägen ti\ fot+.  Uµröµad saµ jag en dag på
wärd+huset i en liten by; jag hade be#ä\t förfriskningar
oc ur min portfölj framtagit eµ papper för aµ uppte%-
na något, som fa\it mig in; portföljen låg framför mig
på bordet. Strax därpå anlände en ryµare dit i sporr-
#rä%, hwar+ egendomliga dräkt oc förwildade utseende
wä%te min uppmärksamhet. Han kom in i rummet, be-
gärde något aµ dri%a oc saµe @g midt emot mig wid
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bordet, mörkt oc skyggt seende på mig. Mannen förekom
mig otre]ig oc jag gi% ut i det fria. Snart därpå kom
o%så  ryµaren  ut,  betalade  wärden  oc  sprängde  med
en ]yktig hälsning därifrån. Jag #od i begrepp aµ själf
gå widare, då jag kom ihåg portföljen, som jag låtit lig-
ga på bordet i kammaren, jag gi% in oc fann den på @n
gamla plat+. För# dagen därpå upptä%te jag aµ den i$-
ke war min, utan sannolikt ti\hörde främlingen, som af
mißtag #oppat min på @g. Enda# några för mig obe-
gripliga notiser oc åtski\iga ti\ en grefwe Viktorin ad-
reûerade bref lågo i den. Denna portfölj jämte deß inne-
hå\ ska\ man [nna bland mina saker; i min egen port-
följ förwarade+, som sagdt, miµ paß, re+plan oc, som
jag nu kommer  ihåg,  o%så  min  dopsedel,  genom nyß-
nämnda förwäxling har jag gåµ deµa förlu#ig.“ Doma-
ren lät mig från hufwud ti\ fot beskrifwa främlingen,
som jag talat om, oc jag underlät i%e aµ ti\ en enda [-
gur ski%ligt sammansäµa grefwe Viktorin+ oc miµ eget
utseende, sådan jag war på ]ykten från baron F:+ ªoµ.
Domaren wi\e aldrig upphöra aµ utfråga mig om de
min#a detaljer i denna händelse, oc medan jag ti\fred+-
#ä\ande swarade på a\t, afrundade @g bilden själf för
min inre syn, så aµ jag själf trodde därpå oc undgi%
hwarje fara aµ inwe%la mig i motsägelser. Med räµa
kunde jag o%så hå\a det för en ly%lig tanke aµ jag, på
samma gång jag nöjaktigt förklarade min besiµning af
de ti\  grefwe Viktorin  riktade  brefwen,  ti\lika sökte  i
händelsen inwe%la en [ngerad person, hwilken e}er be-
hof kunde gä\a för den ]yende Medardu+ e\er grefwe
Viktorin. Därwid kom jag aµ tänka på aµ det kanhända
bland Eufemia+ papper funno+ bref, som redogjorde för
Viktorin+ plan aµ som munk uppträda i ªoµet oc aµ
deµa yµerligare kunde förwirra oc fördunkla uppfaµ-
ningen af den werkliga händelsen. Medan domaren frå-
gade,  arbetade  min  fantasi  widare,  a\tjämt  fann  jag
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nya medel aµ trygga mig för upptä%t,  oc jag trodde
mig nu beredd för a\a eventualiteter. Jag wäntade nu
aµ domaren sku\e gå närmare in på den förbrytelse, för
hwilken jag blifwit anklagad, men så blef det ej; i #ä\et
frågade han hwarför jag welat ]y ur fängelset. Jag för-
säkrade aµ jag aldrig ha} en tanke därpå. Wiµne+målet
af den fångwaktare, som seµ mig kläµra upp ti\ fön#-
ret, ty%te+ tala emot mig, oc domaren hotade med aµ
låta fjäµra mig, om jag förnyade försöket.

Jag blef återförd ti\ fängelset,  man hade tagit bort
sängen oc på golfwet ti\redt eµ halmläger. Bordet war
fa#skrufwadt,  oc  i  #ä\et  för  #olen  fann  jag  en  låg
bänk. Tre dagar förgingo,  utan aµ man frågade e}er
mig, oc jag såg enda# den gamle fångknekten+ buµra
ansikte, då han bar ti\ mig maten oc på a}narna tände
lampan. Då gaf den spänning e}er, som uppehö\ mig
oc gjorde aµ jag kände mig som en tapper kämpe i en
#rid på lif oc död. Jag fö\ i eµ tungt oc dy#ert grub-
bel; a\t synte+ mig likgiltigt, ti\ oc med Aurelia+ bild
war utplånad inom mig. Jag ry%te snart åter upp mig,
men enda# för aµ åter betaga+ af den hemska, sjukliga
känªa, som den unkna fängelselu}en orsakade, oc som
jag i%e kunde emot#å. Jag kunde i%e längre sofwa. I de
underliga re]exer, som lampan+ dy#ra, ]ämtande sken
ka#ade på tak oc wäggar, grinade a\ehanda förwridna
ansikten emot mig. Jag ªä%te lampan, gömde miµ huf-
wud  i  halmkuddarna,  men  än  grä+ligare  hörde+  då
fångarna+ dämpade #önande oc raßlet af dera+ kedjor i
naµen+  hemska #i\het.  Det  förekom mig som om jag
hörde Eufemia+ oc Viktorin+ död+roßlingar. „Är då i%e
jag skuld ti\ edert fördärf? Förbannade, war det i%e ni
själfwa, som öfwerlämnade er åt min hämnande arm?“
Så skrek jag öfwerljudt,  men sedan hörde jag en lång,
djup utandning, en död+su%, ljuda genom hwalfwen, oc
jag skrek i wild förtwi]an: „Det är du, Hermogene+, din
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hämnd är nära! — — Ingen räddning mera!“ Det kun-
de wäl wara på den nionde naµen, då jag, hal} wan-
mäktig af fasa, låg ut#rä%t på det ka\a fängelsegolfwet.
Då hörde  jag tydligt  under  mig eµ sakta,  taktmäûigt
klappande. Jag lydde+, ljudet fortfor ännu, oc deßemel-
lan skraµade  det  sä\samt  genom golfwet.  Jag sprang
upp oc ka#ade mig på halmbädden, men a\tjämt fort-
saµe kna%andet under skraµ oc #ön. Slutligen ropade
det ty#, ty#, men med ful, he+ oc #ammande rö# oupp-
hörligt:  Me-dar-du+!  Me-dar-du+!  En  ka\  blod#röm
isade  mina lemmar!  Jag bemannade  mig  oc ropade:
„Hwem där, hwem där? — Än ljudligare skraµade det nu
oc #önade oc qwed oc kna%ade oc #ammade he#: Me-
dar-du+ … Me-dar-du+. Jag re#e mig upp från miµ
läger. „Hwem du än är, som här leker spöke, wisa dig el-
ler hör upp med diµ dumma skraµ oc kna%ande!“ Så
ropade  jag in i  mörkret,  men  räµ under  mina föµer
kna%ade det än #arkare oc #ammade: „Hihihi … hihihi
… bro-der … lil-le … bro-der … li-le … Me-dar-du+
… jag är här … är här … lå+ opp … opp … wi … ska
… gå … ut … i … sko-o-gen … sko-o-gen!“

Dunkelt oc bekant ljöd rö#en inom mig; jag hade förr
hört den, likwäl ej så bruten oc #ammande. Ja, ti\ min
fasa ty%te  jag, aµ jag igenkände min egen rö#.  Ofri-
wi\igt, som om jag wi\e fre#a om det förhö\e @g så,
#ammade jag e}er: „Me-dar-du+ … Me-dar-du+!“ Då
skraµade  det  igen,  men  hånande  oc ilsket  oc ropade:
„bro-der … lil-le … bro-o-der li-le, har du, har … du
… kä-känt i-igen mig, kä-känt i-igen … mig? Lå+ opp!
Låt oß gå ut i sko-o-gen … i sko-o-gen!“

„Sta%ar+ wansinnige“, sade jag do} oc hemskt,  „jag
kan inte öppna för dig e\er gå med dig ut i den sköna
skogen,  i  den härliga,  fria wårlu}en,  som må#e  blåsa
därute; jag är inspärrad i samma unkna dy#ra, fängelse,
som du!“ Då qwed det som i trö#lö+ jämmer, kna%andet
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blef ty#are oc swårare aµ uppfaµa, ti\+ det ªutligen
a\dele+ upphörde;  dagern sken in genom fön#ret, låsen
raßlade oc fängelsedirektören, som jag i%e seµ på hela
tiden, kom in. „Man har“, började han, „hört a\ehanda
larm oc högljudt prat i ert rum i naµ. Hur förhå\er
det @g därmed?“ Så lugnt jag kunde swarade jag: „Jag
har för wana aµ tala högt i sömnen oc talar o%så o}a i
waket ti\#ånd högt för mig själf, oc jag antar aµ det
må#e wara ti\åtet.“ — „Sannolikt“, fortfor direktören,
„har man sagt er aµ hwarje ]yktförsök  oc förbindelse
med fångarna #rängt #ra{a+?“

Jag bedyrade aµ jag i%e förehade något sådant. Eµ
par timmar e}eråt förde man mig upp ti\ kriminaldom-
#olen. I%e den domare, som för# förhört mig, utan en
annan,  tämligen ung man,  som jag wid för#a bli%en
märkte, aµ han må#e wara den förre wida öfwerlägsen i
ski%lighet oc skarpsinne, gi% wänligt emot mig oc an-
modade mig aµ @µa ned. Ännu #år han lif+lefwande
för mina ögon. För @na år war han tämligen korpulent,
han saknade nä#an hår oc bar gla+ögon. I hela han+
wäsen låg så my%en godmodighet oc wänlighet, aµ jag
kände aµ ju# därför må#e enhwar i%e a\dele+ förhär-
dad broµ+ling ha swårt aµ emot#å honom. Han fram-
ka#ade @na frågor läµ, nä#an i konversation+ton, men
de woro så öfwertänkta oc wäl #ä\da, aµ man enda#
kunde ge be#ämda swar. „Jag må#e för# fråga“, började
han, „om a\a de uppgi}er, som ni lämnat om er lefnad,
werkligen äro grundade, e\er om ni e}er moget öfwer-
wägande kommit aµ tänka på någon om#ändighet, som
ni ännu wi\ ti\ägga.“

„Jag har sagt a\t som kan säga+ om miµ enkla lef-
nad+lopp.“

„Har ni  aldrig  ha} umgänge  med  andliga … med
munkar?“
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„Jo, i Krakau … Danzig … Frauenburg oc König+-
berg. På @#nämnda #ä\e med en prä#, som war an-
#ä\d wid kyrkan som kaplan.“

„Ni har inte förr omtalat aµ ni warit i Frauenburg?“
„Emedan jag i%e hö\ det mödan wärdt aµ omnämna

eµ åµa dagar+ uppehå\ på resa från Danzig ti\ Kö-
nig+berg.“

„A\tså är ni född i Kwie$zi$zewo?“
Denna fråga fram#ä\de domaren på polska,  oc ti\

på köpet med en äkta polsk dialekt, men likwäl i en läµ
ton. I själfwa werket blef jag eµ ögonbli% förwirrad,
men erinrade mig do% en smula polska, som jag lärt i se-
minariet af min wän Kr$szinski oc swarade: „På min
fader+ li\a egendom wid Kwie$zi$zewo.“ — „Hur heter
deµa god+?“ — „Kr$ziniewo, min familj+ #amgod+.“

„För aµ wara en infödd pola%, talar ni i%e särdele+
bra polska. Hur kommer det @g?“

„Sedan ]era år ti\baka talar jag enda# tyska. Ja, re-
dan i Krakau hade jag my%et umgänge med tyskar, som
wi\e lära polska af mig, omärkligt har jag själf ti\ägnat
mig dera+ dialekt,  liksom man läµ lägger @g ti\  med
provinsen+ uµal oc på så säµ glömmer det riktiga.“

Domaren betraktade mig med eµ ty# löje, sedan wän-
de han @g ti\ skrifwaren oc dikterade ty# för honom.
Jag kunde tydligt höra orden: „synbart i förlägenhet“ oc
wi\e ge yµerligare förklaringar öfwer min dåliga pol-
ska, när domaren frågade: „Har ni aldrig warit i B.?“ —
„Aldrig.“ — „Wägen från König+berg oc hit kan ha fört
er öfwer denna ort?“ — „Jag ªog in på en annan wäg.“
— „Har ni aldrig gjort bekantskap med en munk från ka-
pu$inerklo#ret i B.?“ — „Nej!“ —

Domaren ringde oc gaf ty# en befa\ning åt den in-
trädande waktmä#aren. Strax däre}er öppnade+ dörr-
en, oc skrä% oc fasa grep mig, då jag såg pater Cyri\u+
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inträda. Domaren frågade: „Känner ni denne man?“ —
„Nej, jag har aldrig seµ honom.“

Då såg Cyri\u+ på mig med #el bli%, sedan gi% han
mig  närmare,  ªog  ti\samman+  händerna  oc  ropade
högt,  under det aµ tårarna #römmade ur han+ ögon:
„Medardu+, broder Medardu+! — För Kri#i sku\, må#e
jag åter[nna dig sådan, sedan du begåµ eµ djäfwulskt
broµ! Broder Medardu+, gå in i dig själf,  bekänn oc
ångra … Gud+  långmodighet  är oändlig!“  Domaren
synte+ mißnöjd med Cyri\u+' tal oc afbröt honom med
frågan: „Igenkänner ni i denne man munken Medardu+
från kapu$inerklo#ret i B.?“

„Wid min salighet“,  genmälte  Cyri\u+,  „kan jag i%e
tro  annat,  än  aµ  denne  man,  om  han  o%så  nu  bär
wärld+lig dräkt, är samme Medardu+, som i min åsyn
war novi+ oc inwigde+ i kapu$inerklo#ret i B. Medard-
u+ hade likwäl eµ rödt te%en i kor+form på wän#ra @-
dan af halsen, oc om denne man …“

„Ni märker“, sade domaren, wändande @g ti\ mig, „aµ
man hå\er er för aµ wara kapu$inermunken Medardu+
från klo#ret i B., oc aµ man besky\t samme Medardu+
för en swår förbrytelse. Är ni i%e denne munk, blir det er
läµ aµ bewisa deµa, enär denne Medardu+ har eµ egen-
domligt märke på halsen, som ni ej kan ha, om era upp-
gi}er är riktiga. Bloµa er hal+!“

„Det är onödigt“, swarade jag med faµning, eµ egen-
domligt öde ty%+ ha gifwit mig den me# ªående likhet
med den mig  a\dele+  obekante  munken  Medardu+,  ty
jag har ti\ oc med deµa röda kor+ på wän#ra @dan af
halsen.“

Så war det o%så, ty det sår på halsen, som abbediûan+
juwelkor+ ti\fogat mig, hade e}erlämnat eµ kor+form-
igt ärr, som tiden i%e kunde utplåna. — „Bloµa halsen!“
återtog domaren. Jag gjorde så, oc Cyri\u+ utropade:
„Heliga  Gud+  moder,  där är  ju  det  röda kor+te%net!
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— — A%, Medardu+ — — broder Medardu+, har du då
a\dele+ gifwit ti\ pri+ din ewiga fräl+ning!“ Gråtande
oc hal} wanmäktig, nedsjönk han i en #ol.

„Hwad har ni aµ swara ti\ denne wördige prä#+ ut-
sago“, frågade domaren. I deµa ögonbli% kände jag mig
trä{ad som af en ljungeld; a\ den skygghet, som hotade
aµ öfwermanna mig,  förswann;  a%, det war fre#aren
själf, som ti\hwiskade mig: hwad förmå a\a deûa wek-
lingar mot dig, den #arke? … Ska\ då i%e Aurelia blif-
wa din? Nä#an med wildt  hånande  trot+  utbröt  jag:
„den  där munken,  som  ligger  afdånad i  #olen,  är  en
swagsint gubbe, som i @n tokiga fantasi hå\er mig för
den förlupne munken från @µ klo#er, med hwilken jag
kanske enda# har en ]yktig likhet.“ Ti\+ nu hade domar-
en bibehå\it  @n lugna faµning,  nu re#e han @g upp,
rynkade ögonbrynen oc betraktade mig med mörkt a\-
war. Jag må#e ti\#å aµ skimret af han+ gla+ögon för
mig  hade  något  hemskt  oc  odrägligt,  jag  kunde  i%e
längre tala; gripen af förtwi]an oc raseri, med de knut-
na händerna mot pannan skrek jag öfwerljudt; Aurelia!
— „Hwad ska\  det  namnet  betyda?“  frågade domaren
hä}igt.

„Eµ dunkelt öde o{rar mig åt en ne+lig död“, sade jag
do}, „men jag är oskyldig … a\dele+ säkert, jag är oskyl-
dig … haf medlidande med mig … ªäpp mig … jag
känner aµ wansinnet börjar rasa i miµ blod … låt mig
gå!“

Domaren, som nu åter blifwit lugn, dikterade för pro-
toko\föraren åtski\igt, som jag ej för#od, ªutligen före-
lä#e han för mig en handling, där a\t war uppte%nadt,
han+ frågor oc mina swar samt mötet  med Cyri\u+.
Jag må#e skrifwa under miµ namn, sedan uppfordrade
mig domaren aµ skrifwa något på polska oc tyska; jag
gjorde så. Domaren tog den tyska skrifwelsen oc gaf den
ti\  pater  Cyri\u+,  som åter hämtat  @g,  med  frågan:
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„Har denna hand#il likhet med klo#erbrodern Medardu+'
?“ — „Det  är han+ #il  ända in i de min#a detaljer“,
swarade Cyri\u+ oc wände @g åter ti\ mig. Han wi\e
tala, men en bli% af domaren ålade honom lugn. Dom-
aren såg uppmärksamt på det polska blad, jag skrifwit, se-
dan re#e han @g, gi% mig helt nära oc sade i a\warlig
oc afgörande ton: „Ni är ingen pola%, denna skri} är
a\tigenom oriktig oc fu\ af grammatiska oc ortogra[-
ska fel. Ingen äkta pola% skrifwer så, om han o%så wore
wida mindre wetenskapligt bildad än ni är.“

„Jag är född i Kr$ziniewo oc a\tså pola%. Ti\ oc
med i det fa\ aµ jag i%e wore det, oc hemlighet+fu\a
om#ändigheter twungo mig aµ förneka namn oc #ånd,
är jag därför ingalunda munken Medardu+,  som e}er
hwad jag må#e anta, rymt ur kapu$inerklo#ret i B.“

„A%, broder Medardu+“, infö\ Cyri\u+,  „ski%ade i%e
den ärewördige prior Leonardu+ dig i ti\it ti\ din tro-
fa#het oc fromhet ti\ Rom? Broder Medardu+! Förne-
ka  i%e  längre  på  deµa gudlösa  säµ  det  heliga  #ånd,
hwarifrån du utgåµ!“

„Jag ber er aµ inte afbryta oß“, fortfor domaren oc
fortsaµe sedan, wändande @g ti\ mig: „Jag må#e göra
er uppmärksam på, aµ denne ärewördige herre+ trowär-
diga utsago inger den sannolika förmodan aµ ni werkli-
gen är den Medardu+, som man menar er wara. Jag
wi\ i%e he\er fördölja aµ man ska\ före#ä\a er för ]e-
ra  personer,  som  med  säkerhet  igenkänt  er  som  denne
munk. Bland deûa personer är en, som ni särskildt har
anledning aµ frukta, om wåra förmodanden ªå in. Ja,
ti\ oc med bland era egna saker har man funnit åtskil-
ligt,  som ger #öd för denna mißtanke.  Slutligen skola
underräµelser om era föregifna familjeförhå\anden in-
löpa från dom#olarne i Posen. Jag säger er a\t deµa
mera öppet, än miµ ämbete bjuder, för aµ öfwertyga er
om hur litet jag begagnar mig af knep oc kon#grepp för
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aµ få er aµ ti\#å sanningen, för så widt deûa mißtank-
ar äro grundade. Förbered er hur my%et ni wi\; om ni
werkligen är denne Medardu+, så war wiß om aµ dom-
aren+ bli% förmår genomtränga den grundliga#e för-
klädnad!  Ni kan wäl  själf  noggrant  weta  för  hwilket
broµ,  ni anklaga+. Sku\e  ni däremot  werkligen wara
den Leonard von Kr$zinski,  för hwilken ni utgifwit er
oc en naturen+ lek gjort er lik denne Medardu+ ti\ oc
med i afseende på egendomliga särmärken, så ska\ ni själf
läµ [nna medel aµ ådagalägga deµa. Ni syne+ mig wa-
ra i eµ exalteradt ti\#ånd oc jag afbryter därför för-
handlingarna;  under  tiden wi\  jag ge  er  rådrum för
moget öfwerwägande. E}er hwad i dag skeµ, kommer ni
inte aµ sakna #o{.“

„Ni anser a\tså mina uppgi}er a\tigenom wara fal-
ska? Ni ser i mig den förlupne munken Medardu+?“ Så
frågade jag, oc domaren sade med en läµ bugning: „Ad-
jö, herr von Kr$zinski!“ Oc man förde mig ti\baka ti\
fängelset.

Domaren+ ord genomborrade mig som glödande spjut-
spetsar. A\t som jag föregifwit förefö\ mig dumt oc o-
smakligt.  Aµ  den  person,  för  hwilken  jag  sku\e  före-
#ä\a+ oc som jag hade anledning aµ frukta, war Aure-
lia, war bloµ a\t för klart. Hur sku\e jag uthärda det-
ta!  Jag tänkte  e}er  hwad det  war för mißtänkt,  som
kunde [nna+ bland mina saker, då kom jag ti\ min led+-
nad ihåg, aµ jag ägde en ring med Eufemia+ namn se-
dan miµ uppehå\ på baronen+ ªoµ, oc aµ den kappsä%,
som jag tagit med på ]ykten, warit hopsnörd med eµ ka-
pu$inerrep! Jag ansåg mig redan förlorad. Förtwi]ad
sprang jag af oc an i fängelset.  Då förekom det mig
som om det hwiskade oc tißlade i miµ öra: „Du dåre,
hwarför räde+ du? Kommer du i%e ihåg Viktorin?“ —
Högt  utropade  jag:  „Ha, jag  har i%e  förloradt,  utan
wunnet spel!“ Det arbetade oc kokade inom mig. Redan
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förut hade jag kommit aµ tänka på aµ det wäl bland
Eufemia+ papper må#e hiµa+ något, som tydde på Wik-
torin+ uppträdande som munk på ªoµet. Stödjande mig
härpå, wi\e  jag på något  säµ föregifwa eµ samman-
träffande med Viktorin, ja, ti\ oc med med den Medar-
du+, för hwilken man hö\ mig; beräµa som e}er hörsäg-
ner om äfwentyret på ªoµet, som [% eµ så ry+ligt ªut,
oc på oskyldigt säµ där in]ika min likhet med deûa bå-
da. Den min#a om#ändighet må#e noggrant öfwerwä-
ga+; jag beªöt därför aµ skri}ligen uppsäµa den roman,
som sku\e rädda mig. Man bewiljade mig de skrifmateri-
al, som jag begärde för aµ skri}ligen redogöra för några
förtegna  om#ändigheter  i  min  lefnad.  Med  an#räng-
ning arbetade jag långt in på naµen. Under skrifningen
upphetsade+ min fantasi, a\t formade @g ti\ en afrun-
dad diktning, oc längre oc längre utspann @g den wäf
af lögner, hwarmed jag hoppade+ för domaren dölja san-
ningen.

Tornuret i borgen hade ªagit tolf, när jag åter ty#
oc a]ägset förnam samma kna%ande, som under gårda-
gen gjort mig så för#örd. Jag wi\e i%e akta därpå, men
a\t högre klappade det med taktmäûiga ªag, oc därwid
började det ånyo aµ deßeme\an jämra @g oc skraµa.
Hårdt ªående i bordet,  ropade jag öfwerljudt:  „Sti\a
därnere!“ Oc jag trodde mig därigenom inge mig mod
gent emot den fasa, som bemäktigade @g mig;  men då
skraµade  det  gä\t  oc  skärande  genom  hwalfwen  oc
#ammade: „Bro-o-der lil-le, bro-o-der li-le, jag wi-wi\
opp ti-ti\ dig, lå+ … opp … lå+ … opp! — Nu började
det täµ bredwid mig aµ skafwa, skrapa oc raßla i golf-
wet, oc a\tjämt skraµade det oc qwed; #arkare oc #ar-
kare blef bu\ret, raßlandet oc skrapandet — deßeme\an
hörde+ dånande brak som af fa\et af tunga maûor. Jag
#od upp, med lampan i handen. Då rörde det @g under
min fot,  jag #eg åt @dan oc såg aµ på det #ä\e jag
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#åµ en #en loûade+ ur gol]äggningen. Jag grep tag i
den,  oc ly}e  helt  oc hå\et  upp den med en läµ an-
#rängning. Eµ hemskt sken bröt in genom öppningen, en
naken arm med en blänkande knif i handen #rä%te @g
emot mig. Gripen af fasa, for jag ti\baka. Då #amma-
de det ånyo ur djupet: „Bro-o-der … lil-le … bro-o-der
lil-le … Me-dar-du+ är här … tag … tag … bryt …
bryt … ut … i … sko-o-gen; … ut … i … sko-o-gen!“
Plöt+ligt kom jag aµ tänka på räddning oc ]ykt;  jag
öfwerwann  min  förskrä%else  oc  faµade  knifwen,  som
handen wi\igt lämnade mig oc började aµ ifrigt bryta
bort murbruket me\an #enarne i golfwet. Den som war
under golfwet try%te med a\ makt uppåt. Fyra, fem #e-
nar woro redan ªungade åt @dan, då ly}e @g plöt+ligt
en ända ti\ hö}erna naken människa ur djupet oc #ir-
rade spöklikt på mig med den wansinnige+ grinande oc
hemska löje. Lampskenet fö\ på han+ ansikte,  jag igen-
kände — mig själf oc förlorade medwetandet.

En känªa af smärta i armen wä%te mig ur min djupa
swimning. Det war lju# omkring mig; fängelseföre#ån-
daren  #od  framför  mig  med  en  lykta  med  bländande
sken,  raßlet  af  kedjor  oc  hammarªag  ekade  genom
hwalfwet. Man war syûelsaµ med aµ ªå mig i bojor.
Utom med hand- oc fotbojor blef jag med en ring om
lifwet oc en därwid fä#ad kedja länkad wid muren. „Nu
kommer wäl herrn aµ låta bli aµ tänka på aµ bryta @g
ut“,  sade  fångwaktaren.  „Hwad  har  då  karlen  gjort
egentligen?“ frågade en smedgesä\. „Åh“, sade fångwakta-
ren, „wet du i%e det, Jo#? … Hela #aden talar därom.
Det  är  en  förbannad  kapu$iner,  som  har mördat  tre
människor. Man är redan på det klara. Inom få dagar
ha wi fu\ galaföre#ä\ning, då skola hjul oc #egel kom-
ma i gång.“

Jag hörde i%e något mera, på nyµ förswann medwe-
tandet.  Enda# med möda waknade jag ur min bedöf-
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ning, ännu war det mörkt,  men ªutligen bröto några
maµa #rimmor af dag+ljuset  in i det låga, knappt sex
fot höga hwalf, dit man nu, som jag ti\ min fasa warse-
blef, fört mig från miµ förra fängelse. Jag kände tör#
oc grep e}er waµenkruset, som #od bredwid mig, fukt-
igt oc ka\t krälade något öfwer min hand, oc jag såg
en uppblå#, otä% padda tungt hoppa därifrån. Fu\ af
afsky oc ä%el, lät jag kruset #å. „Aurelia“, #önade jag i
känªan af det  outsägliga elände,  som brutit  in öfwer
mig. „Oc därför a\t deµa eländiga nekande oc ljugan-
de inför räµa! — A\t skenhelighet oc djäfwulska hy%la-
reknep! — Enda# för aµ ännu under några timmar få
lefwa eµ sönderªitet  oc qwalfu\t  lif? Hwad wi\ du,
dåre? Äga Aurelia, som enda# kan bli din genom eµ oer-
hördt broµ? Ty kunde du o%så genom lögner förmå hela
wärlden aµ tro på din oskuld, hon sku\e a\tid i dig se
Hermogene+ skändlige mördare oc af hjärtat afsky dig.
Eländige, wanweµige dåre, hwar äro nu dina högt]yg-
ande planer oc tron på den öfwernaturliga makt, hwar-
med du menade aµ e}er diµ godty%e kunna #yra ödet
själ}. Du förmår i%e aµ döda den mask, som med lif+-
farliga beµ gnager på din märg; ne+ligt ska\ du gå un-
der i trö#lö+ jämmer, äfwen om räµwisan+ arm skonar
dig.“ Sålunda högljudt klagande, ka#ade jag mig ned på
halmen oc kände på samma gång eµ try%, som ty%te+
härröra @g från eµ hårdt föremål i min wä#[%a. Jag
kände e}er oc drog fram en liten knif. Under den tid,
jag war i fängelse, hade jag aldrig burit någon knif på
mig, det må#e a\tså wara densamma, som min spöklika
afbild rä%t mig. Mödosamt re#e jag mig upp oc hö\
knifwen i det nu #arkare inbrytande dag+ljuset. Jag gaf
akt på det blänkande @lfwerska}et. Outforskliga öde! Det
war  den  knif,  hwarmed  jag  mördat  Hermogene+,  oc
som jag saknat sedan några we%or ti\baka. Men inom
mig  såg  jag  nu  plöt+ligt  underbart  lysande  trö#  oc
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räddning ur min smälek. Det obegripliga säµ, hwarpå
jag erhå\it knifwen, war för mig en [ngerwi+ning af
ewiga makter hur jag sku\e göra bot för min förbrytelse
oc i döden försona Aurelia. Som en gudomlig #råle oc
en ren eld, lågade nu inom mig kärleken ti\ Aurelia, a\
syndig  begärlighet  hade wikit  ifrån  mig.  Det  förefö\
mig som om jag såge mig själf som fordom i bikt#olen i
kapu$inerkyrkan. „Wäl älskar jag dig, Medardu+, men du
för#od mig i%e … min kärlek är döden! — Då hörde jag
Aurelia+ rö# smekande tala, oc miµ beªut #od fa# aµ
för domaren friµ ti\#å den märkwärdiga hi#orien om
mina förwi\elser oc därpå gifwa mig döden.

Fånguppsyning+mannen  kom  in  oc  gaf  mig  bäµre
mat, än jag annar+ brukade få, jämte en ]aska win. „På
fur#en+ befa\ning“, sade han, i det han dukade bordet,
som en fångknekt burit in e}er honom, oc lö#e den ked-
ja, som fängªade mig wid wäggen. Jag bad honom säga
domaren aµ jag önskade bli hörd, emedan jag hade my$-
ket aµ yppa, som låge mig tungt på hjärtat. Han lofwa-
de aµ uträµa miµ uppdrag. Eme\ertid [% jag länge
wänta på aµ bli hämtad ti\ förhöret. Ingen lät se @g
utom fångknekten, som e}er mörkningen+ inbroµ kom in
oc tände en lampa, som hängde ned från hwalfwet. Jag
kände mig lugnare än förut, likwäl war jag my%et ut-
maµad oc fö\ snart i djup sömn. Då förde+ jag in i en
lång, dy#er oc hwälfd sal, i hwilken jag såg en lång rad
af andlige i swarta talarer @µa läng+ wäggarne i höga
#olar. Framför dem wid eµ bord, som war tä%t med en
blodröd duk, saµ domaren, oc bredwid honom en domi-
nikaner i orden+habit. Domaren sade nu med högtidlig
rö#: „Du är nu öfwerlämnad ti\ den andliga dom#olen,
enär du för#o%ade, broµ+lige munk förgäfwe+ förnekat
diµ namn oc #ånd. Fran$i+$u+, med klo#ernamn ka\ad
Medardu+, säg, för hwilka förbrytelser du är anklagad?“
— Jag wi\e öppet bekänna a\a de broµ oc synder, som
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jag begåµ, men ti\ min fasa war det som jag sade i%e
hwad jag tänkte oc wi\e säga. I #ä\et för en ångerfu\
bekännelse kom jag med orimligt oc osammanhängande
tal.  Då sade dominikanern,  som #od jäµehög  framför
mig oc genomborrade mig med @n lågande bli%: „På
#rä%bänken med dig, du för#o%ade, gen#örtige munk!“
Sä\samma ge#alter re#e @g rundt omkring oc #rä%te
@na långa armar ut e}er mig oc ropade i he+ oc hemsk
enklang: „På #rä%bänken med honom!“ Jag ry%te fram
knifwen oc måµade åt hjärtat, men ofriwi\igt ly}e @g
armen, jag trä{ade halsen,  oc mot korset+ te%en bra#
klingan i #y%en som gla+, utan aµ såra mig. Då grepo
mig bödlarne oc #öµe mig ned i eµ djupt, underjordiskt
hwalf. Dominikanern oc domaren #ego ned e}er mig.

Ännu en gång uppfordrade de mig aµ bekänna. Ännu
en gång försökte  jag,  men  tal  oc tanke  #odo  i  galen
motsägelse.  Ångerfu\,  förkroûad af smälek,  bekände jag
a\t inom mig;  osmakligt,  förwirradt oc utan mening
war det tal som utgi% från mina läppar. På en wink af
dominikanern klädde nu bödlarne af mig, sammansnörde
mina armar på ryggen oc när jag hiûade+ upp, kände
jag hur de uµänjda lederna knakande wredo+ sönder. I
rasande smärta gaf jag ti\ eµ wildt skri oc waknade.
Smärtan i händer oc föµer fortfor, den berodde på de
tunga bojor, jag bar, o%så kände jag eµ try% öfwer ögo-
nen, som jag i%e kunde öppna. Ändtligen kände jag som
om en tyngd plöt+ligt tagit+ från min panna, oc jag re-
#e mig ha#igt upp, en dominikanermunk #od wid min
halmbädd. Min dröm blef werklighet, oc jag blef i+ka\
af förskrä%else. Munken #od orörlig som en bild#od med
kor+lagda armar oc #irrade på mig med håliga swarta
ögon. Jag kände igen den hemske målaren oc fö\ hal}
wanmäktig ti\baka ned på halmen. Kanhända war det
enda# en @nne+wi\a, som åter#od af drömmen? Jag be-
mannade mig oc re#e mig upp, men munken #od orör-
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lig oc #irrade på mig med @na håliga ögon. Då ropade
jag i wansinnig förtwi]an: „Bort med dig, fa+liga män-
niska!  … Nej!  … Ingen  människa;  du är  djäfwulen
själf, som wi\ #örta mig i ewigt fördärf … bort med
dig, förbannade, bort!“

„Arme kortsynte dåre, i%e är jag den, som söker ªå dig
i oupplö+liga band, som söker göra dig a{ä\ig från det
heliga wärf, hwarti\ ewiga makter ka\at dig. — Medar-
du+! — Sta%ar+ kortsynte dåre, hemsk oc förskrä%ande
har jag wisat mig för dig, då du läµsinnigt lekte wid den
ewiga  fördömelsen+  gapande  graf.  Jag  warnade  dig,
men du har ej för#åµ mig. Re+ dig upp oc kom närma-
re!“ Munken talade a\t deµa i en dämpad ton af djup
oc hjärtªitande  klagan.  Han+  bli%,  förr  så  fruktan+-
wärd, war nu blid oc mild, oc själfwa ansikt+dragen
woro wekare. Jag betog+ af eµ obeskri]igt wemod; som
en ewig makt+ sändebud för aµ uppräµa oc hugswala
mig i miµ oändliga elände ty%te+ mig nu den förr så
fasawä%ande målaren. Jag re#e mig nu från min bädd
oc närmade  mig  honom.  Det  war intet  fantom,  jag
rörde  wid han+ klädnad oc ofriwi\igt  böjde  jag knä;
han lade @n hand liksom wälsignande på miµ hufwud.
Då wisade @g framför mig i ljusa färger en härlig ta]a.
— A%, jag war i den heliga skogen! — Ja, det war sam-
ma #ä\e, där den sä\samt klädde pilgrimmen förde ti\
mig den underbare goûen. Jag wi\e gå widare, in i kyr-
kan, som låg #rax framför mig. Där sku\e jag under bot
oc ånger få förlåtelse för mina swåra synder. Men jag
rörde mig ej, kunde ej för#å miµ eget jag. Då talade en
dof, ihålig rö#: tanke är handling! — Drömmarne för-
swunno, det war målaren, som sagt deûa ord. „Obegrip-
liga warelse, war det då du? Den där oly%saliga morgo-
nen i kapu$inerkyrkan i B.? — I rik+#aden, oc nu här?“
„Hå\“, afbröt mig målaren: „Det war jag, som öfwer-
a\t war dig nära för aµ rädda dig från smälek oc för-
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därf, men du kunde ej  för#å.  Du må#e  fu\borda det
werk, hwarti\ du är utwald, ti\ din egen fräl+ning.“ —
„A%“, utropade jag fu\ af förtwi]an, „hwarför hö\ du
i%e min arm ti\baka, när den ly}e+ mot den där unge
mannen … „Det förunnade+ mig ej“, fö\ mig målaren i
talet, „fråga mig i%e widare, det är förmätet aµ wilja
för#å hwad en ewig makt beªutat … Medardu+ … du
nalka+ diµ mål  … i morgon!“ En i+ka\ ry+ning ge-
nomfor  mig,  ty  jag  trodde  mig  för#å  målaren.  Han
wißte oc gi\ade det själfmord, jag beªutat. Med ty#a
#eg gi% målaren ti\ fängelsedörren. „När får jag återse
dig?“ — „Wid målet“, ropade han #arkt oc högtidligt, så
aµ det ekade i hwalfwet. — „I morgon a\tså?“ — Ty#
wände @g dörren på @na hakar, oc målaren war för-
swunnen.

När det dagat+, kom fånguppsyning+mannen, åtföljd
af @na fångknektar, oc befriade mina såriga armar oc
ben från bojorna. Jag sku\e snart leda+ ti\ ransakning-
en, heµe det. Inåtwänd oc förtrogen med tanken på en
snar död, gi% jag upp i domsalen; jag hade så öfwertänkt
min bekännelse, aµ jag hoppade+ kunna a]ägga en redo-
görelse,  som omfaµade de obetydliga#e om#ändigheter.
Domaren gi% ha#igt emot mig; jag må#e ha seµ a\de-
le+ wan#ä\d ut, ty wid min åsyn förswann det glada le-
ende, som förut upply#e han+ ansikte, oc förbyµe+ i en
min af det djupa#e medlidande. Han faµade mina hän-
der oc sköt mig mildt ned i @n län#ol. Seende på mig,
sade  han  sedan  långsamt  oc  högtidligt:  „Herr  von
Kr$szinski! Jag har något glädjande aµ förkunna! Ni är
fri, undersökningen har blifwit in#ä\d på fur#en+ be-
fa\ning. Han har förwäxlat er med en annan person,
oc en a\dele+ otrolig likhet med denne person har warit
orsaken  därti\.  Klart,  a\dele+  klart  är  er  skuldlö+het
ådagalagd! … Ni är fri!“
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Det brusade omkring mig, oc a\t dansade rundt för
mig. Hundra gånger fördubblad såg jag domaren+ ge-
#alt röra @g i en mörk dimma, ti\ deß a\t förswann i
djupt  mörker.  Slutligen kände  jag aµ man froµerade
min  panna med  någon #ark  wätska,  oc jag hämtade
mig från den swimning, hwari jag fa\it. Domaren upp-
lä#e för mig kort eµ protoko\, som wit+ordade aµ pro-
$eûen mot mig blifwit häfd oc aµ jag sku\e frigifwa+.
I%e mäktig eµ enda ord, underskref jag tigande. En obe-
skri]ig, mig totalt förintande känªa gjorde, aµ jag i%e
kunde känna någon glädje. Då nu domaren såg på mig
med en ti\ hjärtat gående wänlighet, kände+ det som om
jag nu, när man trodde på min oskuld oc wi\e lö+gifwa
mig, öppet må#e bekänna a\a mina begångna förbrytel-
ser oc sedan #öta knifwen i hjärtat. Jag wi\e tala, men
domaren ty%te+ önska aµ jag a]äg+nade mig. Jag gi%
ti\ dörren, då kom han e}er mig oc sade lågt: „Nu har
jag upphört aµ wara domare, men från för#a ögonbli%-
et, jag såg er, har ni intreûerat mig på det hög#a. Så
my%et skenet än war emot er, så önskade jag do% #rax
aµ ni i%e måµe wara den broµ+lige, afskywärde munk,
för hwilken man ansåg er. Nu kan jag säga er i förtroen-
de … ni är ingen pola%, ni är i%e född i Kwie$zi$zewo,
ni heter ej Leonard von Kr$szinski.“ Med lugn oc fa#het
swarade jag: „Nej!“ „Inte he\er någon prä#“, frågade
domaren oc ªog ner ögonen, sannolikt för aµ bespara
mig inqvisitor+bli%en. Det sjöd inom mig. „Så hör då!“
utbröt  jag. — „Ty#“,  afbröt  mig domaren,  „hwad jag
#rax i början troµ oc ännu tror bekrä}ar @g. Jag ser
aµ gåtfu\a om#ändigheter  råda här oc aµ ni af en
hemlighet+fu\ ödet+ lek är inwe%lad i egendomliga för-
hå\anden ti\ wiûa personer wid hofwet. Det är i%e min
plikt aµ tränga djupare in i saken, oc jag sku\e anse det
för en opaûande ny[kenhet aµ wilja a]o%a er något öf-
wer era sannolikt my%et sä\samma lefnad+förhå\anden.
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Do%, hur sku\e det wara om ni nu ry%te er lö+ från
a\t det, som här hotar ert lugn, oc lämnade orten? E}
er hwad som skeµ, kan likwäl i%e er wi#else här göra er
godt.“ När domaren sade deµa, ty%te jag aµ a\a mörka
skuggor,  som try%ande lägrat @g öfwer mig, weko un-
dan.  Jag hade återwunnit  miµ lif,  oc glödande  sjöd
lu#en ti\ lifwet ånyo i ådror oc nerwer. Aurelia! på
henne tänkte jag åter, oc nu sku\e jag bort från henne!
Djupt su%ande infö\ jag: „Oc lämna henne?“ Domaren
betraktade mig med den #ör#a häpnad oc sade sedan ha-
#igt: „A%, nu tror jag mig se klart. Gifwe himlen, herr
Leonard, aµ mina oly%liga aningar ej gå i fu\bordan!“
— A\t kände jag nu helt annorlunda. Ångern war @n
ko+, oc det kunde wäl wara en broµ+lig frä%het, aµ jag
med hy%ladt lugn frågade domaren: „Oc ni hå\er mig
likwäl för skyldig?“ — „Ti\åt mig, min herre“, genmälde
domaren a\warligt,  „aµ jag behå\er min öfwertygelse
för mig själf, då den likwäl enda# #öder @g på en känªa.
På bä#a säµ har det blifwit utrönt aµ ni i%e kan wara
munken  Medardu+,  emedan denne  Medardu+  be[nner
@g här oc blifwit igenkänd af pater Cyri\u+, som lät
narra @g af er likhet med honom. Munken förnekar för
öfrigt i%e aµ han är denne kapu$iner. Härmed har a\t
skeµ,  som ske kunde,  för aµ rena er från hwarje miß-
tanke, oc deßmer må#e jag tro aµ ni känner er fri från
hwarje skuld.“

En räµ+tjänare bortka\ade i deµa ögonbli% domaren,
oc så afbröt+ eµ samtal, som hö\ på aµ bli pinsamt för
mig.

