
!  

UPPSALA UNIVERSITET 
Teologiska institutionen 
C-uppsats, 15 hp 
VT20 
Handledare: Gabriella Beer 
Betygsbestämmande lärare: Jens Borgland
   

Lilith som antagonistisk kraft 
En studie i judisk mytologi  

  
Hedda Lindstedt Grahn 

hedda.grahn.2379@student.uu.se 

!  av !1 30



Abstract 

This study reviews Lilith in Jewish mythology, specifically how she relates to the other main 
operators in the myths, which are God, Samael, Adam and Eve. Her connections with the animal 
who often symbolizes her, the serpent, has also been reviewed. Furthermore, the study examines 
what her relationship with the other operators says about her function in the myths. Using a 
hermeneutical method, the study examines extracts from rabbinic literature, the Alphabet of Ben 
Sira and Kabbalistic writings.The results show that Lilith’s symbolism and characteristics have 
drawn inspiration from Eve in the earlier writings, and that both women are portrayed in close 
relation with the serpent. In the Kabbalist tradition Lilith is a driving force in a narrative that strives 
for messianic victory, and together with her partner Samael she rules over evil. One of Lilith’s main 
functions is that of an antagonist, and an antipole, to the divinity and the primal couple, and 
essentially to goodness.  

Nyckelord: Lilith, Eva, orm, Talmud, Zohar, kabbala, Ben Siras alfabet.  
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1. Inledning 

1.1 Inledning 
Den mystiska nattdemonen Lilith har en roll i den judiska mytologin som överträffar hennes 
ryktbarhet som Adams första fru, i en värld av motsatser behövs Liliths ondska för att godheten ska 
ha något att bekämpa. Hon är antagonisten som driver berättelsen framåt, och kanske behövs 
ondskan får att vi ska förstå godhetens värde. Lilith är precis som ormen som lurar i paradiset 
förledande och lömsk, och de existerar båda utanför samhällets gemenskap. Fara och mörker 
fascinerar; Lilith är ingen bortglömd gestalt. Hennes betydelse har bestått genom historien, och 
intresset för henne är större idag än på länge. Mytologi lär oss om det som varit viktigt för 
människor, traumatiska eller på andra sätt avgörande händelser bearbetas genom myten. Lilith är 
inte bara en karaktär i en påhittad berättelse, hon är ett uttryck för människors rädslor, ett svar på 
den svåra frågan om varför ondskan existerar och varför hemska saker händer, och del av en 
meningsskapande världsbild. Att förstå Liliths karaktär är att förstå vad som varit allra heligast och 
allra mest skrämmande för människor genom historien. 

1.2 Syfte och frågeställning 
Uppsatsens syfte är att undersöka Lilith i judisk mytologi, specifikt Liliths relation till de andra 
aktörer som förekommer i myterna om henne, vilket framförallt är Gud, Adam, Eva och Samael. I 
uppsatsen studeras även Liliths funktion i uppdelningen av gott och ont i mytologins värld och 
symboliken kring Lilith och ormen. Frågeställningarna är följande:  

- Hur fungerar Lilith i den mytologiska världsbilden? Hur ser hennes relation ut till Gud, Adam, 
Eva och Samael? Vad kan relationerna säga om Liliths funktion i judisk mytologi? 

- Hur ser relationen ut i den judiska mytologin mellan Lilith och djuret som ofta får representera 
henne, ormen?  

1.3 Material 
Primärmaterialet består av utdrag ur judiska verk som tillsammans täcker in en lång period av 
judisk historia. Verken kan delas in i rabbinsk litteratur, sammanställd mellan 400–600 e.v.t., och 
kabbalistisk litteratur från den senare delen av 1200-talet. Ett av verken, Ben Siras alfabet, står 
utanför dessa kategorier, och författades mellan 700–900 e.v.t.. Källtexterna som använts är 
följande:  

- Babyloniska Talmud samt den rabbinska texten Genesis Rabbah.  
- Ben Siras alfabet, en anonym medeltida textsamling.    
- Zohar samt ett annat kabbalistiskt verk, Treatise on the Left Emanation.                                                                   

