
K U LT U R

Vem var egentligen Gud?
Med hjalp av omsorgs- 
fulla studier av Bibein 
bar den forre jesuiten 
Jack Miles slmvit en 
bok om Gud och Guds 
karaktar. Resultatet ar fa- 
scinerande, skriver Per- 
Olof Bolander.

TTag har en niycket ovanlig 
I gudsuppfaltning - jag lan- 

ker mig Gud som en sining 
man i mogen SIder, med slort vitt 
skagg, sittandejlS Jn Iron. Skamt 
Ssido, idag tycks ja de flesla som 
kiinner sig manade att ullala sig 
om den andliga biten, popsSng- 
are, TV-hallSor och andra auk- 
toriteter, mycket angelagna att 
framhilla att de med Gud inte 
avser nSgot sS futtigt som en 
svJrt orakad gubbe i sark.

Saklitteratur

Jack Miles
God - A biography
Knopf, 1995

Om Gud ges miinsklig gestalt ar 
det i form av kvinna eller svart, 
och di i provokativl syfte snara- 
re an allvarligt menat. Fdrr sade 
man ” Jag tror” - och det rackle, 
for vad man Irodde stod klart 
och lydligt angivet i kaiekesen. 
Nu sager man jag tror” - och 
det rackcr, for ingen skulle vara 
ofin nog att begara narmare be- 
sked. Det dar att tro nSgot exakt 
och uttalbart, ar det inte ganska 
fundamentalistiskt?

Har ar en bok som behandlar 
Gud som en person, komplex 
och svArutgrundlig. men andd 
mojlig att begripa s^ som man 
med hjalp av god vilja och djup

eftertanke kan forstS de fiesta 
medmanniskur aiminstone nd- 
got s5 nar. Fdrfallaren har ^ort 
vad mSnga nagon gang piborjar 
men fS genomfor. Han har last 
Gamla Testamentet frSn parm 
till parm. Utifr^n sin liisning har 
han sedan skrivit huvudperso- 
nens biog^^ Siledes: God - A 
hiograpin^dch ^som alia mo- 
derna kandisbiografier innehSl- 
ler denna spekulationer om hu- 
vudpersonens sexliv, som visar 
sigvVara riitt komplicerat.

Gimmick
Uppslagel har nSgoi gini- 

mick-aktlgt over sig. Det ar fif- 
figt tiinkt och liteln ar idgonfal- 
lande. Det markliga med denna 
Gudsbiografi ar den faktiskt iir 
bra mycket mer an den smarta, 
pseudosofistikerade produkt 
man fdrst misslanker. Det torde 
bero pa att id^en inte ar fulit sa 
enkel, eller s3 konsekvenl ge- 
nomford, som forfattarens titel- 
val och inledning ger vid han- 
den. Jack Miles laser inte Ta- 
nakh (den judiska Bibein, vSrl 
Gamla Testamente i delvis ann- 
nan ordningsfoljd) som vore 
han belt teologiskt eller religi- 
dst nollstiilld.

Han ar fore delta Jesuit och 
medan Jesuit betyder gedi* 
gen skolning i alia aspekter 
pa dcssa texter sh antydcr 
’Tore detta’* ett betydande 
matt av personlig v&nda 
och omvardering i umgiing- 
et med dem.

Miles bdrjar med att anknyta 
till den iitteraturvetenskapliga 
fejden om det legitima i att be- 
handla litieriira gestalter som 
personer med fikliv men ;ind5

tiinkbar existens utanfdr texten. 
Kan man tala om Hamlets "ka
raktar” eller iir han bara sa 
m5nga tusen skrivtecken?