Jag gi% ti\ min bo#ad oc fann a\t i samma ord-
ning, som jag lämnat det. Mina papper hade man tagit
i beªag, de lågo nu förseglade på miµ skrifbord, enda#
Viktorin+ portfölj, Eufemia+ ring oc kapu$inerrepet sak-
nade jag; mina förmodanden i fängelset woro a\tså rik-
tiga. Det dröjde i%e länge, innan en fur#lig lakej anlän-
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de oc öfwerrä%te mig en handskrifwelse från fur#en oc
en dosa af guld, besaµ med ädel#enar. „Man har farit
i\a  med  er,  herr  von  Kr$szinski“,  skref  fur#en,  „men
hwarken jag e\er mina dom#olar äro skulden därti\. Ni
liknar a\dele+ otroligt en u+ling; a\t är nu på eµ ti\-
fred+#ä\ande säµ uppklaradt, oc jag sänder er deµa te$-
ken på min wälwilja oc hoppa+ snart få se er.“ Fur#en+
nåd war mig lika likgiltig som han+ gåfwa, en dy#er
melankoli, som smög @g på mig, war en följd af det hår-
da fängelset,  jag kände aµ jag kropp+ligen må#e upp-
hjälpa+, oc det war mig därför synnerligen kärt aµ lif-
läkaren gjorde mig eµ besök.  Det rent medi$inska war
snart utredt. „Är det i%e“, började li]äkaren, „en egen-
domlig ödet+ ski%else aµ ju# i det ögonbli%, man tror @g
wara öfwertygad om aµ ni är den afskywärde munken,
som an#ä\de så my%en oly%a i baron von F:+ familj,
uppenbarar  @g  ju#  denne  munk  oc  rentwår  er  från
hwarje mißtanke?“

„Jag må#e bekänna aµ jag i%e wet något om de när-
mare om#ändigheter,  som föranledde miµ frigifwande.
Domaren sade mig enda# i #ör#a a\mänhet aµ den ka-
pu$iner Medardu+, som man sökte e}er oc hwilken man
ansåg mig wara, infunnit @g här.“

„Han har i%e infunnit @g, utan man har fört honom
hit fa#bunden på en wagn oc egendomligt nog samti-
digt med er egen ankom#. Det fa\er mig in aµ då jag
wi\e beräµa för er de egendomliga händelser, som för
någon tid sedan ti\drogo @g wid wårt hof, blefwo wi
ju# afbrutna, när jag hade kommit ti\ den widrige Me-
dardu+, Fran$e+$o+ son, oc han+ skändliga dåd på ba-
ron von F:+ ªoµ. Jag upptar nu händelserna+ tråd, där
jag blef afbruten. Wår fur#inna+ sy#er, som ni wet ab-
bediûa  i  $i+ter$ienserklo#ret  i  B.,  antog  @g  en  gång
wänligt en faµig qwinna med eµ barn, hwilka återwän-
de från en pilgrim+färd ti\ »den heliga linden«.“
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„Hu#run  war Fran$e+$o+  änka oc barnet  Medard-
u+.“

„A\dele+ riktigt. Men hur kommer det @g aµ ni wet
det?“

„På sä\samma#e säµ hafwa kapu$inermunken Medar-
du+'  lefnad+om#ändigheter  blifwit  mig  bekanta.  Ända
ti\ det ögonbli%, då han ]ydde från baron F:+ ªoµ, är
jag noga underräµad om hwad som ti\drog @g där.“

„Men hur, oc af hwem…?“
„En li]ig dröm har wisat mig a\t.“
„Ni skämtar?“
„Ingalunda. Det förekommer mig werkligen som om

jag i drömmen hört hi#orien om denne oly%salige, som,
en leksak för mörka makter, ªungat+ hit oc dit oc drif-
wit+ från broµ ti\ broµ. På färden genom … @~ersko-
gen for po#iljonen wilse, jag kom ti\ jägmä#arbo#ä\et
oc där … “

„Ah,  nu för#år jag a\t,  där borta råkade ni munk-
en …“

„Så är det, men han war wansinnig.“
„Det ser han inte ut aµ wara längre. Redan då hade

han @na ljusa #under oc anförtrodde er a\t?“
„I%e pre$i+. Underräµad om min ankom#,  kom han

på naµen ti\ miµ rum. Med min exempe\ö# ªående
likhet med honom förekom jag honom hemsk.  Han hö\
mig för @n dubbelgångare, som warªade han+ död. Han
fram#öµe  #ammande bekännelser,  — ofriwi\igt,  tröµ,
som jag war af resan, öfwerwäldigade sömnen mig. Det
förekom mig som om munken med lugn oc faµning ta-
lade widare, oc jag wet i själfwa werket ej hwar dröm-
men började. Det förefö\ mig som om munken på#od,
i%e aµ han hade dödat Eufemia oc Hermogene+, utan
aµ grefwe Viktorin warit båda+ mördare.“

„Egendomligt, hög# egendomligt. Men hwarför förteg
ni deµa för domaren?“
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„Hur kunde jag hoppa+ aµ domaren sku\e lägga nå-
gon wikt wid denna beräµelse, som må#e syna+ honom
my%et äfwentyrlig. Kan öfwer hufwud taget en upply#
broµmål+dom#ol tro på underwerk?“

„Åtmin#one  borde ni #rax kunnat ana aµ man för-
wäxlade er  med  den wansinnige  munken  oc bete%nat
denne som munken Medardu+.“

„Godt, oc ti\ på köpet, sedan en swagsint gubbe, jag
tror han heter Cyri\u+, prompt wi\e hå\a mig för @n
klo#erbroder. Det fö\ mig för öfrigt i%e in aµ den wan-
sinnige munken ju# war Medardu+, oc aµ den förbry-
telse, som han bekände för mig, war föremål för denna
räµegång. Oc e}er jägmä#aren+ utsago hade han al-
drig sagt  honom @µ namn — hur  gjorde  man denna
upptä%t?“

„På enkla#e wi+ i wärlden. Som ni wet, hade munken
under  någon tid wi#at+  ho+  jägmä#aren;  han ty%te+
botad, men ånyo utbröt wanweµet så hä}igt,  aµ jäg-
mä#aren såg @g twungen aµ for+la honom ti\ #aden,
där han inspärrade+ på dårhuset. Dag oc naµ saµ han
där #irrande, utan aµ röra @g, som en bild#od. Han sa-
de ej eµ ord oc må#e mata+, emedan han i%e en+ rörde
handen. För några dagar sedan kom jägmä#aren+ äld#e
son ti\ #aden oc går ti\ dårhuset för aµ besöka munk-
en. Med den oly%lige+ trö#lösa  belägenhet  i tankarna
kommer han ut, ju# då pater Cyri\u+ från kapu$iner-
klo#ret i B. går förbi. Han ti\talar honom oc ber ho-
nom besöka den inspärrade, oly%liga klo#erbrodern, eme-
dan samtal  med en andlig af samma orden måhända
kunde werka gagneligt på honom. När Cyri\u+ får se
munken,  ryggar  han förskrä%t  ti\baka.  „Heliga  Gud+
moder! Medardu+, oly%lige Medardu+“, ropade Cyri\-
u+, oc i samma ögonbli% få munken+ #irrande ögon lif.
Han reser @g upp, oc fa\er med eµ do} skri ti\ golfwet.
Cyri\u+ går med öfriga wiµnen ti\ händelsen #rax ti\
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presidenten för kriminaldom#olen oc afger redogörelse.
Domaren, som hade undersökningarna mot er om hand,
följer Cyri\u+ ti\ dårhuset, man [nner munken my%et
maµ, men utan spår af wansinne. Han ti\#år aµ han
är munken Medardu+ från kapu$inerklo#ret i B. Cyri\-
u+ försäkrade å @n @da, aµ er otroliga likhet med Me-
dardu+ narrat honom. Nu kunde han se hur herr Leo-
nard i tal, bli% oc [gur märkbart ski\t @g från munken
Medardu+, som han nu såg framför @g. Man upptä%te
o%så  det  betydelsefu\a  kor+te%en  på wän#ra @dan  af
halsen, som wä%t så #ort uppseende under er pro$eß. Se-
dan ti\frågade+ munken om händelserna på baron von
F:+ ªoµ. „Jag är en afskywärd, skändlig förbrytare“, sa-
de  han  med  maµ,  knappa#  hörbar  rö#,  „jag  ångrar
djupt hwad jag har gjort. Hur har jag i%e saµ mig själf
oc min odödliga själ i fara! … Haf medlidande … ge
mig tid, oc jag ska\ bekänna a\t!“ Fur#en, som blifwit
underräµad,  förfogade  #rax  om  pro$eûen+  in#ä\ande
mot er oc befa\de ert frigifwande. Munken har blifwit
förd ti\ kriminalfängelset.“

„Oc har ti\#åµ a\t? Har han mördat Eufemia oc
Hermogene+? Oc hur är det med grefwe Viktorin?“

„Så widt jag wet,  börjar den egentliga räµegången
mot munken för# i dag. Hwad nu grefwe Viktorin an-
går, så ser det ut som om a\t, som #år i någon förbin-
delse med händelserna wid wårt hof, må#e förbli dunkelt
oc obegripligt.“

„Men jag inser i själfwa werket i%e i hwad för sam-
manhang händelserna på baron von F:+ ªoµ kunna #å
ti\ kata#rofen wid hofwet.“

„Egentligen menar jag o%så mera de uppträdande per-
sonerna än själfwa händelsen.“

„Jag för#år er i%e.“
„Minne+ ni ännu min beräµelse om den kata#rof, som

medförde prinsen+ död?“
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„Ja, wißt.“
„Är det er klart aµ Fran$e+$o  grep+ af en broµ+lig

kärlek ti\ italienskan? Aµ det war han som före prinsen
smög @g in i brudkammaren oc #öµe ned prinsen? Wik-
torin är frukten af deµa skändliga dåd. Han oc Medar-
du+ äro söner af en fader. Viktorin är spårlö# förswun-
nen, oc a\a e}erforskningar blefwo utan framgång.“

„Munken #örtade honom ned i »djäfwul+kly}an«. För-
bannad ware den wansinnige brodermördaren!“

I samma ögonbli%, som jag hä}igt ut#öµe deûa ord,
hörde jag ty#, ty# kna%andet af det spöklika widundret
från fängelset. Förgäfwe+ sökte jag bekämpa den ånge#,
som grep mig. Läkaren synte+ lika så litet märka kna$-
kandet som min inre wånda. Han fortfor: „Hwad? Har
munken ti\#åµ för er, aµ o%så Viktorin fa\it för han+
hand?“

„Ja … Om jag samman#ä\er några af han+ afbrut-
na yµranden med Viktorin+ förswinnande, så ªuter jag
däraf aµ saken förhå\er @g så. Förbannelse öfwer den
wanweµige brodermördaren!“

Starkare kna%ade det oc #önade oc jämrade @g, ige-
nom rummet hwen det oc lät som: „Medardu+ … Me-
dardu+ … hi … hi … hjä-hjälp!“ Utan aµ märka det
fortfor läkaren:  „En besynnerlig hemlighet  syne+ ännu
hwila öfwer Fran$e+$o+ härkom#. Han är hög# sanno-
likt ªäkt med det fur#liga huset. Så my%et är säkert aµ
Eufemia war doµer ti\ … “

Med eµ förskrä%ligt brak, så aµ dörrhakarna knakade,
sprang dörren upp oc eµ skärande gä\t skraµ trängde
in. Själf skrek jag som en wansinnig: „Håhå … hå …
hå … bro-o-der lil-le … håhå … hit … fort, fort, om
du wi\ ªåß med mig … ufwen hå\er brö\op;  låt oß
kläµra upp på taket oc broµa+, oc den som #öter ner
den andre är kung oc får dri%a blod!“ Li]äkaren grep
mig i armen oc ropade: „Hwad #år på, hwad #år på?
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Ni är sjuk … werkligen farligt sjuk. Fort i säng med er!“
Men jag #irrade på den öppna dörren för aµ se om min
ry+lige  dubbelgångare sku\e  komma in.  Do%,  jag såg
ingenting oc hämtade mig snart från den fasa, som i
mig ªagit @na i+ka\a klor. Li]äkaren hö\ fa# wid aµ
jag war sjukare,  än jag själf  trodde oc sky\de a\t på
fängelset  oc på den @nne+rörelse,  pro$eûen  förorsakat.
Jag  begagnade  mig  af  han+  läkemedel,  men  mer  än
han+  kon#  bidrog  ti\  miµ  snabba  ti\frisknande,  aµ
kna%andet  i%e  widare  försporde+,  oc  aµ min  hemske
dubbelgångare ty%te+ ha lämnat mig.

Wårsolen+  gy\ne  #rålar  ly#e  en  morgon  klart  oc
wänligt in miµ rum, ljufwa blom#erdo}er #römmade
in genom fön#ret, en oändlig längtan dref mig ut i det
fria, oc utan aµ akta läkaren+ förbud gi% jag ut i park-
en. Där hälsade buskar oc träd tißlande oc taßlande i
winden  den från @n  lif+farliga sjukdom  ti\frisknande.
Jag andade+ ut,  som uppwaknad ur en lång,  pinsam
dröm, oc djupa su%ar woro de outsägliga ord för min
hänry%ning, hwilka jag lät tona in i samklang med fåg-
larna+ jublande sång oc de brokiga insekterna+ muntra,
hwinande surr.

Ja, en pinsam dröm ty%te+ mig ej bloµ den @#förlid-
na tiden utan hela miµ lif,  sedan jag lämnat klo#ret,
när jag nu wandrade i en af dunkla plataner beskuggad
gång. Jag war i trädgården ho+ kapu$inerna i B. Ur en
a]ägsen grupp af buskar höjde @g redan det höga kor+,
inwid hwilket jag o}a med djup andakt bedt om kra} aµ
emot#å fre#elsen. Korset ty%te+ mig nu wara det mål,
dit  jag borde  wandra, för  aµ där, nedka#ad i  #o}et,
ångra oc göra bot  för a\a de syndiga oc broµ+liga
drömmar, som satan föregy%lat mig, oc jag gi% framåt
med knäppta oc upply}a händer oc bli%en riktad mot
korset. Winden blef #arkare oc #arkare, jag trodde mig
höra bröderna+ hymner; men det war bloµ skogen+ un-
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derbara låt, som den susande winden wä%t med @n gång
me\an träden; jag kunde i%e anda+ utan må#e #anna
helt utmaµad, ja ti\ oc med #ödja mig mot eµ nära
träd för aµ i%e sjunka ned. Do%,  hän ti\ det fjärran
korset drog det mig med oemot#åndlig makt; jag samlade
a\a mina kra}er oc gi% widare, men hann enda# en
bänk af moûa täµ framför eµ buskage; a\a mina lem-
mar blefwo plöt+ligt  som lama af dödlig utmaµning;
som en swag gubbe saµe jag mig långsamt oc med eµ
djupt  #önande  sökte  jag  bereda  miµ  sammanpreûade
brö# läµnad. Då hörde jag eµ praßlande i gången täµ
bredwid mig  … Aurelia!  Blixtsnabbt  som  min  tanke
#od hon framför mig. Tårar af innerligt wemod #röm-
made ur henne+ himmelska ögon,  men genom tårarna
glän#e en tändande #råle; den war det obeskri]iga ut-
try%et för en het längtan, som annar+ ty%te+ Aurelia
främmande.  Men  så  såg  jag  den  kärlek+bli%  ]amma
upp, som jag minde+ ho+ den hemlighet+fu\a warelsen i
bikt#olen,  oc som jag så o}a seµ i ljufwa drömmar.
„Kan ni wäl någonsin förlåta mig?“ hwiskade Aurelia.
Wansinnig  af  namnlö+  hänry%ning,  #örtade  jag  ti\
henne+ föµer oc grep henne+ händer. „Aurelia … Aure-
lia … för dig marter … oc död!“ Jag kände hur jag
mildt upply}e+ — Aurelia sjönk ti\ miµ brö#, oc jag
froûade af henne+ glödande kyûar. Skrämd af eµ praûel
i närheten, gjorde hon @g ªutligen loß ur mina armar,
jag wågade i%e  hå\a  henne  qwar.  „Min längtan oc
miµ hopp ha gåµ i uppfy\else“, sade hon ty#, oc i sam-
ma ögonbli% såg jag fur#innan komma utför gången.
Jag gi% nu in i buskaget oc blef nu warse aµ jag egen-
domligt nog tagit en torr, grå #am för eµ kru$i[x. Jag
kände i%e längre någon utmaµning, Aurelia+ glödande
kyûar ingjöto i mig ny lif+kra}, det förekom mig som
om miµ wara+ hemlighet nu fåµ en härlig oc lju+ för-
klaring. Jag #od nu på lifwet+ höjdpunkt; nu må#e det
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bära nedför, på det aµ eµ öde sku\e fu\borda+, som en
högre  makt  ut#akat.  Under  denna tid,  som liknade en
himmelsk dröm, war det, som jag började aµ uppte%na
det som hände, sedan jag återseµ Aurelia. Jag wi\e bed-
ja dig, du obekante främling, som en gång ska\ läsa deûa
blad, aµ i diµ minne återka\a diµ lif+ sköna#e solsken+-
tid, då ska\ du för#å oc in#ämma i den i ånger oc bot
grånade munken+ trö#lösa jämmer oc klagan. Jag ber
dig ännu en gång aµ påminna dig denna tid, oc i%e be-
höfwer jag då omtala för dig hur Aurelia+ kärlek bely#e
mig oc a\t omkring mig, hur waket oc li]igt min ande
såg oc begrep lifwet ju# genom aµ själf lefwa, hur en
himmelsk  glädje  fy\de  mig  med  gudomlig  hänförelse.
Ingen mörk tanke fördy#rade min själ, Aurelia+ kärlek
hade befriat mig från min skuldkänªa, oc egendomligt
nog uppspirade inom mig den fa#a öfwertygelsen aµ det
i%e war jag, som war den skändlige broµ+lingen på ba-
ron von F:+ ªoµ oc mördat Eufemia oc Hermogene+,
utan aµ det war den wansinnige munk, som jag trä{ade
i jägmä#aren+ hu+, som begåµ ogärningen. Hwad li]ä-
karen beräµat mig, ty%te+ mig ej wara osanning, utan
saken+ werkliga hemlighet+fu\a förlopp, fa# det förblef
mig själf obegripligt. Fur#en hade moµagit mig som en
wän, som man tror @g ha förlorat; deµa angaf natur-
ligtwi+ den ton, hwari a\a må#e in#ämma, enda# fur-
#innan förblef  a\warlig  oc ti\bakadragen,  fa#än äf-
wen hon wisade @g mildare än förr.

Med barn+lig naivitet hängaf @g Aurelia åt @n kärlek;
för henne war den i%e något broµ, som hon må#e dölja
för wärlden, oc lika litet förmådde jag dölja den känªa,
hwari miµ lif fu\#ändigt uppgi%. Enhwar märkte för-
hå\andet me\an mig oc Aurelia, ingen talade därom,
ty man lä#e i fur#en+ bli%ar aµ om han o%så i%e gyn-
nade wår kärlek,  wi\e han åtmin#one #i\atigande öf-
werse därmed. Så kunde jag utan a\t twång o}a trä{a
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Aurelia, ibland äfwen utan wiµnen. Jag ªöt henne i
min famn, hon beswarade mina kyûar, men då jag kände
hur  hon  skälfde  af  jungfrulig  skygghet,  kunde  jag i%e
lämna  rum  åt  något  syndigt  begär;  hwarje  broµ+lig
tanke dog i den ry+ning, som genomfor mig. Hon såg i$-
ke ut aµ ana någon fara, oc det fann+ i själfwa werket
ej he\er någon, ty o}a när hon saµ bredwid mig ensam
i rummet, mäktigare än någonsin #rålande af himmelskt
behag, oc då kärleken+ wilda glöd wi\e upp]amma in-
om mig, såg hon på mig så obeskri]igt mildt oc kyskt,
aµ det  förekom mig som om himmelen  wi\e  förunna
mig aµ som en botfärdig syndare redan här på jorden
nalka+ helgonen. Ja, det war i%e Aurelia, utan den heli-
ga Rosalia själf, oc jag fö\ ti\ henne+ föµer oc utro-
pade: „O, du fromma oc heliga, hur kan då jordisk kärlek
ti\ dig få bo i miµ hjärta?“ — Då rä%te hon mig hand-
en oc sade med ljuf oc mild #ämma: „A%, jag är i%e
något helgon, men någorlunda from oc hå\er my%et,
my%et af dig!“

På ]era dagar hade jag i%e seµ Aurelia, hon hade fa-
rit med fur#innan ti\  eµ i närheten beläget  lu#ªoµ.
Jag uthärdade i%e längre, utan for dit. Ankommen dit
frampå qwä\en, wisade+ jag af en kammarfru, som jag
trä{ade i trädgården,  ti\  Aurelia+ rum.  Ty#,  my%et
ty# öppnade jag dörren, bedöfwande ªog en tung, blom-
#ermäµad do} emot mig. Minnen #ego upp inom mig
som dunkla drömmar, är det ej Aurelia+ rum på baro-
nen+ ªoµ, där jag … Wid denna tanke war det som om
bakom mig re#e @g en mörk ge#alt; „Hermogene+“ ropa-
de det inom mig. Förskrä%t sprang jag framåt, dörren
ti\ kabineµet war enda# ti\skjuten. Wändande mig ryg-
gen, knäböjde Aurelia framför en tabureµ,  hwarpå en
bok låg uppªagen. Fu\ af ånge# ka#ade jag en bli% bak-
om mig, jag såg ingenting oc utropade då i hög#a hän-
förelse:  „Aurelia, Aurelia!“ Ha#igt wände hon @g om,
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men innan hon hunnit resa upp, låg jag på knä bredwid
henne  oc hö\  henne hårdt  omfamnad.  „Leonard,  min
älskade“, hwiskade hon ty#.  Inom mig jä#e oc kokade
det af rasande begär, af wild oc syndig å#undan. Kra}-
lö+ låg hon i mina armar, henne+ hopknutna hår hade
lö# @g oc fö\ nu i yppiga lo%ar ned öfwer mina skuld-
ror, henne+ unga barm wä\de fram, hon qwed dämpadt
— jag kände i%e längre igen mig själf! Jag ly}e upp
henne, hon återwann @n kra}, en sä\sam glöd brann i
henne+  ögon,  oc eldigare än någonsin  beswarade hon
mina rasande kyûar. Då hörde+ eµ brusande bakom oß
som af #arka, mäktiga wing+lag, eµ skärande ljud, likt
ånge#skriet af en, som blifwit trä{ad ti\ död+, skar gä\t
genom rummet.  „Hermogene+“,  skrek  Aurelia oc sjönk
afswimmad ur miµ famntag. Gripen af wild fasa, ilade
jag därifrån! — I för#ugan möµe jag fur#innan, som
återkom från en promenad. Hon betraktade mig a\war-
ligt oc #olt, i det hon sade: „Det ty%e+ mig werkligen
my%et  egendomligt  aµ  trä{a er  här,  herr  Leonard!“
Kufwande min förwirring, swarade jag i en ton,  som
war för be#ämd för aµ wara paûande, aµ man o}a för-
gäfwe+ hade aµ kämpa mot #arka in]ytelser, oc aµ o}a
hwad som synte+ oski%ligt kunde wara me# paûande!

När jag i mörka naµen skyndade ti\baka ti\ residen+-
#aden, ty%te jag aµ någon sprang e}er mig oc aµ en
rö# hwiskade: „A … a\ … a\tid är ja … jag ho+ di …
dig lil-li\e … bro-o-der Medardu+!“ Då jag wände mig
om, kunde jag wäl märka aµ det enda# war min dubbel-
gångare+ fantom,  som spökade i min fantasi,  men jag
kunde i%e ªita mig lö+ från den ry+liga bilden, ja det
ty%te+ mig ªutligen, som om jag må#e tala med honom
oc beräµa aµ jag låtit skrämma mig af den galne Her-
mogene+; den heliga Rosalia sku\e snart bli min, ty för
det sy}et hade jag blifwit munk oc fåµ min prä#wig-
ning. Då skraµade oc #önade min dubbelgångare, som
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förr oc #ammade:  „Men fo … fort!“ — „Ge dig ti\
tål+“, swarade jag, „ge dig ti\ tål+, min goûe! A\t ska\
bli bra! Hermogene+ trä{ade jag i%e riktigt, han hade
eµ sådant där fördömdt kor+ på halsen som wi twå, men
min ]inka knif är ännu skarp oc spetsig nog.“ — „Hi …
… hihi … #ö-#öt ti\ bra … #ö-#öt ti … ti\ bra!“ Så
dog dubbelgångaren+ rö# bort i suset af morgonwinden,
som kom dragande från den #rimma af lågande purpur,
som brann i ö#er.

Jag hade ju# kommit hem, då jag blef befa\d ti\ fur-
#en. Han kom wänligt emot mig. „Ni har i själfwa wer-
ket i hög grad förwärfwat er min bewågenhet“, började
han; „jag kan i%e dölja för er aµ min wälwilja förwand-
lat+ i wänskap. Jag wi\e i%e gå mi#e om er, oc wi\ se
er ly%lig. Deßutom är man skyldig er a\t möjligt skade-
#ånd för hwad ni lidit.  Wet ni,  herr Leonard,  hwem
som föranledde räµegången mot er, hwem det war, som
anklagade er?“

„Nej, nådig herre.“
„Baroneûan Aurelia! … Ni häpnar? Ja, baroneûan

Aurelia, min bä#e herr Leonard, hon har hå\it er för
en kapu$iner. Han skraµade högt. Nå, wid Gud, är ni
en kapu$iner, så är ni den älskwärda#e, som eµ mänskligt
öga skådat!  Säg mig uppriktigt,  herr Leonard,  är det
werkligen eµ #y%e munk i er?“

„Nådig herre, jag wet ej hwad det är för eµ oblidt öde,
som a\tjämt wi\ göra mig ti\ denne munk, som … “

„Nå, nå, jag är ingen inqvisitor! Det wore i a\a fa\
fatalt  om ni  wore  bunden  af  något  lö}e.  Ti\  saken!
Sku\e ni wilja hämna+ på baroneûan Aurelia för den
skada, hon ti\fogat er?“

„I hwilket  människobrö#  kunde  wäl en  sådan tanke
upp#å gentemot en sådan huld oc himmelsk warelse?“

„Ni älskar Aurelia?“ Betraktande mig skarpt oc a\-
warligt,  framka#ade fur#en denna fråga. Jag teg oc
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lade handen på miµ brö#. Fur#en fortfor: „jag wet aµ
ni älskat Aurelia sedan det ögonbli%, då hon för för#a
gången inträdde i denna sal med fur#innan. Hon beswa-
rar er kärlek oc därti\ med en eld, som jag i%e ti\trodde
den milda Aurelia. Hon lefwer enda# genom er, fur#in-
nan har beräµat mig a\t.  Tror ni om jag säger,  aµ
Aurelia e}er er häktning öfwerlämnade @g åt en för-
twi]an, som lade henne på sjukbädden — oc bragte hen-
ne i död+fara? Aurelia ansåg er då som @n broder+ mör-
dare, hwilket gör henne+ smärta än oförklarligare. Re-
dan då war ni älskad. Nå, herr Leonard e\er he\re Herr
von Kr$szinski, ty ni är af adel, jag wi\ på eµ säµ, som
ska\ syna+ er angenämt, binda er wid hofwet. Ni äktar
Aurelia.  Inom få dagar [ra ni trolofningen,  oc jag
ska\ själf åtaga mig aµ företräda bruden+ fader.“ Jag
#od  #um,  sönderªiten  af  #ridiga  känªor.  „Adjö  herr
Leonard“,  ropade  fur#en  oc  a]äg+nade  @g  wänligt
winkande ur rummet.

Aurelia — min hu#ru! Hu#ru ti\ en broµ+lig munk!
Nej, det kunna ej dunkla makter ärna, hwad än må blif-
wa den arma+ öde! Besegrande a\t som re#e @g däre-
mot, qwar#od den tanken inom mig. Jag kände aµ eµ
beªut omedelbart må#e faµa+, men jag sökte förgäfwe+
eµ medel aµ utan smärta bli skild från Aurelia. Tanken
aµ i%e mer återse henne förefö\ mig outhärdlig, men aµ
hon sku\e bli min hu#ru uppfy\de mig med en för mig
själf oförklarlig afsky. Jag kände inom mig en tydlig an-
ing aµ, om den broµ+lige munken wågade #ä\a @g för
Herren+ altare för aµ där drifwa en broµ+lig lek med
@na heliga lö}en, sku\e den främmande målaren uppen-
bara @g, men i%e mildt trö#ande som i fängelset, utan
liksom  wid Fran$e+$o+  wigselakt  fruktan+wärdt  @ande
hämnd oc undergång, sku\e han komma oc #örta mig i
namnlö+ skam oc timligt oc ewigt fördärf. Men därpå
hörde jag otydligt en rö# inom mig: „oc likwäl må#e
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Aurelia bli din. Wanweµige dåre, hur tänker du kunna
ändra diµ öde.“ Oc sedan ljöd det åter: „Förbländade,
du syndar! Aldrig kan hon bli din, det är den heliga Ro-
salia själf, som du wi\ omfamna i jordisk kärlek!“

Sönderªiten af denna twedräkt me\an hemska makter,
kunde jag i%e tänka, i%e ana mig ti\ hwad jag borde gö-
ra för aµ und]y det fördärf, som ty%te+ hota från a\a
@dor. Förbi war nu denna hänry%ning, hwarunder hela
miµ lif oc miµ uppehå\ på baron von F:+ ªoµ synt+
mig enda# som en ry+lig dröm. I dy#er försagdhet såg
jag i mig själf enda# den uªe wällu#ingen oc förbryta-
ren. A\t som jag sagt ti\ domaren oc li]äkaren ty%te+
mig enda# som en dum, i\a påhiµad lögn; i%e en inre
#ämma hade intalat mig den, som jag welat öfwerbewi-
sa mig själf om.

Inåtwänd utan aµ war+na e\er se något utom mig,
smög jag mig öfwer gatan. Fur#innan+ wagn ru\ade
förbi, li]äkaren lutade @g ut ur fön#ret oc gaf mig eµ
wänskapligt  te%en;  jag  följde  honom  ti\  han+  bo#ad.
Han hoppade ur oc drog mig med @g upp på @µ rum
sägande: „Jag kommer ju# från Aurelia oc har my%et
aµ tala med er om. Å, ni hä}iga, obetänksamma männi-
ska, hwad har ni nu #ä\t ti\! Plöt+ligt som eµ spöke
har ni uppenbarat er för Aurelia, oc den #a%ar+ nerv-
swaga warelsen har blifwit sjuk däraf!“ Läkaren såg hur
jag bleknade. „Nå, nå“, fortfor han, så i\a är det i%e den
här gången, hon går nu åter omkring i trädgården oc
återwänder i morgon med fur#innan ti\ residenset. Kä-
re Leonard, Aurelia talade my%et om er, hon känner en
innerlig längtan aµ återse er för aµ be er om förlåtelse.
Hon tror aµ ni funnit henne dum oc dåraktig.“

Då jag i%e tänkte på händelsen på lu#ªoµet,  för#od
jag i%e Aurelia+ yµrande.

Läkaren wisade @g underräµad om fur#en+ afsikter,
han lät  mig  ganska  tydligt  för#å  deµa,  oc  med  den
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glädtiga  li]ighet,  hwarmed  han  behandlade  a\a  @na
ämnen, ly%ade+ han snart ry%a mig ur min dy#ra @n-
ne+#ämning, så aµ wårt samspråk blef muntert nog. Än
en gång beskref han hur han råkat Aurelia, hur hon likt
eµ barn, som ej helt kunnat hämta @g från en äng+lig
dröm, med halfªutna ögon, som logo i tårar, legat på
<ä+longen med det li\a hufwudet #ödt i handen oc för
honom klagat @na sjukliga visioner. Han upprepade hen-
ne+ ord i det han härmade den blyga ]i%an+ af läµa
su%ar  afbrutna  tal  oc  för#od,  i  det  han  skämtsamt
fram#ä\de henne+ klagomål, genom små ironiska infa\
så framhäfwa henne+ bild, aµ den #od munter oc lif+-
lefwande framför mig. Därti\ kom aµ han som kontra#
fram#ä\de den grawitetiska fur#innan, hwilket i%e litet
roade mig. „Hade ni någonsin tänkt“, sade han, „aµ så
my%et  underligt  sku\e  hända er i residenset? För# det
galna mißför#åndet, som förde er i kriminalräµen+ klor,
oc så  den werkligen  afund+wärda ly%a,  som  fur#en+
wänskap bereder er!“

„Jag må#e  werkligen ti\#å aµ det wänliga moµa-
gandet från fur#en+ @da från början gjort mig godt; lik-
wäl känner jag nu hur my%et jag #igit i han+ oc a\a+
aktning, hwilket jag ti\skrifwer den oräµ, jag lidit.“

„I%e så my%et det som en annan liten om#ändighet,
som ni kanske kan giûa.“

„Ingalunda.“
„Wiûerligen  ka\ar man er,  e}er  ni själf  önskar det,

helt enkelt herr Leonard som förr, men a\a weta nu aµ
ni är adel+man, emedan de underräµelser, man fåµ från
Posen, be#yrkt era uppgi}er.“

„Men hur kan deµa utöfwa något in]ytande på fur#-
en oc på den aktning,  jag åtnjuter  wid hofwet?  När
fur#en lärde känna mig oc inbjöd mig aµ wisa mig wid
hofwet,  inwände jag,  aµ jag enda# war af  borgerlig
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härkom#, men då sade fur#en aµ wetande adlade oc be-
räµigade aµ wi#a+ wid hofwet.“

„Han #ä\er @g så, i det han kokeµerar med @n upply#-
het oc @µ @nne för kon# oc wetenskap. Ni har nog i
hofkretsen märkt många borgerliga lärda oc kon#närer,
men  de  [nkänªiga  bland dem,  som  sakna  denna  läµ
spän#ighet i @µ wäsen, som säµer dem i #ånd aµ med
en glädtig ironi #ä\a @g på en #åndpunkt,  som höjer
dem öfwer det hela, ser man enda# sä\an här, e\er o%så
uteblifwa de a\dele+. Äfwen med den bä#a wilja aµ wi-
sa fördom+frihet, blandar @g i adeln+ beteende mot den
borgerlige eµ wißt något, som smakar af nedlåtenhet oc
fördragsamhet gentemot något i grund oc boµen oti\-
börligt;  det  fördrar  ingen  man,  som  med  beräµigad
#olthet känner aµ det är han som nedlåter @g oc må#e
wisa fördrag med det andligt låga oc osmakliga. Ni är
själf af adel, herr Leonard, men som jag hör teologiskt
oc wetenskapligt bildad. Däraf kommer det @g wäl aµ
ni är den för#e adel+man, ho+ hwilken jag i%e märker
något adligt i dålig mening. Ni kan mena aµ jag som
själf  borgerlig uµalar förutfaµade meningar,  e\er  aµ
något ti\#öµ mig personligen, som ho+ mig wä%t denna
fördom, men så förhå\er det @g ej. Jag ti\hör nu en
gång en af de klaûer, som undantag+wi+ i%e bloµ tolere-
ra+,  utan  werkligen  hy\a+  oc  omhulda+.  Läkare  oc
biktfäder äro regerande herrar, härskare öfwer kropp oc
själ, a\tså i hwarje fa\ af god adel. Matsmältningen oc
den ewiga fördömelsen kunna ti\ oc med oroa dem, som
me# lämpa @g för ho}jän#. I fråga om biktfäder gä\er
deµa enda# de katolska. De prote#antiska predikanterna,
åtmin#one på landet, äro enda# hu+of[$ianter, som se-
dan de rört nådiga herrskapet+ samweten, i a\ ödmjukhet
wid neder#a bordsänden wederqwi%a @g wid winet oc
#eken. Låt wara aµ det är swårt aµ öfwerwinna en in-
rotad fördom; det faµa+ do% me#adel+ god wilja, eme-
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dan mången adlig må#e ana aµ han enda# i egenskap af
sådan kan bewara en #ä\ning, ti\ hwilken wärlden i%e
annar+ ger honom någon räµ. Stolthet öfwer anor oc
adel är i wår, @g a\tmer förandligande tid en nä#an ko-
misk företeelse. Utgången från riddarwäsen, krig oc wa-
pen, bildar den en ka# be#ämd ti\ skydd för de andra
#ånden, oc den beskyddade+ subordinerade #ä\ning gent
öfwer skydd+herren upp#år af @g själ}. Den lärde må
berömma @g af @n wetenskap,  kon#nären af @n kon#,
handtwerkaren, köpmannen af @µ yrke, »se,« säger ridda-
ren, »där kommer en tyge\ö+ [ende, som I, som ären i
krig oerfarne, i%e kunnen mot#å, men jag, som är öfwad
i wapen, #ä\er mig framför er, oc hwad som är min lek
oc glädje räddar ert lif oc god+!« Do% a\tmer förswin-
ner det råa wåldet från jorden, a\tmer werkar oc ska-
par  anden,  oc  a\tmer  röje+  deß  a\besegrande  kra}.
Snart märker man aµ en #ark näfwe, eµ harnesk, eµ
draget swärd i%e rä%er ti\ aµ besegra hwad anden wi\;
ti\ oc med krig oc wapenöfning underka#a @g tiden+
andliga makt. Hwar oc en #ä\e+ a\tmer på egna föt-
ter, ur @n egen andliga förmåga må#e han ösa för aµ
göra @g gä\ande i wärlden, om o%så #aten ger honom
en bländande, yµre glan+. På en motsaµ prin$ip #öder
den  @g  från  riddarwäsendet  #ammande  andrygheten,
som enda# har @n grund i den satsen: »Mina förfäder
woro hjältar, a\tså är jag en dito.« A\t hänför @g ti\
hjältemod oc kropp+lig kra}. Starka, robu#a föräldrar
ha åtmin#one i regel likadana barn, oc krigiskt mod oc
@nnelag  gå likalede+  i  arf.  Aµ hå\a riddarka#en  ren
war därför under riddaretiden eµ beräµigadt kraf, oc
det war i%e en liten förtjän# för en fröken af gammal
äµ aµ ge lifwet åt en junker, ti\ hwilken de arma borg-
arne kunde bedja: »War snä\ oc ªuka oß i%e, utan skyd-
da oß för de andra junkrarne!« Med andliga förmögen-
heter förhå\er det @g i%e så. Wisa fäder få o}a dumma
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söner, oc ju# emedan tiden för det fysiska riddarskapet
skjutit åt @dan det psykiska, kunde det, då det gä\de aµ
bewisa @n ärfda adel, wara betänkligare aµ här#amma
från en Leibnitz än från Amadi+ af Ga\ien e\er en af
de urgamla riddarne af det runda bordet. I @n en gång
be#ämda riktning skrider tidsandan framåt, oc den an-
dryga  adeln+  #ä\ning  försämra+  märkbart.  För  den
sku\ är wäl deµa taktlösa, af erkännande oc widrig ned-
låtenhet blandade beteende mot de i wärld oc #at mäk-
tiga borgerliga  elementen  fo#er  af  en  dunkel,  försagd
känªa, i det adeln anar aµ i den wise+ ögon denna för-
åldrade grannlåt från en längesedan förswunnen tid fal-
ler  bort  oc friµ yppar en löjlig  nakenhet.  Himmelen
ware ta%, många adliga, män som qwinnor, för#å den-
na tiden+ ande oc i härlig ]ykt swinga de @g upp ti\
den höjd, som kon# oc wetenskap bjuda; deûa bli den där
gamla demonen+ sanna beswärjare.“

Li]äkaren+ tal hade fört mig in på eµ för mig främ-
mande gebit. Aldrig hade det fa\it mig in aµ re]ektera
öfwer adeln oc deß förhå\ande ti\ borgaren. Werkligen,
läkaren kunde ej ana aµ jag fordom hört ti\ den andra
klaûen af dem, hwilka enligt han+ på#ående i%e trä{a+
af adeln+ högfärd. War då i%e jag den högtaktade oc
wördade biktfadern i de förnäm#a adliga hemmen i B?
Nu för#od jag, hur jag själf spunnit widare miµ öde+
tråd, i det min adel upp#åµ ur namnet Kwie$ziszewo,
som jag kommit aµ nämna för den gamla hofdamen, oc
som ingaf fur#en tanken aµ förmäla mig med Aurelia.

Fur#innan  hade kommit  ti\baka.  Jag skyndade  ti\
Aurelia. Hon moµog mig med jungfrulig blyghet;  jag
ªöt henne i mina armar oc trodde i deµa ögonbli% aµ
hon kunde bli min hu#ru. Aurelia war ännu mera wek
oc hängifwen än annar+. Henne+ ögon #odo fu\a af
tårar, oc hon talade med en wemodigt bedjande ton likt
eµ barn, som gjort sura miner, men hwar+ wrede för-
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gåµ. Jag wågade aµ beröra miµ besök  i  fur#innan+
lu#ªoµ oc enwisade+ på henne aµ få weta a\t, aµ an-
förtro mig hwad som skrämt henne. Hon teg oc ªog ned
ögonen, men gripen af tanken på min grä+lige dubbel-
gångare ropade jag: „Aurelia, wid a\a helgon, hwad för
en ge#alt såg du bakom oß?“ Fu\ af förwåning, såg hon
på  mig,  henne+  bli%  blef  a\t  mera  #irrande,  sedan
sprang hon plöt+ligt  upp,  som om hon wi\e  ]y,  men
#annade oc sny}ade med händerna try%ta mot ögonen:
„Nej, nej, nej, det är ju i%e han!“ Mildt faµade jag om
henne, hon saµe @g utmaµad. „Hwem är det i%e?“ frå-
gade jag hä}igt, anande hwad som rörde @g inom hen-
ne. „A%, min älskade wän, sade hon ty# oc wemodigt,
„sku\e  du i%e anse  mig för en wanweµig swärmerska,
om jag sade dig a\t, hwad som a\tjämt för mig för#ör
njutningen af den me# oblandade kärlek+ly%a. En ry+lig
dröm går genom min lefnad, #ä\de  @g med @na för-
skrä%liga bilder me\an oß, redan då jag för#a gången
såg dig. Som på wingarna af en döden+ fågel swäfwade
den omkring  mig,  när du så plöt+ligt  inträdde i miµ
rum på ªoµet ho+ fur#innan. Wet, såsom du då gjorde,
knäböjde  en  gång  bredwid mig  en  skändlig  munk  oc
wi\e mißbruka en helig bön ti\ en ne+lig synd. Medan
han likt eµ li#igt djur lurande på byte, smög omkring
mig, blef han min broder+ mördare. A%, oc du! … Di-
na anlet+drag … diµ tal … oc den bilden! Låt mig ti-
ga om den saken, låt mig tiga!“ Ti\bakaböjd, i hal]ig-
gande #ä\ning oc med hufwudet  #ödt  i handen,  saµ
Aurelia uppkrupen i so{hörnet,  oc än yppigare fram-
trädde henne+ unga kropp+ swä\ande konturer. Jag #od
framför henne, oc mina ögon froûade af henne+ oändli-
ga behag, men med lu#känªan kämpade eµ djäfwulskt
hån, som inom mig ropade: Oly%saliga, åt satan sålda,
du ]ydde undan munken, som under bönen+ tä%mantel
wi\e förleda dig ti\ synd, oc nu är du han+ brud —
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han+ brud! I deµa ögonbli% war den rena kärlek, som
en himmelsk #råle synte+ ha upptändt ho+ mig, då jag,
befriad från fängelse oc död, återsåg henne i parken, helt
oc hå\et förswunnen, oc tanken aµ henne+ undergång
sku\e bli min lefnad+ glan+punkt uppfy\de mig. Aurelia
blef ka\ad ti\ fur#innan. Jag för#od aµ Aurelia+ lif
må#e #å i eµ hemligt,  för mig obekant samband med
mina egna lefnad+förhå\anden, oc jag fann ingen ut-
wäg aµ få kännedom därom, emedan Aurelia ej, oaktadt
mina böner, wi\e tyda deûa lö# framka#ade yµranden.
Slumpen afªöjade hwad hon tänkt förtiga. En dag be-
fann jag mig i den hofämbet+man+ rum, hwilken det å-
låg aµ ti\ po#en befordra fur#en+ oc ho{olket+ privat-
bref. Han war ju# frånwarande, då Aurelia+ kammar-
jungfru kom in med eµ tjo%t bref, som hon lade bland de
andra, redan på bordet be[ntliga. Med en ]yktig bli%
upptä%te  jag aµ adreûen  war ti\  abbediûan,  fur#in-
nan+ sy#er,  oc egenhändigt skrifwen af Aurelia. Med
blixten+  snabbhet  genomfor  mig  tanken  aµ där kunde
jag [nna a\t  det,  som jag hiµi\+  ej  kunnat  utforska.
Innan ämbet+mannen återkom, war jag borta med Au-
relia+ bref.

Du, munk e\er lekman, som af miµ lif ärnar hämta
lärdom oc warning, lä+ deûa blad, som jag här infogar,
lä+ en ren  oc from ]i%a+  bekännelser,  fuktade  af  en
ångrande oc förtwi]ad syndare+ biµra tårar!