Zohar och framförallt Talmud är enorma verk, och den övriga rabbinska litteraturen är mycket 
omfattande, vilket gjort det nödvändigt med vägledning för att finna de avsnitt som är relevanta för 
mitt syfte. Användbara utdrag har jag funnit genom The Book of Lilith av Barbara Black Koltuv, 
Wojciech Kosiors artikel A tale of Two Sisters: The Image of Eve in Early Rabbinic Literature and 
Its Influence on the Portrayal of Lilith in the Alphabet of Ben Sira samt uppslagsverket 
Encyclopaedia Judaica. The Book of Lilith har ett feministiskt och psykologiskt perspektiv på Lilith, 
och innehåller en historisk bakgrund till vem Lilith är i den judiska mytologin. Boken har varit till 
hjälp för att hitta avsnitt ur Talmud och Zohar där Lilith är omnämnd. Genom Kosiors artikel och 
Encyclopedia Judaica har jag funnit användbara utdrag ur Genesis Rabbah och Talmud.  
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Utdragen ur Talmud har jag slagit upp i The William Davidson Talmud, vilket är en digital version 
av Talmud tillgänglig på sefaria.org, översatt till engelska av Rabbi Adin Even-Israel Steinsaltz, 
vars översättning först publicerades år 1989. Den rabbinska texten Genesis Rabbah har jag läst i 
Jacob Neusners engelska översättning från 1985. Ben Siras alfabet finns i flera versioner, jag har 
använt den engelska översättning som finns i antologin Rabbinic Fantasies: Imaginative Narratives 
from Classical Hebrew Literature från 1990, redigerad av David Stern och Mark Jay Mirsky. Zohar 
har jag läst i engelsk översättning av Harry Sperling och Maurice Simon från 1931–1934. Engelska 
översättningar av passager ur Sitrei Torah, en del av Zohar som inte är med i alla tryckta versioner, 
har jag hämtat från Raphael Patais The Hebrew Goddess från 1990. Den korta kabbalistiska texten 
Treatise on the Left Emanation, författad av Rabbi Isaac ben Jacob ha-Kohen, finns med i The Early 
Kabbalah från 1986, redigerad av Joseph Dan, med översättningar till engelska av Ronald C. 
Kiener. I de få fall där där bibelcitat är utskrivna är de hämtade från den svenska översättningen 
Bibel 2000, genom hemsidan bibeln.se som drivs av Svenska Bibelsällskapet. 

Dessa skrifter utgör grunden till undersökningen eftersom de är de främsta judiska verk som nämner 
Lilith på ett djupgående sätt; därför utgör de en representativ historisk bakgrund till hur Lilith 
porträtterats. Texterna har olika karaktär, Ben Siras alfabet har exempelvis en satirisk ton medan 
Zohar och Treatise on the Left Emanation är del av en mystisk och esoterisk tradition. Verken tillhör 
olika traditioner och är författade i olika tider, den kabbalistiska traditionen skiljer sig från den 
rabbinska bland annat i synen på Gud, därav krävs en medvetenhet kring den idéhistoriska kontext 
verken författades i. Även om verken beskriver Lilith på olika sätt bygger de dock alltid i någon 
mån vidare på varandra. Talmud är inom judendomen erkänd som det enda auktoritära kanoniska 
verket efter hebreiska Bibeln.  Zohar är inte ett kanoniskt verk, men är det viktigaste litterära verket 1

inom kabbala.  Verkens höga status gör de till givna auktoriteter vad gäller Liliths ställning inom 2

judendomen historiskt. Genesis Rabbah är del av den rabbinska traditionen, och är den tidigaste och 
viktigaste amoraiska  aggadiska  midrashen.  Ben Siras alfabet har en mer diskutabel status och ett 3 4 5

något vagt syfte, men är trots allt en del av den midrashiska traditionen.  Treatise on the Left 6