Den senare hSllningen iir den 
modernare men Miles hor till 
den aldre skolan som menar att 
upplevelsen av pjiisen Hamlet 
bygger p5 att 3sk3daren accep- 
terar rollfiguren Hamlet som en 
levande person. Gotl och viil, 
men vad som giiller for Hamlet 
behdver ju inte giilla for Gud. 
Man kan verkligen ifrigasiitta 
om Tanakh (och Bibein) funge- 
rar som ett drama eller en ro
man. Vad som intuitivt talar 
emot iir val just alt de fiesta som 
som bdrjar liisa Bibein frSn fdr- 
sla sidan snart ger upp, n3gon- 
stans mot sluiet av andra Mose- 
bok diir rafflet med farao och 
rdda havets delning dvergar i 
oiindliga foreskrifter om taber- 
nakel och prastdriikler.

Forbryllad
Lii.saren blir forbryllad och ut- 

trdkad, diirfdr att Bibein inte alls 
iir ”en god roman”. (Fdrr var det 
inte ovanligt alt miinniskor liisle 
Bibein rakt igenom, nagra kapitel 
om dagen. och sedan btirjade om 
fran bdrjan, men det liknar mer 
ritual eller bon iin vad vi menar 
med liisning.)

Man kan iiven sliiila sig ivek- 
sam till om Gud som en person 
alls uppstSr ur en skdnlitterar 
lasning av Bibein. eller i della 
fall Tanakh. Miles beskriver 
denne Gud som en multipel per- 
sonlighel och menar all bans ex- 
empel format den vasierliindska 
kulturens fdrvantningar och 
krav pa ell inslag av disharmo- 
nisk ni3ngfald hos en personlig- 
het viird namnet.

Problemel ar bara att tnultipel

personlighet. och Gud framslar 
onekligen som en sadan med 
Miles metod. just i den viister- 
liindska kulluren beskriver ett 
tillsldnd som skriimmer och fdr- 
virrar diirfdr all de balanserande 
kraven p3 enhetlighel och fdrut- 
siigbarhet inte uppfylls. Miles 
Gud iir darvidlag snarast ell av- 
.skriickande exempel.

Men dessa inviindningar mot 
Miles tillvagag3ngssiitl till trots 
iir boken mycket fiingslande. 
Miles Gud iir i begynnelsen en 
ungdomligt dSdkraflig skapare 
som i det att han formar viirlden 
eflerhand blir medvelen om sig 
sjiilv och i fdrhallandel till sin 
avbild, miinniskan. upptiicker 
vem han iir och vad han begiir. 
Impulsiva fdrstdrelseverk alier- 
nerar me^ fdrbund och hisland.

Klangud
For Abraham ar han klan- 

guden som sent omsider infriar 
Idflet om avkomma. Sjiilv lever 
Gud Ulan partner men med ell 
maniskl inlresse for forlplanl- 
ning och genilalier. Som krigs- 
herre och erdvrare fdr han israe- 
lilerna fran Egyplen till Palcsli- 
na och beordrar en blodig etnisk 
rensning. Han blir Davids Gud. 
Jeru-salems konungs konung. 
Men folket dyrkar avgudar och 
Jerusalem faller till fienden.

1 Miles biografi iir episodcn 
med Job en avgdrande viindning 
i Guds liv. Boken om Job iir 
med riitla kiind som ett lilteriirl 
miisterverk och en leologisk 
kniickfrdga. Den riillfiirdige pla- 
gas med Guds goda minne. Niir 
Job till slut proteslerar siitler 
Gud honom p3 plats med en re- 
lorik vars kraft och skdnhet inte 
kan ddlja att frigan varfdr 
Gud till3ler del ofdrljant onda -

st3r obesvarad.
Miles ger en kiillkritiski moUr 

verad allernaliv dversatlning av 
Jobs slutrepliker diir andeme- 
ningen inte blir att han ddmjukt 
underkasiar sig Gud uian indi- 
kerar all han bdjer sig fdr en 
dvermakt han inte liingre kan 
iilska eller ens respektera. Och 
darmed f3r Gud lata sig ndja 
och han ger Job uppriitlelse. Det 
iir Jobs seger men iiven Guds se- 
ger. Fdr Guds retoriska sior- 
manlopp var inte uppriktigt ulan 
det si.sla fdrsdkel alt kniicka 
Job. Guds avbild har befUdtl det 
ytlersta provel, alt inte acceple- 
ra vad som heist bara fiir all del 
kommer fran Gud. Och Gud 
tystnar. 1 Tanakhs sista bdcker 
iir det rniinniskorna som verkar, 
med Guds lag som stdd. men 
utan Guds medverkan eller rdst.