Aurelia ti\ abbediûan i $i+ter$iensernunnorna+ klo-
#er i …

Min kära, goda moder! Med hwilka ord ska\ jag
omtala för dig aµ diµ barn är ly%ligt, aµ ändtligen
den hemska ge#alt, hwilken lik eµ förskrä%ligt, hot-
fu\t spöke, i miµ lif skö]at a\a blommor, omintet-
gjort a\a förhoppningar, lagt+ i bann af kärleken+ gu-
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domliga tro\makt. Nu gör det mig ondt aµ jag i%e
för dig liksom i en helig bikt öppnade hela miµ hjärta,
då du kom aµ tala om min oly%lige broder oc min
far, som grämelsen dödade, oc uppräµade mig i min
trö#lösa sorg. Do%, nu för# får jag kra} aµ för dig
yppa den dy#ra hemlighet, som låg gömd i djupet af
miµ brö#. Det är liksom om en ond oc hemsk makt
på bedrägligt säµ föregy%lade mig miµ lif+ hög#a
ly%a i form af en fasawä%ande skrä%bild. Det war
som om jag ªungade+ hit oc dit på eµ böljande haf i
fara kanske aµ utan räddning gå förlorad. Do% lik-
som genom eµ underwerk bi#od mig himmelen i sam-
ma ögonbli%, jag war nära aµ bli outsägligt oly%lig.
För aµ säga a\t, må#e jag gå ti\baka ti\ min tidiga
barndom, ty redan då lade+ inom mig eµ frö, som se-
dermera fördär]igt spirade upp. Jag war enda# tre
e\er fyra år gammal, när jag en gång i wåren+ sköna-
#e tid lekte med Hermogene+ i ªoµ+trädgården. Wi
plo%ade a\ehanda blommor, oc Hermogene+, som an-
nar+ i%e hade någon lu# därti\, ]ätade kransar åt
mig oc smy%ade mig därmed. „Nu skola wi gå ti\
mor“, sade jag, då han a\dele+ öfwerhöljt mig med
blommor, men Hermogene+ sprang ha#igt upp oc ro-
pade med wild rö#: „Låt oß #anna här liten, mor är i
blåa kabineµet oc talar med djäfwulen!“ Jag för#od
i%e a\+ hwad han wi\e säga, men blef likwäl #el af
skrä% oc började aµ gråta helt jämmerligt. „Dumma
sy#er,  hwad  tjuter  du  för?“  ropade  Hermogene+,
„mor talar a\a dagar med djäfwulen, oc han gör
henne  ingenting.“  Jag  war  rädd  för  Hermogene+,
emedan han #irrade så mörkt framför @g oc talade så
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råµ,  oc ty#nade.  Wår mor war redan då  my%et
sjuklig, hon hemsökte+ o}a af fruktan+wärda kramp-
anfa\, som öfwergingo i en död+liknande dwala. Wi,
jag oc Hermogene+, blefwo då ledda bort. Jag upp-
hörde ej aµ klaga, men Hermogene+ sade do}: „Djäf-
wulen har gjort det.“ På deµa säµ waknade i miµ
barn+liga @nne tanken aµ mor hade gemenskap med
eµ elakt oc fult spöke, ty på annat säµ kunde jag i%e
före#ä\a mig djäfwulen, emedan jag då war obekant
med kyrkan+ läror. En dag blef jag lämnad ensam, jag
kände mig hemsk ti\ mod+ oc kunde i%e ]y för skrä%,
då jag märkte aµ jag ju# befann mig i blåa kabineµet,
där  mor  e}er  Hermogene+'  på#ående  brukade  tala
med djäfwulen. Dörren öppnade+, oc mor kom in a\-
dele+ likblek oc #ä\de @g framför den tomma wäg-
gen. Hon ropade med dämpad oc klagande #ämma:
„Fran$e+$o, Fran$e+$o!“ Då praßlade oc rörde det
@g  bakom  wäggen,  den  delade  @g,  oc  en  bild  i
kropp+#orlek af en skön man, klädd i en egendomlig
violeµ mantel, blef synlig. Ge#alten oc mannen+ an-
lete gjorde på mig eµ obeskri]igt intry%, jag jublade
af glädje; oc mor, som nu [% se mig, ropade hä}ig:
„Hwad har du här aµ göra Aurelia? Hwem har fört
dig hit?“ — Min mor, annar+ så mild oc god, war
wredare än jag någonsin seµ henne. Jag trodde, aµ
jag war skulden därti\. „A%“, #ammade jag gråtan-
de, „de ha lämnat mig här, jag wi\e ju inte #anna.“
När jag  märkte  aµ bilden  förswunnit,  ropade  jag:
„A% den wa%ra ta]an, hwad war det för en wa%er
ta]a!“ Mor ly}e upp mig, kyßte oc smekte mig oc
sade: „Du är miµ kära, goda barn, men den bilden får
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ingen se, oc nu är den borta för a\tid!“ Jag anför-
trodde ingen hwad som händt, men ti\ Hermogene+
sade jag en gång: „Hör, mor talar inte med djäfwulen
utan med en wa%er man, men han är enda# en bild,
som kommer fram, då mor ka\ar.“ Då #irrade Her-
mogene+ #elt framför @g oc mumlade: „Djäfwulen
kan se ut som han wi\, säger herr patern, men mor gör
han ändå ingenting.“ En ry+ning öfwerfö\ mig, oc
jag bad Hermogene+ innerligt aµ i%e mer tala om
djäfwulen. Wi kommo nu ti\ hufwud#aden, oc bil-
den gi% mig ur minnet oc kom i%e en+ ti\baka, då wi
e}er mor+ död återwände ti\ landet. Den ]ygel af
ªoµet, där det blåa kabineµet låg, förblef obebodd.
Där lågo ju min mor+ rum, som min fader i%e kunde
beträda utan aµ gripa+ af de smärtsamma#e minnen.
En reparation af byggnaden gjorde det ªutligen nöd-
wändigt aµ öppna rummen; jag kom in i blåa kabi-
neµet, då arbetarne ju# woro syûelsaµa med aµ bryta
upp golfwet. När en af dem kom aµ ly}a upp en pa-
nel i midten af rummet, praßlade det i wäggen, den
delade @g, oc bilden af den obekante mannen blef syn-
lig. Man upptä%te en fjäder i golfwet, hwilken, när
man rörde wid den, saµe maskinen bakom wäggen i
rörelse. Nu kom jag li]igt ihåg det där ögonbli%et i
min barndom, min moder #od ånyo framför mig, oc
jag fä\de heta tårar, men kunde ej wända bort bli%en
från den främmande sköne mannen, som såg på mig
med ögon, som nä#an synte+ ha lif. Man hade sanno-
likt beräµat för min far hwad som ti\dragit @g, han
kom in, medan jag ännu #od framför bilden. E}er en
enda bli% därpå, blef han #ående som gripen af häp-
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nad  oc  mumlade:  „Fran$e+$o,  Fran$e+$o!“  Sedan
wände han @g raskt ti\ arbetaren oc befa\de med
hög rö#: „Bryt ut ta]an ur wäggen där, ru\a ihop
den oc ge den ti\ Reinhold!“ Det förekom mig som
om jag aldrig mer sku\e få återse den sköne, härlige
mannen, som i @n underbara dräkt ty%te+ mig som en
maje#ätisk andarne+ fur#e, oc likwäl hö\ mig en oöf-
werwinnerlig skygghet ti\baka från aµ bedja min far
aµ åtmin#one i%e låta för#öra ta]an. Inom få da-
gar förswann do% det intry%, som händelsen med bil-
den e}erlämnat, spårlö# ur miµ minne. Jag war re-
dan fjorton år oc en så yr, obetänksam warelse, aµ
jag egendomligt #a% af mot den a\warlige, högtidli-
ge Hermogene+, oc min far o}a sade aµ Hermogene+
mera liknade en #i\sam ]i%a oc jag en uppªuppen
pojke. Men deµa ändrade @g snart. Hermogene+ bör-
jade aµ med lidelse oc kra} bedrifwa ridderliga id-
roµer. Han lefde enda# i #rider oc ªaktningar, hela
han+ själ uppfy\de+ däraf, oc när ju# då eµ krig in-
bröt, bad han ifrigt far aµ få ta tjän#. Wid samma
tid kom det öfwer mig en oförklarlig #ämning, som
jag ej kunde tyda oc som gjorde mig a\dele+ för#örd.
Eµ egendomligt i\abe[nnande ty%te+ wåldsamt an-
gripa a\a mina lif+andar. O}a war jag nära aµ fa\a
i wanmakt, då kommo a\ehanda underliga bilder oc
drömmar för mig, det förekom mig som om jag såge in
i en lysande himmel, fu\ af salighet oc wä\u#, oc
kunde ej  som eµ sömndru%et barn ªå upp ögonen.
Utan aµ weta hwarför, kunde jag wara bedröfwad
ti\ död+ e\er uppªuppet glad. Wid ringa#e anled-
ning #örtade tårarne ur  mina ögon,  en oförklarlig
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trängtan #egrade+ o}a ti\ kropp+lig smärta, så aµ al-
la mina lemmar ry%te som i kramp. Min far märkte
miµ ti\#ånd, ti\skref det en öfwerretning af nerverna,
oc sökte bot ho+ läkaren, som ordinerade en mängd
medel, som blefwo werkning+lösa. Jag wet själf i%e
hur det kom @g, plöt+ligt wisade @g för mig den göm-
da bilden af den främmande mannen så li]igt, aµ jag
ty%te aµ han #od framför mig, seende på mig med
medlidsamma bli%ar. „A%, må#e jag då dö? Hwad
är det som så outsägligt plågar mig?“ ti\ropade jag
drömbilden; då log den obekante oc swarade: „Du äl-
skar mig Aurelia, det är diµ qwal, men kan du bryta
en ti\ Gud inwigd man+ trohet+lö}e?“ Ti\ min häp-
nad war+nade jag nu aµ den obekante bar en kapu$i-
ner+ orden+dräkt. Wåldsamt samlade jag a\ kra} för
aµ wakna ur miµ drömti\#ånd. Det ly%ade+. Jag
war fu\t öfwertygad aµ munken warit en bedräglig
lek af min inbi\ning oc anade likwäl tydligt aµ kärle-
ken+ hemlighet gåµ upp för mig. Ja! — Jag älskade
den okände  med  den waknade känªan+ fu\a #yrka,
med den lidelse oc innerlighet, hwaraf eµ ungt hjärta
är mäktigt. I deûa ögonbli% af drömmande grubbel,
då jag menade mig se den obekante, synte+ miµ i\amå-
ende ha nåµ @n höjdpunkt, jag blef synbart bäµre un-
der det aµ min nervswaghet blef mindre, oc enda#
det ihärdiga fa#hå\andet af bilden oc den fanta#iska
kärleken ti\ eµ wäsen, som enda# lefde inom mig, gaf
mig utseendet af en drömmerska. Jag war #um gent
emot a\a; i sä\skap saµ jag orörlig, oc i det jag syûel-
saµe mig med miµ ideal, gaf jag i%e akt på hwad man
sade oc gaf tokiga swar, så aµ man må#e anse mig
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för en enfaldig warelse. I min broder+ rum såg jag en
bok ligga på bordet, jag ªog upp den, det war en från
engelskan öfwersaµ roman med titel »Munken«. En
i+ka\ ry+ning genombäfwade mig wid tanken på aµ
min obekante älskling war en munk. Jag hade aldrig
anat aµ kärleken ti\ en wid himmelen wigd man wore
syndig, nu kom jag plöt+ligen aµ tänka på drömge#al-
ten+ ord: „Kan du bryta en gudawigd+ lö}e?“ — oc
nu för# kunde de djupt såra mig. Det förekom mig
som om denna bok kunde ge mig förklaring. Jag tog
den in ti\ mig oc började läsa, den underbara hi#ori-
en ry%te mig med @g, men då det för#a mordet in-
träffa, som den, sedan han gi% i förbund med den on-
de, a\t djupare sjunkande munken förbröt, grep mig en
namnlö+  fasa,  ty  jag  tänkte  på  Hermogene+'  ord:
„Mor talar med djäfwulen!“ Nu trodde jag aµ liksom
munken i romanen, wore den obekante en som sålt @g
ti\ den onde, som wi\e lo%a mig i fördärfwet. Oc
do% kunde jag ej kufwa den kärlek,  som lefde inom
mig. Nu för# wißte jag aµ det fann+ en broµ+lig kär-
lek, med afsky motarbetade jag den känªa, som fy\de
min barm, oc denna kamp gjorde mig egendomligt
retlig, o}a grep mig i närheten af män en hemsk kän-
ªa, emedan det förekom mig som munken wore där för
aµ gripa mig oc föra mig i fördärfwet. Reinhold
kom ti\baka från en resa oc beräµade my%et om en
kapu$iner  Medardu+,  widt  oc bredt  beryktad  som
predikant,  oc som han själf  med  beundran åhört i
… r. Jag tänkte på munken i romanen, oc en sä\sam
aning [% in#eg ho+ mig aµ den älskade oc fruktade
drömbilden ju# kunde wara denne Medardu+. Tanken
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war förskrä%lig för mig, jag wißte själf i%e hwarför,
oc miµ ti\#ånd blef för pinsamt aµ uthärda. Jag
sam i eµ haf af aningar oc drömmar. Förgäfwe+ sök-
te jag ur miµ inre förjaga munken+ bild; jag oly%liga
barn kunde i%e emot#å kärleken ti\ den åt gudomen
inwigde. En andlig besökte en gång, som han wäl o}a
brukade, min fader. Han utlät @g widly}igt om djäf-
wulen+ mångahanda anfäktningar, oc mången gni#a
fö\ i min själ, medan den andlige beskref det trö#lösa
ti\#åndet i eµ ungt @nne, ti\ hwilket den onde wi\e
bana @g wäg, oc som enda# gjorde swagt mot#ånd.
Min far ti\fogade åtski\igt, liksom om han talade om
mig. „Enda# en obegränsad ti\försikt“, sade prä#en,
„enda# oryggligt förtroende i%e så my%et ti\ wän-
ner, som ti\ religionen oc henne+ tjänare, kan bringa
räddning.“ Deµa märkwärdiga samtal be#ämde mig
ti\ aµ söka kyrkan+ trö# oc aµ läµa miµ brö# ge-
nom en ångerfu\ bekännelse i den heliga bikten. Biµi-
da följande morgon wi\e jag, enär wi ju# befunno oß
i residenset, gå ti\ den i närheten af wårt hem belägna
klo#erkyrkan.  Det  war en  qwalfu\  oc förskrä%lig
naµ,  som  jag  hade  aµ  genomwaka.  Afskywärda,
broµ+liga bilder, som jag aldrig seµ e\er tänkt, dref-
wo @µ gy%el omkring mig, men midt ibland dem #od
munken, rä%ande mig handen som ti\ räddning, oc
ropade: „Säg bloµ aµ du älskar mig oc du ska\ bli
befriad från a\ nöd!“ Mot min wilja må#e jag då ut-
ropa: „Ja, Medardu+, jag älskar dig!“ — oc på en
gång förswunno helwete+andarne. Slutligen #eg jag
upp, klädde mig oc gi% ti\ klo#erkyrkan.
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I färgrika #rålar bröt morgonljuset in genom de
brokiga fön#ren, en lekbroder sopade gångarne. I%e
långt från @doporten, hwarigenom jag inträdt, #od
eµ altare, inwigt åt den heliga Rosalia, där hö\ jag
en kort bön oc gi% sedan ti\ en bikt#ol, där jag såg
en munk. Hjälp, heliga himmel! — Det war Medard-
u+! Utan a\t twifwel — en högre makt sade mig det.
Då grep+ jag af en wansinnig ånge# oc kärlek, men
jag kände aµ enda# #åndaktigt mod kunde rädda mig.
För honom själf biktade jag min syndiga kärlek, ja, än-
nu mera. Ewige Gud! I deµa ögonbli% synte+ det
mig som om jag redan o}a i trö#lö+ förtwi]an för-
bannat de heliga band, som bundo min älskade, oc o%
så deµa biktade jag. »Dig själf, Medardu+, dig själf är
det som jag älskar så outsägligt.« Deµa war de @#a
ord, som jag kunde uµala, men nu ]öt kyrkan+ lind-
rande trö# som himmelsk balsam från munken+ läppar,
oc denne ty%te+ mig ej mera wara Medardu+. Strax
därpå tog mig en gammal, ärewördig pilgrim på @na
armar oc bar mig långsamt genom kyrkan+ gångar ut
ti\  hufwudportalen.  Han talade  heliga  oc härliga
ord, men jag insomnade som eµ barn, waggadt af mil-
da  oc ljufwa  toner.  Jag  förlorade  medwetandet.
När jag waknade, låg jag påklädd på so{an i miµ
rum. „Ta% ware Gud oc helgonen, krisen är öfwer,
oc hon hämtar @g“, ropade en rö#. Det war läkaren,
som sade deûa ord ti\ min fader. Man omtalade för
mig aµ man på morgonen funnit mig #el oc i eµ
död+liknande ti\#ånd oc fruktat för eµ nervªag. Du
ser,  kära,  fromma moder,  aµ min bikt  ho+  munken
Medardu+ enda# warit en li]ig dröm under miµ öf-
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werretade ti\#ånd, men den heliga Rosalia, ti\ hwil-
ken jag o}a bad, oc inför hwilken+ bild jag o%så o}a
i drömmen bönfö\, har wäl låtit det syna+ mig så, på
det jag sku\e rädda+ från den onde+ för mig utlagda,
argli#iga snaror. Kärleken ti\ gy%elbilden i munkkå-
pan war nu förswunnen ur miµ inre. Jag ti\frisknade
fu\#ändigt oc kunde nu för# glad oc okon#lad lef-
wa miµ lif. Men, räµwise Gud, än en gång sku\e den
förhatlige  munken så  godt  som ge  mig  död+#öten.
Den munk, som infann @g på ªoµet, igenkände jag ö-
gonbli%ligen som den Medardu+, för hwilken jag bik-
tat. „Det är den djäfwul, med hwilken wår mor talat,
akta dig, han lägger ut snaror för dig!“ utropade a\-
tid den oly%lige Hermogene+. A%, jag hade i%e be-
hö}  denna  warning.  Från  för#a  ögonbli%et,  då
munken såg på mig med ögon, som gni#rade af broµ+-
ligt begär oc sedan i hy%lad hänry%ning anropade
den heliga Rosalia, förekom han mig hemsk oc för-
skrä%lig. Du wet redan, kära, goda moder, a\t det
ry+liga, som sedan inträ{ade. A%, men jag må#e äf-
wen ti\#å för dig aµ munken war de#o farligare för
mig, som djupt i miµ inner#a upp#od en känªa lik
den, jag hy#e, när tanken på synd för# födde+ inom
mig oc då jag så hårdt må#e kämpa mot den onde+
fre#elser. Det fann+ ögonbli%, då jag trodde på den
hy%lande  munken+  fromma  tal,  ja,  hwarunder  det
ty%te+ mig som om från honom ut#rålade en him-
melsk gni#a, som ho+ mig kunde upptända en ren, öf-
werjordisk  kärlek.  Oc  sedan  för#od  han  aµ  med
skändlig li# ti\ oc med i högtidlig andakt upptända
en helwetisk  glöd.  Som en mig bewakande skydd+-
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ängel sände+ min broder ti\ mig af helgonen, som jag
innerligt anropade om hjälp. Tänk dig, kära moder,
min fasa, när här, #rax sedan jag kom ti\ hofwet, ti\
mig framträdde en man, i hwilken jag wid för#a an-
bli%en ty%te mig återse munken Medardu+, oaktadt
han war klädd som en wärld+lig. Jag fö\ i wanmakt,
då jag såg honom. Då jag uppwaknade i fur#innan+
armar, utropade jag högt: „Det är min broder+ mör-
dare!“ „Ja, det är det“, sade fur#innan, „den förkläd-
de munken Medardu+, som ]ydde ur klo#ret. Den på-
fa\ande likheten med han+ far, Fran$e+$o … !“ Hjälp
o himmel! I det aµ jag nedskrifwer deûa ord, far en
i+ka\ ry+ning genom mina lemmar. Min moder+ bild,
det war Fran$e+$o … den swekfu\e munk, som plåga-
de mig, bar han+ drag! Medardu+, honom igenkände
jag som den drömbild, för hwilken jag biktat. Medar-
du+ är Fran$e+$o+ son, Fran+, som du, min goda mo-
der, lät uppfo#ra i fromhet, oc som nedsjönk i synd
oc broµ. Hwad för en förbindelse hade min moder
med den där Fran$e+$o, då hon i hemlighet gömde på
han+ bild oc wid åsynen däraf synte+ hänge @g åt
minnet af en ly%salig tid? Hur kom det @g aµ Her-
mogene+ i denna bild såg djäfwulen själf, oc aµ deµa
blef  orsaken  ti\  min  egendomliga  förwi\else?  Jag
försjönk i aningar oc twifwel. Helige Gud, har jag
nu  ªuppit  undan  den  onda  makt,  som  omgarnade
mig? O, nej, jag kan i%e skrifwa mer, det förekommer
mig som om jag wore försänkt i en mörk naµ, utan aµ
en enda hoppet+ #järna ly#e, som wänligt kunde wisa
mig den wäg, jag borde gå.
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(Några dagar senare.)

Nej! Inga mörka twifwel böra för mig fördy#ra de
klara solsken+dagar, som uppgåµ för mig. Den äre-
wördige pater Cyri\u+ har som jag wet för dig, trofa-
#a moder, utförligt beräµat hwilken farlig wändning
Leonard+ pro$eß tog, som genom min öfwerilning öf-
werlämnade+  i  kriminaldom#olen+  händer.  Aµ  den
werklige Medardu+ sedermera blef fångad, aµ han+
kanske låtsade wansinne snart nog gaf med @g, aµ han
ti\#od @na ogärningar oc inwäntar @µ räµmätiga
#ra{ oc aµ … do%, jag wi\ i%e säga mera, för aµ
diµ hjärta i%e måµe såra+ af den broµ+ling+ ne+liga
öde, hwilken som barn war hofwet+ enda samtal+äm-
ne. Man ansåg Leonard för en förªagen, hårdna%ad
förbrytare, emedan han nekade ti\ a\t. Gud i himme-
len! Dera+ tal war mig som dolk#ygn, ty en rö# sade
inom mig: „Han är oskyldig, oc det ska\ bli klart som
en dag!“ Jag kände det djupa#e medlidande med ho-
nom oc må#e ti\#å för mig själf aµ han+ bild, som
jag återka\ade i miµ minne, ho+ mig wä%te känªor,
som jag ej kunde mißtyda. Ja, jag älskade honom re-
dan outsägligt, då wärlden ännu hö\ honom för en
skändlig förbrytare. Eµ under må#e rädda honom oc
mig, ty jag sku\e döµ, om Leonard fa\it i bödeln+
händer.  Han är oskyldig,  han älskar mig,  oc snart
ska\ han helt wara min. En dunkel aning från mina
tidiga barnaår går upp för mig i waken oc ly%salig
werklighet. O, gif mig oc min älskade din wälsignelse,
goda moder! O, kunde diµ ly%liga barn wid diµ hjär-
ta riktigt få gråta ut @n himmelska fröjd! Leonard lik-
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nar fu\#ändigt den där Fran$e+$o, han förefa\er en-
da# #örre oc skiljer @g genom eµ wißt karakteri#iskt
drag, som är han+ nation eget (du wet aµ han är po-
la%) märkbart från Fran$e+$o oc munken Medardu+.
Öfwer hufwud taget, war det werkligen dumt aµ om
o% för eµ ögonbli% anse den genialiske, wärld+wane,
härlige Leonard för en förlupen munk. Men så #arkt
är ännu det fruktan+wärda intry%et af skrä%s$enerna
på wårt ªoµ, aµ o}a, om Leonard oförmodadt kom-
mer in oc ser på mig med @na #rålande ögon, som
bloµ a\tför my%et likna Medardu+', faµar mig en o-
friwi\ig  ry+ning,  oc  jag  löper  fara  aµ  med  min
barn+lighet kränka min älskade. Det syne+ mig som om
prä#en+ wälsignelse kunde förjaga deûa mörka ge#al-
ter, som likt hotande molnskuggor förmörka miµ lif.
Inneªut,  dyra  moder,  mig  oc min  älskade  i  dina
fromma böner!  Fur#innan önskar  aµ  förmälningen
snart ska\ äga rum, jag ska\ skrifwa ti\ dig om dagen
på det aµ du då må tänka på diµ barn i denna henne+
lif+ högtidliga oc öde+digra #und o.s.w.
Åter oc åter lä#e jag Aurelia+ bref. Det war som om

den himmelska själ, som ly#e fram däri, trängde in i mig
själf oc med @n rena #råle ªä%te a\ syndig oc broµ+-
lig glöd. Wid åsynen af Aurelia kom en helig skygghet
öfwer mig, oc jag wågade ej som förr öfwerhopa henne
med #ormande smekningar. Aurelia märkte miµ föränd-
rade uppförande, ångerfu\ ti\#od jag för henne rofwet
af brefwet ti\ abbediûan, jag urskuldade mig med eµ in-
re twång, som jag ej kunnat emot#å, oc på#od aµ en
högre, på mig inwerkande makt welat för mig yppa hen-
ne+ vision om bikt#olen för aµ wisa mig aµ wår förbin-
delse wore deß ewiga rådªut. „Ja, du fromma, himmel-
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ska barn“, sade jag, „o%så jag hade en gång en besynner-
lig dröm, hwari du för mig ti\#od din kärlek, men jag
war en oly%lig, af ödet kroûad munk, hwar+ barm war
sönderªiten af a\a helwetet+ qwal. Dig, dig älskade jag
med outsäglig glöd, do% eµ broµ, eµ dubbelt skändligt
broµ war wår kärlek, ty jag war en munk oc du den he-
liga Rosalia.“ Förskrä%t sade Aurelia: „För Gud+ sku\,
det [nne+ en djup outforskad hemlighet i wårt lif; a%,
låt oß aldrig röra wid ªöjan, som gömmer den, hwem
wet hwad för hemskt oc ry+ligt som [nne+ där bakom!
Låt oß fromt oc trofa# i kärlek wara hwarandra hän-
gifna, så skola wi kufwa den onda makt, hwar+ ande kan-
ske [entligt hotar oß. Aµ du lä#e miµ bref, det må#e så
wara; a%, jag själf hade bort yppa a\t, ty ingen hemlig-
het bör [nna+ oß eme\an. Oc likwäl förekommer det
mig, som om du kämpade med något som fördär]igt in-
gripit i diµ lif oc som du af onödig skygghet ej kan få
öfwer läpparne. War uppriktig Leonard! A%, hur sku\e
ej en frimodig bekännelse läµa diµ brö#, oc wår kärlek
sku\e då lysa än klarare.“ Wid deûa Aurelia+ ord kände
jag wiûerligen smärtsamt hur sweket+ ande bodde inom
mig oc hur jag ännu för eµ par ögonbli% sedan broµ+-
ligt  bedragit  det  fromma  barnet;  #arkare  oc #arkare
blef denna känªa, jag må#e säga Aurelia a\t, a\t, oc
do% winna henne+ kärlek. „Aurelia … du heliga — som
räddat mig från … “ I samma ögonbli% kom fur#innan
in, åsynen af henne  ka#ade mig ti\baka i eµ helwete,
fu\t af hån oc onda tankar. Hon må#e nu tåla mig,
jag #annade qwar oc bemöµe henne kä%t oc dri#igt i
egenskap af Aurelia+ brudgum. För öfrigt war jag en-
da# fri från de onda tankarne, då jag war ensam med
Aurelia,  men  då uppgi%  för  mig  himmelen+  salighet.
Nu för# önskade jag li]igt min förmälning med Aure-
lia.
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En naµ såg jag min moder tydligt framför mig, jag
wi\e  gripa henne+  hand oc war+nade  aµ det  enda#
war eµ fantom. „Hwarför denna dumma wi\a“, ropade
jag wred, då ]öto klara tårar ur min moder+ ögon oc
förwandlade+ i @lfwerglänsande #järnor, hwarur lysan-
de droppar fö\o oc kretsade omkring miµ hufwud som
om de wi\e bilda en helgongloria: do%, a\tjämt sönder-
ref en swart oc hemsk hand kretsen. „Du, som jag födde
ren från hwarje mißgärning“, sade min mor med mild
rö#“, är nu din kra} bruten, så aµ du ej förmår mot#å
satan+ lo%elser? Nu kan jag genomskåda dig, ty bördan
af det jordiska är tagen från mig! Re+ dig upp, Fran$i+-
$u+! Jag wi\ pryda dig med blommor oc band, ty nu
är den helige Bernhard+ dag inne, oc du må#e åter bli
ti\ den fromme goûen!“ Då förefö\ det mig som om jag
må#e upp#ämma en hymn ti\ helgonet+ pri+, men eµ
afskywärdt oljud  blandade+ in däri, min sång blef  eµ
wildt tjut, oc me\an mig oc min moder nedfö\ raß-
lande en swart ªöja.

Några dagar e}er denna vision möµe jag kriminaldo-
maren på gatan. Han gi% wänligt emot mig. „Wet ni“
började han „aµ pro$eûen mot kapu$inermunken Medar-
du+ ånyo blifwit twifwelaktig? Domen, som hög# san-
nolikt  lydt  på död+#ra{,  lär redan warit a{aµad, då
han återigen wisade spår ti\ wansinne. Kriminaldom#o-
len erhö\ nämligen underräµelse om han+ moder+ död,
jag delgaf honom den, då skraµade han ti\ oc ropade
med en rö#, som kunnat injaga fasa ho+ den modiga#e:
»Ha, ha, ha! prinseûan af … « (han nämnde namnet på
gemålen ti\ wår fur#e+ mördade broder) »är ju redan
död för länge sedan!« Man har nu förfogat om läkare-
undersökning,  man tror do% aµ munken+ wansinne är
låtsadt.“ Jag lät beräµa mig om dag oc timme för min
moder+ död. I samma ögonbli%, som hon dog, hade hon
wisat @g för mig, oc min bloµ a\t för läµ glömda mo-
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der war nu medlerska me\an mig oc den rena själ, som
sku\e  bli  min.  På grund  af denna underräµelse  själf
mildare oc wekare, ty%te  jag mig nu för# helt  för#å
Aurelia+ kärlek; som om hon warit eµ mig beskärmande
helgon,  wågade jag knappa# widare lämna henne,  oc
min dy#ra hemlighet blef, då den nu i%e längre trängde
@g  på mig,  eµ  för  mig  själf  outrannsakligt,  af  högre
makter be#ämdt öde.

Den af fur#en utsedda dagen för förmälningen war
inne. Aurelia wi\e wiga+ tidigt på morgonen framför
den heliga Rosalia+ altare i den närbelägna klo#erkyr-
kan. Wakande oc för för#a gången på länge under in-
nerlig  bön  ti\bragte  jag naµen.  A%,  jag förbländade
kände i%e aµ den bön, hwarmed jag sökte kra} ti\ synd,
war eµ helwetiskt broµ!

När Aurelia inträdde, kom hon hwitklädd oc smy%ad
med rosor emot mig med huldt oc änglalikt behag. Hen-
ne+ dräkt oc hårprydnad hade något ålderdomligt,  en
dunkel erinran kom för mig, oc jag genombäfwade+ af
en  ry+ning,  då  jag  kom  aµ tänka  på den  altarta]a,
framför hwilken wigseln sku\e  äga rum. Ta]an fram-
#ä\er den heliga Rosalia+ martyrium, oc ju# så som
hon war Aurelia klädd. Det war swårt för mig aµ dölja
det  hemska  intry%,  som denna om#ändighet  gjorde  på
mig. Aurelia rä%te mig handen med en bli%, hwarur en
himmel af kärlek oc salighet #rålade, jag try%te henne i
min famn, oc wid en kyß, fu\ af den rena#e hänry%-
ning, förnam jag ånyo en tydlig känªa af aµ min själ
enda# genom Aurelia  kunde  rädda+. En fur#lig  lakej
anmälde aµ han+ herrskap wore beredt aµ emoµaga oß.
Ha#igt drog Aurelia på @g handskarna, jag tog henne+
arm, då märkte henne+ kammarjungfru aµ håret kom-
mit i oordning oc sprang bort för aµ hämta hårnålar.
Wi wäntade wid dörren,  oc uppehå\et  ty%te+  oange-
nämt  beröra Aurelia.  I samma  ögonbli%  upp#od  eµ
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do} bu\er  på gatan, råa rö#er skreko  om hwarandra,
oc man kunde  höra det  dånande  raßlet  af eµ  tungt,
långsamt  ru\ande  fordon.  Jag  skyndade  ti\  fön#ret!
Ju# framför palatset #od en af en bödel körd kärra, på
hwilken munken saµ baklänge+ oc framför honom en ka-
pu$iner, som högt oc ifrigt bad med honom. Han war
wan#ä\d af död+ånge#en+ blekhet oc eµ #ubbigt skägg,
likwäl kunde jag igenkänna dragen af min grä+lige dub-
belgångare. När wagnen, för eµ ögonbli% hejdad af den
påträngande folkmaûan, ru\ade widare, såg han upp ti\
mig med en #el, hemsk bli% i de gni#rande ögonen oc
skraµade oc tjöt: „Brudgum, brudgum! … kom … kom
upp på ta-taket … där sko-skola wi broµa+ med hwaran-
dra, oc den som #öter ner den andre är kung oc får
dri%a blod!“  Jag skrek  ti\:  „Afskywärda  människa  …
hwad wi\ du … hwad wi\ du mig?“ Aurelia omfamna-
de mig oc wi\e med wåld ry%a bort mig från fön#ret, i
det hon utropade: „För Gud+ oc den heliga jungfrun+
sku\, de föra Medardu+, min broder+ mördare ti\ döden
… Leonard … Leonard!“ Då waknade inom mig helwe-
te+andarne oc rasade med den makt, som är dem förlä-
nad öfwer broµ+liga oc fördömda syndare. Med wildt
raseri  grep jag tag i  Aurelia,  så  aµ hon for ti\sam-
man+: „Ha, ha, ha … tokiga, dåraktiga qwinna det är
jag, din älskare oc brudgum, som är Medardu+ … är
din broder+ mördare … du,  munken+  brud wi\ ka\a
ned fördärf öfwer din brudgum? Hå, hå, jag är kung …
jag dri%er diµ blod!“ Jag rö% ut mordknifwen — jag
#öµe  e}er  Aurelia,  som jag lät  fa\a i golfwet  — en
#röm af blod ]öt öfwer min hand. Jag #örtade utför
trappan  oc  genom  folket  bort  ti\  wagnen,  rö%  ned
munken oc ka#ade honom på marken, då blef jag själf
gripen, rasande #öµe jag omkring mig med knifwen —
jag blef fri — jag sprang undan, — man trängde åter in
på mig, jag kände mig såra+ af eµ #ygn i @dan, men
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med knifwen i högra handen oc med den wän#ra utdel-
ande  kra}iga  ªag  med  knytnäfwen,  arbetade  jag mig
fram ti\ den närbelägna parkmuren,  som jag hoppade
öfwer med eµ fruktan+wärdt skuµ. „Mord … mord …
hå\ fa# mördaren!“ ropade rö#er bakom mig. Jag kom
ti\ den breda graf, som ski\de parken från den täµ inwid
liggande skogen, eµ wäldigt hopp — jag war öfwer oc
ilade a\t längre in i skogen, ti\ deß jag utmaµad ned-
sjönk under eµ träd. Det war redan mörk naµ, när jag
waknade ur min djupa bedöfning. Enda# tanken aµ ]y
likt eµ hetsadt djur qwar#od i min själ. Jag re#e mig
upp, men war knappa# hunnen några #eg, då en männi-
ska kom utrusande ur buskarne oc hoppade upp på min
rygg i det han lade armarne om halsen på mig. Förgäf-
we+ försökte jag aµ skaka honom af mig, jag ka#ade mig
ned på marken, try%te mig med ryggen mot träd#am-
marne, a\t förgäfwe+. Människan ]inade oc skraµade
hånfu\t, då bröt månen lysande fram me\an de swarta
ta\arne, oc det död+bleka ansiktet af munken — den för-
mente Medardu+ — dubbelgångaren — #irrade på mig
med samma hemska bli%, som från kärran. — „Hi, hi …
hi … hi … broder li\e, … broder li\e, a\tid #annar
jag ho+ dig … ªäpper dig ej … ªäpper … dig ej …
Kan inte spri … springa som du … du må#e bä … bä-
ra mig … Kommer från ga … galgen … ha we-welat
#e-#egla mig … hihi … “ Så tjöt oc skraµade det ry+-
liga spöket, medan jag, som [% kra}er af fasan, sprang
som en af en jäµeorm sammansnörd tiger! Jag rasade
mot #ammar oc klipp#y%en för aµ, om jag o%så ej kun-
de döda honom, åtmin#one såra honom så paß i\a, aµ
han sku\e bli twungen aµ ªäppa mig. Då skraµade han
än #arkare, oc jag kände en hä}ig smärta, jag försökte
wrida loß han+ under min haka hopknäppta händer, men
de hotade bloµ aµ med eµ odjur+ #yrka try%a samman
min #rupe. Slutligen e}er eµ wanweµigt rasande fö\
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han plöt+ligt ned, men knappa# hade jag sprungit några
#eg,  förr  än han ånyo  saµ på min  rygg  kiknande  af
skraµ oc #ammade hemska ord! Nya an#rängningar af
wildt raseri — på nyµ befriad! — på nyµ omkramad af
det fruktan+wärda spöket.  Det  är mig i%e möjligt  aµ
noga angifwa hur länge jag, förföljd af dubbelgångaren,
]ydde genom mörka skogar, det syne+ mig som om det
må#e  ha warat i månader,  utan aµ jag [% hwarken
mat e\er dry%. Enda# eµ lju# ögonbli% kan jag li]igt
erinra mig,  men  sedan försjönk  jag i  fu\#ändig med-
wet+lö+het.  Det  hade ju# ly%at+  mig aµ afka#a min
dubbelgångare, då en klar sol#råle oc med den en ljuf,
behaglig ton trängde in i skogen. Jag kunde urskilja en
klo#erklo%a, som klämtade ti\ oµesång. „Du har mördat
Aurelia!“ Tanken grep mig med döden+ i+ka\a armar,
oc jag sjönk ned medwet+lö+.

————
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Botgöringen.

En mild  wärme  #römmade  genom mig.  Jag kände
hur det  arbetade oc kiµlade i mina ådror,  oc denna
känªa förwandlade+ i tankar, likwäl war miµ jag som
klufwet i hundratal+ smådelar. Hwarje del hade @n egen
känªighet oc lif+förnimmelse,  oc hufwudet hade ingen
makt öfwer lemmarne, som likt otrogna vasa\er i%e wil-
le samla @g under deß herrawälde. Nu började tankarne
i de enskilda delarne aµ tumla om som lysande punkter i
a\t ha#igare rörelse,  så aµ de bildade en eldring, som
blef trängre i samma mån, som ha#igheten ti\wäxte, oc
ªutligen ty%te+ de bli ti\ eµ enda #i\a#ående eldklot.
Rödglänsande #rålar bröto fram därur oc rörde @g i en
färgrik lek af lågor. „Det är mina lemmar, som röra @g,
nu waknar jag!“ Tydligt tänkte jag deµa, men i samma
ögonbli% genomfor mig en hä}ig smärtförnimmelse, oc
klara klo%toner trängde ti\ miµ öra. „Fly, längre, än
längre!“ ropade jag högt oc wi\e ha#igt resa mig upp,
men fö\ kra}lö+ ti\baka. Nu för# förmådde jag öppna
ögonen.

Klo%tonerna fortforo, — jag trodde mig ännu wara i
skogen, men hur förwånad blef jag ej, när jag [% syn på
föremålen omkring mig oc då jag betraktade mig själf.
I en kapu$iner+ orden+dräkt låg jag ut#rä%t i eµ högt
oc enkelt rum på en wäl#oppad madraß. Eµ par rör#o-
lar, eµ litet bord oc en @mpel säng woro de enda före-
mål, som funno+ i rummet.  Jag [% klart för mig aµ
miµ medwet+lösa ti\#ånd warat en längre tid, oc aµ
jag därunder på något säµ blifwit förd ti\ eµ klo#er,
som upptager sjuklingar.  Jag kände  mig my%et  maµ,
men för öfrigt utan smärtor. Jag hade enda# legat någ-
ra minuter, sedan jag kommit ti\ medwetande, då jag
hörde  #eg,  som  ty%te+  närma  @g  i  en  lång  korridor.
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Man öppnade min dörr, oc jag warseblef twå män, af
hwilka den ene war borgerligt klädd, men den andre bar
de barmhärtiga bröderna+ orden+dräkt. Ty#a gingo de
fram ti\ mig, den $ivile såg mig skarpt i ögonen oc ty%-
te+ förwånad. „Jag har återkommit ti\ mig själf, min
herre“, började jag med maµ rö#, „himmelen ware ta%
som återskänkt mig ti\ lifwet — men hwar är jag? Oc
hur har jag kommit hit?“ Utan aµ swara mig, wände @g
den  $ivilklädde  ti\  den  andlige  oc  sade  på italienska:
„Det är werkligen märkwärdigt, bli%en är a\dele+ för-
ändrad oc talet rent, enda# maµ … en egendomlig kri+
må#e ha inträdt.“ — „För mig ser det ut“, genmälte den
andlige, „som om det ej wore twifwel om ti\frisknandet.“
— „Det kommer an på“, fortfor den $ivile, „hur han re-
der @g under de närma#e dagarne. För#år ni nog tyska
för  aµ tala med  honom?“  — „Nej,  tywärr“,  sade  den
andlige. — „Jag för#år oc talar italienska“, infö\ jag,
„säg nu hwar jag är oc hur jag kommit hit?“ Den $ivil-
klädde, som jag kunde märka war en läkare, såg gladt öf-
werraskad ut. „Aha“, utropade han, „det är bra. Ärewör-
dige herre, ni be[nner er på en plat+, där man i a\a
hänseenden sörjer för ert bä#a. För tre månader sedan
förde+  ni hit  i eµ my%et  betänkligt  ti\#ånd.  Ni war
my%et sjuk, men genom wår omsorg+fu\a skötsel ty%e+
ni nu wara på bäµring+wägen.  Om wi få ly%an aµ
fu\#ändigt  bota er, kan ni lugnt fortsäµa er resa, ty,
som jag hör, wi\ ni ti\ Rom?“ — „Har jag då kommit
ti\ er i den dräkt, jag nu bär?“ frågade jag widare. „Ja
wißt“,  swarade läkaren,  „men låt nu bli  aµ fråga oc
oroa er i%e, ni ska\ få weta a\t, omsorgen om er hälsa
är nu det wiktiga#e.“ Han kände på min pul+, under ti-
den rä%te  den andlige  mig en kopp,  som han hämtat.
„Dri%“, sade läkaren, „oc säg mig sedan hwad ni tror
det wara för en dry%.“ Då jag dru%it, swarade jag: „det
är en #ark köµsoppa.“ Läkaren log belåtet oc sade ti\
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den andlige: „Bra, my%et bra!“ Båda lämnade mig. Nu
war, som jag trodde, min gißning bekrä}ad. Jag befann
mig på eµ o{entligt sjukhu+. Man förplägade mig med
#ärkande  näring+ämnen  oc kra}iga läkemedel,  så  aµ
jag e}er tre dagar war i #ånd aµ #iga upp. Den andli-
ge öppnade eµ fön#er, en lu} så warm oc härlig, aµ
jag aldrig andat+ deß like, #römmade in. En trädgård
gränsade ti\ huset,  härliga, främmande trädªag grön-
skade oc blommade, winlöf ªingrade @g yppigt ute}er
muren,  oc framför  a\t  ty%te+  mig  den mörkblå,  ge-
nomskinliga lu}en som en uppenbarelse ur en fjärran sa-
gowärld. „Hwar är jag då“, utropade jag hänry%t, „haf-
wa helgonen anseµ mig wärdig aµ få bo i eµ himmel-
en+ land?“ Den andlige log belåtet, i det han swarade:
„Ni är i Italien, min broder, i Italien!“ Min förwån-
ing wäxte i hög#a grad, oc jag bad enträget den andli-
ge aµ noga beräµa mig om om#ändigheterna wid miµ
intagande i huset,  han wisade mig ti\ doktorn. Denne
sade mig ªutligen aµ en besynnerlig människa för tre
månader sedan fört mig dit oc bedt om aµ jag sku\e
upptaga+; jag befunne mig nämligen i eµ sjukhu+, som
#od  under  de  barmhärtiga  bröderna+  förwaltning.  I
samma mån som jag blef #arkare, märkte jag aµ både
läkaren oc den andlige inläto @g i samspråk med mig oc
isynnerhet gåfwo mig ti\fä\e ti\ sammanhängande be-
räµelser. Mina omfaµande kunskaper i de me# skilda we-
tenskap+områden erbjödo mig rikhaltigt #o{, oc läkaren
bad mig nedskrifwa åtski\igt, som han sedan lä#e i min
närwaro, oc som ty%te+ ti\fred+#ä\a honom. I själfwa
werket förekom det mig sä\samt aµ han i #ä\et för aµ
själf berömma miµ arbete, enda# upprepade gånger sa-
de: „Werkligen … det går bra … jag har i%e tagit mi-
#e! … underbart … underbart!“ Jag [% enda# på wi+-
sa timmar gå ned i trädgården, där jag mången gång
såg hemskt  wan#ä\da, död+bleka, ti\ skeleµ utmagrade
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män, som ledsagade+ af barmhärtiga bröder. En gång,
ju# då jag #od i begrepp aµ återwända ti\ huset, möµe
jag en lång, mager man i lergul mantel, som ledde+ wid
armarne af twenne andliga oc wid hwarje #eg gjorde
eµ löjligt hopp oc gä\t hwißlade ti\. Jag #annade för-
wånad, men den andlige, som åtföljde mig, drog mig ha-
#igt med @g oc sade: „Kom, kom, käre broder Medard-
u+, det här är ingenting för er!“ — „För Gud+ sku\“,
utropade jag, „hur wet ni miµ namn?“ Den hä}ighet,
hwarmed jag fram#öµe deûa ord, ty%te+ oroa min led-
sagare. „Å“, sade han, „hwarför sku\e jag i%e weta ert
namn? Mannen, som förde hit er, nämnde det ju uµry%
ligen, oc ni är intagen i huset+ matrikel som »Medard-
u+, broder i kapu$inerklo#ret  i B«.“ En i+ka\ ry+ning
genomfor mina lemmar. Den obekante, som fört mig ti\
sjukhuset,  hwem han än månde wara, må#e han wara
inwigd i min förskrä%liga hemlighet; han kunde do% i%e
wilja mig något ondt, han hade wänligt dragit försorg
om mig, oc jag war ju fri.

