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Insekternas litteraturhistoria, del 12
Sonoraöknens insektsfauna i nytt ljus – Castañeda, don
Juan och Mescalito

GÖRAN SJÖBERG Kvartsvägen 82, 907 41 Umeå
ANDERS NILSSON Mullsjö 258, 914 90 Nordmaling

”The moths are the heralds
or, better yet, the guardians of
eternity, don Juan said after
the sound had stopped......The
moths carry a dust on their
wings, he said. A dark gold
dust. That dust is the dust of
knowledge.”

Carlos Castañeda: Tales of
power, 1974.

Antropologen, schamanen och författaren
Carlos Castañeda föddes i Peru 1925 eller

Brasilien 1931. Efter att ha grundat brujo-
romanen, en ny litterär genre, och inspirerat
till ett antal filosofiskt-religiösa riktningar
(1), evanescerade han i sitt hem i Kali-
fornien den 27 april i år. (Evanescera
innebär att upplösas i dimma). Begrav-
ningsfirman lät dock meddela att författaren
dött i levercancer och att hans aska
transporterats till Mexico. Brujo-verken
kan beskrivas som utvecklingsromaner där
en västerlänning förs in i traditionell
lärdom, med eller utan hjälp av droger, av
erfarna läromästare från naturfolk. Andra
brujo-författare med anknytning till
Castañeda är Florinda Donner, Carol Tiggs
och Taisha Abelar (2, 3). Ett skandinaviskt
exempel på en brujo-roman är ”Resan
tillbaka” av Ib Michael.

I sina böcker beskriver Castañeda hur
han 1960 upptogs som lärling av en
medicinman ur den mexikanska Yaqui-
stammen, don Juan Matus. Den första
boken, The teachings of Don Juan: A
Yaqui way of knowledge (1968) är
förmodligen det hittills mest kända
resultatet av den antropologiska forsk-
ningen vid University of California. Den
blev snabbt en kultbok inte minst för de
inträngande skildringarna av upplevelser
under påverkan av droger från peyote-
kaktus, spikklubba och vissa skivlingar. Via
peyote kommer Carlos i kontakt med
beskyddaren Mescalito. Efter att ha förtärt
fjorton kaktusknoppar utsätts han för en
skrämmande men lärorik upplevelse:

Ett av de få foton som finns av Castañeda.
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Don Juan plockade upp en ny
knopp och räckte mig påsen.
Händelseförloppet togs om igen

och upprepades tills jag tuggat fjorton
knoppar. Vid det laget hade alla för-
nimmelser av törst, kyla eller obehag
försvunnit. I deras ställe kände jag mig
ovanligt varm och upphetsad. Jag tog
flaskan för att skölja munnen, men flaskan
var tom.
– Kan vi gå till flodfåran, don Juan?
Ljudet av min röst slog inte utåt, i stället
träffade den gommen, studsade tillbaka ner
i strupen och ekade sedan fram och tillbaka
däremellan. Ekot var mjukt och musikaliskt
och tycktes ha vingar som flaxade inne i
min hals. Dess beröring hade en lugnande
verkan. Jag följde dess rörelser fram och
åter tills de försvunnit.
Jag upprepade min fråga. Rösten lät som
jag talat inne i ett källarvalv.
Don Juan svarade inte. Jag reste mig och
vände mig mot floden. Jag kastade en blick
på honom för att se om han kom med,
men han tycktes lyssna uppmärksamt till
något.
Han gjorde en befallande åtbörd med