Mycket mer kundc .sagas 
om Miles intrc.s.santa ia.s- 
ning av profeterna, Psalta- 
ren med mera. Vad som till 
sist gdr God - A biography 
s3 fascinerandc (K'b ihland 
gripande iir kanskc mindre 
det litteraturkritiska per- 
spektivet mh mer fbrsdket 
att Torklura (>uds tystnad.

Fdr all vara fore della jesuil iir 
Idrfallaren sjiilv nuirkligl tysl 
om God - The .Sequel, eller Nya 
Teslamenlel fdr alt anviirtda den 
iraditionella heleckningen. Bo
ken iir exlremt liisviird for alia 
med inlresse fdr de bibliska icx- 
lerna. Men jag misslanker all 
den innersl handlar mer om Jack 
Miles an om Gud.

PER-OLOF BOUNDER 
/ enlif’hrl m<’</ mangJdUlt’n.s och oh- 
jfkiivileiens krav annuilcr ariikvlfor- 
faitarcn mom kori tiu-n cn hok om 
iljdvuU’n.

En kedja av reinkamationer
Vdrsno hor till de sall- 
synta lasupplevelser da^j 
man gar in-i en framman- 
de v^ld och finner sig 
uppslukad av den hypno- 
tiska kraft som rinner ge- 
nom berattelsen, skriver 
Fredrik Ekman apropa 
utgivningen av forsta 
delen av Yukio Mishi- 
mas masterverk.

^^Tar den japanske fdrfalla- 
l^y ren Yukio Mishima log 
X ^ sitl liv den 25 november 
1970 lamnade han bakom sig en 
enorm litteriir produktion: 40 
romaner, 18 pjiiser. 20 volymer 
med noveller plus ett otal essit 
er, artiklar och andra texter.

Yukio Mishima 
V4rsn6
6v Gunilla Lindberg-Wada \ ^. 
Schultz fbrlag J

Han hade vidare prpfilerat sig 
p3 ett otal andra omr3den. och 
bejakade ocks3 en ut3triktad 
spektakuiar sida av sin person

lighet som kommit att badda in 
bans karaktar i en narcissistisk 
och ibiand Idjevackande aura. 
Bland annal medverkade han 
som skSdespelare i cli par ja- 
panska gangsterfilmer; han pose- 
rade for nagra av dAlidens trendi- 
gaste folografer i olika lillspelsa- 
de och ofla sadomasochistiskt 
fargade situationer; och han ska- 
pade en egen privalarme. Skbld- 
samfundel. ett ”opereltkomman- 
do” som han triinade lillsammans 
med och vars visuella framloning 
han lade slort vikt vid (han hbll 
bland annal presskonferens niir 
deras nya uniformer skulle pre- 
senteras).

Spektakuiar
Denna spektakuliira. exlrover- 

ta sida av Mishimas personlig
het tog silt ultimata ultryck niir 
han lillsammans med fyra med- 
lemmar ur sin privalarme begav 
sig till Ichigaya-basen i Tokyo 
och log beOilhavaren for de Osl- 
ra styrkorna. genera! Mashila 
som gisslan. Under vapenhot 
framtvingade man sedan all 
styrkorna skulle samlas ulanfbii 
hbgkvarterel varefter Mishima 
hbll ell lal lill de fbrsamlade diir 
han talade om del moderna Ja
pans fbrflackning. D3 han ernel-

lerlid kom all bverrbstas av sol- 
dalernas burop, gav han upp och 
log sill liv genom seppuko*.