 Stephen G. Wald. ”Talmud, Babylonian”. Encyclopaedia Judaica, Michael Berenbaum och Fred Skolnik 1

(red). 2. uppl., vol. 19, 2007: 470–481. https://link-gale-com.ezproxy.its.uu.se/apps/doc/CX2587519543/
GPS?u=uppsala&sid=GPS&xid=7b4edf07, s. 470.
 Gershom Scholem och Melila Hellner-Eshed. ”Zohar”. Encyclopaedia Judaica, Michael Berenbaum & 2

Fred Skolnik (red.). 2 uppl., vol. 21, 2007: 647–664. https://link-gale-com.ezproxy.its.uu.se/apps/doc/
CX2587521601/GPS?u=uppsala&sid=GPS&xid=85dc3162, s. 647.
 Amoraim är benämningen på judiska lärda som verkade mellan ca 220 till 500 e.v.t. i Israels land och 3

Babylonien. Se: Alyssa M. Gray. ”Amoraim”. Encyclopaedia Judaica, Michael Berenbaum och Fred Skolnik 
(red.). 2 uppl., vol. 2, 2007: 89–95. https://link-gale-com.ezproxy.its.uu.se/apps/doc/CX2587501018/GPS?
u=uppsala&sid=GPS&xid=b1eca282, s. 89–90.
 Aggada, eller haggadah, är en av två huvudsakliga delar av den rabbinska traditionen, den andra är halakha, 4

judisk lag. Aggada kan enkelt beskrivas som den icke-halakhiska delen av den rabbinska traditionen. Se: 
Dvora E. Weisberg, et al. ”Aggadah or Haggadah”. Encyclopaedia Judaica, Michael Berenbaum och Fred 
Skolnik (red.). 2 uppl., vol. 1, 2007: 454–464. https://link-gale-com.ezproxy.its.uu.se/apps/doc/
CX2587500525/GPS?u=uppsala&sid=GPS&xid=8cec813b, s. 454. 
 Moshe David Herr och Stephen G. Wald. ”Genesis Rabbah”. Encyclopaedia Judaica, Michael Berenbaum 5

och Fred Skolnik (red.). 2 uppl., vol. 7, 2007: 448–449. https://link-gale-com.ezproxy.its.uu.se/apps/doc/
CX2587507172/GPS?u=uppsala&sid=GPS&xid=2a9bc04d, s. 449. 
 Joseph Dan. ”Ben Sira, Alphabet of”. Encyclopaedia Judaica, Michael Berenbaum och Fred Skolnik (red.). 6

2 uppl., vol 3, 2007: 375–376. https://link-gale-com.ezproxy.its.uu.se/apps/doc/CX2587502541/GPS?
u=uppsala&sid=GPS&xid=56e60af8, s. 375.
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Emanation har varit inflytelserik i sin återgivelse av Lilith och Samael som ett par, detta togs bland 
annat upp i Zohar.  7

Sekundärmaterialet består huvudsakligen av vetenskapliga artiklar som behandlar framförallt Lilith 
men även Gud, Adam, Eva, Samael och ormens roll i mytologin ur aspekter som ligger nära temat 
för denna uppsats, skrivna mellan 1980–2018, funna via Uppsala universitetsbibliotek och Atla. Jag 
har även använt mig av Gershom Scholems Den judiska mystiken och Raphael Patais The Hebrew 
Goddess för att komma till insikt om Guds olika attribut inom mysticismen, och om Shekhinah, den 
kvinnliga aspekten av Gud. Scholem var den förste forskare att studera den judiska mysticismen 
som en tradition i sin egen rätt, en av hans hjärtefrågor var tron på att myten är avgörande för 
livskraften i en religiös tradition.  Patai var en antropolog och biblisk forskare som intresserade sig 8

för folktro hos de forna hebréerna och i det moderna mellanöstern.  Deras verk har varit användbara 9

för att förstå Liliths relation till det gudomliga. Mycket finns skrivet om Lilith, men för att 
materialet ska ha relevans för mitt arbete har jag valt de verk som undersöker Lilith i just de judiska 
myterna, inte Lilith i skönlitteraturen eller i andra religioner. Nedan kommer tre av de vetenskapliga 
artiklar som utgjort en viktig grund för arbetet att presenteras närmare. 

