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Prosadikten

TILL DE AV MÄNGDEN nästan helt glömda men av ett fåtal beundrade
diktarna hör Maurice de Guérin. I likhet med sin generationskamrat Fé-
lix Arvers, som blivit odödlig med fjorton rader, har Guérin gått till den
litterära evigheten med ett lätt men lödigt bagage -- med prosastycket
”Kentauren”. Till skillnad från Arvers, som eer att ha diktat sin sonett
förde ett postumt litterärt liv i nära två decenniet, hör Guérin till de unga
dödas falang.

Han bar förnamnen Georges Maurice och föddes på slottet La Cayla,
studerade juridik och slöt sig omkring 1830 till kotteriet kring Lamennais,
somhade sitt eremitage vid La Chênaie. För Guérin liksom för Lamennais
var det av vikt att religionen skulle vara innerlig och svärmisk, att man
skulle döma eer sinnelaget och inte eer yttre åthävor. Vid den tiden
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fordrade Lamennais och hans mest begåvade och krafulle anhängare,
Lacordaire, att den katolska kyrkan i Frankrike helt skulle frigöras från
statens ok. I Lamannais' inflytelserika tidskri L'Avenir blev Guérin en
flitig medarbetare.

Just dessa år var kritiska för Lamennais och hans anhängare. Med
Lacordaire och De Montalembert begav sig Lamennais år 1831 till Rom,
där de tre redaktörerna fick ett kyligt mottagande av påven. Deras reform-
iver var inte önskvärd på högsta ort. Följande år fördömdes också deras
tidskri officiellt av Gregorius XVI. Lacordaire underkastade sig. För ho-
nom gav det katolska fördömandet av de ungdomliga liberala idéerna
anledning till ett oa kommenterat uppbrott in i auktoritetens famn. Han
blev en dundrande dominikanpater, en av de fasta som fördömde all kri-
tik mot den katolska hierarkien. Lamennais gav däremot 1834 ut strids-
skrien Paroles d'un croyant, som väckte eko över hela Europa. När han
officiellt trädde ut ur kyrkan, skrev hans gamle vän Lacordaire: ”Måtte
vi alla kunna förlåta oss vår ungdoms missgrepp och tillsammans bedja
för den man, vilken förorsakade dem genom en fantasi, som var alltför
skön för att vi icke skulle begråta den."

Guérin följde Lamennais. En besökare på La Chênaie beskrev den
tjugotvåårige Maurice de Guérin som en fängslande gestalt, blek med
svart här vilket redan låg tunt vid tinningarna och sydländskt blixtrande
ögon, som hastigt kunde övergå i melankolisk klarhet. Han var en tillba-
kadragen ung man, som helst anförtrodde sig åt sina poetiska försök och
dagböcker.

Guérins liv blev endast ett löe. Systern Eugénie sökte infria det ge-
nom att i sina brev och dagböcker skildra brodern. Även hon var svär-
miskt religiösmen också beväpnadmed ett klart vett, vilket Maurice drog
fördel av. Emellertid skulle hon aldrig förlåta hans avfall från katolska
kyrkan.

Guérins hälsa var redan från begynnelsen bräcklig. Han led av den
romantiska krämpa, som då kallades svaghet i bröstet och numera he-
ter tuberkulos. 1833 blev han lärare vid College Stanislas. Annars odlade
han mestadels sina vittra intressen, förde dagbok, skrev utförliga brev,
arbetade med dikter och prosastycken. 1838 ingick han äktenskap. Tre-
kvarts år senare avled han, den 9 juli 1839, på samma ställe, som han
föddes, endast tjugunio år gammal.

Han var en vek lyriker, en panteist med lust att harmoniskt förenas
med naturen. Hans religion hade en dragning åt mystik. Böjelsen för me-
lankoli förstärktes av den dåliga hälsan och dödsaningarna. Mot slutet av
sitt korta liv skriver Guérin: ”]ag var i detta namnlösa tillstånd, då männi-
skan inte är något annat än ett föremål för den fysiska smärtan. Å, döda
kropp, vad du är avskyvärd!”
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