Mishima var en komplex per
sonlighet och i bans konsl blan- 
clas det manierade med del sub- 
lima och sofistikerade. I bans 
bibliografi hillar vi texter ^om 
spanner oyer ett niinst sagl brell 
fall: politiska pamfletter, drainer 
in.spirerade av den franskklassis- 
ka Iragedin. sjiilvbiografiska jag- 
criUtelser och liillare prosaalsler 
som publicerades i fbljelongs- 
form i diverse damtidningar. 
Hans sista stora verk blev lelra- 
login Frukthurhetens liav som 
han avslulade dagen innan han 
begav sig lill Ichigaya-basen.

MSnen
Fruklb.irhetens hav har hiim- 

tat sill namn fr3n beniimningen 
pa ell av mSnens vidslriickla 
sliiller. Mure Foecunditatis. Ro- 
manserien hor lill varldsliltera- 
lurens mlikiigare lexter; ell bril- 
jani realiserai verk som iir ge- 
nomsyral av tanken pa reinkar- 
nalionens mbjlighet - och i slut- 
iindan ocks3 dess ombjiighet. 
vilkel ger liteln en korrespon- 
dens med forfattarens nihilislis- 
ka viirldssyn.

I Fruklbarhetens hav f3r vi

fblja fyra personer som var och 
en utgbr en del p3 samma kedja 
av reinkamationer. En ulomsuV 
ende vid namn Honda, som kon- 
fronieras med dem alia, kiinner 
igen sTh viin Kiyoaki genom ell 
speciellt fikJelsemiirke som ater- 
kommer p3 bans olika kroppsliga 
in.slallationer. Honda fbljer Kiy
oaki under decenniemas gang 
fram till bans sista reinkamalion, 
Tom. vars liv sluiar i lomhet och 
bilterhet efler ell misslyckai 
sjalvmordsfbrsbk.

Forsta delen, VcirsniK som nu 
fbreligger i svensk bversall- 
ning. iir en bilterljuv skildring 
av en dbdsdbmd kiirlekshisioria 
i ell Japan av Ig3r. Vdrsno ul- 
spelar sig i bbrjan av della sekel 
och behandlar den kiirlek som 
viixer fram mellan det unga pa- 
ret Kiyoaki och Saloko.

Mishima bygger upp sin text 
med en bverviildigande deialjri- 
kedom och precib.si handlag; 
han dierskapar ell fbrfluiel Ja
pan som befinoer sig mellan del 
nya och gamla.

Bortlovad
Saloko och Kiyoaki iir barn- 

domsviinner och nar de kommer 
i londren bbrjar de Idngsamt all 
dras mol varandra. Den omogne

Kiyoaki. som I del langsia fiir- 
. sbker ail halla sin kansloi i 

schack. Idler emellerlid sin kiir* 
lek fbrsl hlomma ut lill fullo niir 
Saloko blir bortlovad lill en av 
medlemmarna i den kejserliga 
fumiljen. Mol konvenansens 
och omviirldens kraV Idler Kiy
oaki och Saloko sin passion la 
form och driver den sakla mot 
iragedins avgrunder,

Del inlressanla i Vdrsno iir 
egenlligcn inle hislorien i sig 
sjiilv. Ulan de suggestiva bilder 
som Mishima frammanar. Lden 
omsorgsfullt utmejslade. ibiand 
niirapd barocka lidsalmosfiir 
som Finns i boken, Idler fbrfalta- 
ren kiirlekssccnerna mellan 
Kiyoaki och Satoko viixa fram 
ur en drbjande. poelisk dimma. 
Mishimas virluosa fbrmdga all 
skapa fbrdjupade sliininingar iir 
del som utgbr ryggraden i bo- 
kens epik.

Vdrsno h(ir lill de siillsynla 
lasupplevelser diir man gar in i 
en friimmande viirld ocli finner 
sig uppslukad av den hypnotis- 
ka kraft som rinner genom be- 
riillelsen.

FREDRIK EKMAN
* At! fa sin liv gvnom iippskarning 
biiken. I viisl atminds ofia hencim- 
ningen "harakiri".


