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1. Inledning 
 

1.1 Presentation av ämne 
 

Genesis 1-3 är en mångbottnad text. Skapades människan före eller efter djuren? Hur kan 

kvinnan skapas både på den sjätte skapelsedagen och senare från Adams revben? Vad 

innebär det att människan är skapad till Guds avbild?  

Teologen Johannes Scottus Eriugena har beskrivits som en av de största kristna 

nyplatonisterna och som den mest betydande intellektuella från Irland under tidig 

medeltid.
1
 Han har flera kreativa svar på de frågor man kan ställa sig om Bibelns 

skapelseberättelser.
2
  Periphyseon är en delvis exegetisk studie där Eriugena utgående från 

Genesis kartlägger människans och skapelsens ursprung och mål. Min förhoppning är att 

den här uppsatsen ska belysa intressanta aspekter av hans tolkningar och frigöra nya 

perspektiv på Bibelns skapelseberättelser. 

För den som tar sig an en text från en annan tid finns det flera komplikationer och 

fallgropar. I likhet med Jonna Bornemarks förhållningssätt till 1200-talsmystikern 

Mechthild von Magdeburg vill jag öppna upp för dialog med Eriugena.
3
 En dialog innebär 

att två parter sätts i relation till varandra utan att de för den skull sammansmälter. Om jag 

gör vad som helst med Eriugenas texter riskerar jag att låta hans tankar sammansmälta med 

mina egna. För att bevara hans självständighet är det alltså viktigt att jag lyssnar in honom 

och hans samtid. På så sätt kan också textens tidlösa dimension framträda, och jag kan sätta 

texten i relation till min egen tid.  

Det dialogiska förhållningssättet innebär att lyssna uppmärksamt. Utgående från min 

tolkningshorisont framstod perspektivet i Periphyseon först som mindre intressant med sin 

nyplatonska hierarkiska syn på relationen mellan materiellt och icke-materiellt och mellan 

djuriskt och andligt. För att kunna möta de utmaningar vi står inför i ett västerländskt och 

globalt samhälle idag tror jag att vi behöver tolkningar av Gud och världen som integrerar 

kroppslighet och andlighet. Under arbetets gång blev jag efterhand mer medveten om att 

jag först måste försöka förstå vilka frågor som driver Eriugena, och att det jag uppfattar 

som slutsatsen kan vara en länk i en tankekedja som landar i något helt annat. Det 

främmande i en annans text är således både en utmaning och en inbjudan till dialog. Denna 

studie lyfter fram det faktum att Bibelns budskap uttolkas olika beroende på vem som 

                                                 
1
 Moran 2008. 

2
 I modern bibelforskning identifieras två separata texter i Genesis 1-3: Genesis 1:1-2:4a och Genesis 2:4-

3:24. Motsägelser, upprepningar och stilistiska skillnader identifieras och förklaras genom att konstruera 

teorier om olika källor och redigeringsfaser. Man söker en djupare förståelse för texterna genom att jämföra 

dem med andra mytologiska traditioner om skapelsen och den tidiga mänsklighetens historia. T.ex. har man 

sett paralleller mellan Genesis 1 och egyptiskt material, såsom tron på en skapargud som gjorde universum 

genom verbala kommandon. Se Arnold 2009, 33. 
3
 Se Bornemark 2015, 8-16. 
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använder dem, i vilken tid, på vilken plats och av vilken anledning. Detta öppnar upp för 

frågor om vilka outtalade antaganden vi gör idag när vi tolkar bibeln. På det sättet kan vi 

utmana våra egna antaganden om vad som är ett ansvarsfullt och meningsbärande bruk av 

religiösa texter idag. Att utblickspunkten är så radikalt olika mellan mig och Eriugenas text, 

med ett tidsspann på 1200 år, är utmanande men kan också vara fruktbart. Medvetenheten 

om hur mycket som är främmande kan bli en kreativ utgångspunkt inte bara till Eriugenas 

förståelse av Genesis, utan också för min egen. 

 

1.2 Syfte 
 

Uppsatsen syftar till att lyfta fram några aspekter av Eriugenas tolkning av Genesis 1-3 som 

ger honom hans särprägel som exeget. Uppsatsen syftar också till att visa hur hans 

tolkningar är formade utifrån en idéhistorisk kontext och ett specifikt förhållningssätt till 

bibeltexten. Ytterligare ett syfte är att väcka intresse för det teologiska tänkandet som 

föregick renässansen och för tidig medeltid i synnerhet. Tidig medeltid har ända sedan 

renässansen allmänt beskrivits som en period av intellektuell och kulturell tillbakagång. 

Genom det här arbetet hoppas jag inspirera till ett ökat intresse för tidig medeltid som en 

källa till intellektuell fördjupning. 

 

1.3 Frågeställningar 
 

Här presenteras de frågor som konkretiserar syftesformuleringen.  

Vilka tankemodeller ligger till grund för Eriugenas resonemang? Svaret ges delvis redan i 

kontextualiseringen som jag gör i 1.5 Material och bakgrund. I analysen förankras detta i 

det analyserade materialet.  

Vilka problem ser han i Genesis 1-3 och hur löser han dem? Eftersom Eriugenas tolkningar 

inte enbart är försök till att lösa problem i bibeltexten utan även förenar bibeltexten med ett 

komplext filosofiskt tankesystem förankras denna fråga i den föregående.  

Hur argumenterar Eriugena för sina tolkningar? Denna fråga besvaras genom att undersöka 

hur Eriugena använder sig av bibeltexter, auktoriteter samt förnuftsmässiga och filosofiska 

resonemang.
4
  

På vissa punkter belyser jag även på vilka sätt Eriugenas tolkningar liknar respektive skiljer 

sig från allmänt accepterade moderna bibelvetenskapliga tolkningar. Genom en sådan 

jämförelse kan Eriugenas särdrag framträda tydligare. Detta görs också för att låta min röst 

                                                 
4
 Läs t.ex. om nyplatonsk dialektik 1.5 Material och bakgrund: Om Periphyseon. 
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framträda som en del av det dialogiska förhållningssättet som beskrivs i 1.4 Metod, teori 

och urval. 

 

1.4 Metod, teori och urval 
Teoretiska utgångspunkter 

Denna uppsats är en receptionshistorisk studie av skapelseberättelserna i Genesis 1-3. En 

receptionshistorisk studie utgår från vissa antaganden om texttolkning och textens mening.  