Jag låg framåtlutad i det öppna fön#ret oc inanda-
de+ den warma, härliga lu}en, som #römmade genom
märg oc ådror, tändande inom mig eµ nyµ lif, när jag
såg en liten torr [gur, med en spetsig haµ på hufwudet
oc klädd i en gammal urblekt öfwerro%, mera hoppa oc
trippa än gå hufwudgången fram mot huset. Den li\e
mannen förekom mig bekant, likwäl kunde jag ej tydligt
nog se han+ anlet+drag, oc han förswann bland träden,
innan jag hann bli enig med mig själf  om hwem det
kunde wara. Det dröjde i%e länge, förr än det kna%ade
på min dörr, jag öppnade, oc samma [gur, som jag seµ
i trädgården, trädde in. „Scönfeld“, ropade jag, fu\ af
förwåning, „Scönfeld, för himmelen+ sku\, hur kommer
ni hit?“ — Det  war werkligen den narraktige frisören
från handel+#aden,  som en gång räddat mig ur en så
#or fara. „A% — a%, a%“, su%ade han, i det han lade @µ
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ansikte i komiskt jämmerliga we%, „hur sku\e jag kommit
hit, ärewördige herre, annat än ka#ad — ªungad hit af
det oblida öde, som förföljer a\a genier! På grund af eµ
mord, blef jag nödsakad aµ ]y … “ „För eµ mord?“ af-
bröt  jag honom hä}igt.  „Ja,  på grund af  eµ mord“,
fortfor han, „i wredesmod har jag dödat wän#ra poli-
songen oc ti\fogat den högra farliga sår på det yng#a
kommerserådet i #aden.“ — „Jag ber er“, afbröt jag ho-
nom ånyo, „aµ ªuta upp med aµ prata tok, war förnuf-
tig oc beräµa i sammanhang e\er lämna mig!“ — „Åh,
käre broder  Medardu+“,  tog  han plöt+ligt  a\warsamt
wid, „du wi\ ski%a bort mig, nu då du blifwit frisk oc
du må#e do% tåla min närhet, när du låg sjuk, oc jag
war  din  rum+kamrat  oc  sof  i  den  där  sängen.“  —
„Hwad betyder det“, ropade jag be#ört, „hur har ni kom-
mit på namnet Medardu+?“ — „War god oc se på wän-
#ra ]iken af er kåpa“, sade han leende. Jag gjorde så oc
blef  #el  af skrä% oc häpnad, ty jag fann aµ namnet
Medardu+  war insydt,  oc wid närmare  undersökning
kunde jag på oswikliga kännete%en märka aµ jag utan
a\t twifwel nu bar samma kåpa, som då jag på ]ykten
från baron von F:+ ªoµ gömt undan i det ihåliga trä-
det. Scönfeld iakµog min inre rörelse oc log besynner-
ligt; med pek[ngret på näsan oc ly}ande @g på tåspet-
sarne, såg han mig in i ögonen. Jag förblef ordlö+, då
widtog han ty# oc betänksamt:  „Er+ högwördighet är
synbart undrande öfwer den sköna klädnad, ni fåµ på er,
oc den ty%e+ underbart an#å oc paûa er, wida bäµre
än den där nötbruna ko#ymen med de snobbiga, öfwer-
spunna knapparne, som min a\warsamme oc förnu}ige
Damon gjorde åt er … Jag … jag … den mißkände, i
land+]ykt jagade Pietro Bel$ampo war det, som tä%te
er nakenhet med denna klädnad. Broder Medardu+! Ni
war inte i särdele+ prydligt ti\#ånd, ty som öfwerro%,
spän+, engelsk fra% bar ni helt enkelt ert eget skinn, oc
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på en paûande frisyr war ej aµ tänka, då ni, föröfwande
eµ ingrepp i min kon#,  själf besörjde den  à la Caracalla
med den tiotandade kam, som wäxt ut på era näfwar.“
— „Sluta då upp med era narraktigheter,  Scönfeld!“
brusade jag upp. — „Här i Italien heter jag Pietro Bel-
campo“, afbröt han mig wredgad, oc du ska\ weta Me-
dardu+ aµ jag, jag själf är den narraktighet, som öfwer-
a\t #år i reserv i din rygg för aµ bi#å diµ förnu}, oc,
du må inse det e\er ej,  i min tokenskap [nner du din
räddning, ty diµ förnu} är en hög# miserabel sak oc
kan i%e hå\a @g uppräµ, som eµ swagt barn tumlar det
hit oc dit oc må#e gå i kompani med narraktigheten,
som hjälper upp det oc för#år aµ [nna räµa wägen ti\
hemmet, som är dårhuset; oc dit ha wi nu wederbörli-
gen hunnit, li\e bror Medardu+.“ Jag rö+, tänkte på de
ge#alter, jag seµ, på den skuµande mannen i den lergula
ro%en, oc kunde i%e twi]a på aµ Scönfeld i @µ wan-
sinne sade mig sanningen. „Ja, min li\e bror Medard-
u+“, fortfor Scönfeld med höjd rö# oc hä}iga ge#er,
„ja, min käre li\e broder, dårskapen wisar @g på jorden
wara andarne+  sanna droµning.  Förnu}et  är en för-
sumlig  #åthå\are,  som  aldrig bekymrar  @g  om hwad
som försiggår utanför riket+ gränser, som bloµ ti\ tid+-
fördrif låter soldaterna exer$era på paradfältet; när [en-
den sedan kommer anry%ande utifrån, kunna de i%e en+
skjuta riktigt. Men dårskapen, folket+ werkliga droµning,
drager in med pukor oc trumpeter: tam, tam, ta! Oc
bakom är det jubel. Vasa\erna resa @g på de platser, där
förnu}et hå\it dem inspärrade oc wilja i%e längre #å,
@µa oc ligga som den pedantiske hofmä#aren wi\. Han
ser igenom @na nummer oc säger: „Se, mina bä#a elev-
er har dårskapen bortry%t — bortry%t — förry%t — ja,
de ha blifwit förry%ta! Det är en ordlek, li\e bror Me-
dardu+ — en ordlek är en glödgad hårtång i dårskapen+
hand,  hwarmed  den gör  tankarne  krusiga!“  — „Än en
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gång“, fö\ jag den galne Scönfeld i talet, „än en gång
må#e jag be er aµ låta bli deµa wanweµiga ªadder, om
ni kan det, oc säga mig hur ni kommit hit oc hwad ni
wet om mig oc den dräkt, jag bär.“ Wid deûa ord grep
jag honom wid båda händerna oc try%te honom ned på
en #ol. Han såg ut aµ tänka e}er, i det han ªog ned
ögonen oc djupt drog e}er andan. — „Twå gånger, twå
gånger“, började han med ty#, maµ #ämma, „har jag
räddat ert  lif,  det  war ju  jag, som war er behjälplig
på ]ykt från handel+#aden, oc det war återigen jag som
förde er hit.“ — „Men wid Gud oc a\a helgon, hwar
fann ni mig?“ — Deµa ropade jag med hög rö#, i det
jag ªäppte honom; do%, ögonbli%ligen sprang han upp
oc skrek med gni#rande ögon: „Ah ha, broder Medard-
u+, hade jag i%e, liten oc swag som jag är, ªäpat bort
dig, då du med kroûade lemmar låg på hjulet … “ Jag
bäfwade,  som förintad sjönk  jag ned på #olen,  dörren
öppnade+, oc den andlige, som sköµe mig, kom in.

„Hur kommer ni hit? Hwem har ti\åtit er aµ beträda
deµa rum?“ for han ut mot Bel$ampo. Då #örtade tår-
arna ur han+ ögon, oc han sade med bedjande rö#: „A%,
min ärewördige herre, jag kunde i%e mot#å min lu# aµ
tala  med  en  wän,  som  jag  räddat  ur  omedelbar
död+fara!“ Jag bemannade  mig.  „Säg mig,  käre bro-
der“, sade jag ti\ den andlige, „har werkligen denne man
fört mig hit?“ — Han #ammade något. — „Jag wet nu
hwar jag be[nner mig“, fortfor jag, „jag kan giûa aµ
jag warit i det förskrä%liga#e ti\#ånd, som kan tänka+,
men ni ser nu aµ jag är fu\komligt frisk, oc nu kan jag
wäl få weta a\t, som man wäl afsiktligt ti\+ nu må#
förtiga, emedan man ansåg mig för känªig.“ — „Så är
det werkligen“, sade den andlige, denne man förde er ti\
wår an#alt, det kan wäl wara för en tre, twå oc en half
månader sedan. Som han beräµat,  har han funnit er
som död i skogen, som fyra mil härifrån skiljer det ***ska
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området från wårt, oc igenkänt er som den med honom
redan tidigare bekante kapu$inermunken Medardu+ från
klo#ret i B, som på resa ti\ Rom kommit ti\ den ort,
där han förut bodde. Ni befann er i eµ fu\komligt apat-
iskt ti\#ånd. Ni gi%, om man ledde er, ni #annade om
man ªäppte er, ni saµe e\er lade er, om man gaf er den
riktningen.  Mat  oc dry% må#e  man #oppa i  er.  Ni
kunde enda# ut#öta dofwa, obegripliga ljud, oc er bli%
ty%te+  sakna synkra}.  Bel$ampo lämnade er i%e, utan
war er en trogen wårdare. E}er fyra we%or anfö\+ ni
af det förfärliga#e raseri, oc man nödgade+ aµ föra er
ti\ a]äg+na, för deµa ändamål afsedda rum. Ni liknade
eµ wildt djur — do%, jag wi\ ej för er närmare beskrif-
wa eµ ti\#ånd, hwar+ minne kunde förekomma er plåg-
samt. Fyra we%or e}eråt återwände plöt+ligt det apati-
ska ti\#åndet,  som öfwergi% i fu\#ändig katalepsi,  ur
hwilken ni sedermer waknade fu\t botad.“

Scönfeld hade saµ @g ned under den andlige+ berät-
telse, försjunken i djup e}ertanke #ödde han hufwudet i
handen. „Ja“, började han, „jag wet aµ jag under#un-
dom är en tokig narr, men lu}en i dårhuset, som har en
fördär]ig inwerkan på förnu}igt folk, har tydligen utöf-
wat eµ godt in]ytande på mig. Jag börjar aµ själf re-
sonera öfwer miµ ti\#ånd, oc det är inget dåligt te%en.
Om jag öfwer hufwud taget enda# exi#erar genom miµ
själfmedwetande, så kommer det an på aµ deµa medwe-
tande afkläder den medwetne han+ narrkåpa, oc sedan
#år jag själf där som en solid gentleman. O Gud, är i%e
en genial frisör redan i @g själf en fu\färdig me+? —
Narraktighet skyddar för wansinne, oc jag kan försäkra
er,  ärewördige  herre,  aµ jag  wid  nordwä# noga  kan
skilja på eµ kyrktorn oc en lykt#olpe.“ — „Om det för-
hå\er @g så“, sade jag, „så bewisa det genom aµ lugnt
beräµa sakerna+ förlopp, hur ni fann oc förde mig hit.“
— „Jag wi\ göra det“, genmälte Scönfeld, „fa#än den
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andlige herrn här ser fundersam ut, men ti\åt mig, Me-
dardu+, aµ jag ti\talar dig som min skydd+ling med det
förtroliga  duordet.  Morgonen  e}er  din  naµliga  ]ykt
war den främmande målaren med hela @n tafwelsam-
ling på obegripligt wi+ förswunnen. Så my%et uppseen-
de, som denna sak ti\ en början wä%te, rann den snart
bort med #römmen af nya händelser. Enda# när mordet
på baron von F:+ ªoµ blef bekant oc häktning+ordern
mot munken Medardu+ från kapu$inerkape\et  i B. of-
fentliggjorde+,  erinrade man @g,  aµ målaren beräµat
hela hi#orien i win#ugan oc igenkänt dig som munken
Medardu+.

Hote\wärden, där du boµ, bekrä}ade mißtankarne aµ
jag warit  dig behjälplig  wid ]ykten.  Man riktade  @n
uppmärksamhet  på mig oc wi\e  säµa mig i fängelse.
Jag faµade läµ beªutet aµ ]y från miµ eländiga lif
där, som redan länge kände+ try%ande.  Jag beªöt  aµ
wandra ti\ Italien, där det fann+ godt om abbeer oc
frisyrer. På wägen såg jag dig i fur#en+ af *** residen+.
Man talade om din förmälning  med  Aurelia  oc om
munken  Medardu+'  afräµning.  Jag  såg  o%så  denne
munk — nå, det må förhå\a @g hur som hel# med den
saken — jag hå\er nu en gång för a\a dig för den riktige
Medardu+.

Jag #ä\de mig i din wäg, du såg mig ej, oc jag läm-
nade residenset för aµ fortsäµa min resa. E}er en lång
färd gjorde jag mig biµida en morgon i ordning aµ ge-
nomwandra en skog, som swart oc dy#er låg framför
mig. Morgonsolen+ för#a #rålar skeno ju# fram, då det
praßlade i eµ täµ snår, oc en man med tofwigt hår oc
skägg, men prydlig dräkt, sprang förbi mig. Han+ bli%
war wild oc för#örd, oc ha#igt war han utom synhå\.
Jag gi% widare, men huru förskrä%t blef jag ej, då jag
täµ framför mig såg en naken mänsklig warelse ligga ut-
#rä%t på marken. Jag trodde aµ eµ mord ägt rum oc
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aµ den ]yende warit mördaren. Jag böjde mig ned öf-
wer den nakne mannen, kände igen dig oc märkte aµ du
andade+ swagt. Bredwid dig låg den munkkåpa, som du
nu bär; med my%en möda klädde jag på dig oc ªäpade
dig widare. Slutligen waknade du ur din wanmakt, men
förblef i det ti\#ånd, som den ärewördige herrn här ju#
beskrifwit. Det ko#ade mig i%e någon liten an#rängning
aµ föra dig med mig, oc däraf kom det @g aµ jag för#
på qwä\en uppnådde en krog, som ligger midt i skogen.
Som en sömndru%en lämnade jag dig qwar på grä+-
maµan oc gi% in för aµ hämta mat oc dry%. I krogen
suµo dragoner från ***, som enligt wärden+ utsago skul-
le ti\ gränsen spåra en munk,  som på obegripligt säµ
ly%at+ ]y ju# i det ögonbli%, då han på grund af en
swår förbrytelse sku\e afräµa+ i ***. För mig war det
en gåta hur du kommit från residen+#aden ti\ skogen,
men öfwertygelsen aµ du war den Medardu+, man sök-
te,  bjöd mig aµ uppbjuda a\ min warsamhet  för aµ
rädda dig ur  den fara,  hwari du synte+  swäfwa.  På
smygwägar ska{ade jag dig öfwer gränsen oc kom ªutli-
gen ti\ deµa hu+, där man upptog oß båda, då jag för-
klarade aµ jag i%e wi\e skilja+ från dig. Här war du sä-
ker, ty en här upptagen sjukling öfwerlämnar man ej ti\
utländska dom#olar. Det war inte särdele+ wäl be#ä\dt
med dina fem @nnen, då jag bodde ho+ dig här i rummet
oc sköµe dig. Man kunde i%e he\er prisa diµ säµ aµ rö-
ra dina lemmar, Nowerre oc Be#ri+ sku\e ha föraktat
dig djupt, ty diµ hufwud hängde ned på brö#et, oc wil-
le man räta på dig, ramlade du omku\ som en mißly%ad
kägla. Äfwen din wältalighet war hög# miserabel, ty du
war fördömdt en#afwig, oc i upprymda #under sade du
enda#: »Hu, hu oc me … me … « hwaraf man i%e [%
särdele+ godt besked om din wilja oc tanke, båda hade
blifwit dig otrogna oc vagabonderade nu på egen hand
e\er egentligen fot. Slutligen blef du på en gång öfwer-
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måµan lu#ig, gjorde höga hopp oc bölade af idel hänfö-
relse, ªet kåpan af kroppen för aµ bli fri från hwarje na-
turwidrig boja — din aptit … „Sluta Scönfeld“, af-
bröt jag den hemske skämtaren, ªuta! Man har redan be-
räµat mig om det ry+liga ti\#ånd, åt hwilket jag war
hemfa\en. Prisad ware Herren+ ewiga nåd oc långmo-
dighet, madonnan+ oc helgonen+ förbön, för min rädd-
ning!  —  „A%,  ärewördige  herre“,  fortfor  Scönfeld,
„hwad har ni för nyµa däraf? Jag menar af den särskil-
da anden+  funktion,  som man ka\ar  medwetande,  oc
som ingenting annat är, än den fördömda werksamheten
af en förbannad portwakt — tu\snok — öfwerkontro\a+-
si#ent, som uppªagit @µ otre]iga kontor i tu\kammaren
oc wid hwar warupa%e, som ska\ föra+ ut, säger ti\:
»#opp, #opp, exporten är förbjuden … det ska\ #anna
inom landet.« De wa%ra#e juweler #i%a+ i marken som
de @mpla#e säde+korn, oc hwad som skjuter upp är på
@n höjd betor, hwarur praktiken med tusen $entner+ wikt
preûar fram eµ fjärdedel+ un+ i\asmakande so%er … ha,
ha … oc likwäl sku\e den exporten utgöra grunden för
handel+förbindelsen med den härliga Gud+#aden därof-
wan, där a\t är prakt oc härlighet. Gud i himmelen,
herre! Jag sku\e  ha ka#at a\t miµ dyrt förwärfwade
puder  à la Marechal e\er  à la Pompadour e\er  à la reine de
Golconde i ]oden, där den är som djupa#, om jag åtmin-
#one på transitohandeln fåµ ned eµ qwintin sol#o} där
uppifrån för aµ pudra perukerna på hög# bildade pro-
feûorer oc skolko\egor oc i främ#a rummet min egen!
Hwad säger  jag?  Hade  min  Damon  i  #ä\et  för  den
halmgula  fra%en  kunnat  på er,  ärewördiga#e  af  a\a
ärewördiga munkar, hänga den på solmantel, hwarmed
de rika, öfwermodiga borgarne i den gudomliga #aden
#oltsera i hwardag+, så hade hwad heder oc wärdighet
beträ{ar, a\t utfa\it helt annorlunda: wärlden hö\e er
då för en gemen glebæ adscriptus oc djäfwulen för en cou-
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sin germain.“
Scönfeld hade re# @g upp oc gi% e\er snarare skuµa-

de med #ora åtbörder oc galna miner från det ena hör-
net af rummet ti\ det andra. Han war e}er wanlighet-
en i farten aµ med narraktigheter uppelda @n wanliga
tokighet; jag grep honom därför wid händerna oc sade:
„Wi\ du då i #ä\et för mig få borgerskap här? Är det o-
möjligt  för dig aµ e}er en minut+  a\war låta wara
med tokenskaperna?“ — Han log sä\samt oc sade: „Är det
werkligen så dumt hwad jag pratar, då anden fa\er på
mig?“ — „Det är ju# oly%an“, genmälte jag, aµ i din
ga\imatia+ o}a ligger en djup mening på boµen, men
du #o{erar oc klutar ut a\t med så my%et brokigt tyg,
aµ en god tanke i äkta färg blir löjlig oc omärklig, som
en dräkt med tra+grannt påhäng. Som en dru%en kan
du i%e gå i rak linje, du raglar hit oc dit, oc riktningen
är sned!“ — „Hwad är riktning?“ afbröt mig Scönfeld
lågt oc med eµ sursöµ leende. „Hwad är riktning, äre-
wördige kapu$iner? Riktning förutsäµer eµ mål, som wi
räµa oß e}er. Är ni wiß om ert mål, dyre munk? Befa-
rar ni aldrig aµ ni ibland har fåµ för lite hjärna oc i
#ä\et dru%it litet för my%et på wärd+huset oc nu som
en hufwudyr taktä%are ser twå mål utan aµ weta hwil-
ket, som är det räµa? För re#en, kapu$iner, skrif det på
miµ #ånd+ räkning aµ jag har komiken i mig som en
angenäm blandning af spansk peppar med blomkål! Utan
den är en hårkon#när en erbarmlig [gur,  eµ #a%ar+
dumhufwud, som har eµ privilegium i [%an, utan aµ
begagna det ti\ @n lu# oc gamman.“

Den andlige hade uppmärksamt betraktat än mig, än
den grimaserande Scönfeld oc, då wi talade tyska, för-
#od han ej eµ ord; nu afbröt han wårt samtal. „Förlåt,
mina herrar, men plikten bjuder mig aµ göra ªut på eµ
samtal, som omöjligt kan wara wälgörande för någonde-
ra parten. Ni, min broder, är my%et för swag för aµ ta-
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la så länge om saker, som sannolikt wä%a smärtsamma
minnen ur det för]utna. Ni kan ju så småningom af er
wän få weta a\t, ty om ni o%så frisk lämnar denna an-
#alt, så ska\ wäl eder wän fortfarande åtfölja er. Deß-
utom har ni“ (han wände @g ti\ Scönfeld) „eµ säµ aµ
föredraga, som a\t för li]igt åskådliggör era ämnen. I
Tyskland må#e man anse er för tokig, oc ti\ oc med
ho+ oß sku\e ni gä\a som en bra Bu{one. Ni kan göra
er  ly%a  på  en  komisk  teater.“  Scönfeld  #irrade med
uppspärrade ögon på den andlige, sedan #ä\de han @g
på tåspetsarne, ªog ti\samman+ händerna öfwer hufwu-
det oc ropade på italienska: „O ande, o öde, du har talat
genom denne ärewördige herre+ mun! … Bel$ampo …
Bel$ampo … sålunda sku\e du lära känna din sanna kal-
lelse … det är afgjordt!“ Därmed sprang han på dörren.
Morgonen därpå kom han re+färdig in ti\ mig. „Käre
broder  Medardu+,  numera är du fu\#ändigt  frisk  oc
behöfwer i%e längre min hjälp, jag drager bort dit, min
inre ka\else för mig … Lef wäl! … Ti\åt do% aµ jag
för @#a gången på dig utöfwar min kon#, som nu före-
fa\er mig som eµ uselt handwerk!“ Han tog fram knif,
sax oc kam oc gjorde under tusen grimaser min tonsur
oc miµ skägg i ordning. Oaktadt den trohet, han wisat
mig, förefö\ mig mannen hemsk,  oc jag war glad aµ
han skilde+ från mig. Med #ärkande medi$in hade läkar-
en tämligen åter#ä\t mig; min hy hade blifwit friskare,
oc genom promenader återwann jag e}er hand mina
kra}er. Jag war säker på aµ jag kunde tåla wid en resa
ti\ fot+ oc lämna eµ hu+, som wäl är nyµigt för den
själ+sjuke, men må#e wara ry+ligt oc hemskt för den fri-
ske.

Man hade troµ det wara min afsikt aµ företaga en
pilgrim+färd  ti\  Rom,  oc  jag beªutade  mig  för  aµ
werkligen göra deµa oc wandrade sålunda på den wäg,
som anwisade+ mig som ledande ti\ deµa mål. Oaktadt
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jag återfåµ min andliga friskhet, kände jag mig do% som
försänkt i eµ känªolö# ti\#ånd, som lade öfwer hwarje
bild i miµ inre eµ dy#ert ]or, så aµ a\t ty%te+ mig
färglö#, gråµ i gråµ. Jag #irrade framför mig för aµ
upptä%a en ort, där jag kunde tigga mig mat oc naµ-
qwarter, oc war fu\ af glädje, när andäktiga fy\de min
tiggarsä% oc ]aska, oc upprepade i gengäld mekaniskt
mina böner. Andligen war jag nedsjunken ti\ en wanlig,
#upid tiggarmunk. På så säµ kom jag ªutligen ti\ det
#ora kapu$inerklo#er, som, omgifwet af ekonomibyggna-
der, ligger där en#aka få timmar+ wäg från Rom. Där
war man pliktig aµ upptaga en orden+broder,  oc jag
tänkte hwila ut i a\ maklighet. Jag föregaf aµ jag, se-
dan det klo#er i Tyskland, jag ti\hört, blifwit upphäfdt,
företagit en pilgrim+färd oc nu önskade inträde i eµ an-
nat klo#er af min orden. Man förplägade mig rikligen
med den wänlighet,  som är karakteri#isk  för italienska
munkar,  oc  priorn  förklarade,  aµ,  om  ej  eµ  lö}e
twunge mig aµ färda+ widare, kunde jag i egenskap af
främling #anna i klo#ret så länge som det paûade mig
själf. Det war tiden för vesper, munkarne gingo ti\ kor-
bönen, oc jag inträdde i kyrkan. Skeppet+ djärfwa oc
härliga byggnad försaµe mig i en i%e ringa förundran,
men min ti\ jorden böjda själ kunde i%e ly}a @g uppåt
som fordomdag+, då jag eµ knappa# uppwaknadt barn
skådade »den heliga linden+« kyrka. Sedan jag förräµat
min bön wid högaltaret, skred jag genom @doskeppen, i
det jag betraktade altarta]orna, som e}er wanligheten
fram#ä\de de helgon+ martyrier, åt hwilka de woro in-
wigda. Slutligen kom jag in i eµ @dokape\, hwar+ alta-
re magiskt bely#e+ af de genom de brokiga fön#erglasen
infa\ande  sol#rålaren.  Jag  wi\e  betrakta  målningen
oc #eg upp för altar#egen. — Den heliga Rosalia —
den öde+digra altarta]an i miµ klo#er. — A%! — Jag
såg Aurelia! Min hela lefnad — mina mißräkningar —
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mina tusen synder — Hermogene+ — mordet af Aurelia
— a\t — a\t blef ti\ en enda fasan+fu\ tanke, som likt
eµ spetsigt, glödande järn borrade @g in i min hjärna.
Miµ brö# — mina ådror oc muskel[brer sönderªeto+ af
de  wåldsamma#e  marterande  qwal!  Ingen  död,  som
kunde lindra dem! Jag ka#ade mig ned oc sönderªet i
rasande förtwi]an min klädnad, jag tjöt i trö#lö+ jäm-
mer, så aµ det gaf eko rundt om i kyrkan: „Jag är för-
dömd,  jag är fördömd!  Ingen trö#,  ingen nåd [nne+
mera för mig, hwarken härnere e\er därofwan. För hel-
wetet, helwetet, den ewiga fördömelsen, är jag skändlige
syndare be#ämd!“ Man ly}e upp mig, munkarne woro i
kape\et, oc framför mig #od priorn, en högwäxt, äre-
wördig  gubbe.  Han  såg  på  mig  med  eµ  obeskri]igt,
mildt a\war, han faµade mina händer oc det war som
om eµ helgon, uppfy\dt af himmelskt medlidande, fa#-
hö\e den förlorade öfwer den eldpöl, hwari han war nä-
ra aµ #örta. „Du är sjuk, min broder“, sade priorn. „Wi
wilja föra dig ti\ klo#ret, där du åter kan hämta dig.“
Jag kyßte han+ händer oc klädnad, jag kunde i%e tala,
utan enda# djupa, ånge#fu\a su%ar förrådde den fruk-
tan+wärda sönderªitenheten i min själ. Man förde mig
ti\ refektoriet,  munkarne a]äg+nade @g på en wink af
priorn,  oc jag blef ensam med honom.  „Min broder“,
började han, „du syne+ wara tyngd af en swår syndabör-
da, ty enda# den me# djupa oc trö#lösa ånger öfwer en
begången ogärning kan bete @g som du. Do%, #or är
Herren+  långmodighet,  #ark  oc  kra}ig  är  helgonen+
förbön, faµa förtroende — du bör bikta för mig oc om
du gör bot, ska\ kyrkan+ trö# komma dig ti\ del!“ Då
förekom det mig som om priorn warit den gamle  pil-
grimen från »den heliga linden« oc han det enda wäsen
i hela wida wärlden, för hwilken jag kunde uppenbara
hela min af synd oc broµ uppfy\da lefnad. Ännu war
jag i%e mäktig eµ enda ord, men ka#ade mig ned i #o}et
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för gubben+ föµer.  „Jag går in i klo#erkape\et“,  sade
han med högtidlig #ämma oc gi% därifrån. Jag åter-
wann faµningen, skyndade e}er honom, han saµ i bikt-
#olen  oc  omedelbart  gjorde  jag  hwad  anden  oemot-
#åndligt dref mig ti\; jag biktade a\t — a\t!

Förskrä%lig war den botgöring, som priorn ålade mig.
Ut#öµ från kyrkan, som en spetelsk förjagad från bröder-
na+ sammankom#er, låg jag i klo#ret+ grafhwalf, lifnä-
rande mig med smaklösa, i waµen kokta örter oc gißlan-
de mig med marterwerktyg, som den @nnrika#e grymhet
uppfunnit, oc enda# höjande min rö# ti\ själfanklagel-
ser,  ti\  förkroûad bön  om räddning  från det  helwete,
hwar+ lågor redan ªogo  upp omkring  mig.  Men när
blodet #römmade ur hundratal+ sår oc smärtan brann
som #ygn af hundratal+ gi}iga skorpioner, när naturen
ªutligen gaf wika oc jag som eµ wanmäktigt barn sjönk
i  sömnen+  skyddande  armar,  då  upp#ego  förhatliga
drömbilder oc beredde mig nya död+qwal. Fasan+fu\t
tog hela min lefnad ge#alt. Jag såg Eufemia, hur hon
nalkade+ mig i @n yppiga skönhet,  oc skrek öfwerljudt:
„Fördömda hwad wi\ du mig, i mig har helwetet ingen
del!“ Då ªog hon ti\baka @n klädnad, oc fördömelsen+
fasa grep mig. Henne+ kropp war intorkad ti\ eµ ben-
rangel,  men i skeleµet  ªingrade @g otaliga ormar om
hwarandra oc #rä%te emot mig @na hufwuden med de
glödande tungorna. „Låt mig wara, dina ormar #inga
min sårade barm … de wilja göda @g af miµ hjärteblod
… men då dör jag … då dör jag … döden ry%er mig
undan din hämnd.“ Så skrek jag, men då tjöt ge#alten:
„Mina ormar kunna nära @g  af diµ hjärteblod,  men
deµa utgör i%e diµ qwal — din pina bor inom dig oc
dödar dig ej, ty du lefwer i den. Diµ qwal är tanken på
dina broµ, oc den är ewig!“ — Den blödande Hermoge-
ne+ wisade @g, men för honom ]ydde Eufemia, oc han
swäfwade förbi, pekande på @µ som eµ kor+ formade sår
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i halsen. Jag wi\e bedja, men då begynte eµ tißlande
oc taßlande,  som förwirrade mina @nnen.  Människor,
som jag aldrig förr seµ, uppenbarade @g i galet groteska
ombildningar. Hufwuden kröpo omkring på grä+hopp+-
ben, som wuxit fram wid öronen oc hånskraµade åt mig
— sä\samma fåglar — korpar med människoanleten susa-
de i i lu}en. Jag igenkände konsertmä#aren i B. med @n
sy#er, som rörde @g i wild wal+takt ti\ brodern+ a%om-
panjemang, men han spelade på @µ eget brö#, som för-
wandlat+ ti\ en [ol. Bel$ampo med eµ fult ödlehufwud
ridande på en ä%lig, bewingad mask, kom emot mig oc
wi\e kamma miµ skägg med en kam af glödande järn,
något som i%e ly%ade+ honom.

Galnare oc galnare blir wirrwarret, ge#alterna blif-
wa a\t widunderligare, ifrån den min#a li\a myra på
dansande  människoföµer  ti\  eµ  lång#rä%t  hä#skeleµ
med lysande ögon oc huden förwandlad i eµ scabrak,
hwarpå en ryµare med gloende ugglehufwud @µer. En
bägare utan boµen är han+ lifharnesk  oc en upp oc
nedwänd traµ han+ hjälm!  A\t  helwetet+  gy%el  hade
blifwit lö+släppt. Jag hörde mig själf skraµa, men skrat-
tet skär i miµ brö#, a\t mera brännande blir smärtan,
oc a\a sår  blöda #arkare.  — En qwinnoge#alt  lyser
fram, oc helwete+pa%et wiker undan — hon skrider fram
ti\ mig! — A%, det är Aurelia! „Jag lefwer oc ti\hör
dig“, säger uppenbarelsen.  — Då waknar synden inom
mig. Rasande af wildt begär, omªuter jag henne med
mina  armar.  Min  wanmakt  är  förswunnen,  men  då
känner jag en qwäfwande tyngd på brö#et,  #räf bor#
#i%er mig i ögonen, oc satan skraµar gä\t ti\! Nu ti\-
hör du mig! Med eµ skri af fasa waknar jag oc snart
flyter blodet i #römmar för de giûelªag, hwarmed jag
tuktar mig i min trö#lösa förtwi]an. Ty ti\ oc med en
syndig dröm, en broµ+lig tanke fordrar dubbel bot.
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Slutligen war den tid,  som priorn be#ämt för min
#ränga#e botgöring, för]uten, oc jag #eg upp ur graf-
hwalfwet för aµ i själfwa klo#ret, men i en afskild $e\,
afsöndrad från bröderna,  fu\göra  de  mig  nu pålagda
botöfningarne.  Därpå under  a\t  lindrigare  grader  af
späkningar ti\ät+ mig inträde i kyrkan oc deltagande i
bröderna+  korbön.  Do%,  deµa @#a ªag af botgöring,
som sku\e be#å i wanligt gißlande, ty%te+ mig själf i%e
ti\rä%lig.

Ståndaktigt ti\bakawisade jag den bäµre ko#, som er-
bjöd+ mig, hela dagar låg jag ut#rä%t på det ka\a mar-
morgolfwet framför den heliga Rosalia+ bild, oc i min
ensamma $e\ pinade jag mig på det grymma#e, ty ge-
nom yµre qwal tänkte  jag döfwa mina inre, grä+liga
marter. Det war förgäfwe+, ty a\tjämt återkommo de+-
sa bilder, som födde+ af min tanke, oc jag war pri+gif-
wen åt satan själf, åt han+ mina an#rängningar hånan-
de marter oc han+ lo%elser ti\ synd. Min #ränga bot-
göring oc det oerhörda säµ, hwarpå jag werk#ä\de den,
wä%te  munkarne+  uppmärksamhet.  De  betraktade  mig
med  wördnad+fu\  skygghet,  oc jag hörde  dem hwiska
@n+eme\an: „Det är eµ helgon.“ Deµa ord wä%te min
fasa, ty jag erinrade mig enda# li]igt den hemska synen
i kapu$inerkyrkan i B., då jag i förmätet wansinne ti\-
ropade den på mig #irrande målaren: „Jag är den helige
Antoniu+!“

Den @#a delen af den af priorn be#ämda tiden för
min botgöring war ªutligen för]uten, utan aµ jag upp-
hörde  med  aµ martera  mig,  fa#än min  natur  synte+
wilja duka under för qwalen. Mina ögon woro ªo%na-
de, min såriga kropp war eµ blödande benrangel, oc det
kom ända därhän, aµ jag, sedan jag timtal+ legat på
golfwet, i%e mera kunde resa mig utan hjälp. Priorn lät
ka\a  mig  ti\  samtalsrummet.  „Min  broder“,  började
han, „känner du genom din #ränga bot någon inre läµ-
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nad? Har himmelen+ trö# kommit dig ti\ del?“ — „Nej,
ärewördige herre“, swarade jag med dof förtwi]an. „I
det jag“, fortfor priorn med höjd rö#, „i det jag ålade
dig, min broder, sedan du för mig biktat en följd af fa-
san+fu\a broµ, den #ränga#e bot, följde jag kyrkan+ la-
gar, som äska aµ den mißdådare, som i%e nå+ af räµwi-
san+ arm oc ångerfu\ inför Herren+ tjänare bekänner
@na förbrytelser, o%så genom yµre handlingar ska\ bety-
ga sanningen af @n ånger. Han ska\ helt wända @n själ
mot det himmelska oc likwäl pina @µ köµ, på det aµ
den  jordiska  smärtan  ska\  uppwäga  mißgärningarne+
djäfwulska lu#. Jag tror likwäl — oc berömda kyrkofä-
der  biträda  denna  min  mening  — aµ  de  grä+liga#e
qwal, som botgöraren ti\fogade @g, i%e kunna taga eµ
qwintin bort från syndabördan, om han på dem #öder
@n ti\försikt oc för den sku\ hå\er @g wärdig den Ewi-
ge+ nåd. För mänskligt förnu} är det outgrundligt, hu-
ru den Ewige mäter wåra handlingar, den är förlorad,
som, fa# ren från werkliga broµ, förmätet tror @g kun-
na #orma himmelen med yµre werk af fromhet, oc den
botgörare, som e}er fu\gjord bot tror @µ broµ utplå-
nadt, wisar aµ den inre ångern ej warit äkta. Du, käre
broder Medardu+, känner i%e ännu någon trö#, oc det-
ta bewisar sannfärdigheten af din ånger, ªuta nu upp —
jag wi\ det — med a\a gißlingar, tag ti\  dig bäµre
föda oc ]y i%e längre umgänget med bröderna. Wet aµ
din hemlighet+fu\a  lefnad,  med  a\a deß  underbara#e
förwe%lingar, är mera känd af mig än af dig själf. Eµ
öde, som du i%e kunde undªippa, gaf satan makt öfwer
dig, oc i det du syndade, blef du enda# han+ werktyg.
Mena i%e därför, aµ du är mindre syndig i Herren+ ög-
on, ty dig war gifwen kra} aµ i modig #rid betwinga
satan. I hwilket hjärta rasar i%e det onda oc #år emot
det goda; men utan denna kamp gifwe+ det ingen dygd,
ty den är den goda makten+ seger öfwer den onda, liksom
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synden härleder @g från motsatsen? — För det för#a bör
du weta aµ du anklagar dig för  en förbrytelse, som du
enda# begåµ med din wilja. — Aurelia lefwer, i wildt
wansinne sårade du dig själf, oc det war blodet från diµ
eget sår, som ]öt öfwer din hand … Aurelia lefwer …
jag wet det.“

Jag ka#ade mig på knä oc upply}e  mina händer i
bön, djupa su%ar undªuppo miµ brö# oc tårar #röm-
made ur mina ögon! — „Widare må du weta“, fortfor
priorn, „aµ den där gamle, sä\samme målaren, som du
talade om i bikten, så länge jag minn+ ti\baka, ibland
har besökt wårt klo#er oc kanhända ånyo snart ska\ in-
trä{a här. Han har lämnat mig en bok i förwar, som
innehå\er åtski\iga te%ningar, men särskildt en beräµel-
se, som han wid hwarje besök ho+ oß ti\ökar med några
rader. Han har i%e förbjudit mig aµ lämna denna bok i
andra händer, oc jag wi\ så my%et he\re anförtro dig
den, som deµa är min heliga#e plikt. Där ska\ du erfara
sammanhanget i dina egna, sä\samma öden, som än för-
saµ dig i en wärld af underbara visioner, än i eµ lif af
gemena#e ªag. Man säger aµ det underbara har för-
swunnit från jorden, men jag tror det i%e. Undren lefwa
qwar, ty om man o%så i%e wi\ så benämna a\t det un-
derbara, hwaraf wi dagligen omgifwa+, emedan wi ly$-
kat+ a]ura en rad af företeelser en regel för dera+ $ykli-
ska återupprepande, så genombryter o}a denna kret+ eµ
fenomen, som wi i för#o%ad ªöhet i%e tro på, då wi ej
förmå  aµ  begripa  det.  Hårdna%adt  förneka  wi  inför
wår inre syn en sådan företeelse, emedan den war för ge-
nomskinlig aµ afspegla+ på wårt yµre  öga+ okänªiga
yta. Den där sä\samme  målaren räknar jag ti\  deûa
utomordentliga  uppenbarelser,  som  gä%a  hwarje  känd
regel; oc jag twi]ar på aµ han+ kropp+liga omhölje är
hwad man ka\ar werkligt. Så my%et är säkert aµ ingen
ho+  honom  har iakµagit  de  wanliga lif+funktionerna.
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Oaktadt i boken, i hwilken han enda# ty%te+ läsa, e}er
hwar gång han warit här,  ]era blad än förut  warit
fu\skrifna.  Det  är äfwenlede+  besynnerligt,  aµ innan
du, käre broder Medardu+, biktade för mig, a\t i boken
ty%te+ wara eµ förwirradt kloµer oc otydliga skiûer af
en fanta#isk  målare,  som  för#  e}eråt  blef  läsbart  oc
möjligt  aµ tyda. Jag wågar i%e närmare utlåta mig
om hwad jag i afseende på målaren tror oc anar. Du
själf får giûa det, e\er hemligheten ska\ fa#mer yppa @g
själf. Gå oc hämta kra}er, oc när du — som jag tror
aµ du e}er få dagar+ förlopp ska\ göra — känner dig
andligen uppräµad, får du af mig den märkwärdige må-
laren+ underbara bok.“

Jag gjorde som priorn önskade,  åt ti\samman+ med
bröderna, underlät späkningarne oc inskränkte mig ti\
innerlig  bön  framför  helgonen+  altaren.  Blödde  o%så
miµ hjärtesår a\tjämt, blef äfwen i%e smärtan mindre,
som  wärkte  inom  mig,  så  öfwergåfwo  mig  likwäl  de
hemska drömsynerna, oc o}a, då jag död+tröµ oc sömn-
lö+ låg på miµ hårda läger, om]äktade mig som ängla-
wingar, oc jag såg ge#alten af den lefwande Aurelia,
som med himmelskt medlidande i @n tårade bli% böjde @g
ned öfwer mig. Som beskärmande ut#rä%te hon handen
öfwer miµ hufwud; då sänkte @g mina ögonlo%, oc en
ljuf wederqwi%ande ªummer göt ny lif+kra} i mina åd-
ror.  När  priorn  märkte  aµ min  ande återwunnit  en
smula spän#ighet,  gaf han mig målaren+ bok oc upp-
manade mig aµ uppmärksamt läsa den i han+ $e\. Jag
ªog upp den, oc det för#a som möµe min bli%, woro de
i konturer antydda oc i lju+ oc afskuggningar utförda
te%ningarne ti\ freskomålningarne i »den heliga linden«.
I%e a\+ någon häpnad, ej den ringa#e lu# aµ ha#igt
lösa gåtan wä%te+ inom mig. Nej! — Det fann+ i%e nå-
gon gåta för mig,  jag wißte  ju sedan länge  a\t,  som
gömde+ i denna målarbok. Det som målaren på de @#a
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@dorna  infört  i  boken  med  liten,  knappa#  läsbar  oc
mångfärgad skri} war mina drömmar oc aningar, en-
da# fram#ä\da i tydliga oc be#ämda drag, såsom jag
aldrig kunnat göra det.
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Infogad anmärkning af
utgifwaren.