handen att jag skulle vara tyst.
– Abuhtol (?) är redan här! sa han.
Jag hade aldrig hört det ordet förr och
funderade just på om jag skulle fråga
honom om det, när jag blev varse ett ljud
som först lät som ett surrande inne i mina
öron. Ljudet tilltog gradvis i styrka tills det
svischade som vibrationerna från en enorm
vinare. [Avlång träplatta, fäst med en
lädersnodd vid en käpp. Åstadkommer ett
vinande ljud. Används vid religiösa
ceremonier bland Australiens urinnevånare,
men även som leksak bland en del väster-
ländska folk. Ö. a.]
Detta varade en kort stund, så dog ljudet
bort undan för undan och allt var tyst igen.
Jag blev skrämd av ljudets häftiga inten-
sitet. Jag skakade så att jag knappt kunde
stå på benen och ändå var jag vid mina
sinnens fulla bruk. Om jag känt mig sömnig
några minuter tidigare, så var det nu helt
överståndet och i stället fylldes jag av stor
klarhet och skärpa. Ljudet påminde mig
om en sciencefictionfilm, där ett jättelikt bi
surrar med vingarna på väg ut ur ett område
med radioaktiv strålning. Jag skrattade åt
tanken. Jag såg don Juan sjunka ihop i sin
vanliga avslappnade ställning. Och plötsligt
anfäktades jag på nytt av bilden med det
jättelika biet. Den var verkligare än vanliga
tankar. Den stod ensam omgiven av
utomordentlig klarhet. Allt annat föstes bort
ur mina tankar. Detta tillstånd av mental
klarhet, som saknade motstycke i mitt liv,
framkallade åter en känsla av skräck.
Jag började svettas. Jag böjde mig fram
mot don Juan för att säga att jag var rädd.
Hans ansikte var någon decimeter ifrån mitt.
Han såg på mig, men hans ögon var
ögonen på ett bi. De liknade runda glas
som lyste med eget ljus i mörkret. Han
putade med munnen och frambringade ett
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snattrande ljud: ”Petoh, peh-toh, pet-toh.”
Jag tog ett skutt bakåt och for nästan in i
klippväggen. Under vad som föreföll vara
en oändlig tidrymd förnam jag en outhärdlig
fruktan. Jag flåsade och stönade. Svetten
hade blivit iskall på huden och gjorde mig
besvärande stel i kroppen. Då hörde jag
don Juans röst säga: – Upp med dig! Rör
på dig! Upp med dig!
Bilden försvann igen och jag blev varse
hans välbekanta ansikte.
– Jag ska skaffa lite vatten, sa jag efter
ännu en oändlig tidrymd. Min röst sprack.
Jag kunde knappt artikulera orden. Don
Juan nickade bifall. När jag avlägsnade mig,
insåg jag att min fruktan försvunnit lika
snabbt och oförklarligt som den kommit.

***

Don Juans lärdomsväg, med rötter hos de
gamla toltekerna, leder Carlos till en ny och
helt omvälvande världsbild, som utvidgas
och omtolkas för varje bok i serien. Ett
besök i denna värld rekommenderas läsare
med ett öppet sinne då den bjuder på ett
extraordinärt litterärt äventyr med många
lärdomar - vare sig de är indianska eller ej.
Det finns nämligen ingen enighet om vad
som är sanning och vad som är fiktion i
Castañedas författarskap. Visserligen har
de inledande böckerna en hög grad av
trovärdighet vad gäller miljö och en rad
detaljer. Somliga kritiker utpekar dock
drogutforskare som Aldous Huxley eller
Gordon Wasson, fantasyförfattare som T
H White eller diverse östliga trosriktningar
som viktiga inspiriationskällor. Antro-
pologer och etnografer står i allmänhet
frågande till don Juans läror, i vilket fall
såsom exempel på indiansk shamanism
(4).

Carlos och don Juan rör sig i böckerna

i en skymningsvärld i Sonoraöknen där de
möter olika varelser som i bland tar
djurform, i en del fall som insekter. I bok
nummer två, A separate reality (1971)
konfronteras Carlos med en väktare som
hindrar honom från verkligt seende av
världen som den är enligt Don Juans
mening. Tillsammans med en brujo-kollega
till don Juan, don Genaro, ger de sig ut i
centrala Mexico för att plocka verksamma
örter och diskutera förutsättningarna för
seende. De båda farbröderna driver
ständigt med den korkade antropologen
Carlos. Till sist får han dock röka en pipa
av örtblandningen och möter då väktaren
av seendet i skepnad av ett trettio meter
högt knott med vibrerande vingar. Den
groteska förstorade tvåvingen  attackerar
Carlos och däckar honom. Nästa gång han
röker den magiska mixturen går det något
bättre, men frågan är om han övervinner
hindret?