Texttolkningens mål är att bevara och befria textens betydelserikedom. Textens mening är 

inte en gång för alla given utan förverkligas och hålls levande genom att människor läser 

texten på nytt och på nytt i olika yttre omständigheter. Vissa läsningar av en text har blivit 

mer inflytelserika än andra, men det betyder inte att de är mer sanna eller fixerade. Att en 

viss läsning ses som mer fixerad än andra kan motiveras med att den motsvarar en objektiv 

verklighet som är oberoende av hur vi tolkar texten. Ett sådant argument utgår från att det 

är meningsfullt att tala om en objektiv verklighet som är oberoende av den mänskliga 

tolknings- och kommunikationsprocessen. En receptionshistorisk studie däremot grundar 

sig på antagandet att verkligheten, liksom texten, blir begriplig för människan först genom 

en tolknings- och kommunikationsprocess, och att det därför är meningsfullt att tala om 

verkligheten bara så som den visar sig genom tolknings- och kommunikationsprocessen. Vi 

har inte någon direkt tillgång till innebörden i de texter vi tolkar, utan möter texterna genom 

traditionens förmedling.
5
 

Metod 

Den historiska, filosofiska och teologiska kontext som introduceras i inledningskapitlet 

placerar in Eriugena i en tolkningsgemenskap och syftar till att förtydliga analysen. 
6
 I 

analysen lyfter jag fram några aspekter av Eriugenas tolkningar av skapelseberättelserna i 

Genesis, hur han argumenterar för sina tolkningar och vilka antaganden som inte uttalas 

men ligger till grund för tolkningen. Analysen delar jag in i fem underrubriker, som inte 

representerar fem från varandra isolerade teman utan fungerar som hållpunkter som ska 

underlätta orienteringen i uppsatsen och i Eriugenas tänkande. De syftar även till att 

uppmärksamma att Eriugenas tänkande bygger på dikotomier.  

På vissa punkter sätter jag Eriugenas tolkningar i relation till moderna exegetiska 

tolkningar. En sådan komparativ ansats syftar till att låta något från min tolkningshorisont 

framträda och således åstadkomma en dialog mellan mig och Eriugena. I den avslutande 

reflektionen görs ytterligare en ansats till dialog genom att delar ur analysen sätts i relation 

                                                 
5
 Vikström 2005, 46-48. 

6
 Om tolkningsgemenskapen: Vikström 2005, 22. 
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till nutida diskussioner.
7
  Dessa förblir dock ansatser till dialog. Uppsatsen är övervägande 

deskriptiv. 

Urval 

Mitt val att arbeta med Eurigena grundar sig på hans originalitet som tänkare, men också på 

ett intresse för den tid han representerar och det inflytande han haft på senare tiders filosofi 

och teologi.  

I det urval jag har gjort bland Eurigenas texter har jag övervägt dels texternas originalitet, 

dels deras representativitet för sin samtid och deras påverkan på senare tiders tänkande. 

Framställningen av vad som är originellt för hans tänkande bygger på tidigare forskning. 

Texturvalet bygger således på hur Eriugenas verk mottagits och tolkats. 

Materialet för mitt arbete är Periphyseon IV. Att det blev just bok IV och inte I, II, III eller 

V är av flera orsaker. Den första orsaken är tematisk: det är här som Eriugena behandlar 

skapandet av människan, fallet och paradiset.
8
 Den andra orsaken är att bok IV är mer av ett 

exegetiskt arbete än I, II, III och V på grund av dess frekventa citat, grammatiska analyser 

och närläsning av Genesis. En sådan exegetisk inriktning gör att verket lämpar sig väl för 

en uppsats i bibelvetenskap. En tredje orsak är att Eriugenas tolkning av paradiset tillhör 

det som framstår som originellt i hans tänkande, och det behandlas i bok IV. 

Varje urval innebär begränsningar. En studie av Eriugenas samtliga verk hade möjliggjort 

en förståelse för hans tankesystem och tankeprocesser som helhet. Bok V kunde vara 

särskilt motiverat att inkludera i arbetet eftersom Eriugenas tolkningar av paradiset som 

börjar i bok IV utvecklas vidare i bok V.
9
 Uppsatsens ramar motiverar avgränsningen till 

bok IV.  

Det finns också ett språkligt avstånd mellan mig och Eriugena. Jag har arbetat med en 

engelsk översättning från originalspråket latin. Hans bibelöversättning var sannolikt 

Vulgata och Septuaginta, medan jag har använt mig av den svenska bibelöversättningen 

Bibel 2000, engelska översättningar och BHS.  

  

                                                 
7
 Om det dialogiska förhållningssättet: 1.1 Presentation av ämne. 

8
 ”Fallet” och ”överträdelse” används synonymt i uppsatsen och avser den punkt i berättelsen då människans 

handlingar leder till att synden kommer in i världen.  
9
 Ett resonemang från bok V kommer dock att analyseras med motiveringen att det belyser Eriugenas frihet 

till paradisberättelsens kausalitet särskilt tydligt. 
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1.5 Material och bakgrund 
Om Eriugena  

Johannes Scottus Eriugena var översättare, exeget, teolog och filosof.
 
Han föddes på Irland 

i början på 800-talet och var verksam vid det karolingiska hovet.
10

 Hans arbete har 

beskrivits som ett försök att skapa en konsistent, systematisk kristen nyplatonism. Den 

negativa teologin, där Guds transcendens bevaras genom att betona gränserna för 

människans förmåga att förstå, är också utmärkande för hans tänkande, i likhet med tänkare 

som Maimonides och Thomas av Aquino.
11

  

Eriugenas kunskaper i det grekiska språket gav honom tillgång till den grekiska 

tanketraditionen. 
12

 Mycket av hans originalitet ligger i att han sammanförde det latinska 

och det grekiska samtidigt som han var en självständig tänkare. Han influerades av 

Augustinus, Dionysius Areopagita, Gregorios av Nyssa, Gregorius av Nazianzus, Maximus 

Bekännaren, Ambrosius och Augustinus.  

Intellektuell miljö 

Troligen var Eriugena lärare i de fria konsterna vid Karl II:s hov.
13

 Det intellektuella 

klimatet präglades under den här tiden av den kulturella förnyelse som brukar kallas 

karonlingisk renässans och hade sin början med Karl I.
14

 Karl I strävade efter att skapa en 

kultur som centrerades kring Bibeln och klassisk humanism, och föreslog bl a att alla 

katedraler och kloster skulle vara öppna skolor som ägnade sig åt studier av psalmer, 

musiknotation, sång och grammatik.
15

 Gruppen av lärda som samlades vid de karolingiska 

hoven på 700 och 800-talets påverkade hela det frankiska kungarikets kultur. Studiet av 

bibeln, latinska auktoriteter, grekiska kyrkofäder och klassiska författare var i centrum. 

Man förespråkade filosofin och förnuftet som redskap och vägledare. Den arabiska 

nyplatonisten Al-Kindi (död 866) framhöll filosofin som en självständig disciplin, och 

uppenbarad sanning och filosofi som lika giltiga källor till kunskap.
16

 Betoningen på 

förnuftet var början på en tradition som skulle blomma ut i Thomas av Aquinos verk på 

1200-talet. Under tidig medeltid började fröet till högmedeltidens skolastik och renässansen 

                                                 
10

 ”Eriugena” betyder ”irländskfödd” och är den signatur som Eriugena använde i sina översättningar av 

Dionysius Areopagita. Andra indikatorer på att han var från Irland är att han använde gamla irländska ord för 

att förklara latinska termer, och att han hade irländska studenter. Inte mycket är känt om Eriugenas födelseort 

eller tidiga liv; han uppträder i historiska källor första gången runt år 850 då han nämns i ett brev av biskop 

Pardulus av Laon. Där omnämns han som ”a certain Irishman, named Johannes, who is at the palace of the 

king”, och att denne var involverad i en teologisk kontrovers med Gottschalk av Fulda. Man vet också att han 

fanns vid Karl II:s hov, och hade anknytning till andra kyrkliga centra. Det finns inga bevis på att han var en 

munk eller tillhörde prästerskapet. Carabine 2000, 14. Moran 2008. 
11

 Carabine 2000, xi; 8.  
12

 Det är omdiskuterat om han lärt sig grekiska på Irland eller senare. Carabine 2000, 14. 
13

 Karl II (823-877), Karl den skallige (le Chauve) var kung i det västfrankiska riket från 843. Riket omfattade 

stora delar av dagens Frankrike, Flandern samt norra Katalonien. NE. 
14

 Karl I (742/747), Karl den store.   
15

 Carabine 2000, 7.  
16

 Ziai 2008, 61. 