Broder Medardu+ fortfar här, utan aµ widare inlåta
@g på hwad han fann i målarboken, i @n beräµelse hur
han tog afsked från den i han+ hemligheter inwigde pri-
orn oc de wänliga bröderna oc hur han företog @n pil-
grim+färd ti\ Rom oc öfwera\t i S:t Peter, S:t Se-
ba#ian oc S:t Laurentiu+, i St. Giovanni a Laterano
oc S:ta Maria Maggiore knäböjde oc bad wid a\a al-
taren, hur han ti\ oc med ådrog @g påfwen+ uppmärk-
samhet  oc ªutligen  [% eµ rykte  om @g för  helighet,
hwilket fördref honom från Rom, emedan han nu war
en ångrande syndare oc kände med @g aµ han i%e war
något annat. Men wi — jag menar mig oc dig, gun#ig
läsare, känna för litet af broder Medardu+' aningar oc
drömmar för aµ, utan aµ läsa hwad målaren uppte%-
nat, kunna om o%så i ringa mån sammanknyta det band,
som liksom i en knut enar a\a de förwirrade trådarne i
Medardu+'  hi#oria. En bäµre liknelse  är det  förre#en
aµ den foku+ faµa+ oß, där de olikfärgade #rålarne bry-
ta @g. Den hädangångne kapu$inermunken+ manuskript
war  inªaget  i  gammalt  förgulnadt  papper,  oc  deµa
pergament, betä%t med en nä#an olä+lig skri}, där en
sä\sam hand uppenbarade @g, retade i%e litet min ny[-
kenhet. E}er my%en möda ly%ade+ jag aµ ci{rera bok-
#äfwer oc ord, oc hur förwånad blef jag ej, då det blef
klart för mig aµ det war ju# den i målarboken uppte%
nade beräµelse, hwarom Medardu+ talar. Den är skrif.
wen på my%et  gammal  italienska,  nä#an krönikeartad
oc my%et afori#isk. Den egendomliga tonen klingar på
tyska skarp oc dämpad ti\ika som sprunget gla+; det war
likwäl nödigt aµ ti\ för#åendet af det hela här in]ika
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öfwersäµningen;  jag gör deµa,  sedan jag med led+nad
ännu ti\fogar följande. Den fur#liga familj, från hwil-
ken den o}a omnämnde Fran$e+$o här#ammade, qwar-
lefwer ännu i Italien, oc likalede+ lefwa ännu äµling-
ar af den fur#e, i hwilken+ residen+ Medardu+ wi#ade+.
Det war därför omöjligt aµ uppgifwa namnen, oc o-
tympligare oc oski%ligare,  än den som i dina händer,
gun#ige läsare, öfwerlämnar denna bok, är ingen i wida
wärlden, då det gä\er aµ hiµa på namn, där det [nne+
werkliga oc, som här är fa\et, ti\ på köpet sköna oc ro-
mantiskt klingande. Wederbörande utgifware tänkte nog
kunna taga @g fram med »fur#en«, »baronen« o. s. w.,
men när nu den gamle målaren utreder de me# hemlig-
het+fu\a oc inwe%lade familjeförhå\anden, är det läµ
aµ inse aµ man ej kan göra @g för#ådd med a\männa
bete%ningar. Han må#e liksom med inwe%lade [gurer
oc snirklar utru#a målaren+ enkla krönikekoral med al-
lehanda förklaringar oc randbemärkningar. Gun#ig lä-
sare, å utgifwaren+ wägnar anhå\er jag aµ du wi\e,
innan du läser widare, lägga märke ti\ följande: Camil-
lo, fur#e af P. uppträder som #amfader för den familj,
hwarur Fran$e+$o, Medardu+' fader, här#ammar. The-
odor, fur#e af W. är fader ti\ den Alexander, fur#e af
W., wid hwilken+ hof Medardu+ uppehö\ @g. Han+ bro-
der Johan, fur#e af W., förmälde @g med den italienska
prinseûan Gia$inta B.

Baron von F:+ familj uppe i berg+trakten är bekant
oc enda# aµ bemärka aµ baroneûan von F. här#am-
made från Italien, ty hon war doµer ti\ grefwe S., en
son af grefwe Filippo S. Käre läsare a\t ska\ bli för-
klarligt, om du bloµ behå\er i minnet deûa få förnamn
oc bok#äfwer. I #ä\et för fortsäµningen på beräµelsen
följer nu:

235



Djäfwul+elixiret. Kapu$inermunken Medardu+  e}erlämnade papper utgifna af E.T.A. Ho{mann’ .

Den gamle målaren+
pergament.

— —  Oc det begaf @g aµ republiken Genua, hårdt
ansaµ af de aligierska korsarerna, wände @g ti\ den #ore
sjöhjälten Cami\o,  fur#e af P.,  med begäran aµ han
med fyra wälutru#ade oc bemannade galärer måµe an-
#ä\a jakt på de förmätne sjöröfwarne. Cami\o, tör#an-
de  e}er  ärorika  bragder,  ti\skref  #rax  @n  äld#e  son,
Fran$e+$o,  aµ han sku\e  komma  för  aµ i  @n  fader+
frånwaro regera landet.  Fran$e+$o  öfwade i Leonardo
da Vin$i+  skola målarekon#en,  oc kon#en+  ande hade
blifwit honom så öfwermäktig, aµ han i%e längre för-
mådde tänka på annat.  För den sku\ hö\ han kon#en
förmer än a\ prakt oc ära på jorden, oc andra männi-
skor+  ä]an  oc  traktan  ty%te+  honom  som  en  lönlö+
#räfwan e}er tom ]ärd. Han kunde i%e lämna @n kon#
oc @n redan ålder#igne mä#are, utan skref ti\baka ti\
fadren aµ han för#ode aµ föra penseln, men i%e spiran
oc wi\e  #anna ho+ Leonardo. Då wardt den gamle,
#olte fur# Cami\o högeligen wredgad, ka\ade sonen en
owärdig narr oc sände en förtrogen tjänare, som sku\e
föra sonen ti\baka. Men när nu Fran$e+$o #åndaktigt
nekade aµ återwända oc förklarade aµ en fur#e,  om-
#rålad af tronen+ hela glan+, ty%te+ honom wara en e-
ländig warelse jämfördt med en duglig målare, oc aµ
#ora krig+bragder wore en grym oc jordisk lek oc däre-
mot målaren+ skapelse en ren afspegling af en inneboen-
de gudomlig ande, förgrymmade+ sjöhjälten Cami\o oc
swor aµ förskjuta Fran$e+$o oc ti\försäkra han+ yngre
bror Zenobio tronföljden. Fran$e+$o war ti\fred+ där-
med oc af#od forme\t  oc högtidligt  i en urkund ti\
förmån för @n yngre broder räµen ti\ fur#etronen, oc
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så hände det @g aµ, när den gamle fur# Cami\o i hård
oc blodig kamp med aligiererna förlorat lifwet, Zenobio
ti\trädde regeringen, oc däremot Fran$e+$o, förnekande
@µ fur#liga #ånd oc namn, blef målare oc bekymmer-
samt nog lefde på eµ litet år+underhå\, som den reger-
ande brodern ti\erkänt honom. Fran$e+$o hade annar+
warit en #olt, öfwermodig yngling, hwilken+ wilda @n-
ne  enda#  den  gamle  Leonardo  kunde  tämja,  oc  när
Fran$e+$o afsagt @g @µ fur#liga #ånd, blef han Leonar-
do+ trogne oc fromme son. Han hjälpte den gamle aµ
fu\borda  månget  #ort  oc  betydelsefu\t  werk,  oc  så
skedde det aµ lärjungen, swingande @g upp ti\ mä#ar-
en+ höjd, blef berömd oc må#e måla en mängd altar-
taflor för kyrkor oc klo#er. Den gamle Leonard #od ho-
nom bi med råd oc dåd, ti\ deß han ªutligen a]ed wid
hög ålder. Då kom, som en länge med möda undertry%t
eld, #oltheten oc öfwermodet ånyo ti\ utbroµ. Han an-
såg @g för @n tid+ #ör#e målare,  oc sammanparande
den hunna kon#ski%ligheten med @µ #ånd, ka\ade han
@g själf för »målarfur#en«.  Han talade föraktfu\t  om
den gamle Leonardo, oc afwikande från denne+ fromma
oc enkla #il, ska{ade han @g eµ nyµ maner, som blän-
dade maûan+ ögon med ge#alterna+ yppighet oc prål-
ande  färgglan+,  oc  det  öfwerdrifna  berömmet  gjorde
honom a\t mera fåfäng oc öfwermodig. Det hände aµ
han i  Rom råkade  i  lag med  wilda oc utswäfwande
unga män, oc som han numera i a\t wi\e wara den
för#e oc utomordentliga#e, war han o%så snart i la#er-
na+ #ormwäder den djärfwa#e seglaren. Förförda af he-
dendomen+ falska oc bedrägliga prakt, bildade de unge
männen med Fran$e+$o i spetsen eµ hemligt sä\skap, i
hwilket de, broµ+ligt förhånande kri#endomen, e}erapa-
de de gamle grekerna oc med frä%a tärnor [rade skamli-
ga oc syndiga fe#er.  Det  war målare,  men  än ]ere
bildhuggare ibland dem, de wi\e enda# weta af den an-
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tika kon#en oc utskraµade a\t, som nya kon#närer, el-
dade af den heliga kri#endomen,  ti\ deß ära skapat af
skön kon#. I ohelig hänförelse målade Fran$e+$o många
bilder  ur  antiken+  lögnaktiga  fabelwärld.  Ingen  för-
mådde som han lif+lefwande fram#ä\a qwinnliga [gur-
er+ okyska yppighet,  i det han lånade karnationen från
lefwande mode\er oc form oc mode\ering från gamla
marmor#atyer. I #ä\et aµ som för# i kyrkor oc klo#er
uppbygga @g med de gamla mä#arne+ härliga ta]or oc
med kon#närlig andakt innerligt  ti\godogöra @g dem,
a}e%nade han ]itigt de ljugande hednagudarne+ bilder.
Framför a\t war han upptagen af en berömd Venu+#a-
ty, som han #ändigt hade i tankarne.

Det år+underhå\,  som Zenobio utfä# åt @n broder,
uteblef en gång längre än wanligt, oc så kom det @g aµ
Fran$e+$o råkade i swår penningeknipa ti\ följd af @µ
wilda lefwerne, som snart gjorde ªut på förtjän#en oc
från hwilket han likwäl ej wi\e af#å. Då kom han aµ
tänka på aµ han för längesedan af eµ kapu$inerklo#er
fåµ i uppdrag aµ för eµ högt pri+ måla en bild af den
heliga Rosalia, oc han beªöt aµ för aµ få pengar ha#-
igt fu\ända deµa werk, som han af afsky mot a\a kri#na
helgon ej welat gripa @g an med. Han tänkte @g fram-
#ä\a den heliga naken oc i [gur oc ansikt+bildning lik-
nande Venu+bilden. Utka#et ly%ade+ öfwermåµan wäl,
oc de skändliga unge männen prisade högligen Fran$e+-
$o+ ne+liga infa\ aµ för de fromma munkarne+ räkning
upp#ä\a i kyrkan en hednisk afgudabild i #ä\et för det
kri#na helgonet. Men då Fran$e+$o började aµ måla, då
ge#altade @g a\t annorlunda än hwad han ha} i @nnet,
oc en mäktigare makt öfwerwann den u+la lögnen+ an-
de, som behärskat honom. En ängel+ anlete från himme-
len började lysa fram ur de mörka tö%nen, men som gri-
pen af skygg ånge# för aµ kränka det heliga oc hemfa\a
åt Herren+ #ra{dom, wågade Fran$e+$o i%e fu\borda
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ansiktet oc omkring den naket te%nade kroppen lade @g
tuktiga kläder i behagliga we%, en mörkröd klädning oc
en azurblå mantel. I @n skrifwelse ti\ målaren Fran-
$e+$o hade kapu$inermunkarne enda# uppgifwit den heli-
ga Rosalia+ bild, utan aµ närmare be#ämma om huru-
wida en tänkwärd händelse ur henne+ lif sku\e bli äm-
net, oc därför hade Fran$e+$o i midten af duken gjort
eµ utka# ti\ helgonge#alten, men nu, drifwen af anden,
målade han rundt omkring a\ehanda [gurer, som un-
derbart samwerkade för aµ fram#ä\a helgonet+ martyr-
ium. Fran$e+$o hade helt oc hå\et gåµ upp i @n ta]a,
e\er bilden hade fa#mer själf blifwit den mäktige ande,
som omfaµade honom med @na #arka armar oc ly}e
honom ur det syndiga lif, som han hiµi\+ fört. Men han
kunde i%e göra helgonet+  anlete färdigt,  oc deµa blef
för honom eµ helwetiskt qwal, som borrade i han+ själ
med skarpa taggar. Han tänkte i%e längre på Venu+bil-
den, men det ty%te+ honom som såge han den gamle må-
laren Leonardo, som betraktade honom med beklagande
min oc äng+ligt oc smärtsamt talade: „A%, jag wi\e
hjälpa dig, men får det i%e; du må#e för# af#å från di-
na syndiga #räfwanden oc i ånger oc djup ödmjukhet
anropa om förbön de helgon, mot hwilka du brutit.“ De
unge männen, som Fran$e+$o så länge undwikit, uppsök-
te honom i han+ werk#ad oc funno honom som en wan-
mäktig  sjukling  ligga ut#rä%t  på @µ läger.  Men när
Fran$e+$o för dem klagade @n nöd, huru han, som om
en ond ande brutit han+ kra}, ej förmådde göra färdig
den heliga Rosalia+ bild, skraµade de a\a oc sade: „A%,
broder, hur har du nu på en gång blifwit så sjuk? Låtom
oß bringa Aes$ulapiu+  oc Hygiäa eµ dry%e+o{er  för
den swage+ ti\frisknande!“ Man hämtade syrakuserwin,
som ynglingarne hä\de i dry%e+skålar oc utgöto, werk-
#ä\ande libationer åt de hedniska gudarna framför den
ofu\ändade ta]an. Men när de sedan själfwa begynte
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dri%a oc erbjödo Fran$e+$o win, wi\e denne i%e dri%a
med oc deltaga i de wilda bröderna+ lag, oaktadt de ut-
bragte skålar ti\ fru Venu+'  ära. Då sade en af dem:
„Den dumme målaren är werkligen sjuk ti\ tankar oc
lemmar, oc jag må#e hämta en doktor.“ Han ka#ade öf-
wer @g @n mantel, tog på @g wärjan oc gi% ut genom
dörren.  Det  dröjde  i%e  många  ögonbli%,  innan  han
återkom oc sade: „Se bara, jag är nog själf en läkare,
som kan bota sjuklingen där.“ Den unge mannen, som i
gång oc hå\ning försökte göra @g lik en gammal läkare,
trippade omkring med krokiga knän oc förwred @µ ung-
domliga ansikte i så många we% oc rynkor, aµ han såg
ut som en gammal ful gubbe, oc ynglingarne skraµade
oc utropade:  „Se då hwad den doktorn  kan göra för
lärda miner!“ Doktorn närmade @g den sjuke Fran$e+$o
oc sade med rå oc hånfu\ rö#: „A%, du #a%ar+ karl,
jag må#e wäl hjälpa upp dig ur din bedrö]iga wan-
makt! — Sta%are, så blek oc sjuk du ser ut, fru Venu+
kan du i%e behaga på det säµet. — Smaka på min un-
dermedi$in! Då du nu ska\ måla helgon, ska\ min dry%
nog kunna ge dig kra}er, ty det är win ur den helige
Antoniu+'  kä\are.“ Den förmente  doktorn hade ur @n
mantel  tagit fram en ]aska, som han nu öppnade. Ur
flaskan ut#römmade en sä\sam do}, som bedöfwade de
unge  männen,  så aµ de öfwerwäldigade af sömnighet,
sjönko ned i #olarne oc ªöto ögonen. Men Fran$e+$o,
rasande öfwer aµ bli förhånad som en wanmäktig wek-
ling,  rö% ]askan ur doktorn+  händer oc dra% i  fu\a
drag. „Wälbekommet!“ ropade ynglingen, som nu återta-
git @µ ungdomliga ansikte oc @n spän#iga gång. Sedan
wä%te  han ynglingarne  ur  sömnen,  oc  de  tumlade  i
han+ sä\skap utför trappan. Som berget Vesuviu+ med
wildt brusande sprutar förtärande lågor,  så rasade nu
#römmar af eld i Fran$e+$o+ inre. För @na ögon såg
han som lefwande a\a de hedniska fabler, han förr må-
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lat, oc han ropade med hög rö#: „A%, du må#e komma,
o min älskade gudinna, du må#e få lif oc bli min, om
i%e, wiger jag mig åt underjorden+ gudar. Då [% han
se fru Venu+ #å täµ framför ta]an oc wänligt winka
åt honom.  Han sprang upp från @n bädd oc började
måla på den heliga Rosalia+ hufwud, emedan han nu
troget tänkte afbilda fru Venu+ tä%a ansikte. Det före-
kom honom som om han+ fa#a wilja i%e kunde bjuda öf-
wer han+ hand, ty penseln gled a\tjämt undan från de
moln, som höljde den heliga Rosalia+ hufwud, oc #rök
mot han+ wilja på hufwudena af de barbarer, af hwilka
hon war omgifwen. Oc likwäl blef den heliga+ himmel-
ska anlete a\t tydligare oc bli%ade på Fran$e+$o med
ögon, som så #rålade af lif, aµ han som dödligt trä{ad
af en ljungeld,  #örtade ti\  golfwet.  När han återkom
ti\ @na @nnen uppre#e han @g mödosamt oc wågade ej
se  bort  ti\  ta]an,  som  blifwit  honom så hemsk,  utan
smög  @g  med  sänkt  hufwud  ti\  bordet,  där  doktorn+
win]aska #od, oc tog @g en duktig klunk.  Då åter[%
Fran$e+$o @na kra}er oc betraktade @n ta]a; den #od
där färdig ända ti\ @#a penseldraget, oc i%e den heliga
Rosalia+ ansikte, utan han+ älskade Venu+bild log emot
honom med förföriska ögonka#. I samma #und upptän-
de+ Fran$e+$o  af wildt,  broµ+ligt  begär.  Han tjöt  af
wanweµig åtrå, han erinrade @g den hedniska bildhug-
garen Pygmalion, hwilken+ hi#oria han målat, oc bad
som han ti\ fru Venu+ aµ hon i han+ bild måµe inblå-
sa lif. Det ty%te+ honom snart aµ bilden började röra
@g, do%, när han wi\e ªuta den i @na armar, såg han
aµ den förblifwit dödt lär}. Då ªet han af @g @µ hår
oc betedde @g som en, som blifwit besaµ af djäfwulen.

Så framlefde Fran$e+$o twå dagar oc twå näµer; på
tredje  dagen,  då han #el  som en bild#od #od framför
ta]an, öppnade+ dörren ti\ han+ rum, oc det praßlade
bakom honom som af qwinnokläder. Han wände @g om
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oc warseblef en qwinna, som han igenkände som origi-
nalet ti\ ta]an. Han blef nä#an från @na @nnen, när
han nu  lif+lefwande  i  en  enda# af  fantasien  hunnen
skönhet såg framför @g den bild, som han i tankarne ska-
pat e}er en marmor#aty, oc en ry+ning grep honom,
då han betraktade målningen, som nu ty%te+ honom wa-
ra  en  trogen  spegelbild  af  den  främmande  qwinnan.
Deµa hade på honom samma werkan, som en underbar
andeuppenbarelse plägar utöfwa, han+ tunga war bun-
den, må\ö+ fö\ han på knä inför den främmande oc
ly}e  som  ti\bedjande  @na  händer.  Den  främmande
qwinnan uppre#e honom leende oc sade honom, aµ hon
redan som liten ]i%a, då han war i målarskola ho+ den
gamle Leonardo da Vin$i,  o}a seµ honom oc ti\ ho-
nom faµat en outsäglig kärlek. Nu hade hon lämnat för-
äldrar oc anhöriga oc ensam wandrat ti\ Rom för aµ
uppsöka honom, emedan en inre #ämma sagt henne aµ
han älskade oc af idel längtan oc åtrå afbildat henne,
något som hon nu såge wara sant. Fran$e+$o för#od nu
aµ eµ egendomligt  själarne+  samför#ånd  utöfwat  @µ
in]ytande, oc aµ deµa gifwit upphof ti\ den underbara
ta]an oc han+ kärlek ti\ densamma. Fu\ af innerlig
kärlek omfamnade han qwinnan oc wi\e #rax föra hen-
ne ti\  kyrkan,  för aµ en prä# för ewigt  sku\e  förena
dem  genom  äktenskapet+  heliga  sakrament.  Qwinnan
ty%te+ fasa däröfwer oc sade: „A%, min älskade Fran-
$e+$o, är du ej en kä% kon#när, som i%e låter fjäµra dig
af den kri#na kyrkan+ band? Är du i%e med kropp oc själ
ti\gifwen den glada, friska antiken oc deß lifwet wän-
skapligt  @nnade  gudar? Hwad angår wårt förbund  de
tråkiga prä#erna, som i dy#ra ha\ar jämra bort @µ lif i
hopplö+ klagan? Låtom oß lju# oc gladt [ra wår kär-
lek+ fe#!“ Fran$e+$o förförde+ af qwinnan+ tal, oc så
skedde det aµ han redan samma a}on [rade @µ brö\op
med den främmande qwinnan under hedniska $eremonier
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oc i sä\skap med de åt eµ syndigt oc broµ+ligt läµsin-
ne hemfa\na unge män, som ka\ade @g han+ wänner.
Det wisade @g aµ qwinnan medfört en ki#a, fu\ af kle-
noder oc reda penningar, oc Fran$e+$o  framlefde  en
lång tid med henne, froûande i syndiga njutningar oc
utan aµ utöfwa @n kon#. Qwinnan kände @g hafwande
oc blom#rade då för# upp i ännu mera lysande fägring,
hon såg ut aµ helt oc hå\et wara den ti\ lif wä%ta Ve-
nu+bilden,  oc Fran$e+$o  kunde  knappa# bära @µ lif+
yppiga ly%a. En naµ wä%te+ Fran$e+$o af eµ dämpadt,
ånge#fu\t  #önande;  då han förskrämd sprang upp oc
med ljuset i handen såg e}er @n hu#ru, hade hon födt
honom en goûe. Ha#igt må#e tjänarne skynda bort för
aµ hämta barnmorska oc läkare.

Fran$e+$o tog barnet från modern+ sköte, men då ut-
#öµe  qwinnan  eµ  hemskt,  genomträngande  skrik,  oc
wred @g, som under greppet af #arka händer. Barnmor-
skan kom med @n piga, oc e}er dem kom läkaren. När
de wi\e hjälpa qwinnan, ryggade de ti\baka af fasa, ty
qwinnan war död+#el, hal+ oc brö# wan#ä\da af blåa,
widriga ]ä%ar oc i #ä\et för eµ ungt, skönt ansikte så-
go de eµ grä+ligt förwridet oc rynkigt anlete med öpp-
na #irrande ögon. Wid de båda qwinnorna+ skrik skyn-
dade grannfolket ti\, från början hade det warit a\ehan-
da besynnerligt prat om den främmande qwinnan, oc
det yppiga lefnad+säµ, som Fran$e+$o förde, hade warit
a\a en #yggelse,  oc det war nära på aµ man wid de
andliga dom#olarne angifwit deµa konkubinat utan prä-
#erlig wigsel.  Nu när de sågo den grä+ligt wan#ä\da
döda, woro a\a säkra på aµ hon lefwat i förbund med
djäfwulen, som nu saµ @g i besiµning af henne. Henne+
skönhet hade bloµ warit tro\dom oc en bedräglig syn-
wi\a. A\a, som kommit dit, ]ydde förskrä%ta därifrån,
ingen wi\e röra wid den döda. Fran$e+$o wißte nu med
hwem han ha} aµ göra oc grep+ af en fasan+fu\ ång-
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e#. A\a han+ broµ #odo honom för ögonen, oc Her-
ren+ #ra{dom började redan här på jorden, då helwetet+
lågor upp]ammade i han+ själ.

Dagen därpå kom en medlem af den andliga dom#o-
len med @na betjänter oc wi\e häkta Fran$e+$o, men då
waknade han+ mod oc #olthet, han gjorde @g plat+ med
wärjan oc kom undan. Eµ #y%e från Rom fann han en
håla, där han tröµ oc utmaµad gömde @g. Utan aµ
hafwa  ha}  eµ  tydligt  medwetande  därom,  hade  han
we%lat in den nyfödde goûen oc tagit honom med @g.
Fu\ af wrede, wi\e han nu kroûa det af den djäfwulska
qwinnan födda barnet mot #enarne, men när han upp-
ly}e det, gaf det klagande ljud ifrån @g, oc han grep+ af
medlidande. Han lade goûen på den mjuka moûan oc
gaf honom dropparne af en pomeran+,  som han burit
med @g. Likt en botgörande eremit ti\bragte han nu ]e-
ra we%or i groµan oc omwändande @g från den synd,
hwari  han  lefwat,  anropade  han  innerligt  helgonen.
Men framför a\t bad han ti\ den swårt kränkta Rosalia
aµ hon sku\e bli han+ förespråkerska inför Herren+ tron.
En a}on låg Fran$e+$o bedjande på knä i wildmarken
oc såg hur solen, som dök ned i hafwet i wä#er, uppsän-
de @na röda lågor.  Men när lågorna förbleknat i den
grå a}ondimman, war+nade Fran$e+$o i rymden eµ ly-
sande rosaskimmer, som snart begynte forma @g ti\ ge-
#alter. Fran$e+$o såg hur Rosalia, omgifwen af änglar,
knäböjde på eµ moln oc djupt hwiskande uµalade orden:
„Herre,  förlåt mannen aµ han i @n swaghet oc wan-
makt  ej  förmådde  mot#å  satan+  lo%elser!“  Då  bröto
blixtar fram genom rosaskimret oc det dånade som åsk-
ªag genom himlahwalfwet.  „Hwilken  syndig människa
har brutit som denne! Han ska\ i%e få nåd oc ro i @n
graf, så länge den #am, som a]ade+ af han+ broµ, fro-
da+ oc wäxer widare i skändlig synd!“ — Fran$e+$o fö\
ned i #o}et, ty han wißte aµ han+ dom war fä\d, aµ
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eµ förskrä%ligt öde sku\e drifwa honom fridlö+ omkring.
Han ]ydde därifrån utan aµ komma ihåg goûen i hå-
lan, oc då han i%e längre kunde måla, lefde han i bot-
tenlö# oc jämmerligt elände. Många gånger rann det
honom i @nnet aµ ti\ den kri#na religionen+ förhärli-
gande utföra sköna målningar oc han uµänkte planen,
#orartad i te%ning oc kolorit; men hur sku\e han kunna
börja eµ sådant werk, då han i%e ägde en s$udo aµ köpa
duk oc färger för oc enda# uppehö\ @µ qwalfu\a lif
med knappa a\mosor, som skänkte+ honom wid kyrkdör-
rarne. Då hände det @g aµ, när han en gång i en kyrka
i tankarne målade på den tomma wäggen, twå beªöjade
qwinnor trädde fram ti\ honom, oc en af dem talade
med en ängel+ milda rö#: I det fjärran Preußen har åt
jungfru Maria, där Herren+ änglar nedlade henne+ bild
wid en lind, byggt+ en kyrka, som ännu saknar a\ ut-
smy%ning med målningar. Bege dig dit, utöfningen af
din kon# ska\ bli dig en helig andakt, oc din sönderªitna
själ ska\ hugswala+ med himmelsk trö#!“ När Fran$e+$o
bli%ade upp ti\ qwinnorna, förswunno de i eµ mildt ski-
nande lju+, oc han märkte aµ do} af rosor oc liljor ge-
nom#römmade  kyrkan.  Nu  wißte  Fran$e+$o,  hwilka
qwinnorna warit, oc wi\e dagen därpå börja @n pil-
grim+färd. Men på samma a}on fann honom e}er mö-
dosamt sökande en tjänare från Zenobio, som utbetalte
ti\ honom twå år+ underhå\ oc inbjöd honom ti\ @n
herre+ hof. Fran$e+$o behö\ för @g enda# en ringa pen-
ningesumma, det öfriga utdelade han ti\ de faµiga oc
begaf @g i wäg ti\ det a]äg+na Preußen. Han+ wäg
förde öfwer Rom oc han kom ti\ eµ i%e långt därifrån
beläget  kapu$inerklo#er,  för hwar+ räkning han målat
den heliga Rosalia. Han såg aµ bilden infogat+ i alta-
ret,  men  märkte  wid närmare  e}ersyn  aµ den enda#
war en kopia af han+ målning. E}er hwad han hörde
hade munkarne i%e welat behå\a originalet på grund af
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de egendomliga rykten, som gingo om den ]ydde måla-
ren, ur hwilken+ e}erlåtenskap de fåµ ta]an, utan, sedan
en kopia blifwit tagen, sålt den ti\ kapu$inerklo#ret i B.
E}er en beswärlig pilgrim+resa anlände Fran$e+$o ti\
»den heliga linden+« klo#er i O#preußen oc uppfy\de
det  uppdrag,  som  den  heliga  jungfrun  gifwit  honom.
Han målade kyrkan så underbart, aµ han wäl insåg, aµ
nåden+  ande i  honom  begynt  @µ  werk.  En himmelsk
trö# ingöt+ i han+ själ.

*
Det begaf @g aµ grefwe Filippo S. på jakt i en a]äg-

sen, wild berg+trakt öfwerraskade+ af eµ swårt owäder.
Stormen tjöt  i kly}orna,  regnet  fö\ i #römmar,  som
om människor oc djur sku\e gå under i en ny synda]od;
då fann grefwe Filippo en groµa, hwari han räddade @g
oc  dit  han  o%så  e}er  my%en  möda  [%  in  @n  hä#.
Swarta moln lägrade @g öfwer hela horisonten, det war
därför, i synnerhet i hålan, så mörkt aµ grefwe Filippo
ingenting  kunde  urskilja  e\er  upptä%a hwad det  war,
som  praßlade  ti\  inwid honom.  Han fruktade  aµ eµ
wilddjur kunde ha dolt @g i groµan oc drog @µ swärd
för aµ afwärja hwarje anfa\. När owädret war förbi,
oc sol#rålarne fö\o in i hålan, såg han eµ naket barn
liggande på en bädd af löf oc se på honom med klara,
lysande ögon. Bredwid #od en bägare af elfenben, hwari
grefwen fann några droppar do}ande win, som goûen
begärligt insög. Grefwen lät @µ jakthorn ljuda, oc så
småningom samlade @g han+ folk, som ]yktat undan åt
skilda hå\, oc på grefwen+ befa\ning inwäntade man
i%e huruwida den, som lagt barnet i groµan, sku\e in
[nna @g för aµ afhämta det. När naµen war nära aµ
inbryta, sade grefwe Filippo: „Jag kan i%e lämna goûen
hjälplö+ här, utan wi\ taga honom med mig, oc sedan
kungöra det,  för aµ föräldrarna e\er  den,  som inlagt
barnet,  skola  kunna  a{ordra mig  det.“  Det  skedde  så,
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men we%or, månader oc år förgingo, utan aµ någon
anmälde  @g.  Grefwen  lät  i  dopet  gifwa  hiµebarnet
namnet Fran$e+$o. Goûen wäxte upp oc blef ti\ kropp
oc själ en underbar yngling, som grefwen på grund af
han+ sä\synta begåfning älskade som @n son oc tänkte
ge @n förmögenhet  i arf,  enär han själf  war barnlö+.
Fran$e+$o war redan tjugufem år gammal, då grefwe
Filippo upptände+ af en dåraktig kärlek ti\ en faµig oc
bildskön fröken oc tog henne ti\ äkta, fa#än hon war
ung oc han redan bedagad.

Fran$e+$o  faµade+  af  eµ  syndigt  begär aµ få äga
grefwinnan, oc oaktadt hon war from oc dygdig oc i$-
ke wi\e bryta @µ trohet+lö}e, ly%ade+ han e}er en hård
kamp snärja henne  med @na djäfwulska kon#er,  så aµ
hon öfwerlämnade @g åt syndig lu#a oc lönade @n wäl-
görare  med  förräderi  oc swart  ota%samhet.  De  båda
barnen, grefwe Pietro oc grefwinnan Angiola, som den
gamle  Filippo  med  fader+glädjen+  hänry%ning  try%te
ti\ @µ hjärta, woro frukterna af eµ broµ, som för ewigt
sku\e blifwa både honom oc wärlden förborgadt.

*
Drifwen af en inre ingifwelse, framträdde jag för min

broder Zenobio oc sade: „Jag har afsagt mig tronen oc
ti\ oc med, om du sku\e dö barnlö+ före mig, wi\ jag
förblifwa en faµig målare oc ti\bringa miµ lif under
#i\a andakt oc utöfwande af min kon#. Do% wårt li\a
land bör i%e hemfa\a åt någon främmande #at. Den
Fran$e+$o,  som grefwe Filippo  S. uppfo#rat,  är min
son. Det war jag, som under den wilda ]ykten qwar-
lämnade honom i groµan, där grefwen fann honom. På
den elfenben+bägare, som #od bredwid honom, är wårt
wapen insnidadt, oc än mer skyddar ynglingen+ utseen-
de, som troget kännete%nar honom som ti\hörande wår
familj,  från hwarje  mißtag.  Broder  Zenobio,  upptag
den unge mannen som din son oc låt honom bli din ef-
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terträdare!“ Zenobio+ twifwel om ynglingen Fran$e+$o
blifwit född i räµmätigt äktenskap, häfde+ af den af påf-
wen sanktionerade adoption+urkund, som jag utwerkade,
oc så skedde det aµ min son+ lif i eµ syndigt äktenskap+-
broµ tog eµ ªut oc aµ han snart i räµmätigt äktenskap
födde  en  son,  som  han  ka\ade  Paolo  Fran$e+$o.  På
broµ+lig wäg hade den broµ+liga #ammen skjutit nya
skoµ.  Do%  kan  i%e  min  son+  ånger  sona  han+  synd?
Som  Herren+  #ra{dom  #od  jag  framför  honom,  ty
han+ inner#a låg i öppen dag för mig oc hwad som
blifwit doldt för wärlden sade mig den ande, som blir
a\t  mäktigare inom mig  oc höjer  mig öfwer lifwet+
brusande wågor, så aµ jag förmår skåda ned i djupet, u-
tan aµ denna bli% ådrager mig döden.

*
Skil+mäûan från Fran$e+$o medförde döden för gref-

winnan S., ty nu för# waknade hon ti\ medwetande
om @n synd, oc hon kunde i%e uthärda kampen mot kär-
leken ti\ broµ+lingen oc @n ånger öfwer @n gärning.
Grefwe Filippo uppnådde en ålder af niµio år, han dog
som en gubbe, som blifwit barn på nyµ. Han+ förmente
son Pietro ]yµade med @n sy#er Angiola ti\ Fran$e+-
$o+ hof, som följt Zenobio i regeringen. Med glänsande
fe#er [rade+ Paolo Fran$e+$o+ förlofning med Viµo-
ria, fur#inna af M., men när Pietro såg bruden i hen-
ne+ fu\a fägring, upptände+ han af en hä}ig kärlek, oc
utan aµ akta på faran, #räfwade han e}er Viµoria+
gun#. Pietro+ åtrå undgi% Paolo Fran$e+$o+ uppmärk-
samhet, emedan denne hä}igt lågade af begär ti\ han+
sy#er  Angiola,  som  ka\t  ti\bakawisade  denna  böjelse.
Viµoria a]äg+nade @g från hofwet för aµ före @µ gif-
termål, e}er hwad hon föregaf, i #i\a ensamhet uppfy\a
eµ a]agt heligt lö}e. För# e}er förloppet af eµ år wän-
de hon ti\baka, brö\opet sku\e [ra+, oc #rax e}er det-
samma sku\e grefwe Pietro med @n sy#er Angiola åter-
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wända ti\ @n fäderne#ad. Paolo Fran$e+$o+ kärlek ti\
Angiola hade genom henne+ #åndaktiga mot#ånd blif-
wit ännu hä}igare oc urartade ti\ det rasande begäret
ho+ eµ djur, som han enda# kunde tämja genom tanken
på njutningen.  Så hände  det  @g  aµ han genom  det
skändliga#e  förräderi  på själfwa brö\op+dagen,  innan
han gi% in i brudkammaren, öfwerfö\ Angiola i henne+
sofrum oc ti\fred+#ä\de @n skändliga lu#,  innan hon
återkom ti\ medwetande, ty wid brö\op+måltiden hade
man  ingeµ  henne  eµ  opiat.  När Angiola  genom  det
ne+liga dådet bragte+ döden nära, ti\#od Paolo Fran-
$e+$o, plågad af samwet+qwal, hwad han begåµ. I för-
#a utbroµet af @n wrede wi\e Pietro #öta ned förräda-
ren, men han+ arm nedsjönk förlamad, då han tänkte på
aµ han+ hämnd föregåµ dådet. Den li\a Giazinta, fur-
#innan af B., som a\mänt gä\de för aµ wara en doµer
af Viµoria+ sy#er, war frukten af den hemliga förbin-
delse,  som  Pietro  underhå\it  med  Paolo  Fran$e+$o+
trolofwade. Pietro for med Angiola ti\ Tyskland, där
hon födde en son, som man gaf namnet Fran+ oc sorg-
fä\igt lät uppfo#ra. Den skuldlösa Angiola trö#ade @g
ªutligen öfwer det grä+liga broµet oc uppblom#rade i
ny skönhet.

Så kom det @g aµ fur# Theodor af W. ti\ henne fat-
tade en hä}ig kärlek, som hon af hela @n själ beswarade.
Inom kort war hon han+ gemål, oc wid samma tid för-
mälde @g grefwe Pietro med en tysk fröken, med hwilken
han [% en doµer, under det aµ Angiola åt fur#en födde
twå söner. Wäl kunde den fromma Angiola känna @µ
samwete fu\komligt rent, men hon försjönk o}a i dy#er
e}ertanke, när som i en dröm Paolo Fran$e+$o+ ne+liga
dåd fö\ henne i minnet, ja o}a war hon ti\ mod+, som
om ti\ oc med den omedwetet begångna synden kunde
ti\räkna+ henne oc sku\e bli hämnad på henne oc hen-
ne+ e}erkommande. Ti\ oc med bikt oc fu\#ändig ab-
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solution kunde i%e lugna henne. E}er långwariga qwal
kom det öfwer henne som en himmelsk ingifwelse aµ hon
borde yppa a\t för @n gemål. Oaktadt hon förutsåg den
swåra kamp, som ti\#åendet af det af den skändlige Pao-
lo Fran$e+$o föröfwade broµet sku\e ko#a henne, lofwa-
de hon @g högtidligt aµ wåga det swåra #eget, oc hon
hö\ @µ lö}e. Med fasa förnam fur# Theodor det ne+li-
ga dådet, han blef hä}igt uppskakad, oc den djupa har-
men  ty%te+  ti\  oc  med  hota  den  oskyldiga  hu#run.
Däraf kom det @g aµ hon ti\bragte några månader på
eµ a]ägset ªoµ; under tiden bekämpade fur#en de biµra
känªor, som qwalde honom, oc han kom så widt aµ han
i%e enda# försonad rä%te @n gemål handen, utan o%så,
henne owetande, drog försorg om Fran+' uppfo#ran. E}
er fur#en+  oc han+ gemål+  död,  kände enda# grefwe
Pietro oc den unge fur# Alexander af W. hemligheten
med Fran+' börd. Ingen af målaren+ äµlingar blef så
ti\ kropp oc själ lik den Fran$e+$o, som grefwe Filippo
uppfo#rat, som denne Fran+. En underbar yngling, be-
själad af en hög ande, eldig oc rask i tanke oc handling.
Måµe fadern+ oc #amfadern+ synd i%e betunga honom,
måµe  han  mot#å  satan+  onda  lo%elser!  Innan  fur#
Theodor a]ed, re#e han+ båda söner Alexander oc Jo-
han ti\  det  sköna Wälskland,  oc i%e  så  my%et  öppen
oenighet, som olika böjelser woro orsak ti\ aµ bröderna
skilde+ i Rom. Alexander kom ti\ Paolo Fran$e+$o+ hof
oc faµade sådan kärlek ti\ Paolo+ yng#a, af Viµoria
födda  doµer,  aµ  han  tänkte  förmäla  @g  med  henne.
Fur# Theodor afwisade eme\ertid med en afsky, som då
war fur# Alexander oförklarlig,  denna förbindelse,  oc
deµa blef anledningen ti\ aµ fur# Alexander för# e}er
Theodor+  död  förmälde  @g  med  Paolo  Fran$e+$o+
doµer. Prin+ Johann hade på hemresan lärt känna @n
broder Fran+ oc fann sådant behag i den unge mannen,
hwilken+ nära ªäktskap han i%e anade, aµ han i%e mera
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kunde lefwa skild från honom. Fran+ war orsaken ti\ aµ
prinsen i #ä\et för aµ återwända ti\ brodern+ residen+,
re#e ti\baka ti\ Italien. Det ewiga, outgrundliga ödet
wi\e aµ båda, prin+ Johann oc Fran+, sågo Viµoria+
oc Pietro+ doµer Giazinta, oc aµ båda upptände+ af
hä}ig kärlek ti\ henne. Broµet gror, hwem förmår aµ
mot#å de dunkla makterna!

*
Wißt woro min ungdom+ synder oc broµ afskywärda,

men genom den heliga jungfrun oc den heliga Rosalia+
förböner är jag räddad från ewigt fördärf oc har det
förunnat+  mig  aµ  här  på  jorden  lida  fördömelsen+
qwal, ti\ deß den broµ+liga #ammen förtorkat oc i%e
längre bär några frukter. Bjudande öfwer andliga kra}
er, nedtry%er mig tyngden af det jordiska, oc anande det
ti\kommande+ dy#ra hemlighet, bländar mig lifwet+ be-
drägliga färgprakt, oc den swaga bli%en går wilse bland
konturlösa bilder, utan aµ kunna erfara dera+ inre werk-
liga ge#altning!  Jag war+nar o}a den tråd, som den
mörka makt, som uppreser @g mot min själ+ fräl+ning,
spinner widare, oc tror mig i min dårskap kunna gripa
oc sönderªita den. Men from oc troende, har jag a\t
fortfarande aµ i ångerfu\ botgöring fördraga de mar-
ter, som blifwit mig pålagda för aµ försona mina miß-
gärningar. Jag har skrämt bort prinsen oc Fran+ från
Giazinta, men satan är werksam för aµ bringa Fran+ i
fördärfwet, som han ej ska\ undgå. Fran+ kom ti\sam-
man+ med prinsen ti\ den ort, där grefwe Pietro wi#a-
de+ med @n gemål oc @n doµer Aurelia, som ju# fy\t
@µ  femtonde  år.  Liksom  den  broµ+lige  fadern  Paolo
Fran$e+$o upptände+ af wildt begär, då han [% se An-
giola, så upplågade den förbjudna lu#an+ eld i sonen, då
han skådade det hulda barnet Aurelia. Med förförelsen+
a\a  djäfwulska  kon#grepp  för#od  han  aµ  snärja  det
knappa# utªagna blom#ret, Aurelia, så aµ hon hängaf
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@g åt honom med hela @n själ oc redan hade syndat, in-
nan tanken på synd hunnit uppgå inom henne. När gär-
ningen i%e längre kunde förtiga+, ka#ade hon @g fu\ af
förtwi]an öfwer @µ fel ti\ modern+ föµer oc ti\#od
a\t. Grefwe Pietro, fa#än själf fången i synd oc broµ,
sku\e ha mördat Fran+ oc Aurelia. Modern lät Fran+
erfara @n räµmätiga wrede, i det hon med hotelsen aµ
yppa det skändliga dådet för grefwe Pietro fördref ho-
nom ur @n oc den förförda doµern+ åsyn. Det ly%ade+
grefwinnan aµ undandraga @n doµer Pietro+ bli%ar,
oc denna födde på en afside+ ort en liten doµer. Men
Fran+ kunde ej lämna Aurelia, han [% reda på henne+
wi#elseort,  skyndade dit oc inträdde i rummet  ju# då
grefwinnan, lämnad ensam af tjän#efolket, saµ bredwid
@n doµer+ bädd oc hade i @µ knä den li\a ]i%an, som
enda# war åµa dagar gammal.  Grefwinnan re#e  @g
fu\ af förskrä%else oc fasa wid den oförmodade åsynen
af skurken oc befa\de honom aµ lämna rummet. „Bort
… bort, annar+ är du förlorad; grefwe Pietro känner
hwad  du  eländige  begåµ!“  så  utropade  hon  för  aµ
skrämma Fran+ oc sköt honom baklänge+ mot dörren.
Då grep+ Fran+ af wildt, djäfwulskt raseri, han ry%te
barnet  ur grefwinnan+ armar oc gaf henne  eµ knyt-
näf+ªag för brö#et, så aµ hon fö\ baklänge+, oc ilade
därifrån. När Aurelia waknade ur  @n wanmakt,  war
modern i%e mera wid lif; eµ djupt sår i hufwudet — i
fa\et hade hon ªagit emot en järnbeªagen ki#a — hade
dödat henne.  Fran+ hade  för afsikt  aµ mörda barnet,
han we%lade in det i eµ lakan oc sprang i mörka qwäl-
len utför trappan oc wi\e ju# bege @g ut, då han hörde
eµ dämpadt qwidande, som ty%te+ komma ur eµ rum i
boµenwåningen. Ofriwi\igt #annade han, lyßnade oc
smög @g ªutligen närmare rummet. I samma ögonbli%
kom ur huset, jämrande @g oc klagande, en qwinna, som
han igenkände som barnsköterska ho+ baroneûan von S.,

252



Djäfwul+elixiret. Kapu$inermunken Medardu+  e}erlämnade papper utgifna af E.T.A. Ho{mann’ .

i hwilken+ hem han boµ. Fran+ frågade hwarför hon
betedde @g så. „A%, herre“, sade qwinnan, „jag har råkat
ut för en oly%a, jag hade ju# li\a Eufemia i knät, oc
hon lekte oc log, men plöt+ligt lät hon hufwudet sjunka
oc dör. Hon har blåa ]ä%ar i pannan, oc så kommer
man aµ besky\a mig för aµ jag låtit henne fa\a.“ —
Fran+ gi% ha#igt in, oc när han såg det döda barnet,
insåg han aµ ödet wi\e aµ han+ barn sku\e lefwa, ty
det war underbart likt den döda Eufemia. Sköterskan,
måhända i%e så oskyldig ti\ barnet+ död som hon före-
gaf, oc be#u%en af Fran+ rika skänker, gi% in på bytet;
Fran+ we%lade in det döda barnet i lakanet oc ka#ade
det i #römmen. Aurelia+ barn uppfo#rade+ som doµer
ti\  baroneûan  von  S.  under  namnet  Eufemia,  oc
wärlden förblef i okunnighet om den hemlighet, som war
förbunden med henne+ födelse.  Den osaliga blef  ej ge-
nom dopet+ heliga sakrament upptaget i kyrkan+ sköte, ty
det li\a barnet hade redan blifwit döpt, hwar+ död räd-
dade henne+ lif. Aurelia har e}er ]era år+ förlopp för-
mält @g med baron von F.; twå barn, Hermogene+ oc
Aurelia, äro frukterna af denna förmälning.