***

Don Juan lade sig på sidan med
ansiktet vänt mot mig, höger un-
derarm vilade på armbågen och

gav stöd åt huvudet som en kudde. Allting
var fridfullt, det gällde även min kropp, som

Carlos Castañeda vid okänd ålder.
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vid det laget inte hade några känsel-
förnimmelser. Jag kände mig mycket nöjd.
– Det är trevligt, sa jag.
Don Juan for hastigt upp.
– Våga inte börja med sånt där trams, sa
han eftertryckligt. Prata inte. Du gör av med
varenda smula energi på att prata och då
kommer väktaren att göra mos av dig, pre-
cis som du själv krossar en fluga.
Han måste ha funnit liknelsen lustig, för
han började skratta, men han hejdade sig
tvärt.
– Prata inte, var snäll och prata inte, sa
han med allvarlig min.
– Jag hade inte tänkt säga något, sa jag,
och jag ville egentligen inte heller säga så.
Don Juan reste sig. Jag såg honom
försvinna mot husets baksida. Någon
sekund senare lade jag märke till att en fluga
landat på min matta, vilket fyllde mig med
en slags ängslan jag aldrig förr känt. Det
var en blandning av övermod, ångest och
fruktan. Jag var fullt medveten om att något

transcendentalt inom kort skulle utvecklas
inför mina ögon, en fluga som vaktade den
andra världen. Det var en löjeväckande
tanke. Jag fick lust att skratta högt, men så
insåg jag att mitt övermod distraherade mig
och att jag skulle försumma den övergångs-
period jag ville ha klarhet i. Vid mitt tidigare
försök att se väktaren hade jag först
betraktat flugan med vänster öga och se-
dan fått intrycket att jag stod upp och
betraktade den med båda ögonen utan att
vara medveten om hur denna övergång gått
till.
Jag såg flugan virvla runt på mattan mitt
för ansiktet på mig och insåg då att jag
betraktade den med bägge ögonen. Den
kom mycket tätt inpå mig, vid ett tillfälle
kunde jag inte längre se den med båda
ögonen på en gång, i stället blev jag tvungen
att skifta över till vänster öga, som befann
sig i nivå med marken. I samma sekund
som jag ändrade blickens fokus, kände jag
också att jag rätade upp kroppen och stod
helt upp och betraktade ett otroligt väldigt
djur. Det var blänkande svart. Framtill var
djuret betäckt med svart, krypande hår, det
liknade piggar som stack upp ur springorna
mellan de släta, blanka fjällen. Egentligen
växte håret i tofsar. Djuret hade en massiv,
tjock och rund kropp. Vingarna var breda
och korta i förhållande till kroppens längd.
Det hade två vita utstående ögon och en
lång snabel. Den här gången liknade djuret
mest av allt en alligator. Det tycktes ha långa
öron eller kanske horn och det dreglade.
Jag spände mig för att fästa blicken vid
det och blev jag klart medveten om att jag
inte kunde betrakta det på samma sätt som
jag vanligen betaktar något. Jag slogs av
en egendomlig tanke; när jag betraktade
väktarens kropp kände jag att var enskild
del av den hade självständigt liv, precis som
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människors ögon lever. Då insåg jag för
första gången i mitt liv att ögonen är den
enda del på en människa som skulle kunna
visa mig om människan lever eller inte.
Väktaren var för sin del utrustad med ”en
miljon ögon”.
Detta fann jag vara en märklig upptäckt.
Före den här upplevelsen hade jag spekul-
erat över liknelser som skulle kunna
beskriva de ”förvrängningar” som kom en
fluga att framstå som ett gigantiskt mon-
ster, jag hade då tyckt att det kunde vara
en god liknelse om man sa att det var ”som
att betrakta en insekt genom den för-
storande linsen i ett mikroskop”. Men så
var det inte. Uppenbarligen var betrak-
tandet av väktaren något mycket mer
komplicerat än att bara titta på en förstorad
insekt.
Väktaren började virvla runt framför mig.
Vid ett tillfälle stod den stilla och jag tyckte
den tittade på mig. Då lade jag märke till
att den inte åstadkom något läte. Väktarens
dans var ljudlös. Det fruktansvärda låg i
själva uppenbarelsen, de utstående ögonen,
den hemska munnen och framför allt den
ofattbara storleken. Jag iakttog mycket
noggrant hur den rörde vingarna, hur den
fick dem att vibrera utan ett ljud. Jag iakttog
hur den slirade fram över marken som en
överdådig skridskoåkare.
Medan jag betraktade den mardrömslika
varelsen framför mig, kände jag mig faktiskt
upprymd. Jag trodde mig verkligen ha
upptäckt hemligheten med att övervinna
den. Jag hade kommit att uppfatta väktaren
som en rörlig stumfilmsbild, den kunde inte
göra mig illa, den såg bara skräckinjagande
ut.
Väktaren stod stilla med ansiktet mot mig,
plötsligt fladdrade den med vingarna och
vände sig om. Ryggen liknade en färggrann