  

8 

 

gro. Här finns också ursprunget till den moderna vetenskapen, som bygger på idén att 

världen har en ordning som är tillgänglig för rationellt och systematiskt utforskande.
17

 

Om Periphyseon 

Periphyseon, även kallad De divisione naturae, är Eriugenas största verk.
18

 Det var 

färdigställt omkring år 867 och tillägnat biskop Wulfad. Verket är skrivet som en dialog 

mellan en mästare och en lärjunge. Troligen var Periphyseon avsedd att bestå av fyra 

böcker, efter naturens fyra nivåer vilka kommer att presenteras närmare, men eftersom det 

som behandlas i bok IV visade sig behöva mer utrymme utökades verket till fem böcker.
19

 

Den nyplatonska dialektiken fungerar som en grundstruktur för Periphyseon. I Eriugenas 

tänkande har människan en särskilt central ställning i den tvådelade rörelseprocessen. Den 

dialektiska logiken är enligt Eriugena inte bara ett verktyg för att förklara världen utan 

inbyggd i allt skapat.
20

 Den kännetecknas av idén att verkligheten är uppdelad i olika 

nivåer. Kroppen och materien är långt borta från det gudomliga medan själen, förnuftet och 

intellektet är intimt sammanbundet med det gudomliga.
21

 Liksom verkligheten består 

människans natur av olika nivåer. Eriugena citerar Augustinus från Guds stad: 

For since man is made in the image of God, he straightway is nearer to God (who is 

superior to him) in that part of himself by which he transcends the natures which are 

lower in him, those natures which he shares in common with the beasts.
22

 

Influerad av Gregorius av Nyssa delar Eriugena in människans natur i sex delar som ligger 

på olika nivåer i förhållande till varandra och i förhållande till Gud. Medvetandet är högst 

upp. Ovanför medvetandet finns bara Gud.
23

  

I den nyplatonska dialektiken finns tanken att allting konstitueras av två rörelser. Den första 

rörelsens riktning är bort från enheten medan den andra rörelsen går tillbaka till enheten. 

När världen skapas emanerar det skapade ur denna enhet steg för steg i den första rörelsen 

(progressus) bort från enheten. Då uppstår uppdelning i släkten, arter och individer. Den 

andra rörelsen är ett återvändande (regressus) till enheten.
24

 Den tvådelade rörelsen 

progressus-regressus har beskrivits som det som utmärker Periphyseon: 

Although Eriugena's Neoplatonism is strikingly evident in the Periphyseon, his main 

theme is creation: the process by which the unmanifest God becomes visible and its 

ultimate return to its source. How divisio and resolutio can be said to characterize the 

entire work is through the application of the art of dialectic. Dialectic, "the science of 

good disputation" (P. V 86gA) is Eriugena's preferred method of explication 

                                                 
17

 Carabine 2000, 8  
18

 På svenska: ’Om naturens indelning’. 
19

 IV 1995, xii. 
20

 Duclow 2006, 51. 
21

 Duclow 2006, 50-51. 
22

 Eriugena 1995, 33. 
23

 Eriugena 1995, 195;197. 
24

 Moran 2008. 
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precisely because it is the method of the creative process at work (as is made explicit 

in Gen. 1:24) and its ultimate return to unity. According to Eriugena, dialectic, which 

divides and resolves into unity, "did not arise from human contrivances, but was first 

implanted in nature by the originator of all the arts" (P. IV 749A).
25 

Eriugena beskriver verkligheten som att den består av fyra uppdelningar. Den första är det 

oskapade och skapande, vilket är Gud som självtillräcklig orsak. Den andra är det som är 

skapat och skapande, och innefattar de ursprungliga orsakerna (primordial causes) som 

binder ihop Gud med den tredje delen. Den tredje delen är det skapade som är skapat men 

inte är skapande, och innefattar allt materiellt som är underkastat rum och tid. Den fjärde 

uppdelningen är det som varken är skapat eller skapar och är det slutliga skedet när allt 

återvänder till Gud.
26

 

Bok I kartlägger varandets och icke-varandets fem former, naturens fyra delningar och går 

djupare in på den första av dessa (se stycket ovan). Bok II undersöker naturens andra 

delning i relation till hur utgåendet från de primära orsakerna är källan till den synliga 

världens mångfald. Här diskuteras också gudomlig ignorans och människovarelsernas 

ursprungliga skapelse och treenighetens natur. Bok III sammanfattar diskussionen om de 

primära orsakerna och introducerar naturens tredje delning. Den avslutas med en 

kommentar på de sex skapelsedagarna. Bok IV börjar med en tolkning av skapelsens sjätte 

dag och behandlar människans natur, synden, uppdelningen i två kön, människan som Guds 

avbild, paradisets natur, djävulens natur och återvändandet till Gud. Bok V är den längsta i 

verket och tar sig an allt skapats återvändande till sitt ursprung, och det kommande 

gudsriket.
27

 

Bok IV, som är materialet för denna uppsats, är liksom Periphyseon i sin helhet ett 

enhetligt och systematiskt verk samtidigt som det har en mångfald av infallsvinklar. I den 

ena stunden dras läsaren in i en filosofisk debatt om skillnaden mellan människa och djur 

för att i nästa stund få följa ett exegetiskt resonemang om grammatiska tempusformer. 

Eriugenas exegetik kännetecknas av allegorisk tolkning. Enligt Carabine är Eriugenas 

användning av den allegoriska metoden på Genesis den kanske mest utmärkande aspekten 

av hans antropologi i bok IV.
28

  

I Periphyseon använder sig Eriugena av olika auktoriteter: de kappadokiska fäderna 

Gregorius av Nyssa och Gregorius Nazianzus, Maximus bekännaren, och de latinska 

kyrkofäderna Augustinus och Ambrosius. Augustinus är den latinska auktoritet som 

används mest. Han citeras frekvent och Eriugena hänvisar ofta till honom för att 

argumentera för sin position. Ibland gör Eriugena till synes långsökta tolkningar av 

Augustinus så att det ska gå ihop med de grekiska kyrkofädernas resonemang. Människans 

                                                 
25

 Carabine 2000, 24. 
26

 Duclow 2006, 51-52. 
27

 Moran 2008. Carabine 2000, 23-24. 
28

 Carabine 2000, 68. 
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gudomliggörande är ett exempel på ett tema i Eriugenas tänkande som är mer grekiskt än 

latinskt och som han försöker få ihop med de latinska auktoriteterna.
29

    

I bok IV använder sig Eriugena bl a av Augustinus verk De Genesi ad litteram. O’Meara 

lyfter att likheterna mellan De Genesi ad litteram och Periphyseon IV ligger i att de 

behandlar samma ämne – skapelsen, och att de båda utgår från en apofatisk och nyplatonsk 

grund, men att de har helt olika metoder vilket är en orsak till att Eriugena inte håller sig till 

Augustinus tolkningar. Augustinus tolkar historiskt, medan Eriugena tolkar teoretiskt. 