*
Himmelen+ ewiga makter hade förunnat mig aµ, när

prinsen  med Fran$e+$o  — så ka\ade  han på italienskt
wi+ Fran+ — tänkte bege @g ti\ den fur#lige brodern+
residen+#ad, [% jag sä\a mig ti\ dem oc medfölja. Jag
wi\e med kra}ig arm faµa tag i den wa%lande Fran-
$e+$o, då han nalkade+ den afgrund, som öppnade @g för
honom. Dåraktigt företag af en wanmäktig syndare, som
ännu i%e funnit nåd inför Herren+ tron! — Fran$e+$o
mördade @n broder, sedan han mot Giazinta föröfwat
eµ skändligt broµ! En son ti\ Fran$e+$o är den oly%sa-
lige  goûe,  som  fur#en  låter  uppfo#ra  under  namn af
grefwe  Viktorin.  Mördaren  Fran$e+$o  tänkte  förmäla
@g med fur#innan+ fromma sy#er men jag förmådde aµ
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föreböja deµa dåd, i samma ögonbli% det å en helig ort
sku\e säµa+ i werket.

*
Sedan han, marterad af tanken på outplånliga synder,

hade ]yµ, war werkligen a\t det djupa elände, hwaråt
Fran+ hemfö\, af nöden för aµ förmå honom ti\ ånger.
Böjd af grämelse oc sjukdom, kom han på @n ]ykt ti\
en landtman, som wänligt tog emot honom. Landtman-
nen+ doµer, en from oc #i\a jungfru, faµade en inner-
lig  kärlek  ti\  främlingen  oc sköµe  honom  sorgfä\igt.
Så hände det,  aµ han,  då han ti\frisknat,  beswarade
jungfrun+ kärlek oc de förenade+ i äktenskapet+  heliga
sakrament.  Det  ly%ade+  honom  aµ genom klokhet  oc
wetande swinga @g upp oc aµ rikligt föröka det i%e obe-
tydliga arfwet e}er fadern, så aµ han [% åtnjuta my%et
timligt wäl#ånd. Men osäker oc tom är ly%an för en
syndare, som i%e är försonad med Gud. Fran+ försjönk i
djupa#e armod,  oc han+ elände war dödande,  ty han
kände hur själ oc kropp förtärde+ af långwarig sjukdom.
Han+ lif war en be#ändig botöfning.  Slutligen sände
honom himmelen en #råle af trö#.  Han ska\ göra en
pilgrim+färd ti\ »den heliga linden« oc där ska\ födel-
sen af en son förkunna honom Herren+ nåd.

*
I den skog, som omger klo#ret wid »den heliga linden«,

trädde jag fram ti\ den nöd#ä\da modern, när hon grät
öfwer  @µ  faderlösa  barn  oc wederqwi%te  henne  med
trö#en+ ord.

Underbar är Herren+ nåd öfwer deµa barn, som blef
födt  wid  den  heliga  jungfrun+  wälsignade  helgedom.
Det ty%te+ som om Jesu+barnet i visioner uppenbarade
@g för honom oc i han+ barn+liga @nne upptände kärle-
ken+ eld.

Modern har i det heliga dopet ka\at honom Fran+ ef-
ter fadern! Ska\ det då bli du, Fran$i+$u+, som född på

254



Djäfwul+elixiret. Kapu$inermunken Medardu+  e}erlämnade papper utgifna af E.T.A. Ho{mann’ .

en helig ort, bringar försoning åt din broµ+lige #amfa-
der oc ska{ar honom ro i grafwen? Fjärran från wärl-
den oc deß förföriska lo%elser, bör goûen helt wända @n
håg ti\ det himmelska. Han ska\ bli en andlig. Så har
den helige man, som ingöt underbar trö# i min själ, för-
kunnat för modern oc det är wäl denna nåderika profe-
tia, som lyser  mig med så förunderlig klarhet,  aµ jag
förmenar aµ jag inom mig själf ser en lefwande bild af
framtiden.

Jag ser ynglingen i en kamp på lif oc död med den
mörka makt, som tränger inpå honom med @na farliga
wapen. — Han fa\er,  do% en himmelsk  qwinna hå\er
öfwer han+ hufwud segern+  krona! Det  är den heliga
Rosalia som räddar honom! Så o}a som himmelsen+ e-
wiga makt  förunnar mig det,  wi\ jag wara nära oc
skydda goûen, ynglingen oc mannen, så långt den kra}
rä%er, som blifwit mig förlänad. — Han ska\ bli som —
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Utgifwaren+ anmärkning.

Här, gun#ige  läsare,  blir den gamle målaren+ hal}
utplånade skri} så otydlig, aµ det är a\dele+ omöjligt
aµ längre tolka den. Wi återwända därför ti\ den märk-
wärdige kapu$inermunken Medardu+' manuskript.

 ————

256



Djäfwul+elixiret. Kapu$inermunken Medardu+  e}erlämnade papper utgifna af E.T.A. Ho{mann’ .

Återkom#en ti\ klo#ret.

Det hade kommit ända därhän, aµ öfwera\t där jag
lät se mig på Rom+ gator, folk #annade oc i böjd oc
ödmjuk  #ä\ning bådo om min wälsignelse.  Det  kunde
wäl wara aµ de #ränga botöfningar, hwarmed jag än-
nu fortsaµe,  wä%te uppseende,  men säkert war aµ det
sä\samma oc underbara i min uppenbarelse snart må#e
bli ti\ en legend för de li]iga oc fanta#iska romarne,
oc aµ de, utan aµ jag anade det, gjorde mig ti\ hjälte i
någon from saga. O}a wä%te mig skygga su%ar oc det
ty#a mumlet  af böner ur de djupa betraktelser,  hwari
jag,  liggande  på  altar#egen,  war  försjunken,  oc  jag
märkte då aµ andäktiga knäböjde omkring mig oc ty%-
te+ bönfa\a om mina förböner. Liksom i kapu$inerklo#-
ret hörde jag bakom mig ropet: »Il santo!« — oc jag kän-
de i miµ brö# som smärtsamma dolk#ygn.  Jag wi\e
lämna Rom, men huru förskrä%t blef jag ej, när priorn
i det klo#er, där jag uppehö\ mig, meddelade aµ påfwen
låtit  befa\a  mig  ti\  @g.  Dy#ra  aningar  aµ en  ond
makt kanske på nyµ traktade aµ inwe%la mig i farliga
förhå\anden, uppdöko inom mig, eme\ertid faµade jag
mod oc gi% på be#ämd tid ti\ Vatikanen. Påfwen, en
#åtlig man, ännu i @n fu\a kra}, moµog mig @µande i
en rikt snidad län#ol. Twå underbart wa%ra, i andlig
dräkt klädda goûar rä%te honom i+waµen oc swalkade
rummet med ]äktor af hägerfjädrar, emedan dagen war
öfwermåµan het. Ödmjukt trädde jag fram ti\ honom
oc gjorde den ö]iga knäböjningen. Han betraktade mig
skarpt,  men bli%en hade något godmodigt,  oc i #ä\et
för det #ränga a\war, som annar+ låg lägradt öfwer
han+ ansikte,  lifwade eµ mildt leende han+ drag. Han
frågade hwarifrån jag kommit oc hwad som fört mig
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ti\ Rom — korteligen det a\ra wanliga#e om mina per-
sonliga förhå\anden — oc re#e @g sedan, i det han sade:
„Jag lät ka\a er, emedan man har beräµat mig om er
sä\synta  fromhet.  Hwarför,  broder  Medardu+,  bedrif-
wer du deûa andakt+öfningar o{entligt för folket oc i de
me# besökta kyrkorna? Tänker du wisa dig som eµ hel-
gon, oc wi\ du bli anropad af en fanatisk pöbel, så gå
in i dig själf oc utforska hur det inre sy}e är beska{adt,
som drifwer dig ti\ deµa handling+säµ! Är du i%e ren
inför Herren oc inför mig, han+ #åthå\are, får du en
snöplig ände, munk Medardu+!“

Deûa ord talade påfwen med #ark, genomträngande
rö#, oc han+ bli%ar ljungade som åskwiggar. För för#a
gången på länge kände jag mig i%e skyldig ti\ den synd,
för hwilken  jag anklagade+,  oc däraf härledde det  @g
wäl aµ jag i%e bloµ bewarade min faµning, utan ly}e+
af den tanken aµ min bot framgåµ af sann inre förkro+-
selse, oc med hänförelse kunde jag yµra: „Herren+ helige
#åthå\are, wäl är eder förlänad kra} aµ skåda in i miµ
inner#a, wäl kunnen I weta aµ min outsägliga synda-
börda med $entnertyngd try%er mig ti\ jorden, men på
samma gång skolen I inse uppriktigheten af min ånger.
Fjärran från mig är hwarje tanke på eländigt hy%leri,
fjärran hwarje ärely#en afsikt aµ skändligt bedraga me-
nigheten. O, helige herre, wärdiga+ förunna en botfär-
dig munk aµ i korta ord för Eder afªöja @µ broµ+liga
lif, men o%så det, som han i djupa#e ånger oc förkro+-
selse företagit!“ Så började jag oc beräµade sedan, utan
aµ nämna namn oc i så sammanträngd form som möj-
ligt, hela miµ lefnad+lopp. Påfwen blef a\t mera upp-
märksam. Han saµe @g i @n #ol oc #ödde hufwudet i
handen oc såg ned mot golfwet, plöt+ligt re#e han @g,
med kor+lagda armar oc ]yµande fram den högra fot-
en, som om han wi\e trampa på mig, #irrade han på
mig  med  glöd i  bli%en.  När jag ªutat,  saµe  han @g
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igen.  „Er hi#oria,  munk  Medardu+“,  började han, „är
den underbara#e, jag någonsin hört. Tror ni på en syn-
bar oc öppen inwerkan af den onda prin$ip, som kyrkan
ka\ar djäfwulen? —“ Jag wi\e swara, men påfwen fort-
saµe: „Menar ni aµ det win, som ni #al oc dra% i relik-
kammaren, dref er ti\ de broµ, som ni begåµ?“ — „Lik-
som eµ med gi}iga dun#er  bemängdt  waµen gaf  det
kra} aµ wäxa åt det frö ti\ det onda, som låg inom
mig!“ — Då jag swarat deµa, teg påfwen några ögon-
bli%,  sedan  fortsaµe  han med  a\warlig  oc  inåtwänd
bli%: „Hur wore det, om naturen o%så i andligt hänseen-
de följde den lag som gä\er för kropp+liga organi+mer
aµ lika föder lika? … Om, i likhet med den kra}, som
ligger  gömd  i  kärnan oc färgar det  spirande  trädet+
blad gröna, o%så wilja oc böjelse fortplantade @g från
fader  ti\  fader,  upphäfwande  friwi\igheten?  … Det
[nn+ familjer af mördare oc röfware … Det wore arf-
synden,  det  broµ+liga  ªäktet+  ewiga,  outplånliga för-
bannelse!“ — „Om den af en syndare födde i @n ordning
må#e synda i kra} af den nedärfda organi+men, då [n-
ne+ det ingen synd“, afbröt jag påfwen. „Likwäl“, sade
han,  „den  ewige  anden  skapade  en  jäµe,  som  kan  be-
twinga oc ªå i bojor det blinda djur, som rasar inom
oß, förnu}et heter jäµen, oc ur han+ kamp med djuret
föde+ spontaneiteten. Jäµen+ seger är dygden, djuret+ är
synden.“  Påfwen ty#nade  för eµ ögonbli%,  sedan blef
han+ bli% ljusare, oc han sade med mild rö#: „Menar
du, munk Medardu+, aµ det är paûande för Gud+ #åt-
hå\are aµ med dig diskutera hårklyfwerier öfwer synd
oc dygd?“ — „Er+ helighet,  ni har wärdigat+ låta er
tjänare förnimma er djupsinniga åsikt  om människan+
wäsen, oc wäl an#år det er aµ orda om en kamp, som
ni själf härligt oc ärorikt segrande har be#åµ.“ — „Du
har en god  mening  om mig,  broder  Medardu+“,  sade
påfwen, „e\er tror du aµ tiaran är den lager, som för-
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kunnar hjälten oc wärlden+ besegrare?“ — „Nog är det“,
swarade jag, „något #ort aµ wara konung oc härska öf-
wer eµ folk.  För en så högt #ående må#e a\t honom
omgifwande  mera  närma  @g  ti\  hwartannat  oc  i
hwarje förhå\ande  ty%a+ kommensurablare oc genom
denna höga #åndpunkt utwe%la @g en öfwerskådandet+
#yrka, som liksom en högre inwigning gör @g gä\ande i
den borne fur#en.“ — „Du menar“, infö\ påfwen, „aµ
ti\ oc med ho+ de fur#ar, som äro swaga ti\ för#ånd
oc wilja, [nne+ en wiß egendomlig klokskap, som gärna
kan taga+ för wi+het oc förmår imponera på mängden.
Men hur hör deµa hit?“ — „Jag wi\e“, fortfor jag, „ta-
la om de fur#ar, hwilka+ rike är af denna wärlden, oc
sedan om Gud+ #åthå\are+ gudomliga oc heliga wär-
dighet.. På eµ hemlighet+fu\t säµ upplyser Herren+ an-
de de i konklaven inneªutna höga prä#erna. Skilda åt
oc i enrum hängifwande @g åt from betraktelse, befruk-
tar  en  himmelsk  #råle  de  e}er  himmelsk  upply+ning
längtande @nnena, oc ett namn återljuder, som en lof-
prisande  hymn  ti\  a\makten  från  inspirerade  läppar.
Enda# kungjordt på jordiskt tungomål blir beªutet af en
ewig makt, som på jorden utkorar @g en wärdig #åthål-
lare, oc så, er+ Helighet,  är eder treringade krona, er
Herre+,  wärlden+ Herre+,  my#erium,  i själfwa werket
den lager,  som kungör  er  som hjälte  oc segrare!  Det
wärld+liga rike, som blifwit eder beskärdt, är enda# eder
i himmelsk prakt blom#rande tron.“ — „Du medger“, af-
bröt mig påfwen, „aµ jag har orsak aµ wara nöjd med
den mig beskärda tronen. Nog är miµ blom#rande Ro-
ma prydt  med  en  himmelsk  prakt,  som  du wäl  må#e
märka, broder Medardu+, om du ej fu\#ändigt ti\ªutit
dina ögon för a\t jordiskt … Do%, det tror jag i%e …
Du är en duktig talare oc diµ tal  har gåµ mig ti\
hjärtat … Wi skola, märker jag, bli mera bekanta! …
Stanna här! … Inom få dagar är du kanske prior, oc
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senare kunde jag ti\ ªut utwälja dig ti\ min biktfader
… Gå … bete dig mindre narraktigt i kyrkorna, du kan
nu en gång i%e swinga dig upp ti\ helgon — kalendern
är fu\talig. Nu må du gå!“ — Påfwen+ @#a ord förwå-
nade mig lika my%et som han+ beteende för öfrigt, som
fu\#ändigt  #red mot  den före#ä\ning,  jag gjort  mig
om  den  kri#na  menigheten+  hög#e  före#åndare,  som
makten aµ binda oc lösa blifwit gifwen. Jag hy#e i%e
något twifwel om aµ han anseµ a\t det, som jag sagt
om gudomligheten af han+ ka\, för eµ tomt oc li#igt
smi%er. Han utgi% från den tanken aµ jag welat göra
mig ti\ en helig man, oc aµ jag, när han af särskilda
orsaker må#e spärra mig denna wäg, war betänkt aµ på
annat  säµ  ska{a mig  anseende  oc  in]ytande.  Därpå
war han åter igen af andra mig okända grunder wi\ig
aµ ingå.

Utan aµ tänka däröfwer, beªöt jag aµ, innan påfwen
hann ka\a mig ti\ @g, lämna Rom oc fortsäµa mina
andakt+öfningar. Do%, för my%et rörde @g inom mig,
för aµ jag som förr helt sku\e kunna wända min håg ti\
himmelen. Ofriwi\igt tänkte jag ti\ oc med i bönen på
miµ forna lif; bilden af mina synder hade bleknat, oc
enda# den glänsande karriär, som jag påbörjat som fur#-
en+ gun#ling oc som påfwen+ biktfader kunde fortsäµa
oc afªuta, — hwem wet på hwilken höjd, — #od bjärt
lysande för min inre syn. Så kom det @g aµ jag, i%e på
påfwen+ bud, utan ofriwi\igt upphörde med mina an-
dakt+öfningar oc i #ä\et dref omkring på Rom+ gator.
När jag en dag gi% öfwer „spanska platsen“, hade en hop
folk samlat+ omkring en marioneµförewisare+ låda. Jag
hörde Kaspern+ komiska qwäkande oc folkma+san+ ]at-
skraµ. För#a akten war ti\ ända, oc man gjorde @g i
ordning ti\ den andra. Den li\a ridån gi% upp, oc den
unge Dawid wisade @g med @n ªunga oc sä%en med ki-
sel#enar. Med tokroliga ge#er lofwade han aµ nu sku\e
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den plumpe jäµen Goliat helt wißt bli ªagen oc Israel
räddadt. Nu hörde+ eµ do} bu\er oc brummande. Jät-
ten Goliat #eg upp med @µ widunderliga hufwud. Hu-
ru förwånad blef  jag ej,  då jag wid för#a anbli%en i
Goliat+hufwudet  igenkände  den  narraktige  Bel$ampo.
Täµ under hufwudet hade han med en för ändamålet
afsedd mekani+m fä#at en liten kropp med helt små arm-
ar oc ben, han+ egna axlar oc armar woro dolda af eµ
draperi,  som  sku\e  före#ä\a  Goliat+  we%iga  mantel.
Med de sä\samma#e grimaser oc groteska ry%ningar i
@n dwärgkropp hö\ Goliat eµ #olt tal, som Dawid i-
bland afbröt med eµ fniµer. Folket skraµade omåµligt,
oc jag själf, egendomligt berörd af Bel$ampo+ nya, fa-
belaktiga uppenbarelse,  lät mig medry%a+ oc utbröt  i
eµ för mig owandt skraµ af barn+lig förnöjelse. A%, hu-
ru  o}a  war  annar+  miµ  skraµ  bloµ  en  konvulsivisk
krampry%ning af inwärte+, hjärtªitande qwal! En lång
di+putation föregi% kampen med jäµen, oc Dawid be-
wisade my%et lärdt oc kon#mäûigt hwarför han må#e
oc sku\e ªå ned den fruktan+wärde mot#åndaren. Bel-
$ampo lät a\a @na ansikt+muskler spela som en sprakande
löpeld, oc därwid ªogo jäµen+ små armar e}er den lil-
leputaktige Dawid, som ski%ligt för#od aµ wika undan
oc åter uppenbarade @g än här, än där, ti\ oc med i
Goliat+ egen mantel]ik. Slutligen flög kisel#enen i Go-
liat+ hufwud, han sjönk ned, oc tä%elset fö\. Jag skrat-
tade a\tmer öfwerljudt, eggad af Bel$ampo+ galna geni,
då klappade mig någon sakta på skuldran. En abbee #od
bredwid mig. „Det gläder mig, er+ högwördighet“, bör-
jade han, „aµ ni ej förlorat lu# för det timliga. Sedan
jag warit wiµne ti\ era märkwärdiga andakt+öfningar,
hade jag i%e ti\troµ er aµ ni kunde skraµa åt sådana
dårskaper.“ När abben sade deµa, förefö\ det mig som
om jag må#e skämma+ för min uppªuppenhet, oc ofri-
wi\igt  sade  jag  något,  som  jag  #rax  därpå  ångrade:
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„Tro mig, herr abbee aµ den, som i den förwirrade leken
af lifwet+ wågor war en duktig @mmare, ska\ det aldrig
faµa+ kra} aµ dyka upp oc modigt ly}a @µ hufwud ur
dera+ dunkla ]öden.“ Abbeen betraktade mig med blixt-
rande ögon. „Åhå“, sade han, „så bra ni [nner oc utför
en bild. Jag tror mig känna er ti\rä%ligt oc beundrar
er af hela min själ.“

„Jag för#år ej hur en faµig botgörare ti\ munk kan
wä%a er beundran!“

„Utmärkt, er+ högwördighet! — Ni fa\er ti\baka i er
ro\! — Ni är påfwen+ gun#ling?“

„Det  har behagat  Herren+  helige  #åthå\are  aµ be-
wärdiga mig med en bli%. Jag har ägnat honom min
wördnad, som det höfwe+ inför en wärdighet, som en e-
wig makt förlänar.“

„Nå,  du  wärdige  vasa\  wid  den  trefaldigt  krönte+
tron, du ska\ tappert utföra det, som ti\hör diµ ämbete.
Men  tro  mig,  Herren+  nuwarande  #åthå\are  är  en
dygdeklenod i jämförelse med Alexander den sjäµe, oc då
har du kanske räknat mi#e. Spela bara din ro\ widare,
snart är den utspelad, då den börjat så muntert. Farwäl,
my%et ärade herre!“

Med eµ gä\t hånskraµ skyndade abbeen därifrån, oc
jag blef #ående som för#enad. När jag jämförde han+ @-
#a yµrande med mina egna iakµagelser öfwer påfwen,
må#e det bli mig klart aµ han ingalunda war den e}er
#riden med djuret krönte segrare, för hwilken jag anseµ
honom, oc likalede+ må#e jag ti\ min förskrä%else kän-
na mig öfwertygad om aµ åtmin#one prä#erna ty%te+
min bot wara en hy%lare+ #räfwan aµ på det ena e\er
andra säµet swinga @g upp.

Sårad i min själ+ inner#a,  återwände jag ti\  miµ
klo#er oc bad innerligt  i den tomma kyrkan. Då fö\
som fjä\ från mina ögon, oc jag för#od aµ jag fre#at+
af den mörka makt, som ånyo sökte lägga ut snaror för
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mig, men på samma gång o%så min egen syndiga swag-
het oc himmelen+ #ra{dom. Enda# en ha#ig ]ykt kun-
de rädda mig, oc jag beªöt aµ tidigt följande morgon
bege mig i wäg. Strax därpå inträdde portwaktaren oc
beräµade aµ en besynnerligt  klädd man ifrigt begärde
aµ få tala wid mig. Jag begaf mig ti\ samtalsrummet,
det war Bel$ampo, som på @µ galna säµ sprang emot
mig, grep mig med båda händerna oc drog mig bort i
en wrå. „Medardu+“, började han ty# oc skyndsamt, „du
må nu göra hwad du wi\ för aµ bringa dig i fördärf-
wet, narraktigheten är bakom dig på wä#an- e\er syd-
sydwä#winden+ wingar oc griper tag i dig oc drager
upp dig, om o%så enda# en ]ik af din kåpa #i%er upp ur
afgrunden. — O, Medardu+, lägg då märke ti\ hwad
wänskap är oc hwad kärleken förmår, tro på Dawid oc
Jonatan, kära#e kapu$iner!“

„Jag har beundrat er som Goliat“, fö\ jag pratmakar-
en i talet, men säg nu #rax hwad saken gä\er oc hwad
som för er hit?“ —

„Hwad som för mig hit“, sade Bel$ampo, „hwad som
för mig hit? — Wanweµig kärlek ti\ en kapu$iner, som
jag en gång saµe hufwudet ti\ räµa på, oc som ka#ade
omkring @g blodigt gy\ene dukater, — som hade ti\ be-
kant en ry+lig gengångare — som, då han hade mördat
en smula, wi\e gi}a @g med den sköna#e i wärlden på
borgerligt, e\er räµare adligt wi+.“

„Sluta upp“,  ropade jag, „ªuta upp,  du fa+lige  tok!
Jag har swårt fåµ böta för det,  som som du nu med
broµ+lig läµfärdighet förebrår mig.“

„O, herre“, fortfor Bel$ampo, „är ännu deµa #ä\e så
känªigt, där en er [entlig makt ti\fogade er farliga sår?
Är ert ti\frisknande ännu i%e fu\#ändigt? Nå, jag ska\
wara mild  oc  lugn  som  eµ  godt  barn,  jag  ska\  be-
twinga mig oc i%e längre hoppa, hwarken andligen el-
ler kropp+ligen, oc enda# säga er, käre kapu$iner, aµ jag
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hufwudsakligen hå\er af er för era sublima dårskaper+
sku\,  oc då det  öfwer hufwud taget  är gagneligt  aµ
hwarje tokig prin$ip så länge som möjligt lefwer oc fro-
da+  på jorden,  så  räddar jag dig ur  hwarje  lif+fara,
hwari du läµfärdigt #örtar dig. I miµ do%hu+ har jag
lyßnat ti\ eµ samtal, som rör dig. Påfwen wi\ göra dig
ti\ prior i härwarande kapu$inerklo#er oc upphöja dig
ti\ @n biktfader. Fly gena#, gena# från Rom, ty dolkar
lura på dig! Jag känner den bravo, som ska\ expediera
dig ti\ himmelriket. Du #år i wägen för den dominika-
ner, som nu är påfwen+ biktfader. I morgon får du i%e
längre wara här.“ Denna nya händelse kunde jag bloµ
a\t för wäl förena med den obekante abbeen+ yµranden,
oc jag war så häpen, aµ jag knappa# märkte hur den
löjlige Bel$ampo gång på gång try%te mig ti\ @µ hjär-
ta oc ªutligen tog afsked under @na wanliga grimaser
oc krumsprång.

Det war redan öfwer midnaµ, då den yµre klo#erpor-
ten öppnade+ oc en wagn do} hörde+ ru\a öfwer gård-
en+ #enläggning. Strax därpå gi% någon i korridoren,
man kna%ade på dörren ti\ min $e\,  jag öppnade oc
warseblef pater gardianen, som åtföljde+ af en förklädd
man med en fa%la. „Broder Medardu+“, sade gardianen,
„en döende önskar i dödskampen den @#a smörjelsen oc
ert andliga bi#ånd. Gör nu det, som åligger ert ämbete
oc följ denne man, som ska\ föra er dit, där ni behöf-
we+.“

En ka\ ry+ning genomfor mig, oc jag kände som en
aning aµ man wi\e föra mig ti\ döden, jag kunde lik-
wäl i%e wägra oc följde därför den maskerade mannen,
som öppnade wagn+dörren oc nödgade mig aµ in#iga.
I wagnen woro twenne män, som togo mig eme\an @g.
Jag frågade hwart man wi\e föra mig, hwem som ju#
af mig begärde trö# oc den @#a smörjelsen? — Intet
swar! Under djup ty#nad foro wi genom en mängd ga-
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tor. Jag trodde mig kunna ªuta af ljudet aµ wi redan
woro utanför själfwa Rom, likwäl iakµog jag snart aµ
wi foro genom en port oc sedan ånyo genom #enlagda
gator. Slutligen hö\ wagnen, mina händer blefwo ha#-
igt  sammanbundna,  oc  en  tjo%  kappa ka#ade+  öfwer
miµ hufwud.

„Det ska\ i%e ske er något ondt“, sade en rå #ämma, ni
må#e enda# iakµaga ty#nad öfwer hwad ni får se oc
höra, annar+ kan ni wara säker om en ögonbli%lig död.“
Man ly}e mig ur wagnen,  låsen klirrade, oc en port
wred @g knarrande på tunga, ro#iga hakar. Man ledde
mig genom långa gångar oc ªutligen utför en trappa,
djupare oc djupare ned. Ekot af #egen öfwertygade mig
aµ wi befunno oß i hwalf, hwar+ uppgi} den skarpa lik-
lukten förrådde. Slutligen #annade man, mina händer
lö+gjorde+ oc kappan borµog+ från miµ hufwud. Jag
befann mig i eµ rymligt, af en hänglampa swagt upp-
ly# hwalf, en swart maskerad man, tydligen densamme,
som fört mig dit, #od bredwid mig, rundt omkring mig
suµo dominikanermunkar på de låga bänkarne.

Den ry+liga dröm, som en gång plågat mig i fängel-
set, rann mig i minnet, jag war förwiûad om en qwal-
fu\ död, likwäl bewarade jag min faµning oc bad ty#
oc innerligt, i%e om räddning, utan om en salig ända-
lykt. E}er några minuter+ dy#er oc oly%sbådande ty#-
nad trädde en af munkarne fram oc sade med dämpad
rö#: „Medardu+, wi hafwa nyß dömt en af edra orden+-
bröder. Domen ska\ gå i werk#ä\ighet. Af eder, helige
man, wäntar han absolution oc trö# i döden! Gå nu
oc  gör  er  ämbet+plikt!“  — Den  maskerade,  som  #od
bredwid, faµade mig under armen oc förde mig genom
en lång gång in i eµ litet hwalf. Här låg i eµ hörn på
en halmbädd eµ blekt,  a}ärdt, med trasor beklädt ben-
rangel. Den maskerade #ä\de lampan, som han ha} med
@g, på #enbordet i hwalfwet+ midt oc a]äg+nade @g.
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Jag närmade mig fången, han wände @g mödosamt om.
Jag blef #el af skrä%, då jag igenkände den fromme Cy-
ri\u+' ärewördiga anlet+drag. Eµ himmelskt förklaradt
leende  öfwer]ög han+ ansikte.  „Så ha de åtmin#one“,
började han med maµ rö#, „deûa helwetet+ afskywärda
handtlangare, som husera här, i%e bedragit mig i deµa
fa\. Genom dem erfor jag, käre broder Medardu+, aµ
du befann dig i Rom, oc när jag längtade e}er dig, e-
medan jag emot dig föröfwat #or oräµ, lofwade de mig
aµ föra dig hit i min död+#und. Nu är den wäl inne,
oc de hafwa hå\it ord.“ Jag knäböjde wid @dan af den
ärewördige, fromme gubben oc beswor honom aµ fram-
för a\t beräµa mig hur det warit möjligt aµ inspärra
oc döma honom ti\ döden. „Käre broder Medardu+“,
sade Cyri\u+, „för# när jag ångerfu\t biktat hur jag i
wi\farelse  förfarit  syndigt  emot  dig,  när du  försonat
mig med Gud, får jag tala med dig om miµ elände oc
min timliga undergång. Du wet aµ jag oc miµ klo#er
med mig anseµ dig för en den skändliga#e syndare, du
hade bela#at dig med — som wi trodde — de hemska#e
broµ,  oc wi hade ut#öµ dig ur wår gemenskap.  Oc
do% war det  enda#  eµ  enda  öde+digert  ögonbli%,  då
djäfwulen ka#ade @n snara om din hal+ oc ry%te dig ur
helgedomen bort ti\ det syndfu\a wärld+lifwet. Bedra-
gande dig på diµ namn, din klädnad oc ge#alt, begi% en
djäfwulsk hy%lare deûa dåd, som så när hade åsamkat dig
en mördare+ ne+liga död. Den ewiga makten har förun-
derligen uppenbarat aµ du wiûerligen läµsinnigt synda-
de, då du tänkte bryta diµ ordenªö}e, men o%så aµ du
är ren från deûa fasawä%ande förbrytelser. Leonardu+,
wänd åter ti\ wårt klo#er, dina bröder skola med kärlek
oc glädje moµaga den, som de trodde wara förlorad.

—  O, Medardu+ … “ Den gamle,  öfwermannad af
@n swaghet, försjönk i djup wanmakt. Jag kufwade den
spänning, hwari han+ ord, som ty%te+ yppa en ny un-
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derbar händelse, hade försaµ mig, oc enda# med tanke
på honom oc han+ fräl+ning, sökte jag i saknad af a\a
andra hjälpmedel återka\a honom ti\ lifwet genom aµ
långsamt oc läµ med högra handen #ryka öfwer brö#
oc hufwud, eµ i wåra klo#er ö]igt säµ aµ ur wanmak-
ten wä%a död+sjuka. Cyri\u+ hämtade @g snart oc bik-
tade för mig — han, den fromme, för den broµ+lige syn-
daren! Men det förekom mig som om, när jag absolvera-
de den gamle, hwilken+ försyndelser på @n höjd be#åµ i
någon gång påkomna twifwel, inom mig tände+ en him-
melsk  inspiration oc jag enda# wore det  werktyg,  det
förkropp+ligade organ, hwaraf en högre makt betjänade
@g för aµ redan härnere med mänskligt tungomål tala
ti\ en ej ännu frigjord människosjäl. Cyri\u+ ly}e an-
dakt+fu\t  @n  bli%  ti\  himmelen  oc sade:  „O,  broder
Medardu+,  hur hafwa i%e  dina ord wederqwi%t  mig!
Glad går jag den död ti\ möte+, som ne+liga skurkar be-
reda mig. Jag fa\er eµ o{er för den grä+liga falskhet
oc synd, som omge den trefaldigt krönte+ tron.“

Nu hörde jag dämpade #eg, som kommo a\t närmare,
ny%lar raßlade i dörrlåset. Med en wåldsam an#räng-
ning re#e @g Cyri\u+, faµade min hand oc hwiskade i
miµ öra: „Återwänd ti\ wårt klo#er, — Leonard är un-
derräµad om a\t oc wet hur jag dör — beswär honom
aµ tiga om min död! Huru snart hade i%e i a\a fa\ dö-
den upphunnit mig — lef wäl, broder, oc bed för min
själ+ wälfärd! Jag ska\ wara ho+ er, då ni i klo#ret [ra
min själamäûa. Lofwa mig aµ wara ty# med a\t, som
du fåµ weta, ty annar+ bereder du dig själf fördärf oc
inwe%lar wårt  klo#er  i  tusental+  farliga intriger!“ —
Jag gjorde  det,  maskerade  trädde  in,  upply}e  gubben
från bädden oc ªäpade honom,  som i%e kunde gå för
maµighet, genom gången ti\ det hwalf, där jag nyß wa-
rit. På en wink af de maskerade följde jag e}er, domini-
kanerna hade ªutit  en kret+,  inom hwilken man förde
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den gamle  oc lät honom knäböja på en jordhög,  som
man uppka#at i midten. Man hade rä%t honom eµ kru-
$i[x. Emedan jag hö\ det för min plikt, hade jag trädt
in i kretsen oc drog mig åt @dan. I samma ögonbli%
såg jag eµ swärd blixtra ti\ i handen på en af de maske-
rade, oc Cyri\u+ blodiga hufwud ru\ade ti\ mina föt-
ter. Jag sjönk ned medwet+lö+.

När jag återkom ti\ medwetande, befann jag mig i en
liten $e\iknande kammare. En dominikaner trädde fram
ti\ mig oc sade med eµ hånlöje:  „Ni har wäl blifwit
uppskrämd,  min  broder,  oc likwäl  sku\e  ni  räµeligen
fröjda er öfwer aµ med egna ögon hafwa fåµ seµ eµ så
skönt  martyrium. Så må#e man wäl ka\a det, då en
broder af er orden lider en wälförtjänt död, ty I ären
wäl a\a helgon samt oc synnerligen?“ — „Wi äro i%e
heliga“, sade jag, „men i wåra klo#er mörda+ do% ingen
oskyldig. Låt mig gå, jag har med glädje uppfy\t miµ å-
liggande. Den saligt hädangångne+ ande ska\ wara mig
nära, om jag själf sku\e råka i mördarhänder.“ — „Jag
twi]ar i%e på aµ den salige broder Cyri\u+ ska\ wara i
#ånd aµ i sådant fa\ bi#å er, men ni bör, käre broder,
i%e ka\a en afräµning för mord? Cyri\u+ hade swårt
försyndat @g mot Herren+ #åthå\are, oc det war denne
själf, som befa\de han+ död. Do%, deµa a\t må#e han
wäl biktat för eder, tag nu en liten förfriskning, ni ser
a\dele+ blek oc för#örd ut.“ Med deûa ord rä%te mig
dominikanern  en pokal af  kri#a\,  hwari eµ mörkrödt,
#arkt  do}ande  win skummade.  Jag wet i%e hwad det
war för en aning som blixtsnabbt genomfor mig, då jag
förde pokalen ti\ munnen. Likwäl war det säkert, aµ jag
kände lukten af samma win, som Eufemia en gång kre-
densade mig den där öde+digra naµen,  oc ofriwi\igt,
utan klar e}ertanke, hä\de jag ner det i den wän#ra är-
men på min habit, medan jag hö\ wän#ra handen för
ögonen, som om de bländade+ af ampeln. „Wäl bekom-
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met!“ utropade dominikanern,  medan han ha#igt ledde
mig ti\  dörren.  Man ka#ade mig i wagnen,  som ti\
min förwåning war tom, oc körde mig därifrån. Nat-
ten+ skrä%, själ+spänningen oc sorgen öfwer Cyri\u+' o-
ly%+öde försaµe mig i eµ ti\#ånd af bedöfning, hwaråt
jag mot#ånd+lö# hängaf mig, då man ry%te mig ut ur
wagnen oc lät mig tämligen omildt fa\a ti\ marken.
Morgonen inbröt, oc jag fann mig liggande wid kapu-
$inerklo#ret+ port, på hwar+ klo%a jag ringde, när jag
re# mig upp. Portwakten blef förskrä%t, då han såg miµ
bleka, för#örda utseende i min $e\. På han+ frågor swa-
rade jag enda# i a\männa ordalag aµ den+ död,  jag
sku\e absolwera, warit så grä+lig, aµ den upprört mig i
miµ inner#a;  men snart  kunde  jag ej  tala widare på
grund af den rasande smärta, jag kände i wän#ra ar-
men, utan gaf ti\ eµ högljudt skri. Klo#erläkaren ti\-
ka\ade+, man ry%te af mig ärmen, som nä#an klibbade
fa# wid köµet, oc fann hela min arm förtärd oc sön-
deräten af eµ frätande ämne. „Jag sku\e ha dru%it win
oc har hä\t det i ärmen“, #önade jag, wanmäktig af
mina förskrä%liga qwal. „Det war frätande gi} i win-
et!“ utropade läkaren oc anwände skyndsamt några me-
del, som åtmin#one lindrade den rasande smärtan. Det
ly%ade+ läkaren+ ski%lighet oc den omsorg+fu\a wård,
som priorn lät mig komma ti\  del,  aµ rädda armen,
som man i början trodde @g bli twungen aµ amputera,
men köµet war förtorkadt inti\ benen, oc den otä%a gi}
dry%en hade förlamat a\ rörelseförmåga. „Jag ser bloµ
a\tför tydligt“, sade priorn, „hur det förhå\er @g med
den händelse,  som ko#at er armen. På obegripligt säµ
förswann den fromme broder Cyri\u+ från wårt klo#er
oc Rom, oc äfwen ni, käre broder Medardu+, ska\ på
samma säµ gå under,  om ni i%e  #rax lämnar Rom.
Återwänd ti\ ert fäderne+land oc ert klo#er! Frid med
eder!“
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Jag kände wäl aµ så länge jag #annade i Rom, sku\e
jag swäfwa i #ändig lif+fara, men ti\ det pinande min-
net af förgångna synder, som i%e en+ den #ränga#e bot-
göring förmåµ aµ utplåna, sä\ade @g den kropp+liga
smärtan från den wißnade armen, oc jag saµe så litet
wärde på min qwalfu\a ti\waro, aµ en ha#ig död ty%-
te+ mig som en befrielse från en try%ande börda. Jag
blef a\t mera förtrolig med tanken på en wåldsam död,
oc en sådan förefö\ mig ti\ oc med som eµ ärofu\t,
genom min #ränga botgöring förtjänt martyrskap. Jag
såg hur jag gi% ut genom klo#erporten oc hur en mörk
warelse  plöt+ligt  genomborrade mig med en dolk.  Det
samlade+ folk omkring miµ blodiga lik. „Medardu+, den
fromme  botgöraren är mördad!“ — så ropade man på
gatorna,  oc a\t  mer  tätnade  människoskarorna  under
weklagan öfwer den döde. Qwinnorna böjde knä oc tor-
kade med hwita dukar såret, hwarur blodet wä\de fram.
Då får en af dem syn på korset på min hal+ oc utropar:
„Det war en martyr oc eµ helgon, se, det Herren+ te%
en, som han bär på @n hal+!“ — A\a knäböjde. — Ly%li-
ga de, som komma åt aµ beröra helgonet+  kropp e\er
klädnad.  Snabbt  ditföre+  en  bår,  där blir min  kropp
lagd, sedan den bekransat+ med blommor, oc under sång
oc bön bäre+ den af de unga männen ti\ S:t Peter. På
deµa säµ utarbetade min fantasi en målning, som med
lefwande färger fram#ä\de miµ förhärligande på jor-
den, oc utan aµ ana e\er tänka på hur den onde anden
på deµa säµ sökte  lo%a mig ti\ syndig högfärd, beªöt
jag  aµ inti\  miµ  fu\#ändiga  ti\frisknande  #anna  i
Rom, fortsäµa miµ förra lefnad+säµ oc antingen dö en
ärofu\ död e\er, af påfwen räddad från mina wedersa-
kare, upp#iga ti\ kyrkan+ hög#a wärdigheter. Min #ar-
ka, lif+kra}iga natur saµe mig i #ånd aµ uthärda mina
outsägliga plågor oc emot#å inwerkan af den helwetiska
wätska, som utifrån sökte förhärjande intränga o%så i de
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inre organen. Läkaren utlofwade snar förbäµring, oc i
själfwa werket  kände jag enda# under de oklara ögon-
bli%,  som  bruka  föregå  insomnandet,  feberanfa\,  som
wäxlade me\an froßbrytningar oc brännande heµa.

Under en sådan #und war det, som jag helt uppfy\d af
före#ä\ningen  om miµ martyrium,  e}er  wanligheten
såg mig själf ligga mördad med eµ dolk#ygn i brö#et.
Do%,  i  #ä\et  för  aµ  som  annar+  ligga  ut#rä%t  på
„Spanska platsen“  oc omge+  af en folkmaûa,  som ut-
bredde ryktet om min helighet, låg jag ensam i en träd-
gård+gång i klo#ret i B. I #ä\et för blod ]öt en ä%lig,
färglö+ wätska ur det gapande såret, oc en rö# sade: „Är
det sådant blod martyrer utgjuta? Do%, jag wi\ göra
waµnet klart oc färga det, oc sedan ska\ den eld, som
segrat öfwer ljuset, ge honom han+ krona.“ Det war jag
själf, som sade deµa, men då jag kände mig ski\d från
miµ eget döda jag, insåg jag wäl aµ jag war den werkli-
ga tanken af miµ jag, oc snart återfann jag mig själf i
det röda som @mmade i etern. Jag swingade mig upp på
bergspetsar  —  jag  wi\e  genom  morgonrodnaden+  af
gy\ne moln omgifna port draga in i den borg, som war
miµ  hem,  men  blixtar  korsade  som  brinnande  ormar
himlahwalfwet, oc jag sjönk ned i eµ fuktigt oc färglö#
tö%en. Oc min tanke sade: „Det är jag — jag, som fär-
gar edra blommor oc ert blod — blommor oc blod är
den brö\op+prydnad jag bereder! Jag fö\ djupare oc
djupare, såg liket med det gapande såret, hwarur det ore-
na waµnet ]öt i #römmar.  Min andedräkt sku\e  för-
wandla wätskan i blod, men det gi% i%e, liket re#e på @g
oc såg på mig med håliga, hemska ögon oc tjöt  som
nordanwinden i den djupa kly}an: „Förbländade, dårak-
tiga tanke, det [nne+ ingen #rid me\an lju+ oc eld, u-
tan ljuset är elddopet med det röda, som du söker förgif-
ta.“ Liket sjönk samman, a\a ängen+ blommor böjde för-
wißnade  @na hufwuden,  människor,  som  liknade  bleka
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spöken, ka#ade @g ti\ marken, oc en tusen#ämmig trö#-
lö+ jämmer #eg upp genom rymden: „O, Herre, Herre,
är wår syndaskuld så omätlig aµ du ger [enden makt aµ
göra om intet wårt blod+ skuldo{er?“ Starkare, #arkare
som  hafwet+  brusande  wågor  swä\de  deµa  klagoskri!
Tanken wi\e gå under i denna trö#lösa klagoton, då ry%
te+ jag som af en elektrisk #öt upp ur drömmen. Klo#-
ret+ tornklo%a ªog tolf, eµ bländande lju+ fö\ genom
kyrkfön#erna in i min $e\. „De döda upp#å ur @na graf-
war oc hå\a gud+tjän#.“ Så talade något inom mig,
oc jag började bedja. Då hörde jag eµ sakta kna%ande.
Jag trodde aµ någon munk wi\e in ti\ mig, men ti\
min fasa hörde  jag snart  min  spöklike  dubbelgångare+
fniµer oc skraµ, oc gä%ande oc hånande ropade det:
„Li\e bror … li\e bror … nu är jag åter igen ho+ dig
… såret blöder … rödt … rödt … Kom med mig, li\e
bror Medardu+, kom med mig!“ Jag wi\e springa upp
från miµ läger, men fasan hade bredt öfwer mig eµ i+-
tä%e, oc hwarje försök ti\ rörelse blef ti\ en inwärte+
kramp,  som  skar  i  mina  muskler.  Enda#  tanken  lefde
qwar oc blef ti\ en innerlig bön om räddning från de
mörka makter, som omhwärfde mig ur helwetet+ öppna
port. I deµa ögonbli% genombröt a}onrodnaden+ pur-
purskimmer den dy#ra, färglösa dimman, oc i deµa sken
synte+ en hög ge#alt. — Det war Kri#u+, ur a\a han+
sår pärlade blod+droppar, oc jorden [% ti\baka @µ rö-
da, oc människorna+ klagan blef en jubelhymn, ty det
röda war Herren+ nåd, som uppgåµ öfwer dem. Enda#
Medardu+' blod ]öt färglö# ur såret, oc han bad inner-
ligt:  „Ska\  då i  hela  wida wärlden  jag ensam  wara
pri+gifwen åt den ewiga fördömelsen+ qwal?“ Då rörde
det @g i busksnåret — en ro+, färgad af himmelskt glöd,
ly}e @µ hufwud oc såg på Medardu+ med en ängel+
blida leende, en söt do} omªöt honom, oc do}en war
ljuset af wåren+ underbart rena eter. „Elden har i%e seg-
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rat, det #år i%e någon #rid me\an lju+ oc eld. — Eld
är det ord, som upplyser syndarne!“ Det förefö\ som om
rosen talat deûa ord, men rosen war en huld qwinna. —
I hwit klädnad oc med rosor in]ätade i det mörka håret
närmade hon @g mig. „Aurelia“, utropade jag oc wak-
nade ur min dröm; en underbar rosendo} uppfy\de $el-
len, oc jag må#e wäl hå\a det för en wi\a af miµ upp-
rörda @nne aµ jag tydligt ty%te mig skåda Aurelia+ ge-
#alt, hur hon såg på mig med a\warliga bli%ar oc se-
dan synte+ do}a bort i morgonsolen+ #rålar, som fö\o
in i $e\en.