rustning, skenet bländade mig, men färgen
gjorde mig illamående, det var min otursfärg.
Väktaren stod stilla en stund med ryggen
åt mig, därpå fladdrade den med vingarna
och slirade åter utom synhåll.
Jag konfronterades med ett egendomligt
dilemma. Jag trodde uppriktigt att jag
övervunnit väktaren genom insikten att den
bara framställde en bild av vreden. Min
uppfattning var kanske en följd av don
Juans påstående att jag visste mer än jag
var villig att erkänna. I vilket fall som helst
ansåg jag mig ha övervunnit väktaren och
trodde att vägen låg fri. Ändå visste jag
inte hur jag nu skulle förfara. Don Juan hade
ingenting sagt om hur man skulle göra i ett
sådant fall. Jag försökte vända mig om och
se bakåt, men jag var oförmögen att röra
mig. Däremot hade jag mycket god
överblick över större delen av det område
som låg i 180 graders vinkel framför mina
ögon. Och det jag såg var en dimhöljd
blekgul horisont, den föreföll gasartad. En
citrongul nyans bredde ut sig över allt jag
kunde se. Det verkade som om jag befann
mig på en platå kringvärvd med svavel-
ångor.
Plötsligt dök väktaren upp igen vid en punkt
på horisonten. Den gjorde en väldig cirkel,
innan den stannade framför mig, munnen
stod på vid gavel, som en väldig håla, den
saknade tänder. Den vibrerade några slag
med vingarna och därpå gick den till anfall
mot mig. Den gick faktiskt till anfall, som
en tjur, och med sina väldiga vingar måttade
den ett slag mot mina ögon. Jag skrek av
smärta och sedan flög jag upp eller snarare
sköt mig upp från golvet och störtade iväg
bort förbi väktaren, bort förbi den gul-
färgade platån in i en annan värld, män-
niskornas värld och fann mig stå mitt i don
Juans rum.
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***
Castañedas idéer förs nu vidare av företaget
Cleargreen som drivs av hans författar-
kollegor, med seminarier och övningar med
Tensegrity, ett rörelseschema som påmin-
ner om östasiatiska stridskonster (5).

Böckerna finns i bokhandeln på
svenska, samt på de kommunala biblio-
teken även om de är svåra att hitta på
hyllorna då bibliotekarierna katalogiserat
dem lite slumpartat. Carlos hustru, Mar-
garet Runyan Castañeda, har i en biografi
beskrivit de tidiga åren med författaren trots

att denne försökte stoppa utgivningen (6).
Castañeda har sällan setts eller hörts men
ett antal intervjuer finns dock tillgängliga i
text på Internet (7-9).

Referenser (aktuella 981210):
(1) http://www.resonate.org/toltec/index.htm
(2) http://www.castaneda.com/intro/article2.html
(3) http://www.castaneda.com/books/books.html
(4) http://www.islandnet.com/~millenia/bird.html
(5) http://www.castaneda.com/index.html
(6) http://www.islandnet.com/~millenia/Magical.html
(7) http://www.copin.it/ita/edizioni/carlos68.htm
(8) http://www.islandnet.com/~millenia/DJ.html
(9) http://www.Castaneda.org/intro/article.html
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