Augustinus verk är knutet till Genesis text, medan Eriugenas är genomgående dialektiskt 

inom mönstret progressus-regressus.
30

  

I Perihypseon arbetar Eriugena för att få de olika grekiska och latinska källorna att 

harmoniera med varandra, och samtidigt prövar han deras tolkningar mot det egna 

förnuftet.
 
Förnuftet menar han är en viktig hjälp för att komma åt heliga texters sanna 

mening och argument från en auktoritet måste alltid testas och bekräftas genom förnuftet. 

Dock ifrågasätter han inte Bibelns auktoritet. Han framhåller också att mödan att förstå de 

heliga texterna har blivit större på grund av skadan som skedde i och med fallet. På grund 

av Adams och Evas överträdelse måste människorna jobba dubbelt så hårt för att komma 

fram till en lämplig förståelse för allt som finns i Skriften.
31

 Eriugena är alltså en 

rationalistisk filosof som söker förståelse för Skriftens uppenbarelse genom förnuftets 

bevisföring. Hans meningsmotståndare kritiserade honom för att använda sig av förnuftets 

bevisföring i teologiska diskussioner.
32

  

Eriugenas har en öppen inställning till att det finns en mångfald av bibeltolkningar. Han 

liknar mångfalden vid en påfågels vackra fjäderdräkt: 

Far from anything preventing us, reason herself, in my opinion, if we could but listen 

to her more carefully, insists that we should understand the relation which exists 

between the Sacred Texts and reality. For there are many ways, indeed an infinite 

number, of interpreting the Sriptures, just as in one and the same feather of a peacock 

and even in one and the same point of a tiny portion of the same feather, we see a 

marvellously beautiful variety of innumerable colours. 
33

 

Inflytande och tidigare forskning 

Periphyseon hade omedelbart inflytande i Frankrike. Eriugenas översättningar av Dionysius 

Areopagita var utbredda tills de gradvis ersattes med en senare översättning från 1200-talet. 

Verket fördömdes 1050, 1059, 1210 och 1225, bl.a. tillsammans med skrifter av David av 

Dinant och Amaury av Bène för att förespråka Guds likhet med skapelsen. Under 1300- 

och 1400-talet sympatiserade Eckhart av Hochheim och Nicholas av Cusa med Eriugena 

                                                 
29

 Se Carabine 2000, 21-22. 
30

 O’Meara 1993, 281-282. 
31

 Eriugena 1995, 263. 
32

 Moran 2008.  
33

 Eriugena 1995, 19. 
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och Periphyseon. Ett intresse för Eriugena återuppväcktes genom den första tryckta utgåvan 

1687. Verket hamnade på Index Librorum Prohibitorum (förteckning över förbjudna 

böcker) och förblev där tills förteckningen avskaffades på 1960-talet. 
34

 

På 1800-talet intresserade sig Hegel och hans efterföljare för Eriugena. Han sågs som en 

föregångare till spekulativ idealism och hans dialektiska resonemang har beskrivits som 

föregångare till Hegel.  Hans teori om rum och tid som strukturer som definierar 

medvetandet har beskrivits som föregångare till Kant.
35

 

På 1800-talet publicerades verk på främst tyska och franska om Eriugena. På 1900-talet 

kom fler studier på engelska. M. Cappuyns Jean Scot Érigène, sa vie, son oeuvre, sa pensee 

(1933) är centralt i forskningshistorien om Eriugena. John O’Meara m.fl. har undersökt 

Eriugenas karolingiska kontext och Augustinus’ inflytande på Eriugena. Även systematiska 

studier av hans tankar har gjorts. Det har gjorts flera studier filosofiska och idéhistoriska 

studier. Inga exegetiska studier har gjorts.  

                                                 
34

 Moran 2008. Carabine 2000, 23. 
35

 Moran 2008. 
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2. Analys 

 

I inledningskapitlet introducerade jag Eriugena, hans historiska sammanhang och den 

intellektuella miljö han verkade i. Den nyplatonska dialektiken, alltings utflöde 

(progressus) till delning och återvändande (regressus) till enhet beskrevs som central i 

Periphyseon, liksom dialogskapandet mellan latinska och grekiska auktoriteter. 

Analysen koncentrerar sig på några delar av Eriugenas tolkningar som ger honom hans 

särprägel som exeget. De fem underrubrikerna representerar inte fem från varandra 

isolerade teman utan fungerar som hållpunkter som ska underlätta orienteringen i uppsatsen 

och i Eriugenas tänkande. 

 

2.1 Två skapelser av människan  
 

I modern historisk-kritisk bibelvetenskap brukar Gen 1-3 delas upp i två olika berättelser: 

Gen 1:1-2:4 och 2:4-3:24. Skillnaden i handlingen brukar beskrivas som att 1:1-2:4 skildrar 

den första världens uppkomst och 2:4-3:24 handlar mer om hur mäniskan blir till.
36

  

Eriugena gör också en slags tvådelad läsning av Gen 1-3, som liksom i modern 

bibelforskning delvis grundar sig i textens motsägelsefullhet och oklara kronologi, men det 

är inte en uppdelning i två sammanhängande berättelser utan en teoretisk uppdelning. 

Eriugenas tvådelade läsning av skapelsen handlar om att identifiera vad som tillhör det 

första skapandet av människan och vad som tillhör det andra.
37

 

De två skapelserna grundar sig i tankemönstret progressus-regressus. Eriugena menar att 

det finns ett generellt återvändande av allting till Gud; kroppsliga ting ska återvända till 

deras okroppsliga orsaker (causes), det temporära till det eviga, det ändliga ska absorberas i 

det oändliga. Människans medvetande ska uppnå återförening med det gudomliga och då 

ska den kroppsliga, temporära, materiella världen bli okroppslig, tidslös och intellektuell.
38

 

 

Eriugena förklarar att skapandet av människan är tvådelat eftersom människan som varelse 

är tvådelad. 

                                                 
36

 Westermann 1988, 16.  
37

 I bok IV är det skapandet av människan som är av särskilt fokus. Eriugenas antropologi handlar dock om 

hela skapelsen, eftersom han menar att allt skapat finns i människan: ”All this sensible world is fashioned in 

man. No part of it is found, either corporeal or incorporeal, which does not live through him, which is not 

incorporated in him.” Eriugena 1995, 53. 
38

 Idén om två skapelser finns hos flera kyrkofäder, t ex hos Gergorius av Nyssa och hos Augustinus. 

O’Meara 1992, 236; Eriugena 1995, 177. 
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So what is there so remarkable in the fact that man is understood to have a two-fold 

creation, seeing that he himself is in a manner of speaking a two-fold creature?
39

 

Dessa två delar beskriver Eriugena så här: 

Rather I declare that man consists of one and the same rational soul conjoined to the 

body in a mysterious manner, and that it is but a certain wonderful and intelligible 

division that man himself is divided into two parts, in one of which he is created in 

the image and the likeness of the Creator, and participates in no animality but is 

utterly removed therefrom; while in the other he communicates with the animal 

nature and was produced out of the earth, that is to say, out of the common nature of 

all things, and is included in the universal genus of the animals.
40

 

I det första skapandet av människan skapas människan till Guds avbild, så som människan 

var avsedd att vara. Det andra skapandet av människan är allt det som är kroppsligt, 

temporärt och ändligt och är på väg tillbaka till det tillstånd där människan var i det första 

skapandet. Det första skapandet har alltså en eskatologisk dimension, vilket jag återkommer 

till i avsnitt 2.4. 