Nu för#od jag djäfwulen+ fre#else oc min egen swag-
het. Jag ilade ned oc bad innerligt wid den heliga Ro-
salia+ altare.  — Intet  gißlande,  ingen bot  i klo#erlig
mening,  men  då middag+solen  lodräµ  sände  ned  @na
#rålar, war jag redan ]era mil borta från Rom. I%e
bloµ  Cyri\u+'  maning,  utan  en  inre  oemot#åndlig
längtan dref mig hemåt på samma wäg, som jag wan-
drat ti\  Rom.  Mot  min egen wilja hade jag, då jag
wi\e ]y undan min plikt,  tagit  raka#e wägen ti\ det
mig af prior Leonard be#ämda målet.

Jag undwek aµ besöka fur#en+ residen+, ej emedan jag
fruktade aµ bli igenkänd oc fa\a i kriminaldom#olen+
händer, men hur kunde jag utan hjärtªitande minnen å-
nyo beträda den plat+, där jag i syndig förwändhet un-
der#åµ mig aµ trakta e}er en jordisk ly%a, som jag, den
åt Gud inwigde, hade afsagt mig, — a%, där jag, främ-
mande för den rena, ewiga oc andliga kärleken, tagit ö-
gonbli%et+  ti\fred+#ä\else  af  eµ jordiskt  begär för  en
lifwet+ hög#a lju+punkt, där det @nnliga oc öfwersinn-
liga sammansmälter i en låga; där a\ lifwet+ fu\het,
närd  af  @n  egen  yppiga  rikedom,  ty%+  mig  som  den
makt,  som kra}igt  må#e  uppresa @g mot  en #räfwan
mot det himmelska, som jag enda# kunde ka\a en ona-
turlig själ{örnekelse. — Men än widare! — Inner# in-
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om mig kände jag, trot+ den ti\wäxt i #yrka, som jag
ernåµ genom en o#ra{lig wandel oc ihå\ig bot, twif-
wel om aµ kunna segra i en kamp, hwarti\ den mörka,
ry+liga makt, hwar+ inwerkan jag bloµ a\tför o}a för-
sport, måhända owäntadt kunde uppegga mig. — Aµ å-
terse Aurelia! — Kanske i den fu\a utwe%lingen af hen-
ne+ skönhet oc behag! — Kunde jag uthärda deµa utan
aµ öfwermanna+ af den onde ande, som wäl ännu wid
helwete+lågor kokade miµ blod, så aµ det sjudande oc
jäsande #römmade genom mina ådror! — Hur o}a såg
jag i%e Aurelia+ ge#alt, men hur o}a wä%te+ o%så ej
därwid känªor inom mig,  hwilka+ syndighet  jag insåg
oc förintade med min wiljekra}! Enda# i medwetandet
om det,  hwarur min skarpa#e själ[akµagelse  framgi%,
oc i denna wanmakt+känªa, som bjöd mig aµ undwika
denna kamp, menade jag mig kunna ªuta ti\ äktheten af
min bot, oc en trö# war öfwertygelsen aµ åtmin#one
högmodet+  helwetiska ande, förmätenheten aµ upptaga
#riden med onda makter, hade öfwergifwit mig.

Snart war jag i berg+trakten, oc en morgon upp#eg
ur  dimman  i  en  framförliggande  dal  tinnarne  af  eµ
ªoµ,  som jag kände igen,  när jag kom närmare.  Jag
war på baron von F:+ god+. Parkanläggningarne hade
förwildat+, gångarne wäxt igen oc betä%t+ af ogrä+; på
den förr så wa%ra grä+maµan framför ªoµet betade bo-
skap — ªoµ+fön#ren  woro  ti\  en del  sönderªagna —
uppgången förfa\en. Ingen mänsklig warelse fann+ aµ
se. — Stel oc #um #od jag i den hemska en+ligheten.
Eµ sakta #önande trängde fram ti\ mig från en ännu
tämligen wäl bibehå\en berså, oc jag blef warse en i+-
grå gubbe,  som saµ i bersån oc i%e synte+ ge akt på
mig, fa# jag war honom nära nog. När jag kommit än-
nu närmare, urskilde jag orden: „Döda — döda äro a\a,
som warit mig kära! — A%, Aurelia! Aurelia — o%så
du! — den @#a! — Död för denna wärlden!“

275



Djäfwul+elixiret. Kapu$inermunken Medardu+  e}erlämnade papper utgifna af E.T.A. Ho{mann’ .

Jag igenkände den gamle Reinhold oc #annade som
fa#wuxen  wid marken.  — „Aurelia  död? Nej,  nej,  du
mißtager  dig,  gamle,  henne  har a\makten  skyddat  för
den skändlige  mördaren+ knif.“  Jag sade deµa,  då for
den gamle upp som trä{ad af blixten oc ropade: „Hwem
är här? — Hwem är här? Leopold! — Leopold!“ — En
goûe kom framspringande; när han såg mig, bo%ade han
@g djupt oc hälsade: „Laudetur Jesus Christus!“ — „In omnia
sæcula sæculorum!“ swarade jag. Då re#e @g gubben oc
ropade mera högljudt: „Hwem är det? — Hwem är det,
som är här?“ — Nu såg jag aµ den gamle war blind. —
„En högwördig herre“, sade goûen, „en prä# af kapu$i-
nerorden är det, som är här.“ Då förefö\ det som om en
djup fasa oc förskrä%else  faµat gubben,  oc han skrek:
„Led mig bort, goûe — in — in — oc #äng ti\ dörrar-
ne! Peter får hå\a wakt — fort, fort, in!“ Gubben upp-
bjöd a\a de kra}er, han ännu hade qwar, för aµ ]y för
mig  som för  eµ wildt djur.  Häpen  oc förskrä%t,  såg
goûen på mig; gubben, i #ä\et för aµ låta leda @g, ry%
te honom med @g oc snart woro båda förswunna bakom
dörrarne, som jag hörde noga ti\regla+. Ha#igt ]ydde
jag från denna skådeplat+ för miµ wär#a broµ, som jag
under deµa uppträde erinrade mig li]igare än någonsin,
oc snart befann jag mig me\an de täta skog+dungarne.
Utmaµad saµe jag mig wid foten af eµ träd ned i mo+-
san,  i%e  långt  därifrån war en  liten  ku\e  uppka#ad,
hwarpå eµ kor+ war uppsaµ. När jag waknade ur den
ªummer, som förorsakat+ af min tröµhet, saµ en gam-
mal bonde bredwid mig, som då han märkte aµ jag wak-
nat, aktning+fu\t a}og @n möûa oc sade med eµ god-
modigt oc ärligt uµry% i rö#en: „A%, ni har wäl ha}
långt aµ gå oc warit my%et tröµ, ty annar+ hade ni
wäl i%e fa\it i sömn på denna ry+liga plat+. E\er wet
ni då i%e, hur det förhå\er @g med denna ort?“ — Jag
förklarade aµ jag, som en främmande, från Italien hit-
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kommen pilgrim, i%e hade reda på hwad som förefa\it.
„Det rör i synnerhet er oc edra orden+bröder“, sade bon-
den, oc jag må#e ti\#å aµ, då jag såg er ligga oc sof-
wa här, saµe jag mig bredwid för aµ afwända en möj-
lig fara. För ]era år sedan lär en kapu$iner ha blifwit
mördad här. Så my%et är säkert aµ en kapu$iner wid
den tiden kom genom byn oc sedan han öfwernaµat,
wandrade in bland bergen.

Samma dag gi% en af mina grannar på wägen i den
djupa  dalkjusan  nedanför  »Djäfwul+boµen«  oc  hörde
plöt+ligt på af#ånd eµ genomträngande skrik, som sä\-
samt förklingade i rymden. Han på#år ti\ oc med —
något som syne+ mig omöjligt — aµ han seµ en warelse
fa\a från bergspetsen ned i afgrunden. Så my%et är sä-
kert, aµ wi a\a, som bo i byn, utan aµ weta hwarför
antogo aµ en kapu$iner #örtat ned, oc när några af oß
kläµrade ned, där det war möjligt utan aµ säµa lifwet
ti\,  för aµ åtmin#one [nna människan+ lik.  Men wi
kunde ingenting upptä%a oc gjorde grundligt  narr af
wår granne, då han sedan wid klart månsken ti\ @n för-
skrä%else seµ en naken man kläµra upp ur »Djäfwul+-
boµen«. Deµa war wäl ren inbi\ning,  men sedan [%
man weta aµ en kapu$iner, Gud wet hwarför, här blif-
wit mördad af en förnäm herre oc aµ han ka#at liket
ned i »Djäfwul+boµen«. Här på deµa #ä\e må#e mor-
det ha ägt rum, därom är jag öfwertygad, ty ser ni, hög-
wördige herre, här @µer jag en wa%er dag oc får syn på
det ihåliga trädet här bredwid. På en gång såg jag aµ
det #a% eµ #y%e mörkbrunt tyg fram ur en spri%a. Jag
reser mig upp, går dit oc drager fram en spliµer ny ka-
pu$inerhabit.  En smula blod klibbade fa# wid ärmen,
oc i en ]ik war namnet Medardu+ insydt. Faµig, som
jag är, tänkte jag göra eµ godt werk om jag sålde kåpan
oc för pengarne lät läsa mäûor för den #a%ar+ ärewör-
dige herrn, som blifwit mördad, innan han kunde hinna
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förbereda @g oc göra upp @n räkning. Så kom det @g
aµ jag bar dräkten ti\ #aden, men ingen klädmäklare
wi\e köpa den, oc det fann+ i%e något kapu$inerklo#er i
trakten; ªutligen kom det en man, som e}er klädseln aµ
döma kunde wara en jägare e\er skogwaktare oc sade aµ
han behöfde en kapu$inerkåpa oc betalade mig rikligt för
miµ fynd. Jag lät nu herr kyrkoherden läsa en mäûa,
oc då man i%e kunde upp#ä\a något kor+ i »Djäfwul+-
boµen«, lät jag göra det här ti\ minne af kapu$inern+
ömkliga död. Men den a]idne herrn må#e ha gjort nå-
got snedsprång, ty han lär gå omkring oc spöka i trakt-
en, oc herr kyrkoherden+ mäûa ty%e+ i%e ha hjälpt ho-
nom.  Därför ber jag er+ högwördighet  aµ ni,  om ni
återkommer frisk  från er resa,  hå\er en gud+tjän# för
fräl+ningen af er orden+broder Medardu+' själ. Lofwa
mig det!“ — „Ni mißtar er, min gode wän“, sade jag,
„den kapu$iner, som för ]era år sedan på resa ti\ Italien
for genom denna by, har i%e blifwit mördad. Det behöf-
we+ ingen själamäûa för honom, han lefwer oc kan än-
nu #räfwa för @n själ+ wälfärd. Det är jag, som är den-
ne Medardu+!“ — Med deûa ord ªog jag ti\baka min
kåpa oc wisade det i ]iken insydda namnet Medardu+.
Knappa# hade bonden seµ namnet, förr han bleknade oc
betraktade mig fu\ af fasa. Sedan sprang han brådskan-
de upp oc skyndade högljudt skrikande in i skogen. Det
war tydligt aµ han ansåg mig för den mördade Medar-
du+' ande, oc det hade warit fruktlö# aµ upplysa ho-
nom om han+ mißtag.

Stä\et+  a]ägsenhet  oc  #i\het,  enda#  afbruten  af
brusandet från en i närheten rinnande skog+bä% war o%-
så ägnad aµ uppwä%a hemska före#ä\ningar; jag kom
aµ tänka på min grä+lige dubbelgångare, oc smiµad af
bonden+ fasa, bäfwade jag, då det förefö\ mig som om
denne sku\e komma fram ur skogen+ göm+len. Jag be-
mannade mig oc gi% widare, oc för# när den hemska
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tanken på spöket,  miµ eget jag, som bonden hå\it mig
för, lämnat mig, kom jag aµ tänka på aµ jag nu fåµ
förklaring på hur den tokige munken fåµ den kapu$iner-
kåpa, som jag lämnade qwar på min ]ykt,  oc som o-
twifwelaktigt war min egen. Jägmä#aren, ho+ hwilken
han wi#ade+ oc som han bedt om en ny dräkt, hade köpt
den i #aden af bonden. Det grep mig djupt aµ den öde+-
digra händelsen i »Djäfwul+boµen« wan#ä\t+ på deµa
märkwärdiga säµ, ty jag insåg hur a\t må#e förena @g
för aµ framka\a min oly%saliga förwäxling med Vikto-
rin. My%et wiktig förekom mig den rädde grannen+ be-
synnerliga vision, oc med ti\försikt wäntade jag yµerli-
gare förklaringar, utan aµ ana hwar oc hur jag sku\e
få dem.

Slutligen e}er ]era we%or+ ra#lö+ wandring nalka-
de+ jag min hemort, med klappande hjärta såg jag tornet
på $i+ter$iensernunnorna+ klo#er #iga upp framför mig.
Jag #od snart i byn på den öppna platsen framför klo-
#erkyrkan.  En hymn,  sjungen  af  man+rö#er,  klingade
mot mig från fjärran. Eµ kor+ blef synligt oc bakom
detsamma skredo munkarna parwi+ i pro$eûion. A% —
jag kände igen mina orden+bröder med den gamle Leo-
nard, som ledde+ af en ung, mig obekant munk, i spetsen.
Utan aµ ge akt på mig, skredo de sjungande förbi mig
oc in genom den öppna klo#erporten. Strax därpå dro-
go på samma säµ förbi mig dominikanerna oc fran$iska-
nerna från B., ti\ªutna wagnar foro in på klo#ergår-
den,  det  war klariûernunnorna  från B.  Af  a\t  deµa
kunde jag för#å aµ någon utomordentlig fe# sku\e  [-
ra+. Kyrkdörrarna #odo på wid gafwel, jag inträdde oc
iakµog hur fejadt oc sopadt a\t war därinne. Man hö\
på aµ smy%a högaltaret oc @doaltarena med blom#er-
girlander, oc kyrkobetjänten ordade åtski\igt om nyut-
spru%na rosor,  som prompt  må#e  anska{a+ biµida på
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morgonen, emedan fru abbediûan uµry%ligen befa\t aµ
högaltaret sku\e kläda+ med rosor.

Beªuten aµ gena# anªuta mig ti\ bröderna, gi% jag,
sedan jag #yrkt mig med innerlig bön, in i klo#ret oc
frågade e}er prior Leonard; portwakterskan förde mig in
i en sal. Leonard saµ i en län#ol omgifwen af bröderna;
högljudt gråtande, innerligt förkroûad, ej mäktig eµ en-
da ord, ka#ade jag mig ned för han+ föµer. „Medardu+“,
utropade han, oc eµ dämpadt sorl gi% genom bröderna+
led; „Medardu+ — broder Medardu+, nu ändtligen ti\-
baka.“ Man ly}e upp mig, bröderna omfamnade mig:
„Ta% ware himmelska makter har du blifwit räddad ur
wärlden+  argli#iga snaror — men beräµa — beräµa,
min  broder!“  — så  ropade munkarne  om  hwarandra.
Priorn re#e @g oc på han+ wink följde jag honom in i
eµ rum, som war han+ wanliga bo#ad, då han gä#ade i
klo#ret. „Medardu+“ började han, „du har syndat, då du
bröt diµ lö}e, då du i #ä\et för aµ uträµa gifna upp-
drag ne+ligen ]ydde oc på det owärdiga#e bedrog klo#-
ret. — Jag kunde inspärra dig, om jag wi\e förfara ef-
ter klo#erlagen+ hela #ränghet!“ — „Döm mig, ärewör-
dige fader“, genmälde jag, „döm mig som lagen bjuder,
a% med glädje afbördar jag mig tyngden af eµ eländigt
oc qwalfu\t  lif.  Jag kände nog aµ ti\  oc med den
#ränga#e bot, som jag underka#at mig, i%e lände mig
ti\ trö#.“ — „Bemanna dig“, fortfor Leonard, „priorn
har sagt @µ ord, nu kan wännen oc fadern tala med
dig! Underbarligen blef du räddad från den död, som ho-
tade dig i Rom. Cyri\u+ blef det enda offret … “ — „Ni
wet  sålede+?“  frågade  jag,  fu\  af  förundran.  „A\t“,
swarade priorn. „Jag wet aµ du bi#od den arme i han+
@#a död+nöd, oc aµ man welat mörda dig med förgif-
tadt win, som man bjöd dig som förfriskning. Sannolikt
har du, fa# bewakad af munkarne+ argu+ögon,  funnit
ti\fä\e aµ hä\a ut winet, ty om du enda# hade dru%it
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en droppe, hade du warit död inom tio minuter.“ — „Se
då“, utropade jag, oc i det jag #rök undan ärmen, wisa-
de jag på min ända in ti\ benet inskrumpna arm oc be-
räµade hur jag, anande oråd, gjutit winet i ärmen. Leo-
nard ryggade ti\baka wid den hemska åsynen af den mu-
mieaktiga lemmen oc sade dämpadt: „Du har fåµ göra
bot, du som syndat så my%et, men Cyri\u+ — den from-
me gamla.“ Jag sade ti\ priorn aµ den egentliga orsa-
ken ti\ den #a%ar+ Cyri\u+' afräµning förblifwit mig
en hemlighet.  „Kanhända“, sade priorn,  „sku\e  du fåµ
samma öde, om du i likhet med Cyri\u+ uppträdt som
wårt klo#er+ fu\mäktige. Du wet aµ wårt klo#er+ an-
språk sku\e göra eµ ªut på kardinal ***+ inkom#er; deµa
war grunden ti\ aµ kardinalen plöt+ligen ªöt fred med
påfwen+ biktfader, med hwilken han förut warit [ende
oc så af dominikanern för#od aµ göra en lömsk  mot-
#åndare ti\ Cyri\u+. Den ªuge dominikanern räknade
snart ut hur Cyri\u+ sku\e #örta+. Han införde honom
själf ho+ påfwen oc för#od aµ fram#ä\a kapu$inern så,
aµ påfwen i honom kom aµ se en märkwärdig företeelse
oc upptog honom i @n prä#erliga omgifning. Cyri\u+
må#e snart märka, aµ påfwen bloµ a\tför my%et sökte
oc fann @µ rike i denna wärlden; hur han blef en lekbo\
för en hy%lareliga, som med de förka#liga#e medel för-
#od aµ böja denna annar+ #arka ande. E}er hwad man
kunde förutse, tog den fromme mannen i hög grad an#öt
oc kände @g ka\ad aµ med de eldiga talesäµ, som anden
ingaf honom, beweka påfwen oc wända han+ håg från
det timliga. Påfwen grep+, som weka @nnen bruka det,
werkligen af den fromme gubben+ ord, oc under deµa
han+ ti\#ånd af öfwerretning, blef det en läµ sak för do-
minikanern  aµ  ski%ligt  förbereda  det  ªag,  som  sku\e
drabba den #a%ar+ Cyri\u+. Han beräµade för påfwen
aµ det i%e gä\de något mindre än en hemlig samman-
swärjning, som inför kyrkan sku\e fram#ä\a honom som
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owärdig  tiaran;  Cyri\u+  sku\e  ha}  i  uppdrag  aµ
bringa honom ti\ aµ företaga @g en o{entlig botöfning,
något som sku\e blifwa en @gnal ti\ formligt uppror för
de mißnöjda kardinalerna. Nu fann påfwen i wår bro-
der+ fromma tal läµ nog eµ doldt sy}e; gubben blef ho-
nom förhatlig, oc enda# för aµ undwika eµ påfa\ande
#eg, tålde han honom ännu i @n närhet. När Cyri\u+
åter [% ti\fä\e aµ utan wiµnen samtala med påfwen,
sade han honom rakt ut aµ den, som i%e helt afsade @g
wärlden oc deß lu#,  wore en Herren+  owärdige #åt-
hå\are oc en börda för kyrkan ti\ smälek oc fördärf,
hwarifrån hon må#e befria @g. Omedelbart e}eråt, oc
ju# då man seµ Cyri\u+ lämna påfwen+ priwata rum,
fann man det i+waµen, som påfwen plägade dri%a, för-
gi}adt. Aµ Cyri\u+ war oskyldig behöfwer jag i%e för-
säkra dig, som kände den fromme gubben. Påfwen blef
likwäl öfwertygad om han+ skuld,  oc befa\ningen aµ
ho+ dominikanerna hemligt afräµa den utländska munk-
en war följden däraf. I Rom war du en bekant företeel-
se, det säµ, hwarpå du uµalat dig inför påfwen, lät ho-
nom förmoda en wiß inre frändskap er eme\an. Han be-
undrade dig oc solade @g i de glänsande lo}al, som du
hö\ för honom. Så kom det @g aµ, innan dominikanern
hade en aning därom, blef du honom oc han+ anhang
farligare,  än Cyri\u+  någonsin  kunde  bli.  Medardu+,
du märker aµ jag är noga underräµad om diµ uppför-
ande i Rom, oc aµ jag wet hwarje ord, som du talade
med  påfwen,  oc  det  ligger  i%e  något  hemlighet+fu\t
däri, då jag säger dig aµ klo#ret i han+ helighet+ närhet
hade en wän, som lämnade noggranna redogörelser. Ti\
oc med då du trodde dig ensam med påfwen, war han
nära nog för aµ uppfånga hwarje ord. När du i kapu$i-
nerklo#ret, hwar+ prior är mig nära förbunden, började
dina #ränga botöfningar, ansåg jag din ånger för äkta.
Det war wäl äfwen så, men i Rom [% högmodet+ onda
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ande makt med dig ännu en gång. Hwarför anklagade
du dig inför påfwen för en förbrytelse, som du aldrig be-
gåµ? War du någonsin på baron von F:+ ªoµ?“ — „A%,
ärewördige fader“, utbra# jag, förkroûad af smärta, „det
war ju platsen för mina ry+liga#e broµ! Det är ju det
hårda#e  #ra{,  som  ewiga,  outforskliga  makter  ålagt
mig, aµ jag i%e på jorden ska\ kunna rensa+ från den
synd, som jag där begi% i wansinnig förbländning. In-
för  eder,  ärewördige  fader,  #år  jag  som  en  broµ+lig
hy%lare!“ — „I själfwa werket“, fortfor priorn, „är jag
nu, då jag ser dig oc talar med dig, nä#an säker på aµ
du e}er din botgöring i%e längre war i #ånd ti\ denna
lögn, utan aµ i deµa fa\ en inti\ nu olö# hemlighet ut-
öfwar @µ in]ytande. Strax e}er din ]ykt från residenset
— himlen wi\e ej det broµ, som du war nära aµ begå,
utan  räddade  den  fromma  Aurelia  — #rax  e}er  din
flykt, säger jag, oc sedan den munk, som ti\ oc med Cy-
ri\u+ igenkände som dig, liksom genom eµ under räddat
@g, blef det bekant aµ i%e du, utan den ti\ munk för-
klädde grefwe Viktorin warit på baronen+ ªoµ.  Bref,
som funno+ bland Eufemia+ qwarlåtenskap, hade wiûer-
ligen redan förut  angifwit  deµa,  men man ansåg aµ
Eufemia själf blifwit bedragen, emedan Reinhold försäk-
rade aµ han så a\dele+ säkert känt igen dig, aµ han i%e
en+ kunde gä%a+ af den #ör#a likhet med Wiktorin, Eu-
femia+ förbländning förblef obegriplig. Då uppenbarade
@g plöt+ligt grefwen+ ridknekt oc beräµade aµ grefwen,
som under  månader lefwat bland bergen oc låtit  @µ
skägg  wäxa,  råkat  honom  i  skogen  ju#  wid  den  s. k.
»Djäfwul+boµen«  klädd som  kapu$inermunk.  Fa# han
i%e  wißte  hwarifrån grefwen  fåµ @n  dräkt,  hade  i%e
denna förklädnad förefa\it honom widare märkwärdig,
emedan han warit  underräµad om grefwen+ plan aµ
uppträda på ªoµet i munkhabit, bära den eµ helt år ige-
nom oc på så säµ winna @na sy}en.  Han hade wäl
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anat, hur grefwen kommit åt @n kapu$inerkåpa, emedan
denne sagt dagen förut aµ han seµ en kapu$iner i byn
oc på eµ e\er annat säµ hoppade+ få han+ kåpa, om
han trä{ade honom i skogen. Han hade i%e seµ kapu$i-
nern, men hört eµ skri; e}eråt upp#od i byn eµ rykte om
eµ mord på en kapu$iner. Han hade för noga känt @n
herre  oc talat för my%et  med honom på ]ykten från
ªoµet, för aµ i deµa hänseende en förwäxling sku\e wa-
ra möjlig. Ridknekten+ utsago talade mot Reinhold+ me-
ning, oc enda# Viktorin+ totala förswinnande förblef o-
faµligt. Fur#innan upp#ä\de den hypotesen aµ den fö-
regifne  herr  von  Kr$zinski  från  Kwie$ziezewo  warit
identisk  med grefwe Viktorin,  oc #ödde @g härwid på
han+ påfa\ande oc märkwärdiga likhet med Fran$e+$o,
på hwilken+ skuld ingen twi]ade, liksom på den @nne+rö-
relse, som han+ åsyn a\tjämt orsakat henne. Många bi-
trädde henne+ mening oc wi\e i själfwa werket ha iakt-
tagit åtski\igt gre]iga later ho+ denne äfwentyrare, som
man, löjligt nog, anseµ för en förklädd munk. Jägmä-
#aren+ beräµelse om den wansinnige munken, som huse-
rade i han+ skog oc ti\ ªut  upptog+ af honom,  fann
man äfwenlede+ #å i sammanhang med Viktorin+ ogär-
ning,  för så widt man förutsaµe  wiûa om#ändigheter
som riktiga.

En broder i det klo#er, hwari Medardu+ warit, hade
uµry%ligen  förklarat  den  wansinnige  munken  för  aµ
wara Medardu+, han må#e wäl a\tså wara det. Wikto-
rin hade #öµ ned honom i afgrunden; genom en, kanske
i%e widare oerhörd, ti\fä\ighet blef han räddad. Wak-
nad ur @n bedöfning, men swårt sårad i hufwudet, ly%a-
de+ han krypa upp ur @n graf. Smärtan af såret, hung-
er oc tör# gjorde honom wansinnig oc rasande. Så ir-
rade  han i  berg+trakten,  kanhända ibland mäµad oc
klädd med trasor af någon medlidsam bonde, ti\ deß han
kom i jägmä#arbo#ä\et+ grannskap. Twå saker förblif-

284



Djäfwul+elixiret. Kapu$inermunken Medardu+  e}erlämnade papper utgifna af E.T.A. Ho{mann’ .

wa likwäl oförklarliga: hur Medardu+ kunnat ti\rygga-
lägga så lång #rä%a utanför berg+trakten utan aµ bli
arre#erad, oc hur han ti\ oc med i #under af lugn oc
fu\komligt medwetande, kunde bekänna @g saker ti\ dåd,
som han aldrig begåµ. De, som förswarade sannolikhet-
en af den förra uppfaµningen af sakerna+ sammanhang,
anmärkte  aµ man ju rakt ingenting wißte om den ur
»Djäfwul+boµen« räddade Medardu+' öden; det wore ju
möjligt aµ han+ wansinne för# utbrutit, då han på pil-
grim+färden befann @g i grannskapet  af jägmä#arebo-
#ä\et.  Men hwad angår ti\#åelsen  af de förbrytelser,
hwarför han blifwit besky\d, kunde man däraf ªuta, aµ
han aldrig warit botad, utan enda# ti\ syne+ warit wid
@µ för#ånd oc fortfarande förblifwit wansinnig. Tank-
en aµ han werkligen gjort @g skyldig ti\ de åtalade brot-
ten har för honom blifwit en [x ide. Kriminaldomaren,
på  hwilken+  klokhet  man  byggde,  sade  på  ti\frågan:
»Den föregifne herr Kr$zsinski war i%e någon pola% oc
i%e  he\er  någon  grefwe,  a\ramin#  grefwe  Viktorin,
men o%så ingalunda oskyldig — munken war i a\a hän-
delser wansinnig oc oti\räknelig, hwarför dom#olen o%
så enda# som en säkerhetsåtgärd kunde fä\a utªag om
han+ inspärrande.« Ti\ deµa utlåtande wi\e i%e fur#en
lyßna; högeligen uppretad öfwer förbrytelserna på baro-
nen+ ªoµ, förwandlade han den af dom#olen föreªagna
inspärrningen i död+#ra{. Men som a\t i deµa eländi-
ga, förgängliga lif,  ware @g händelse  e\er  gärning,  i
för#a ögonbli%et ännu förefa\er så oerhördt, men snart
nog förlorar i glan+ oc färg, så skedde det äfwen här,
aµ hwad som  i residenset  oc i  synnerhet  wid hofwet
framka\at  fasa  oc  förskrä%else,  nedsjönk  ti\  ledsamt
prat.  Hypotesen  aµ  Aurelia+  ]ydda  brudgum  warit
grefwe Viktorin  bragte  åter  hi#orien  om italienskan i
friskt minne, ti\ oc med de, som förut i%e ha} reda på
saken, upply#e+ nu af sådana, som ej längre menade @g
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böra tiga, oc en hwar som seµ Medardu+ fann natur-
ligtwi+ aµ han+ anlet+drag fu\komligt  liknade grefwe
Viktorin+, enär de ju woro söner af samme fader. Li]ä-
karen war öfwertygad aµ saken må#e förhå\a @g på det-
ta säµ oc sade ti\ fur#en: »Nådig herre, wi kunna wara
glada aµ wara af med de båda obehagliga sä\arne oc
låta saken #anna wid den för#a resultatlösa  undersök-
ningen.«  Denna  mening  biträdde  fur#en  af  hela  @µ
hjärta, ty han kände hur han af den dubble Medardu+
blifwit  förledd  från det  ena  mißtaget  ti\  det  andra.
»Saken kommer aµ förbli hemlighet+fu\,« sade fur#en,
»wi wilja i%e längre söka ly}a den ªöja, som eµ under-
bart  öde  medlidsamt  ka#at  däröfwer.  Enda#  Aure-
lia …« …“ — „Aurelia“, afbröt jag priorn med hä}ig-
het, „för Gud+ sku\, ärewördige fader, säg mig hur blef
det med Aurelia?“ — „A%, broder Medardu+“, sade pri-
orn med eµ mildt leende, „är ännu ej den farliga elden
inom dig förbrunnen? Ännu ªår ju lågan upp wid den
läµa#e beröring? Sålunda är du i%e ännu fri från det
syndiga begär, hwaråt du hängaf dig? Oc ska\ jag kun-
na hysa ti\it ti\ uppriktigheten af din bot, ska\ jag kun-
na  wara  wiß  om  aµ  lögnen+  ande  öfwergifwit  dig?
Wet, Medardu+, aµ jag enda# då kan anse din ånger för
äkta, för det fa\ aµ du werkligen begåµ de broµ, för
hwilka du anklagar dig. Ty enda# i deµa fa\ kan jag
tro aµ du, glömsk af mina lärdomar oc a\t, hwad jag
sagt dig om yµre oc inre bot, som en skepp+bruten gri-
pit e}er den läµa oc osäkra planka, e}er de bedrägliga
medel aµ sona din synd, hwilka må#e låta dig fram#å
i%e enda# för en dålig påfwe, utan för hwarje werkligt
from man som en inbilsk hy%lare. Säg, Medardu+, war
din andakt, din själ+ ly}ning mot den ewiga a\makten
a\dele+ ]ä%fri, då du kom aµ tänka på Aurelia?“ Förin-
tad ªog jag ned ögonen. — „Du är uppriktig, Medard-
u+“, fortfor priorn, „oc din ty#nad säger mig a\t. Jag
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wißte med säkerhet aµ det war du, som i residenset spela-
de den polske adel+mannen+ ro\ oc ämnade äkta baron-
eûan Aurelia. Jag har tämligen noga kunnat följa den
wäg, du ªog in på, en besynnerlig människa — han kal-
lade  @g  hårkon#nären  Bel$ampo  — som du nu sena#
trä{ade i Rom, gaf mig underräµelser; jag war öfwer-
tygad om aµ du skändligt mördat Hermogene+ oc Eufe-
mia, oc de#o grä+ligare synte+  det mig wara aµ du
wi\e snärja Aurelia i djäfwulen+ garn. Jag sku\e  ha
kunnat bereda din undergång, men widt a]ägsen ifrån
aµ mena mig wara utkorad ti\ hämnare, öfwerlämnade
jag dig oc diµ öde åt himmelen+ ewiga makt. Du uppe-
hö\+ underbarligen, oc redan deµa öfwertygar mig aµ
din timliga undergång ännu ej war beªutat.  Hör, på
grund af hwilken särskild om#ändighet jag sedan må#e
tro aµ det i själfwa werket war grefwe Viktorin, som i
egenskap af kapu$iner wisade @g på baron von F:+ ªoµ!
Det är ej så länge sedan broder Seba#ian, portwakten,
wä%te+ af eµ jämmer oc #önande, som liknade su%arna
af en döende. Det war redan i dagningen, han #od upp,
öppnade klo#erporten oc fann täµ inwid en människa,
som låg där hal} för#elnad af köld oc med möda [%
fram orden aµ han wore Medardu+, den ur wårt klo#er
]yktige  munken.  Helt  förskrä%t,  mälde  Seba#ian  för
mig hwad som förefa\it; jag gi% ned ti\ bröderna, oc
wi förde den wanmäktige mannen in i refektoriet. Oak-
tadt mannen+ ända ti\ hemskhet wan#ä\da anlete, trod-
de wi oß likwäl igenkänna dina drag, oc ]era menade
aµ enda# den förändrade dräkten gjorde den oß wälbe-
kante Medardu+ @g så olik. Han hade tonsur oc skägg,
men en wärld+lig ko#ym, hwar+ ursprungliga @rlighet
man kunde uppdaga, fa# den nu war ªiten oc sönderrif-
wen. Han hade @den#rumpor, på en af skorna eµ gy\ene
spänne, en hwit atla+wä# … “
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„Oc en ka#anjebrun ro% af [na#e tyg“,  infö\  jag,
„prydligt broderadt linne — en enkel guldring på [ng-
ret.“  — „Riktigt“,  sade Leonard med förwåning,  „men
huru kan du … “ — A%, det war ju den dräkt, jag bar
på den öde+digra brö\op+dagen!  Dubbelgångaren #od
för mina ögon. Nej, det war i%e wansinnet+ wäsenlöse
djäfwul, som sprungit bakom mig, som likt eµ glupande
rofdjur hoppat upp på mina skuldror; det war den ]yen-
de, wansinnige munken, som förföljt mig oc då jag ªut-
ligen fa\it i wanmakt, tagit mina kläder oc ka#at öfwer
mig kåpan. Det war han, som legat wid klo#erporten,
på eµ fasawä%ande säµ min egen afbild!

Jag bad priorn aµ fortfara med @n beräµelse, emedan
en aning om sanningen upp#eg inom mig om a\t det
underbara oc hemlighet+fu\a, som wederfarit+ mig.

„Det dröjde i%e länge“, fortsaµe priorn, „förr än ho+
mannen de tydliga#e oc otwifwelaktiga#e spår af wan-
sinne röjde @g, oc oaktadt, som sagt, han+ anlet+drag på
det  hög#a  liknade  dina,  oaktadt  han fortfor  aµ ropa:
„Jag är Medardu+,  den förlupne munken,  ho+ er wi\
jag göra bot“, woro wi snart a\a öfwertygade om aµ
det war en [x ide ho+ främlingen aµ anse @g för dig.
Wi läto honom anlägga kapu$inerdräkt oc förde honom
ti\  kyrkan,  han må#e  företaga de wanliga andakt+öf-
ningarne, oc hur my%et han än bemödade @g om aµ
riktigt utföra dem, märkte wi snart aµ han aldrig kunde
ha warit i klo#er. Nu må#e den tanken upp#å ho+ mig:
hur wore det om han wore den ur residenset förrymde
munken,  e\er  om denne  munk  wore  grefwe  Viktorin?
Den hi#oria, som den wansinnige för# uppdukat för jäg-
mä#aren, kände jag ti\, eme\ertid fann jag aµ a\a om-
#ändigheter, fyndet oc utdri%andet af djäfwul+dry%en,
synen i fängelset, korteligen hela uppehå\et i klo#ret kun-
de wara fo#er af en sjuk fantasi, upp#ående genom en
sä\sam psykisk inwerkan af din individualitet. Märkwär-
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digt war det i deµa fa\ aµ munken i @na swåra #under
a\tjämt skrek aµ han war grefwe oc härskare! Jag be-
ªöt aµ öfwerlämna mannen ti\ dåran#alten i St. Fi-
deli+, emedan jag kunde hoppa+ aµ om ti\frisknande wo-
re möjligt, sku\e kuren ly%a+ för direktorn af denna an-
#alt, som war en läkare, som med @n skarpa bli% kunde
genomtränga a\a den mänskliga organi+men+ abnormi-
teter.  Främlingen+ ti\frisknande må#e åtmin#one del-
wi+ afªöja de okända makterna+ hemlighet+fu\a spel. —
Det kom i%e därhän. På tredje naµen wä%te+ jag af
den klo%a,  hwilken,  som du wet,  kommer  ti\  anwänd-
ning,  så  snart  någon i  sjukrummet  behöfwer  miµ  bi-
#ånd. Jag gi% dit, oc man sade mig aµ den främman-
de ifrigt begärt aµ få trä{a mig, oc det såg ut som om
wanweµet helt oc hå\et lämnat honom, sannolikt ön-
skade han bikta, ty han såg så swag ut, som om han ej
kunde öfwerlefwa naµen. »Förlåt,« började främlingen,
»förlåt, högwördige herre, aµ jag war nog förmäten aµ
söka  narra eder.  Jag är i%e  munken  Medardu+,  som
flydde ur ert klo#er. Framför er, ser ni grefwe Viktorin
… fur#e borde han heta, ty han här#ammar från eµ
fur#ehu+,  oc jag råder er aµ beakta deµa, ty annar+
kunde ni drabba+ af min wrede.« — »Wore ni o%så fur-
#e,« swarade jag, »så wore deµa inom wåra murar oc i
er  belägenhet  utan  a\  betydelse,  oc  det  ty%te+  mig
lämpligare aµ ni wänder er själ från timligheten oc i
ödmjukhet afwaktar A\makten+ ski%elser.« Han betrakta-
de mig #elt oc såg ut aµ mi#a sansen, jag gaf honom
#ärkande droppar, han hämtade @g snart oc sade: »Det
förefa\er mig som om jag snart sku\e dö oc förut wi\e
läµa miµ hjärta. Ni har makt öfwer mig, ty hur my%et
ni än för#ä\er er, märker jag likwäl aµ ni är den helige
Antoniu+ oc bä# känner ti\ hwad för oly%or edra elixir
#ä\a ti\. Jag hade nog något #ort i @nnet, då jag be-
ªöt aµ uppträda som en andlig herre med #ort skägg oc
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brun kåpa. Men när jag började rådgöra med mig själf,
war det som om mina hemliga#e tankar trädde ut ur
miµ inre oc förkropp+ligade @g i eµ wäsen, som,  fa#
hemskt nog, war miµ eget jag. Deµa andra jag hade en
ry+lig kra} oc ªungade mig ned,  när ur den swarta
klippan i den djupa kly}an prinseûan Snöhwit uppenba-
rade @g i de skummande  waµenhwir]arne.  Prinseûan
tog mig på @na armar oc twäµade mina sår, så aµ jag
i%e längre kände någon smärta. Nu hade jag wiûerligen
blifwit  munk,  men mina tankar+ jag war mig öfwer-
mäktigt oc dref mig ti\ aµ mörda prinseûan, som räd-
dat mig oc som jag älskade, oc deßlike+ henne+ broder.
Nu ka#ade man mig i fängelse, men ni wet själf, helige
Antoniu+, hur jag, sedan jag dru%it mig rusig af er för-
bannade  dry%,  förde+  bort  genom  lu}en.  Den  gröne
skog+kungen tog emot mig ogä#wänligt, fa# han såg aµ
jag war fur#e; mina tankar+ jag besökte honom, förehö\
mig  åtski\iga  hemska  saker,  oc  wi\e  bli  ti\samman+
med mig, emedan wi do% ti\hopa begåµ wåra dåd. Så
skedde äfwen, men när wi lupo därifrån, enär man wi\e
hal+hugga oß, delade wi oß återigen. När det löjliga ja-
get  eme\ertid ewigt oc a\tjämt  wi\e  nära+ af mina
tankar, ªog jag omku\ oc pryglade det ordentligt oc
tog ifrån det ro%en.« — Så ti\ wida war den oly%lige+
tal någorlunda begripligt, men därpå förlorade han @g i
det wär#a wanweµ oc tomt tokprat. En timme senare,
då det ringde ti\ morgonmäûan, for han upp med eµ
hemskt  oc skärande skri  oc sjönk,  som det  ty%te+,  död
ti\baka. Jag lät föra honom ti\ likboden oc han sku\e
begrafwa+ i wår trädgård i wigd jord. Men du kan fö-
re#ä\a dig wår häpnad oc förskrä%else, då liket, när wi
wi\e bära ut det oc lägga det i ki#an, war spårlö# för-
swunnet. A\a e}erforskningar woro förgäfwe+, oc jag
må#e uppge tanken på aµ få en noggrannare oc begrip-
ligare före#ä\ning om det gåtfu\a sammanhanget i de

290



Djäfwul+elixiret. Kapu$inermunken Medardu+  e}erlämnade papper utgifna af E.T.A. Ho{mann’ .

händelser,  hwari du oc grefwen woro inwe%lade.  Då
jag eme\ertid jämförde hwad jag wißte om händelserna
på ªoµet oc nyß anförda förwirrade oc af wanweµet
wan#ä\da tal,  kunde jag knappa# hysa något twifwel
om aµ den döde werkligen war grefwe Viktorin. E}er
hwad ridknekten antydde, hade han uppe i bergen mördat
en pilgrim+farande  kapu$iner  oc tagit  han+ dräkt för
aµ på baronen+ ªoµ kunna utföra @na anªag. Kanske
mot  han+ egen afsikt  ändade han+ synd med mord på
Eufemia  oc  Hermogene+.  Kanhända  war  han,  som
Reinhold på#år, redan wansinnig, e\er han blef det, pi-
nad af samwet+qwal  under ]ykten.  Den klädnad, han
bar, oc mordet  på munken,  ingåfwo honom  den [xa
ideen  aµ han werkligen  wore  en  munk,  oc han+  jag
klufwet  i twenne #ridiga wäsen.  Enda# perioden från
flykten från ªoµet ti\ ankom#en ho+ jägmä#aren för-
blir dunkel, liksom det o%så är oförklarligt hur beräµel-
sen om han+ wi#else i klo#ret oc platsen för räddningen
ur fängelset upp#åµ i han+ @nne. Aµ det må#e ha fun-
nit+ yµre motiw, lider intet  twifwel,  men hög# egen-
domligt är det aµ denna beräµelse, fa# #ympadt, åter-
ger diµ öde. Enda# tiden för munken+ ankom# ho+ jäg-
mä#aren,  wi\,  som  han  uppger  densamma,  a\+  i%e
#ämma med Reinhold+ på#ående om dagen för Vikto-
rin+ ]ykt  ur  ªoµet.  E}er jägmä#aren+  uppgi} sku\e
den wansinnige Viktorin låtit se @g i skogen #rax e}er
ankom#en ti\ baronen+ ªoµ.“ — „Hå\“, afbröt jag pri-
orn, „hå\, ärewördige fader, hwarje förhoppning aµ oak-
tadt  min  syndabörda,  genom  Herren+  långmodighet
winna nåd oc ewig salighet  sku\e  förswinna ur  min
själ; i trö#lö+ förtwi]an, förbannande mig själf oc min
lefnad sku\e jag dö, om jag i%e i djupa#e ånger oc för-
kroûelse för er ti\#ode a\t, som hände, sedan jag lämnat
klo#ret, liksom jag gjorde det i den heliga bikten.“ Priorn
grep+ af den #ör#a häpnad, när jag nu med a\a möjli-

291



Djäfwul+elixiret. Kapu$inermunken Medardu+  e}erlämnade papper utgifna af E.T.A. Ho{mann’ .

ga detaljer afªöjade hela min lefnad. — „Jag må#e tro“,
sade priorn, då jag ªutat, „jag må#e tro dig, Medardu+,
ty jag upptä%te  under diµ tal  a\a te%en  på en sann
ånger. — Hwem förmår aµ afªöja den hemlighet, som
å#adkom den andliga frändskapen me\an twå bröder, sö-
ner af en broµ+lig fader oc själfwa fångna i synd. —
Säkert är aµ Viktorin på underbart säµ räddade+ ur
afgrunden,  hwari du #örtat  honom,  aµ han war den
wansinnige munk,  som jägmä#aren tog hand om, som
förföljde dig som din dubbelgångare oc dog här i klo#-
ret. Han tjänade den mörka makt, som ingrep i diµ lif,
ti\ spelbo\ — i%e din kamrat oc medbroµ+ling war han
utan eµ underordnadt wäsen, som #ä\de+ i din wäg på
det aµ för din bli% det ljusa mål sku\e förbli fördoldt,
som kunde uppenbara+ för dig. A%, broder Medardu+,
ännu irrar djäfwulen ra#lö# omkring på jorden oc er-
bjuder människorna @na elixirer. Hwem har i%e funnit
smak i den ena e\er  andra af deûa helwetiska dry%er;
men det är himmelen+ wilja aµ människan blir medwe-
ten om den oly%liga werkan af eµ ögonbli%+ läµsinne,
oc ur deµa klara medwetande  hämtar kra} ti\  mot-
#ånd. Däri uppenbarar @g Herren+ makt aµ såsom na-
turlifwet genom gi}et, så betinga+ en sedligt god prin$ip
för# genom det onda. Jag wågar aµ så tala med dig,
Medardu+, ty jag wet aµ du i%e mißför#år mig. Gå nu
ti\ bröderna!“

I denna #und kände jag en hä}ig smärta, nerwerna
wibrerade oc pulsarne ªogo af längtan oc kärlek. „Au-
relia — a%, Aurelia!“ utropade jag med hög rö#. Priorn
re#e @g upp oc sade i my%et  a\warlig ton:  „Du har
sannolikt i klo#ret bemärkt aµ förberedelser göra+ ti\ en
#or fe#? Aurelia anlägger i morgon nunnedräkt oc er-
hå\er klo#ernamnet Rosalia.“ Ty# oc #el blef jag #å-
ende framför priorn. „Gå ned ti\ bröderna“, ropade han
nä#an med wrede, oc utan klart medwetande om hwad
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jag gjorde, #eg jag ned i refektoriet, där bröderna hade
samlat+.  Man be#ormade mig ånyo med frågor,  men
jag war i%e i #ånd aµ säga eµ enda ord om hwad jag
upplefwat, a\a bilder ur det förgångna fördunklade+ oc
enda#  Aurelia+  lju+ge#alt  #od  i  glan+  framför  mig.
Tagande  en andakt+öfning  ti\  förewändning  lämnade
jag bröderna oc begaf mig ti\ eµ kape\, som låg läng#
bort i den wid#rä%ta klo#erträdgården. Här wi\e jag
bedja, men det läµa#e praûel i löfsalen wä%te mig ur
mina fromma betraktelser. — „Det är hon — hon kom-
mer … jag ska\ återse henne.“ — Så hörde jag det ljuda
inom mig, oc miµ hjärta skälfde af ånge# oc hänry%
ning.  Då förekom det mig som om jag hörde  eµ ty#
samtal. Jag re#e mig upp oc gi% ut ur kape\et, oc se,
i%e långt ifrån mig wandrade med långsamma #eg twå
nunnor oc i dera+ midt en novi+. A%, det war säkerli-
gen Aurelia — en krampaktig darrning genombäfwade
mig — min andedräkt hämmade+ — jag wi\e gå widare,
men i%e mäktig eµ #eg, sjönk jag ti\ marken. Nunnorna
oc med dem novisen förswann i buskaget. Hwad för en
dag! — Hwilken naµ! A\tjämt enda# Aurelia oc Aure-
lia — ingen annan före#ä\ning, ingen annan tanke fann
rum i min själ.