Så varför delar Eriugena upp skapandet av människan i två? Det är Eriugenas sätt att 

förklara varför Genesis berättar både att människan är skapad till Guds avbild och skapad 

från jorden; det som kommer från jorden är korrupt och ändligt, men det som är till Guds 

avbild borde vara oföränderligt och evigt. Eriugena citerar Gen 2:7: ”Therefore the Lord 

God formed man of the clay of the earth, and breathed in his face the breath of life, and 

man became a living soul”, och resonerar kring detta på följande sätt: 

How is that which is created in the image of God formed out of the clay of the earth? 

And how could it be said of him, ’man became a living soul’, as was said of the other 

beasts, which had been brought forth from the earth: ’Let the earth bring forth the 

living soul’? Have we not here good reason to believe that there were two creations 

of man? For the first it is written: ’And God created man in His own image, in the 

image of God created He him’. This is the first creation, in which there is no mention 

of the earth nor of the living soul.
41

 

Eriugena undviker en tydlig linje mellan människans kropp och själ; det är inte så enkelt 

som att själen är Guds avbild och kroppen är det som skapats från jorden. Enligt Eriugena 

skapades människan med kropp redan i det första skapandet, men den första kroppen är 

andlig och odödlig och är identisk med eller lik den kroppen som hon får efter 

uppståndelsen: 

                                                 
39

 Eriugena 1995, 29. 
40
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41
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That body which was created at the establishment of man in the beginning I should 

say was spiritual and immortal, and either like or identical with that which we shall 

possess after the Resurrection.
42

 

Denna kropp omvandlas till en jordisk och korrupt kropp efter fallet. Samtidigt finns den 

första kroppen kvar, dold under den andra kroppen. Dock värjer sig Eriugena mot att det 

skulle finnas två kroppar, och kallar den andra kroppen för en slags klädnad: 

But do not think that I am teaching that there are two natural bodies in the one man. 

For there is only one body by whose fitting together with the soul so as to form with 

her one nature and one substance man is made. For that material body which is added 

to it is not so much to be regarded as a true body as a kind of mutable and corrutible 

garment of the true and natural body. For that is not true which does not eternally 

abide (...)
43

 

På samma sätt som det är ett problem för Eriugena att människan är både Guds avbild och 

skapad från jorden, är det ett problem att människan är både Guds avbild och man och 

kvinna. Människan som man och kvinna innebär nämligen en uppdelning, och Guds avbild 

borde vara odelad eftersom att Gud är odelad. För att lösa detta använder sig Eriugena av 

den schematiska uppställningen av två skapelser av människan. Uppdelningen i kön hör till 

det andra skapandet: 

Therefore all human nature, which endures from the beginning until the end, is an 

image of Him Who truly exists: but that differentiation of the genus into male and 

female was a later addition to the constitution of the human form.
44

  

Här framgår det att avbilden finns med hela tiden, men könsuppdelningen lades till 

avbilden. Att Eriugena förstod könsuppdelningen som en konsekvens av fallet belyses i 

följande avsnitt. 

 

2.2 Könsuppdelningen som en konsekvens av fallet 
 

I Eriugenas sätt att tänka är uppdelningen i två kön en del i rörelsen bort från enheten - 

progressus. När människan delas upp i två kön uppstår också sexualiteten. 

Könsuppdelningen innebär att människan inte längre förökar sig på samma sätt som 

änglarn: 

And therefore if human nature had remained in that blessed state in which it was 

created it would not have needed sexual intercourse for its propagation, but would 

have multiplied as the angels mutliplied, without the use of sex.
45
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Det är alltså inte själva förökningen som inte hör ihop med människan som Guds avbild, 

eftersom även änglar förökar sig, utan förökning i form av sexuellt umgänge. 

Sexualiteten är orsakad av människan: 

If human nature had remained in that most pure and most simple bliss of the Divine 

image, it would never have succumbed to sexuality, nor ever have been subjected to 

the shameful manner of procreation of the irrational living creatures.
46

 

Sexualitetens koppling till könsuppdelningen och den andra skapelsen leder Eriugena till att 

avvika från den traditionella tolkningen av när synden kommer in i världen. Den 

traditionella tolkningen är att det sker när Eva äter av frukten från trädet i paradiset. 

Eriugena däremot lokaliserar det till Adams sömn.  

So that trance was the deflection of the intention of the mind, which ought always 

and inflexibly to have been fixed upon its Creator, to the delights of material objects, 

and the lust for carnal copulation, as the blessed Ambrose explains: ’What is that 

trance’, he asks, ’other than the turning of our mind for a while to sexual intercourse 

when we seem to incline the eyes that were intent on God’s Kingdom and bend them 

to some sleep of this world, and to fall asleep for a while to divine matters, taking our 

rest in profane and worldy things’? After this trance, that is, this turning away of the 

mind from eternal to temporal things, from God to the creature, there follows a 

sleep.
47

 

Eriugenas tolkning kan tyckas långsökt ur ett modernt exegetiskt perspektiv. I den 

masoretiska texten är det tydligt att Gud är det aktiva subjektet. Gud lät den djupa sömnen 

falla över Adam och tog ett av revbenen: 

ןַוַּיֵּפל֩  םַוִּייָׁשָ֑ הַעל־ָהָאָדָ֖ ים׀ַּתְרֵּדָמָ֛ הֱאֹלִהִ֧ חְיהָוָ֨ ָּנהַוִּיַּקַ֗ ֶֽ רַּתְחּת  רָּבָׂשָ֖ יוַוִּיְסֹּגֹ֥ ַאַח֙תִמַּצְלֹעָתָ֔  
48

 

Verbet nāp̱al (ָנַפל) står i hifil 3ms. Hifil-formen uttrycker en kausativ handling i aktiv form. 

Ordagrant kan första delen av meningen således översättas ”Gud orsakade Adam att sova”. 

Det enda verbet som syftar på Adam är yāšēn (ָיֵׁשן). Det är ett predikat som inte beskriver 

en aktiv handling utan är en bestämning av subjektet.  

Därefter fortsätter Gud att vara det aktiva subjektet: han byggde och han förde fram: 

ה ַוִּיֶבן֩  הֱאֹלִהְִ֧יהָוָ֨ םְלִאָּׁשָ֑ ָאָדָ֖ חִמן־ָהֶֽ ר־ָלַקֹ֥ עֲאׁש  ת־ַהֵּצָלָ֛ ֶֽ ה  ים׀א  םַוְיִבֶאֶ֖ ָאָדֶֽ ל־ָהֶֽ א   
49
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Adam är passiv fram tills att han namnger Eva i Gen 2:23.  

 

Även om Eriugena inte utgick från en hebreisk bibeltext ger han en kort förklaring till hur 

han kommit fram till sin tolkning av Adam som aktör. Han menar att Skriften ofta uttrycker 

det som om Gud utför en handling, när det i själva verket beskriver något som Gud tillåter. 

For Scripture often employs a figure of speech which describes what God permits to 

be done as though He Himself does it.
50

  

Det är alltså inte Gud som söver Adam utan Gud tillåter Adam att somna, och i sömnen 

väljer Adam att synda genom att vända sig bort från Gud.  

Om det är en ovanlig tolkning att det är här fallet sker, så är det desto vanligare i modern 

exegetik att liksom Eriugena tolka detta som sexualitetens uppkomst. Argumenten hittar 

man i det hebreiska språket. I Gen 2:22 används orden iš och iššâ för första gången. Iš 

översätts ”man” och iššâ ”kvinna”. Orden är inte besläktade etymologiskt men är en för 

hebreiskan typisk ordlek. Orden är lika och samtidigt olika, precis som mannen och 

kvinnan är två distinkt olika individer samtidigt som de hör de ihop. Att det är just här som 

man och kvinna och således som sexualiteten uppstår förstärks av att det ord som tidigare 

använts för människan, hāʾāḏām, ett ordpar med hāʾᵃḏāmâ ”marken”. hāʾāḏām får sin 

identitet av att det hör ihop och är avskilt från marken, medan iš får sin identitet av att det 

hör ihop och är avskilt från kvinnan.
51

 

Att Eriugena lokaliserar sexualitetens uppkomst till denna episod i Genesis grundar sig inte 

i hebreiska ordpar utan han noterar helt enkelt att det är här kvinnan skapas: 

And here it is to be noted that after Adam fell asleep Scripture introduces the creation 

of woman, by which it is implied that if human nature had not by the irrational 

motion of the free will deserted the simple and pure integrity of its constitution in 

which it was made in the image of God, but had always and unchangeably remained 

in the contemplation of the truth, it would on no account have suffered division into 

two sexes in which it becomes like the irrational animals, but would propagate in the 

same way as the number of the angels is multiplied without the aid of sex.
52

 

                                                 
50

 Eriugena 1995, 221. 
51

 Se Trible 1978, 72-143. Trible belyser att det finns en tvetydighet i hāʾāḏām eftersom det används också 
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52
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Adam, som innan han somnar enligt Eriugena verkar vara en man men könlös, bär skulden 

för överträdelsen. Dialogen i Periphyseon förs mellan mästaren och lärjungen, men på ett 

ställe tilltalar mästaren plötsligt Adam: 

Why, when you were sleeping, that is to say, when you were deliberately turning the 

attention of your mind from contemplation of truth to the love of a carnal spouse, did 

He take the rib from your side and make of it a woman and give her to you when you 

were sinning and abandoning Him? (...) It is fitting that the woman should have been 

taken out of your side, seeing that the cause of your trangression originated from 

yourself.
53

 

Mästaren fortsätter att beskylla Adam: 

Why then do you transfer to the woman the guilt of your trangression, when it was 

from yourself, from your own pride and contempt and consequent desertion of God 

that the cause of the making of the woman proceeded? 
54

 

Mästaren vänder sig sedan till kvinnan, och frågar henne varför hon skyller på ormen när 

hon själv har skapat sina egna synder: 

So there is nobody, woman, to blame for your guilt save yourself, for you are proved 

to be yourself the author of that illicit desire upon which you attempt to shift the 

blame.
55

 

I dessa tilltal direkt till mannen och kvinnan framträder en allegorisk tolkning av berättelsen 

om kvinnan, mannen och ormen. Kvinnan står för de köttsliga sinnena som lever ut sin 

kärlek för sinnliga saker. Ormen, fienden, har tillgång till mannen, som står för 

medvetandet som är skapat i Guds avbild, genom det köttsliga sinnets njutning, alltså 

kvinnan. Medvetandet gav sitt medgivande till sinnet på grund av att det var övermodigt. 

När medvetandets övermod och det köttsliga sinnets njutning gick ihop överlämnade de 

människans natur till döden.  

 

2.3 De två skapelsernas samtidighet 
 

Om den andra skapelsen är en följd av synden, och synden kommer in i världen först i och 

med Adams sömn i Gen 2:21, kvarstår problemet: hur kan man och kvinna finnas med 

redan i Gen 1:27, på den sjätte skapelsedagen? Där står det: ”Gud skapade människan till 

sin avbild, till Guds avbild skapade han henne. Som man och kvinna skapade han dem.”  

Hur kan konsekvenserna för överträdelsen finnas med redan innan överträdelsen hade 

skett?  
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Eriugena kontrasterar människans och Guds tidsperspektiv: människan är underkastad tiden 

och uppfattar att berättelsens skeenden vecklar ut sig steg för steg. För Gud däremot finns 

inget förflutet, ingen framtid och inget däremellan utan allt är närvarande samtidigt.  

For when we say ’before’ and ’after’ sin we are demonstrating the mutability of our 

thought processes which is due to the fact that we are still subject to temporal 

conditions: but to God the foreknowledge of sin and the consequence of sin itself 

were contemporaneous. For it was to man, not to God, that the sin was a future event 

(...)
56

 

För människan verkar det alltså som att överträdelsens konsekvenser kommer före 

överträdelsen, men för Gud sker allt samtidigt. Överträdelsens konsekvenser, menar 

Eriugena, fanns inte bara från och med den sjätte skapelsedagen utan redan från 

begynnelsen. Utsagan om djävulen i Johannesevangeliet; ”For he was a man-slayer from 

the beginning” (Joh 8:44) visar att djävulen föll utan någon som helst fördröjning när han 

skapades. Detta innebär för Eriugena att också människan, som skapades tillsammans med 

djävulen, föll direkt.
57

 

Att Eriugena här läser in överträdelsens konsekvenser innan själva fallet visar att han 

förhåller sig fritt till berättelsens kausalitet. Denna frihet tillämpar han också när han 

diskuterar paradiset, vilket jag visar i följande avsnitt. 

 

2.4 Paradiset och kausalitet 
 

När Eriugena tolkar paradisberättelsen intresserar han sig särskilt för om den skett i tiden 

eller inte. Han hävdar att människan aldrig var i paradiset:  

If then these words of the holy theologian are true – and it is safe to assume that they 

are – we can understand nothing else but that human nature abode in the Paradise, in 

which it was naturally created, for no temporal interval and without sensible effects, 

but that it quickly deviated from the way of truth and received as a punishment for 

the activity of its perverse will the division into the two sexes whereby it might 

propagate its kind after the manner of the beasts of the field.
58

  

Precis som djävulen aldrig var i ett saligt tillstånd, utan föll från ett saligt tillstånd som han 

skulle ha varit i om han inte syndat, så var aldrig människan i ett saligt tillstånd i paradiset. 