I morgongryningen förkunnade klo#erklo%orna [ran-
de af Aurelia+ inwigning, oc #rax därpå samlade+ brö-
derna i #ora salen, abbediûan kom in, beledsagad af twå
sy#rar. Obeskri]ig är den känªa, som grep mig, då jag
återsåg henne, som så innerligt älskat min fader, oc oak-
tadt han genom @na broµ wåldsamt sönderªet eµ band,
som må#e gifwit honom den hög#a jordiska ly%a, hade
hon likwäl på sonen öfwer]yµat den kärlek, som för#ört
henne+ ly%a. Ti\ dygd oc fromhet wi\e hon uppfo#ra
sonen, men i likhet med @n fader hopade han broµ på
broµ oc gjorde så den fromma fo#ermodern+ hopp om
intet,  hwilken i sonen+ dygd wi\e [nna trö# för han+
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syndige fader+ fördärf. Med sänkt hufwud oc bli%en rik-
tad mot golfwet, åhörde jag det korta tal, hwari abbe-
diûan ännu en gång för de församlade andliga kungjorde
Aurelia+ inträde i klo#ret oc uppmanade dem ti\ ifriga
förböner i lö}ena+ afgörande #und aµ ärke[enden i%e
sku\e få makt aµ med @µ @nne+förwirrande gy%el plåga
den fromma jungfrun. „Swåra“, sade abbediûan, „swåra
woro de pröfningar, som denna jungfru hade aµ be#å.
Fienden wi\e lo%a henne ti\ det onda, oc han anwände
a\t hwad en helwetisk li# förmår för aµ bedåra henne,
så aµ hon utan aµ ana oråd fö\e i synd, oc sedan wak-
nande ur @n dröm, ginge under i smälek oc förtwi]an.
Do%, en ewig makt bewarade deµa himmelska barn, oc
må då [enden o%så i dag nalka+ henne med @na fördärf-
liga anªag, så my%et härligare ska\ henne+ seger bli öf-
wer honom. Bedjen — bedjen, mina bröder, i%e aµ den-
na Kri#i brud i%e wa%lar, ty fa# oc #åndaktigt är hen-
ne+ själ wänd mot himmelen, utan aµ ej någon timlig
oly%a må afbryta den fromma akten! En räddhåga, som
jag ej kan kufwa, har bemäktigat @g miµ @nne!“

Det war tydligt aµ abbediûan bete%nade mig — mig
ensam — som den lede fre#aren, aµ hon saµ min an-
kom# i samband med Aurelia+ inwigning, oc aµ hon
kanske ho+ mig förutsaµe några skändliga afsikter. Kän-
ªan af uppriktigheten af min ånger oc bot, öfwertygel-
sen  om aµ jag genomgåµ en @nne+ändring,  hö\  mig
uppe. Abbediûan bewärdigade mig ej med en enda bli%;
på det djupa#e föroräµad, rörde @g inom mig samma
biµra, hånfu\a hat, som jag förr erfor i residenset wid
åsynen af fur#innan, oc i #ä\et för aµ jag, innan ab-
bediûan uµalade deûa ord, hade kunnat ka#a mig ned i
#o}et för henne+ föµer, wi\e jag nu kä%t oc djär} trä-
da inför henne oc säga: „War du då a\tid själf en sådan
öfwerjordisk qwinna, aµ aldrig lu#en e}er deµa jordiska
gripit dig? När du såg min fader, hade du dig a\tid så i
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din makt, aµ tanken på synd i%e fann rum i din själ?
Ja, säg då om ti\ oc med i den #und, då du smy%ade+
med insuln oc #afwen, bilden af min fader i%e ho+ dig
uppwä%te begäret e}er timlig ly%a? Stolta, hwad kände
du, då du try%te din älskade+ son ti\ diµ hjärta oc med
så smärtfy\d rö# ropade namnet på honom, du förlorat?
Har du aldrig, som jag, ha} aµ kämpa med mörka mak-
ter? — Kan du glädja dig öfwer en werklig seger, när
ingen hård kamp föregåµ den? Känner du dig själf så
#ark, aµ du föraktar den, som dukat under för en öfwer-
mäktig [ende oc åter re#e @g i bot oc ånger?“ — Den
plöt+liga  förändringen  i  min  tankegång,  botgöraren+
förwandling i en, som, #olt öfwer den kamp, han be#åµ,
ånyo inträder i det lif, han återwunnit, må#e äfwen ta
@g yµre uµry%. En bredwid mig #ående broder frågade:
„Hwad kommer åt dig, Medardu+, hwarför ka#ar du så
besynnerliga  wreda  bli%ar  på  denna  heliga  fru?“  —
„Ja“, genmälte jag halfhögt, „kan wara aµ hon är en he-
lig qwinna, ty hon #od a\tid så högt, aµ intet profant
kunde nå henne, men mig förekommer hon mindre som
en kri#en än en hednisk  prä#inna,  som bereder @g aµ
med dragen knif fu\borda eµ människoo{er.“ Jag wet ej
hwad som kom mig aµ uµala deûa @#a ord, som lågo u-
tom rä%an af mina före#ä\ningar, men ti\ika med dem
trängde @g på mig eµ brokigt wirrwarr af bilder, som
ty%te+ ena @g i en, den förskrä%liga#e af a\a. Aurelia
sku\e för a\tid öfwerge wärlden, i likhet med mig afsäga
@g a\t jordiskt genom eµ lö}e, som i deµa ögonbli% en-
da# ty%te+ mig eµ fo#er af religiö# wanweµ! — Såsom
fordom, då jag såld åt djäfwulen, i synd oc broµ såg lif-
wet+ me# #rålande ljuspunkt, tänkte jag nu därpå aµ wi
båda, jag oc Aurelia, sku\e kunna förena+ här i lifwet,
om o%så enda# i eµ enda ögonbli% af hög#a jordiska ly%
salighet, oc sedan som åt underjordiska makter inwigda,
dö ti\samman+. Ja, som eµ grä+ligt widunder, som sa-
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tan själf, grep tanken på eµ mord min själ! A%, jag för-
bländade, blef ej warse aµ jag i samma ögonbli%, som
abbediûan+  ord  häntydde  på  mig,  war pri+gifwen  åt
min kanske swåra#e pröfning, aµ satan [% makt öfwer
mig oc wi\e lo%a mig ti\ det skändliga#e broµ, som
jag ännu begåµ! Den broder, som ti\talat mig, såg för-
skrä%t på mig: „I Jesu oc den heliga jungfrun+ namn,
hwad säger  ni?“ sade  han.  Jag  betraktade  abbediûan,
som #od i begrepp aµ lämna salen, henne+ bli% fö\ på
mig;  död+blek  #irrade hon  på mig,  hon  wa%lade,  oc
nunnorna må#e #ödja henne. Det förekom mig som om
hon  hwiskade  orden:  „O,  a\a  helgon  — min  aning!“
Strax därpå blef jag ka\ad ti\ prior Leonard. Återigen
ringde  a\a klo#ret+  klo%or,  oc deßeme\an hörde+ or-
geln+ brusande toner oc ljudet af de i koret församlade
nunnorna+ högtidliga sånger, när priorn ånyo kom in i
salen. Bröderna af de olika ordnarne begåfwo @g nu i
högtidlig pro$eûion ti\ kyrkan, som nä#an war öfwerfu\
af folk, som elje# wid den helige Bernhard+ fe#. På ena
@dan af det med do}ande rosor @rade högaltaret woro
högre belägne platser för prä#erna, på den andra en tri-
bun,  hwarifrån det  biskopliga kape\et  utförde  musiken
wid högmäûan, som hö\+ af biskopen själf. Leonard gaf
mig platsen bredwid @g, oc jag märkte aµ han äng+ligt
bewakade mig; den min#a rörelse wä%te han+ uppmärk-
samhet; oc han uppfordrade mig aµ utan afbroµ bedja
miµ brevir. Nunnorna samlade+ i den af eµ lågt ga\er
inneªutna platsen täµ framför högaltaret, det afgörande
ögonbli%et  nalkade+;  ut  ur  det  inre  af  klo#ret  genom
ga\erdörren  bakom  altaret  ledsagade  $i+ter$iensernun-
norna Aurelia. En hwiskning genomlopp mängden,  då
hon  wisade  @g,  orgeln  ty#nade  oc  nunnorna+  enkla
hymn ljöd i underbara, ti\ själen+ inner#a trängande
a%order. Ännu hade jag i%e wågat upply}a mina ögon,
gripen af en fruktan+wärd ånge#, ry%te jag krampaktigt
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ti\, så aµ miµ brevir fö\ ti\ golfwet. Jag böjde mig
ned för aµ ly}a upp det, men i eµ plöt+ligt swindelan-
fa\ sku\e jag #örtat ned från min #ol, om i%e Leonard
gripit tag i oc fa#hå\it mig. „Hwad är det, Medard-
u+“, sade priorn ty#, „du är faµad af en sä\sam rörelse,
mot#å den ondskefu\e [ende, som ansäµer dig!“ Genom
en wåldsam an#rängning återwann jag min faµning,
ªog upp ögonen oc såg Aurelia knäböja framför högal-
taret. O, himmelen+ herre, i skönhet oc behag #rålade
hon mer än någonsin! Hon war brudklädd — a%, som på
den  öde+digra  dag,  då  hon  sku\e  bli  min.  Rosor  oc
blommande myrten i det med kon# ]ätade håret. Ögon-
bli%et+ andakt oc högtidlighet hade gifwit henne+ kinder
en högre färg, oc i den mot himlen höjda bli%en låg ut-
try%et för en himmelsk ly%salighet. Hwad woro de ögon-
bli%, då jag för#a gången såg Aurelia wid fur#en+ hof,
mot deµa återseende! Mera rasande än någonsin förr lå-
gade kärlek+elden oc det wilda begäret upp inom mig —

„O, Gud — o, a\a helgon! låt mig i%e bli wansinnig,
bloµ i%e wansinnig — rädda mig, rädda mig från denna
helwetet+ pina. Låt mig bara i%e bli wansinnig — ty då
må#e jag utföra det förskrä%liga oc pri+ge min själ åt
ewig fördömelse!“  Så bad jag inwärte+,  ty jag kände
hur den onde anden mer oc mer wi\e ta wäldet öfwer
mig. Det förekom mig som om Aurelia hade del i den
synd, som jag ensam begi%, som om det lö}e, hon war i
begrepp aµ a]ägga, i henne+ tankar be#od i en högtidlig
ed aµ inför Herren+ altare bli min. I henne såg jag i%e
Kri#i brud utan den lö}e+brytande munken+ broµ+liga
hu#ru. Aµ med rasande begär omfamna henne oc sedan
gifwa henne  döden,  oemot#åndligt  faµade  mig  denna
tanke. Wärre oc wärre ansaµe mig den onde anden —
redan wi\e jag ropa: „Hå\, förblindade dårar! I%e den
från @nnliga begär rena jungfrun, utan en munk+ brud
wiljen I upphöja ti\ himlen+!“ — Jag wi\e rusa ned
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ibland nunnorna oc ry%a henne ti\ mig, jag trefwade i
min kåpa oc sökte e}er knifwen, då war redan $eremoni-
en så långt framskriden aµ Aurelia begynte uµala löf-
te+orden. När jag hörde henne+ rö#, war det som om
månen+ milda glan+ brutit fram me\an swarta, #orm-
jagade moln. Det blef lju# inom mig, oc jag igenkände
den onde ande,  som jag nu med a\ kra} gjorde  mot-
#ånd.  Hwarje  ord  af Aurelia  gaf  mig  ny  #yrka,  oc
snart war jag segrare i den heta #riden. Flyktade woro
de swarta tankarna på broµet, a\a intry% af jordisk lu#.
Aurelia  war  himlen+  fromma  brud,  hwilken+  förbön
kunde rädda mig från smälek oc fördärf. Henne+ lö}e
war min trö# oc förhoppning, oc himlen blef klar öf-
wer mig. Leonard, som jag nu för# kom aµ ge akt på,
synte+ ha bemärkt min inwärte+ förändring, ty han sade
med mild rö#: „Du har kufwat [enden, min son! Det
war wäl den @#a af de swåra pröfningar, som en ewig
makt pålagt dig!“

Lö}et war uµaladt; under en wäxelsång, som klari+-
sernunnorna upp#ämde, sku\e nu Aurelia ikläda+ nun-
nedräkten. Redan hade man loûat rosorna oc myrten ur
henne+  hår,  redan #od man i begrepp aµ afklippa de
nedfa\na lo%arne, när larm upp#od i kyrkan — jag såg
hur människor trängde+ åt @dan oc ka#ade+ omku\; tu-
multet kom a\t närmare. — Med wilda åtbörder oc ra-
sande oc hemsk uppsyn, trängde @g en halfnaken männi-
ska (trasor af en kapu$inerkåpa hängde på han+ kropp)
fram genom folkmaûan, med @na knytnäfwar ku\ka#an-
de a\t omkring @g. Jag kände igen min ry+lige dubbel-
gångare, men i samma ögonbli%, då jag, anande det för-
skrä%liga, wi\e springa ned oc ka#a mig i han+ wäg,
hade  det  wansinniga widundret  hoppat  öfwer  den af-
skrankning,  som inneªöt  högaltaret.  Skrikande skingra-
de+ nunnorna, abbediûan hö\ Aurelia hårdt omfamnad.
„Ha ha ha!“  gnißlade  den  wanweµige  med  gä\  rö#,

298



Djäfwul+elixiret. Kapu$inermunken Medardu+  e}erlämnade papper utgifna af E.T.A. Ho{mann’ .

„wi\ ni ta prinseûan ifrån mig! — Ha ha ha! — Prin-
seûan är min söta li\a brud, min brud!“ — Oc med
deûa ord grep han tag i Aurelia oc #öµe knifwen, som
han hade i  @n ly}ade  hand,  ända ti\  fä#et  i  henne+
brö#, så aµ en #röm af blod sprutade fram. „Hurra, —
hurra, nu har jag min li\a brud, nu har jag wunnit
prinseûan!“ Så skrek den rasande, oc genom ga\erdör-
ren bakom högaltaret sprang han ut i klo#ergångarna.
Fu\a  af  fasa jämrade @g  nunnorna.  „Mord  — mord
wid Herren+ altare!“ skrek  folket,  #ormande fram mot
högaltaret. „Besäµ utgångarne i klo#ret, så aµ mördar-
en i%e kommer undan!“ ropade Leonard med hög rö# oc
folket  #örtade  ut,  oc  de  munkar,  som  hade  kra}er
därti\, grepo #ängerna med de te%en, som buro+ i pro-
$eûionen, oc nu #odo i eµ hörn, oc saµe e}er odjuret
genom  klo#ergångarne.  A\t  deµa  war eµ  ögonbli%+
werk; #rax därpå knäböjde jag bredwid Aurelia, nunnor-
na hade, så godt de kunde, förbundit såret med hwita du-
kar  oc  bi#odo  nu  den  i  wanmakt  fa\na  abbediûan.
Bredwid mig sade en #ark rö#: „Sancta Rosalia, ora pro no-
bis“, — oc a\a, som #annat qwar i kyrkan ropade: „Eµ
mirakel, eµ mirakel, ja, hon är en martyr. — Sancta Ro-
salia, ora pro nobis.“ Jag såg upp. — Den gamle målaren
#od wid min @da, men a\warlig oc mild, som han up-
penbarat @g i fängelset. — Ingen jordisk sorg öfwer Au-
relia+ död, ingen fasa öfwer målaren+ uppenbarelse kun-
de gripa mig, ty i min själ grydde en aning aµ nu sku\e
de  gåtfu\a  knutar  lösa+,  som  hemlighet+fu\a  makter
knutit samman.

„Mirakel,  mirakel“,  skrek  folket  a\t  fortfarande.  „Ser
ni den gamle  mannen i den violeµa manteln?  — han
har #igit ned ur ta]an öfwer högaltaret — jag har seµ
det — jag o%så, jag o%så“ — ropade om hwarandra ]era
rö#er, oc nu ka#ade @g a\a på knä, oc det förwirrade
tumultet upphörde oc gi% öfwer i eµ mummel af böner,
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afbrutet af gråt oc sny}ningar. Abbediûan waknade ur
@n swimning oc sade i en hjärtskärande ton af djup oc
wåldsam smärta: „Aurelia! — miµ barn! — min from-
ma doµer! — ewige Gud — är det diµ rådªut!“ En med
madraûer oc tä%en betä%t bår blef inburen. När man
upply}e Aurelia, su%ade hon djupt oc ªog upp ögonen.
Målaren #od bakom oc lade @n hand på henne+ huf-
wud. Han liknade eµ helgon, oc a\a, ti\ oc med abbe-
diûan, synte+ gripna af wördnad. Jag knäböjde täµ wid
@dan af båren. Aurelia+ bli% fö\ på mig, då grep mig
djup smärta öfwer den heliga+ biµra martyrium. I%e
eµ ord mäktig, ut#öµe jag enda# eµ dämpadt skri. Då
talade Aurelia mildt oc ty#: „Hwarför klagar du öfwer
henne, som af himlen+ ewiga makt hö\+ wärdig aµ skil-
ja+ från jorden i en #und, då hon inseµ det jordiska+ in-
tighet, då hon fy\de+ af en oändlig längtan e}er gläd-
jen+  oc saligheten+  rike?“ Jag hade re# mig upp oc
gåµ täµ inti\ båren. „Aurelia, heliga jungfru“, sade jag.
„Sänk enda# eµ ögonbli% din bli% från dina höga regio-
ner, elje# må#e jag förgå+ i de förtärande twifwel, som
sönderªita  miµ  inner#a.  — Aurelia,  föraktar  du  den
broµ+ling, som likt den onde själf ingripit i diµ lif? —
A%, swårt har han må# böta därför — men han wet
a\tför  wäl  aµ a\  bot  i%e  kan  minska  han+  synder+
måµ. — Aurelia, förlåter du mig i döden?“ — Som be-
rörd af änglawingar, log Aurelia oc ªöt ögonen. — „O,
wärlden+ frälsare — heliga jungfru — jag får bli qwar,
utan trö# öfwerlämnad åt förtwi]an. O, räddning —
räddning från fördärf oc helwete!“ Så bad jag inner-
ligt, då öppnade Aurelia ögonen ännu en gång oc sade:
„Medardu+ — du har gifwit e}er för onda makter, men
förblef jag då själf ren från synd, när jag i min broµ+li-
ga kärlek  hoppade+  winna jordisk  ly%a? I den ewige+
rådªut woro wi be#ämda aµ sona wåra förfäder+ broµ
oc så förenade+ wi af eµ kärlek+band, som intet har ge-

300



Djäfwul+elixiret. Kapu$inermunken Medardu+  e}erlämnade papper utgifna af E.T.A. Ho{mann’ .

mensamt med jordisk lu#, utan tronar högt ofwan #jär-
norna. Men det ly%ade+ den li#ige wedersakaren aµ för-
dölja den djupa betydelsen af wår kärlek, ja, aµ förleda
oß så, aµ wi enda# på jordiskt säµ kunde tyda det him-
melska. A%, war det i%e jag, som i bikt#olen för dig ti\-
#od  min  kärlek  oc i #ä\et  för  aµ ho+  dig upptända
tanken på den ewiga kärleken,  kom begäret+  helwetiska
glöd aµ upplåga inom dig, en glöd, som du, när den ho-
tade förtära dig, tänkte ªä%a genom broµ? Faµa mod,
Medardu+!  Den wansinnige  dåre, som den ondskefu\e
[enden lo%at aµ tro aµ han war du oc må#e fu\borda,
hwad du begynt, war det himmelen+ werktyg, hwarige-
nom deß rådªut hann @n fu\ändning. Faµa mod, Me-
dardu+ — snart, snart … “ Aurelia, som talat det @#a
med ªutna ögon oc tydlig möda, fö\ i wanmakt, do%
döden kunde ännu i%e få makt med henne. „Har hon bik-
tat för er, högwördige herre, har hon biktat för er?“ frå-
gade nunnorna ny[ket. „Ingalunda“, swarade jag, „i%e
jag utan hon har uppfy\t min själ med himmelsk trö#.“
— „Wäl för dig, Medardu+, snart är din pröfning#id ti\
ända — oc då, ly%lig jag!“ Det war målaren, som ut-
talade deûa ord. Jag gi% fram ti\ honom: „Så öfwergif
mig ej,  underbare man!“ Jag för#år själf i%e hur det
kom @g aµ jag, då jag wi\e tala widare, liksom bedöf-
wade+, jag råkade i eµ ti\#ånd midt eme\an dröm oc
waka, hwarur högljudda rop oc skrik wä%te mig. Jag
såg i%e längre målaren. Bönder, borgare, soldater hade
trängt  in i kyrkan oc fordrade enträget  aµ det  sku\e
ti\åta+ dem aµ genomsöka hela klo#ret för aµ få tag i
Aurelia+ mördare, som ju ännu må#e wara i klo#ret.
Abbediûan, som med fog fruktade för oordningar, wäg-
rade deµa, men oaktadt @µ anseende förmådde hon ej aµ
lugna de upphetsade @nnena. Man förebrådde henne aµ
hon af småaktig fruktan gömde mördaren, emedan han
war munk, oc under hä}igt larm ty%te+ folket ru#a @g
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ti\ aµ #orma klo#ret. Då be#eg Leonard predik#olen,
oc e}er några kra}iga ord om helgedomar+ wanhelgan-
de,  sade  han folket  aµ mördaren  ingalunda warit  en
munk utan en wansinnig, som åtnjutit skötsel  i klo#ret
oc som han, i tanke aµ han warit död, låtit i orden+-
dräkt inlägga i likrummet, men som waknat ur @n sken-
död oc rymt.  Om han ännu wore i klo#ret,  sku\e  de
trä{ade anordningarne göra det omöjligt för honom aµ
komma undan. Folket lugnade @g oc fordrade bloµ aµ
Aurelia i%e sku\e föra+ ti\ klo#ret genom kor+gången,
utan öfwer gården i högtidlig pro$eûion. Deµa skedde.
De skrämda nunnorna upply}e  båren,  som man hade
bekransat  med  rosor.  O%så  Aurelia  war liksom  förut
prydd med rosor oc myrten. Täµ bakom båren, öfwer
hwilken fyra nunnor hö\o en baldakin, gi% abbediûan,
#ödd af twå nunnor, de öfriga följde ti\samman+ med
klariûernunnorna,  sedan kommo de olika orden+bröder-
na, e}er dem anªöt @g folket, oc så rörde @g tågen fram
genom kyrkan. Den sy#er, som spelade orgeln, måµe ha
begeµ @g upp i sångkoret, ty så snart tåget hunnit ti\
kyrkan+ midt, tonade högtidligt oc dämpadt orgelbruset
ned från läktaren. Men se, då re#e @g Aurelia långsamt
upp oc ly}e bedjande @na händer mot himlen, oc åter-
igen fö\ folket på knä oc ropade: „Sancta Rosalia, ora pro
nobis.“ Så blef då det ti\ sanning, som jag, då jag för#a
gången såg Aurelia, i satanisk förbländning oc broµ+-
ligt hy%leri förebådat.

Då nunnorna saµ ned båren i salen i klo#ret+ boµen-
wåning, oc bröder oc sy#rar bedjande i en kret+ omgåf-
wo densamma, sjönk Aurelia med en djup su% ti\baka i
abbediûan+ armar, som knäböjde bredwid henne. — Hon
war död! — Folket wek i%e från klo#erporten, oc när
klo%orna förkunnade den fromma jungfrun+ jordiska un-
dergång,  utbröto  a\a  i  sny}ningar  oc  jämmerrop.
Många a]ade lö}et aµ #anna i byn ti\ Aurelia+ be-
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grafning, för# däre}er återwända hem oc under fa#a
ti\bringa  me\antiden.  Ryktet  om  den  hemska  ogär-
ningen oc himlabruden+ martyrium utbredde @g ha#-
igt, oc däraf kom det @g aµ Aurelia+ begrafning, som
[rade+ fyra dagar e}eråt, liknade fe#en wid eµ helgon+
kanonisering. Ty redan dagen förut war ängen framför
klo#ret, liksom annar+ på Bernhardsdagen, öfwerfy\d af
människor, som lägrande @g på marken inwäntade mor-
gonen. Men i #ä\et för det glada wimlet hörde man nu
enda# su%ar oc eµ dämpadt mummel.  Från mun ti\
mun gi% beräµelsen om det grä+liga dådet wid kyrkan+
högaltare, oc hörde man en högljudd rö#, utö#e den @g
i förbannelser öfwer mördaren, som förblef spårlö# för-
swunnen.

Deûa fyra dagar, som jag för det me#a ti\bragte en-
sam i kape\et i trädgården, utöfwade nog en djupare in-
werkan på miµ själ+ti\#ånd, än den långa, #ränga bot-
göringen i kapu$inerklo#ret  i  Rom.  Aurelia+ @#a ord
hade lämnat lösningen på mina synder+ gåta, oc jag in-
såg aµ jag, fa# utru#ad med dygden+ oc fromheten+
#yrka, likwäl som en modlö+ pultron i%e förmåµ emot-
#å satan, som traktade e}er wäldet öfwer wår broµ+liga
ªäkt.  Obetydlig war synden+ brodd inom mig, då jag
[% se konsertmä#aren+ sy#er, oc det syndiga högmodet
waknade inom mig, men så gaf mig satan i händerna
elixiret,  som likt  eµ oly%saligt  gi} bragte  miµ blod i
jä+ning. Jag aktade ej på den okände målaren+, på pri-
orn+ e\er abbediûan+ a\warliga förmaningar. Aurelia+
uppenbarelse i bikt#olen gjorde mig ti\ förbrytare. Syn-
den bröt ut som en fysisk sjukdom, al#rad af gi}et. Hur
kunde de i satan+ wåld öfwerlämnade inse arten af det
band, hwarmed en himmelsk makt som en symbol af den
ewiga kärleken förbundit mig med Aurelia? Skadeglad,
fjäµrade mig satan wid denne fördömde, i hwilken+ wa-
ra miµ jag må#e tränga in, liksom äfwen han andligen
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kunde inwerka på mig. Han+ skenbara död, måhända eµ
tomt bländwerk af djäfwulen, må#e jag skrifwa på min
räkning. Dådet gjorde mig förtrolig med tanken på de
mord, som e}erföljde det djäfwulska sweket. Så war min
i skändlig synd a]ade broder den af djäfwulen besjälade
prin$ip, som #örtade mig i de afskywärda#e broµ oc ja-
gade mig omkring, plågad af de grä+liga#e qwal. Ända
ti\ det ögonbli%, då Aurelia e}er en ewig makt+ rådªut
uµalade @µ lö}e, war i%e min själ ren från synden; ti\
deß hade [enden wälde öfwer mig, men den underbara
inwärte+  ro,  den öfwerjordiska  glädje,  som kom öfwer
mig, när Aurelia uµalat @na @#a ord, öfwertygade mig
om aµ Aurelia+ död innebar lö}et om försoning. När
wid det högtidliga requiem*** kören sjöng orden: »Confu-
tatis  maledictis  flammis  acribus  addictis«,  kände  jag  mig
bäfwande, men wid orden: »Voca me cum benedictis« ty%-
te jag aµ Aurelia öfwergjuten af himmelskt so\ju+ såg
ned på mig oc ly}e @µ af en #rålande #järngloria om-
gifna hufwud upp mot det hög#a wäsendet för aµ inläg-
ga @n förbön för min själ+ fräl+ning. — »Oro supplex et
acclinis cor contritum quasi cinis!« — Jag sjönk ned i #of-
tet,  men  huru  föga liknade  min  känªa,  min  ödmjuka
bön, den lidelsefu\a förkro+selsen oc de grymma oc o-
ordnade botöfningarne i kapu$inerklo#ret. För# nu kun-
de min ande skilja sant oc falskt, oc wid denna medwe-
tandet+  klarhet  må#e  wedersakaren+  anfäktelser  förbli
werkning+lösa. I%e Aurelia+ död, utan det hemska oc
grä+liga i de med densamma förknippade om#ändighe-
terna hade i för#a ögonbli%et djupt uppskakat mig; men
snart insåg jag aµ ewiga makter+ nåd beskärt henne den
hög#a winning, förlänat martyriet åt den pröfwade oc
skuldlösa Kri#u+bruden … “ War hon då död för mig?
Nej! Nu för#, undanry%t den jordiska jämmerdalen, blef
hon för mig den ewiga kärleken+ rena #råle, som wärm-

***Står rekvieur i papper+boken. Anm. wid afskri} år 2003.
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de miµ hjärta. Ja, Aurelia+ död war miµ helgande ti\
den kärlek, om hwilken Aurelia talat, som tronar ofwan
#järnorna,  oc intet  har gemensamt  med  det  timliga.
Denna tanke ly}e  mig öfwer miµ jordiska jag, oc så
blefwo i själfwa werket för mig deûa dagar i $i+ter$ien-
serklo#ret de saliga#e i min lefnad.

E}er  bisäµningen,  som  ägde  rum  följande  morgon,
ärnade  Leonard  återwända  ti\  #aden  med  bröderna;
när a}åget sku\e begynna, lät abbediûan ka\a mig ti\
@g. Jag fann henne ensam i rummet;  hon war my%et
rörd oc tårarne #römmade ur henne+ ögon. „Jag wet
a\t — a\t, min son Medardu+! Ja, åter ka\ar jag dig
så, ty du har be#åµ de pröfningar, som öfwergåµ dig,
du oly%lige oc beklagan+wärde! A%, Medardu+, enda#
hon, hon, som inför Gud+ tron må bli wår förespråker-
ska, är ren från synd. Stod jag i%e själf wid afgrunden+
brant, då jag uppfy\d af tankar på jordisk lu# wi\e låta
sälja mig åt mördaren? — Oc do% — min son Medard-
u+! — i min ensamma $e\ har jag gråtit syndiga tårar
wid tanken på din fader! — Min son Medardu+, gå nu!
Miµ twifwel oc min tanke aµ jag måhända af egen
försky\an i dig uppfo#rat en syndig broµ+ling, har för-
swunnit ur min själ.“

Leonard,  som helt  säkert  för abbediûan afªöjat  a\t,
som hiµi\+ förblifwit henne obekant om min lefnad, wi-
sade genom @µ uppförande aµ han förlåtit mig oc hem-
#ä\t  mig åt den hög#e+  dom.  Den gamla klo#erord-
ningen war @g lik,  oc som fordom intog jag nu min
plat+  i bröderna+ led. En dag sade Leonard ti\  mig:
„Broder Medardu+, jag tänker pålägga dig ännu en bot-
öfning.“ Jag frågade ödmjukt hwari denna sku\e be#å.
„Du  ska\“,  genmälte  priorn,  „noggrant  uppte%na  din
lefnad+hi#oria. Du får i%e utelämna någon wiktigare
ti\dragelse,  i%e en+ någon af de mera obetydliga oc i
synnerhet i%e något af hwad som wederfor+ dig under
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diµ wäxlande lif ute i wärlden. Fantasien ska\ föra dig
ti\baka ut i wärld+wimlet, du ska\ än en gång erfara
a\t det hemska oc löjliga, fruktan+wärda oc behagliga
däri, ja det är möjligt aµ den för eµ ögonbli% kommer
aµ se Aurelia annorlunda än som nunnan Rosalia, som
led martyrdöden, men om den onde anden helt har läm-
nat dig, om du helt wändt din själ från det timliga, ska\
du som en högre makt swäfwa öfwer a\t deµa, oc deûa
intry%  skola  ej  ho+  dig  e}erlämna  några  spår.“  Jag
gjorde som priorn bjöd. A%! — nog gi% det som han för-
utsade! — Smärta oc njutning, fasa oc lu# — förskrä$-
kelse  oc  hänry%ning  #ormade  in  på mig,  medan  jag
nedskref min lefnad. — Du, som en gång läser deûa blad,
jag talade ti\ dig om kärleken+ ljusa#e solsken+tid, när
bilden af Aurelia blef lefwande för mig! — Det [nn+
något högre än en jordisk lu#, som för det me#a bereder
den swagsynta oc läµsinniga människan fördärf, oc det
är den ljusa#e solsken+tid, då fjärran från tanken på syn-
digt begär, den älskade, som en #råle från himlen, wär-
mer diµ hjärta för de högre känªor, som från kärleken+
rike wälsignelserikt #römma ned öfwer den #a%ar+ män-
niskan.  — Den tanken  har wederqwi%t  mig,  när wid
minnet af de härliga #under, wärlden skänkt mig, heta
tårar #römmade ur mina ögon, oc a\a för länge sedan
ärrade sår på nyµ blödde.

Jag wet aµ kanske ännu i död+#unden wedersakaren
kan få makt aµ plåga den syndige munken, men i be#än-
dig oc innerlig längtan afwaktar jag den #und, då jag
tage+ bort från jorden, ty deµa ögonbli% innebär upp-
fy\elsen af a\t det, som Aurelia — a%, den heliga Rosa-
lia — lofwat mig i min död+#und. Bed — bed för mig,
o, heliga jungfru, i denna mörka timma, aµ helwetet+
makt,  som jag så o}a dukat under för, i%e må warda
mig öfwermäktig oc #örta mig i det ewiga fördärfwet!
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Ti\ägg af Pater
Spiridion, bibliotekarie i

kapu$inerklo#ret i B.

I naµen från den 3 ti\ den 4 september deµa år 17..
ti\drog @g något my%et underbart i wårt klo#er. Det
kunde wäl wara wid paß wid midnaµ+tid, då jag från
broder Medardu+'  $e\,  som ligger bredwid min,  hörde
eµ sä\samt fniµer oc skraµ oc deßeme\an eµ dämpadt
oc klagande qwidande. Jag ty%te aµ jag tydligt hörde
en my%et ful oc wederwärdig rö# uµala orden: „Kom
med mig, li\e bror Medardu+, wi skola bort oc söka upp
bruden.“  Jag #od  upp  oc wi\e  bege  mig  ti\  broder
Medardu+, då öfwerfö\+ jag af en underlig ry+ning, så
aµ jag skakade+ i a\a leder som af feberfroûa; jag gi% i
#ä\et för ti\ Medardu+' $e\ ned ti\ prior Leonardu+,
wä%te honom i%e utan an#rängning oc beräµade ho-
nom hwad jag hört. Priorn blef my%et förskrä%t, sprang
upp oc sade aµ jag sku\e hämta wigda lju+, oc sedan
sku\e  wi ti\samman+  bege  oß  ti\  broder  Medardu+.
Jag gjorde som han befa\t, antände ljusen wid lampan
wid madonnabilden ute  i gången,  oc wi #ego uppför
trappan. Hur noga wi än lyßnade, lät den afskywärda
rö#, som jag förnummit, i%e widare höra @g. I #ä\et
hörde wi en #i\a oc lju]ig klo%klang, oc det förekom
oß, som om wi kände en [n rosendo}. Wi gingo närma-
re, då öppnade+ dörren ti\ $e\en, oc en underlig, re+lig
man med hwiµ krusigt skägg oc violeµ mantel kom ut;
jag war my%et förskrä%t, ty jag för#od nog aµ mannen
må#e ha warit eµ oly%+bådande spöke, enär klo#erport-
arne woro så fa# ti\ªutna, aµ ingen främling kunde in-
tränga,  men Leonardu+  betraktade honom djär} utan
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aµ yµra eµ enda ord. „Uppfy\elsen+ #und är i%e längre
fjärran“, sade ge#alten do} oc högtidligt oc förswann i
den mörka gången, så aµ min rädªa blef än #örre oc
jag så när hade  tappat  ljuset  ur  min  darrande  hand.
Men priorn, som på grund af @n fromhet oc tro+#yrka
i%e widare frågar e}er spöken, grep mig i armen oc sa-
de: „Nu skola wi gå in i broder Medardu+' $e\.“ Deµa
skedde äfwen. Wi funno wår broder, som en tid warit
my%et  klen,  i  död+kampen;  döden  hade  bundit  han+
tunga, han roßlade enda# en smula. Leonardu+ #annade
ho+  honom,  jag  wä%te  bröderna  genom aµ ringa på
klo%an oc ropa med hög rö#:  „Wakna!  — wakna!  —
broder Medardu+ ligger för döden!“ A\a #odo upp, så
aµ ingen felade+, då wi med brinnande lju+ begåfwo oß
ti\ wår döende broder. A\a, o%så jag, som ªutligen kuf-
wat min äng+lan, öfwerlämnade oß åt wår sorg. På en
bår buro wi broder Medardu+ ti\ klo#erkyrkan oc ned-
saµe honom framför högaltaret. Ti\ wår häpnad häm-
tade han @g, re#e @g upp oc begynte tala, så aµ Leo-
nardu+  e}er  fu\ändad  bikt  oc absolution  gaf honom
den @#a smörjelsen. Sedan begåfwo wi oß, medan Leo-
nardu+ #annade därnere oc a\tjämt talade med broder
Medardu+, upp i koret oc sjöngo de ö]iga död+psalmer-
na  för  wår  döende  broder+  själ+  fräl+ning.  Ju#  då
klo#erklo%an nä#följande dag, nämligen den 5 september
år 17.. ªog tolf middag, a]ed broder Medardu+ i pri-
orn+ armar. Wi lade märke ti\ aµ deµa war dag oc
timme, då under förra året nunnan Rosalia på eµ för-
skrä%ligt  säµ mördade+ ju# då hon a]agt @na lö}en.
Wid requiem oc likbegängelse har följande ti\dragit @g.
Wid requiem utbredde @g nämligen en #ark rosendo},
oc wi bemärkte aµ en bukeµ af de sköna#e, för år+tiden
sä\synta rosor war fä#ad wid den wa%ra altarbilden af
den heliga Rosalia,  som lär wara målad af en okänd
gammal italiensk kon#när, oc som wårt klo#er köpt af
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kapu$inerna  i  närheten  af  Rom  för  en  betydlig  pen-
ningesumma, medan de själfwa enda# behö\o en kopia
af ta]an. Broder portwaktaren sade aµ tidigt på morgo-
nen en trasig oc eländig tiggare, osedd af oß, hade #igit
upp oc fä#at bukeµen wid ta]an. Samme tiggare in-
fann  @g  wid likbegängelsen  oc trängde  @g  in  ibland
bröderna. Wi wi\e wisa honom ti\baka, men när prior
Leonardu+ skarpt hade betraktat honom, befa\de han oß
aµ låta honom wara. Han upptog honom som lekbroder
i klo#ret; wi ka\ade honom Peter, emedan han i lifwet
hetat  Peter  Scönfeld,  oc unnade  honom deµa #olta
namn, emedan han war öfwermåµan #i\a oc godmo-
dig, talade föga oc enda# någon gång skraµade smålu#-
igt, något som, enär det i%e innebar något syndigt, roa-
de oß my%et. Prior Leonardu+ sade en gång, aµ Peter+
lju+ ªo%nat i röken af den narraktighet, hwari inom ho-
nom  lif+ironien  omge#altat  @g.  Wi begrepo  i%e  a\a
hwad den lärde Leonardu+ wi\e säga med deµa, men
för#odo aµ han länge måµe ha warit bekant med lekbro-
dern Peter. Så har jag nu på deûa blad, som lära inne-
hå\a  broder  Medardu+'  lefnad+händelser,  men  hwilka
jag ej har lä#, my%et noga oc i%e utan möda ad majo-
rem dei gloriam ti\fogat de om#ändigheter, som äro för-
bundna med han+ död. Frid oc ro komme den afsomna-
de broder Medardu+ ti\ del, himmelen+ Herre skänke ho-
nom en gång en fröjdefu\ upp#åndelse oc upptage ho-
nom bland @na helgon, enär han döµ en from död!

————
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