Paradisberättelsen berättar istället om hur människan skulle haft det om hon inte syndat:  

But if when such things are said of the devil the passage of time has a mystical 

meaning and Scripture is rightly understood only in this way, what is there to prevent 

us from giving the same interpretation to man’s having been in Paradise before the 
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Fall, that is to say, that this would have happened to him if he had not sinned: 

especially as no authority, divine or human, has recorded how much time he spent in 

the bliss of Paradise before the fall?
59

 

Hans resonemang tar utgångspunkt i en diskussion om huruvida bibeln ska läsas historiskt 

eller allegoriskt. Auktoriteternas medhåll var viktigt för Eriugena; han använde sig av dem 

för att få sin ståndpunkt bekräftad.
60

 Därför var det ett problem för honom att Augustinus i 

Genesis ad literam gör en tydligt historisk tolkning av paradisberättelsen. Augustinus 

argumenterar för att Genesis skildrar faktiska händelser som skett i historien. Eriugena 

menar att paradisberättelsen inte ska tolkas historiskt utan som en metafor. 
61

 Han 

argumenterar för en allegorisk tolkning också genom att hänvisa till Gregorius av Nyssa, 

om vilken han säger följande: 

Whoever looks closely into the words of this theologian will find that his teaching is 

none other than that the word Paradise is a mere figure of speech by which Holy 

Scripture signifies the human nature that was made in the image of God.
62

 

I sina tidigare verk däremot tolkar Augustinus allegoriskt.
63

 Eriugena sätter Augustinus’ 

tidiga och sena texter mot varandra och får Augustinus att hålla med honom själv genom att 

lyfta fram en text av den tidiga Augustinus, och citerar honom: 

Thus man was driven out of Paradise into this world, that is, out of eternity into time, 

out of plenty into want, out of stability into instability: not however from a 

substantial good into a substantial evil, for no substance is an evil, but from an 

eternal good into a temporal good, from a spiritual good to a fleshly good, from an 

intelligible good to a sensible good, from the highest good to the lowest good.
64

 

Eriugena kommenterar citatet med frågan:  

Does this not clearly imply that Paradise is intelligible and not sensible?
65

  

Eriugena menar att Augustinus här antyder att paradiset inte är förnimbart med sinnena utan 

något utanför tid och rum där endast det kroppslösa förnuftet finns. Därmed, menar 

Eriugena, bekräftar Augustinus att paradiset inte funnits i historien.  

Ett annat argument för att paradisberättelsen inte skildrar en historisk händelse är att 

människans kropp borde ha bevarats från att synda och bli fördärvad om människan faktiskt 

åt av livets träd i paradiset: 
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And if he fed upon the Tree of Life, lest his body should suffer corruption, why did 

not the virtue of that divine and spiritual medicine prevail in his body to keep him 

from sinning and falling into corruption? 
66

 

Eriugena ifrågasätter tanken att synden fanns med i paradiset och bara minskade effekten av 

livets träd. Eriugena menar att det skulle innebära att det onda är starkare än det goda: 

Sin, you will say, was too strong for its virtue, rendering it less effective. Then the 

evil of sin was stronger than the goodness of life?
67

 

Ett annat argument för att synden inte fanns i paradiset och att paradiset därmed inte fanns i 

tiden är att människorna borde ha fullföljt uppmaningen att vara fruktsamma och föröka sig 

om de varit i paradiset för en tid innan han syndade: 

Would he not have immediately begot a happy progeny if he had dwelt for any 

length in Paradise before his trangression?
68

 

Paradiset tolkar Eriugena som en metafor för den perfekta mänskliga naturen i Guds 

medvetande. Den har en eskatologisk dimension, vilket bl.a. framkommer när Eriugena 

analyserar en tempusform som Augustinus använder i De civitate Dei. Augustinus skriver 

varken att människan levde eller hade levt utan att människan började leva i paradiset. De 

första två grammatiska formerna indikerar att människan var i en perfekt och syndfri 

salighet under en viss tid, medan den senare grammatiska formen markerar början på en 

handling som inte når sin fullbordan. Eftersom Augustinus skrev att människan började 

leva menar Eriugena att Augustinus förnekar paradishistoriens historicitet och bekräftar 

dess eskatologiska betydelse: 

Therefore that praise of the life of man in Paradise must refer rather to the future life 

that would have been his if he had remained obedient than to its happening which 

only began and in which he did not continue.
69

 

Paradiset som metafor för något i framtiden färgar Eriugenas läsning av de allra sista 

verserna i Genesis 3. Både i den hebreiska, grekiska och latinska översättningen finns en 

tvetydighet i Gen 3:22b som Eriugena tar fasta på. Vers 22 a och 23 har en tydlig dåtid-

form.
70

 

Herren Gud sade: Människan har blivit som en av oss, med kunskap om gott och 

ont.(Gen 3:22a) 

Och Herren Gud förvisade människan från Edens trädgård och lät henne bruka jorden 

varav hon var tagen.(Gen 3:23) 
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Vers 3:22b saknar tydliga band till föregående och efterföljande vers. Det finns en 

tvetydighet i ne forte (latin) som innebär att versen antingen kan översättas som ett förbud 

mot att människan äter av livets träd eller ett hopp om att människan ska äta av livets träd. 

Vanligtvis översätts 22b så att den hör ihop med versen innan eller efter den, så att det blir 

ett förbud. 

Nu får hon inte plocka och äta också av livets träd, så att hon lever för alltid. (Gen 

3:22b) 

Eriugena ser ett eskatologiskt löfte i denna vers. Han flyttar 22b så att den kommer allra 

sist.  

And the Lord God sent him forth out of Paradise, that he might labor on the earth out 

of which he was formed (v. 23). Now, therefore, may he not perchance put forth his 

hand, and take also of the Tree of Life, and eat of it, and live forever? (v. 22b)
71

 

22b kommer alltså efter utvisningen och inte före, och uttrycker en hoppfull fråga. Att 

Eriugena ändrar på versernas ordningsföljd visar hur fritt han förhåller sig till berättelsens 

kausalförlopp. Kanske är det en frihet han tar sig till följd av att han ser paradiset som 

utanför tiden.
72

 

 

2.5 De två träden 

 
Eriugenas tolkningar av träden i paradiset har centrala poänger för hans paradistolkning 

som helhet. Enligt honom finns det två träd i paradiset som är varandras motsatser: 

kunskapens träd och all-trädet.
73

 

All-trädet kommer från Eriugenas förståelse av den bibliska frasen omne lignum. Han tolkar 

det som en beteckning på ett specifikt träd där allt skapat är samlat. ”Du får äta av alla träd 

i trädgården” (Gen 2:16) förstår Eriugena som ett påbud att äta av all-trädet i paradiset.
74 

Också ”alla slags träd” i Gen 2:9 förstår Eriugena som ”all-trädet”.
75

  Han citerar Bibeln: 
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And the Lord God produced from the earth the ’All’-tree that is fair to look upon and 

pleasant to taste, the Tree of Life in the midst of Paradise.
76

 

All-trädet är knutet till Eriugenas kristologi. Det är detsamma som livets träd och det trädet 

är en metafor för Kristus. Frukten är evigt liv. Att livets träd finns mitt i paradiset betyder 

att Kristus finns mitt i människans natur. Kristus är det inkarnerade ordet som Gud skapade 

från jorden. Jorden står för människans materiella natur. Allting är skapat genom det 

inkarnerade ordet, och det inkarnerade ordet är i allting. Det inkarnerade ordet är det enda 

substantiellt goda, och allt som kallas gott är gott genom att det är delaktigt i det 

inkarnerade ordet.
77

  

All-trädet, Kristus, planterades i människans natur på två sätt: som gudomlig och som 

mänsklig. Genom sin gudomlighet skapar och förblir han i människans natur. 

(...) Who [Our Lord Jesus Christ] is the fruitbearing ’All’-tree and is planted in the 

midst of the Paradise of human nature in two ways: first through His own divinity, 

by which He creates our nature and contains it and endows it with nourishment and 

life and light and godhead and movement and being: ’for in Him we live and move 

and have our being’.
78

 

Genom sin mänsklighet tar Kristus människans natur på sig själv i sin enhet för att rädda 

och återkalla den mänskliga naturen till dess tidigare tillstånd.  

Kunskapens träd däremot har sin grund i falskhet. Det kallar Eriugena även för ”the Mixed 

tree” eftersom dess frukt är en kunskap som är blandad av dold ondska och skenbar 

godhet.
79

 Det är planterat i kvinnan, alltså i det köttsliga sinnet, och den skenbara godheten 

förför kvinnan. Mannens, d.v.s. medvetandets, medgivande till sinnet förstör hela den 

mänskliga naturens integritet och därmed förs död över på hela naturen. Här förankras 

Eriugenas resonemang i idén om naturens olika nivåer.  

For if the highest part of that nature transgresses, what lower part will remain 

unharmed?
80

 

Om det högsta, medvetandet, blir skadat kommer alltså alla lägre nivåer att påverkas.  

Eriugenas allegoriska tolkning av kunskapens träd leder honom in i en diskussion om 

ondskans ursprung. Han ställer sig frågan: har Gud skapat kunskapens träd? Ursprunget till 

kunskapens träd ser han i Gen 2:9: 

Herren Gud lät alla slags träd växa upp ur marken, sådana som var ljuvliga att se på 

och goda att äta av. Mitt i trädgården stod livets träd och trädet som ger kunskap om 

gott och ont.
81   
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Eriugena resonerar kring om slutet på Gen 2:9 är en självständig mening: ”and there was 

the Tree of Knowledge of Good and of Evil” eller om det hör ihop med föregående fras, så 

att både livets träd och kunskapens träd skapades av Gud. Det blir då en sammanhängande 

mening: 

And the Lord God produced from the earth the ’All’-tree that is fair to look upon and 

pleasant to taste, the Tree of Life in the midst of Paradise’ and the Tree of the 

Knowledge of Good and of Evil.”
82

 

En möjlig förklaring som Eriugena lyfter är att det är formen för kunskapens träd som är 

från Gud. Formen är tagen från materia, och materian är god eftersom den är skapad av 

Gud. Ondskan däremot har ingen form, ingen substans eller orsak (cause) och är ”clothed in 

the form of the good.”
83

 

Genom sin allegoriska tolkning av de två träden i paradiset ger Eriugena paradismetaforen 

fördjupad eskatologisk och kristologisk betydelse. Kunskapens träd leder till resonemang 

om ondskans ursprung. Livets träd som metafor för Kristus förbinder paradiset med Guds 

närvaro i människan och frälsning. Genom sin mänsklighet tar Kristus på sig människans 

natur för att rädda och återkalla den till dess ursprung.  
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3. Sammanfattning och avslutande reflektion 
 

I denna uppsats kartlägger jag några aspekter av Johannes Scottus Eriugenas tolkningar av 

Genesis 1-3. Jag visar vilka tankemodeller som ligger till grund för hans resonemang, vilka 

problem han ser i texten, hur han löser dem och hur han argumenterar för sina tolkningar. 

Jag sätter hans tolkningar i relation till moderna bibelvetenskapliga tolkningar. 

Eriugena strukturerar sin läsning utifrån en nyplatonsk idé om två rörelser: ett utflöde 

(progressus) och ett återvändande (regressus). Människan och hela skapelsen ska återvända 

till den ursprungliga naturen. Könsuppdelningen och allt jordiskt och kroppsligt är en 

konsekvens av överträdelsen och det rör sig bort från den ursprungliga naturen.  

Genesis berättar att människan är skapad både till Guds avbild och från marken. Det är 

motsägelsefullt enligt Eriugena, eftersom Guds avbild tillhör det rena ursprunget medan det 

som är skapat av marken är en konsekvens av överträdelsen. På samma sätt är det ett 

problem att människan är skapad både till Guds avbild och i två kön. Eriugena löser detta 

genom att dela in skapelseberättelsen i ett första och ett andra skapande av människan. Det 

första skapandet av människan är det ursprungliga medan det andra är ett tillägg på det 

första och en följd av överträdelsen.  Människan som Guds avbild tillhör det första 

skapandet, medan allt som är en konsekvens av överträdelsen tillhör det andra skapandet. 

Överträdelsen är orsakad av människan, när den sovande Adam vänder sig bort från Gud 

mot det materiella, kroppsliga och sexuella när han sover. Då uppstår könsuppdelningen 

och sexualiteten. 

Texten om paradiset i Genesis kan enligt Eriugenas sätt att läsa inte vara en berättelse om 

en faktisk händelse i historien i paradiset. Paradiset är nämligen enligt honom syndfritt och 

mycket i texten tyder på att synden var med ända från begynnelsen: människan åt av 

frukten, de var uppdelade i kön redan på den sjätte skapelsedagen och djävulen var fallen 

redan från början (Joh 8:44). Människan var aldrig i paradiset som en plats i tiden, utan föll 

till en syndig, kroppslig, materiell, tidsbunden, könsuppdelad värld redan i tidens 

begynnelse. Det verkar som att Eriugena genom att tolka paradiset allegoriskt också låter 

berättelsens kausalitet träda åt sidan. Han menar att överträdelsens konsekvenser fanns 

redan i begynnelsen innan överträdelsen, dvs. orsaken.   

Paradisberättelsen ska enligt Eriugena inte läsas historiskt utan allegoriskt. Han tolkar 

paradiset som en metafor för människans natur som den var innan fallet och dit människan 

ska återvända. Paradisets eskatologiska dimension utvecklar Eriugena i sin tolkning av ”all-

trädet”. ”All-trädet”, livets träd, är Kristus och det finns mitt i paradiset, alltså i människans 

natur. Kristus tar genom sin mänsklighet på sig människans natur för att rädda och återkalla 

den till dess ursprung. Genom Kristi gudomlighet får människan liv och delaktighet i det 

gudomliga.   
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Avslutningsvis lyfter jag några tankar kring hur Eriugenas tolkningar kan vara relevanta i 

nutida diskussioner. 

Eriugenas tankar om könsuppdelningens ursprung kan relateras till vår tids diskussion om 

manligt och kvinnligt. Idag pågår en offentlig diskussion om samspelet mellan man och 

kvinna, om könsmaktordning och sexuellt begär. Diskussionen tenderar att hamna i låsta 

positioner med olika läger. Ett förnyat narrativ om man och kvinna som Guds skapelse, om 

människans ursprung och mål skulle underlätta den försoningsprocess som behövs för att 

formulera en gemensam vision för män och kvinnor. Eriugenas tanke om att människan till 

sin ursprungliga och framtida natur är könlös skulle kunna vara både utmanande och 

inspirerande för vår tid. Det finns bibeltolkningar som betonar könskillnaderna som själva 

fundamentet: 

The human race is God’s creation as male and female. There can be no human 

existence apart from this existence in two sexes; humans are communal creatures, 

and all human community is based on the community of male and female.
84

  

En överbetoning på könsskillnaderna som den mänskliga existensens grund riskerar att 

överskugga det nödvändiga existentiella samtalet om vad det är att vara människa.  

Eriugenas tolkning av paradisberättelsen som eskatologisk betonar att hela Genesis lär oss 

om den mänskliga naturens återvändande till dess ursprung, och att början säger något om 

slutet. Det kan inspirera till ett frigjort men också ansvarstagande sätt att förvalta den 

kristna berättelsen om människans ursprung.  
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