Den första är A tale of Two Sisters: The Image of Eve in Early Rabbinic Literature and Its Influence 
on the Portrayal of Lilith in the Alphabet of Ben Sira av Wojchiech Kosior. Artikeln ger en 
bakgrund till Liliths roll i judisk mytologi samt en utförlig beskrivning av Liliths framställning i 
Ben Siras alfabet. Kosior jämför hur Eva beskrivs i rabbinsk litteratur med hur Lilith senare skildras 
i Ben Siras alfabet. Det är vanligt att beskriva Eva och Lilith som motpoler, men i denna artikel 
nyanseras deras förhållande och det visar sig att de inte nödvändigtvis är varandras motsatser, då 
flera likheter finns i sättet de porträtteras på.  Denna insikt har varit mycket betydelsefull i min 10

undersökning av Lilith och Evas relation.    
  
Den andra artikeln som använts är Samael, Lilith, and the Concept of Evil in Early Kabbalah av 
Joseph Dan. Här beskrivs Liliths relation till Samael och en alternativ myt presenteras där Lilith 
aldrig varit Adams första fru, istället är hon gift med Samael, det vill säga Satan. Artikeln 
undersöker den kabbalistiska texten Treatise on the Left Emanation av Rabbi Isaac ben Jacob ha-
Kohen, där Lilith för första gången i ett daterat judiskt verk beskrivs som Samaels fru.  Denna 11

artikel har varit användbar då den behandlar en mytologisk världsbild där Lilith och Samael är 
viktiga komponenter, och den har varit hjälpsam i läsningen av Treatise on the Left Emanation.  

Slutligen har jag använt mig av Eve and Lilith: Two Female Types of Procreation av Vanessa 
Rousseau. Rousseau diskuterar på vilka sätt Lilith är Evas symboliska motsats i den judiska 

 Joseph Dan. ”Samael, Lilith, and the Concept of Evil in Early Kabbalah”. AJS Review. Vol. 5, 1980: 17–40. 7

doi: 10.1017/S0364009400000052, s. 18.
 David Biale. ”Scholem, Gershom”. Encyclopedia of Religion, Lindsay Jones (red.). 2 uppl., vol. 12, 2005: 8

8177–8178. https://link-gale-com.ezproxy.its.uu.se/apps/doc/CX3424502778/GPS?
u=uppsala&sid=GPS&xid=9fbd02d8, s. 8177–8178. 
 Tovia Preschel och Rohan Saxena. ”Patai, Raphael”. Encyclopaedia Judaica, Michael Berenbaum och Fred 9

Skolnik (red.). 2 uppl., vol. 15, 2007: 686. https://link-gale-com.ezproxy.its.uu.se/apps/doc/CX2587515469/
GPS?u=uppsala&sid=GPS&xid=5f38596d, s. 686. 

 Wojciech Kosior. ”A tale of Two Sisters: The Image of Eve in Early Rabbinic Literature and Its Influence 10

on the Portrayal of Lilith in the Alphabet of Ben Sira”. Nashim: A Journal of Jewish Women's Studies and 
Gender Issues. Nr. 32, 2018: 112–130. https://link-gale-com.ezproxy.its.uu.se/apps/doc/A543779063/LitRC?
u=uppsala&sid=LitRC&xid=39d30659 (Hämtad 2020-04-01).

 Dan 1980. 11
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traditionen när det kommer till specifikt reproduktion; Evas gudomliga öde är att föda barn medan 
Lilith väljer bort moderskapet som främsta uppgift.  Denna artikel i kombination med Kosiors ger 12

ett brett underlag för en jämförelse mellan Lilith och Eva, då de tar upp olika aspekter av deras 
likheter och olikheter.   

1.4 Urval och översättning 
Flera av de verk som används i uppsatsen är i sin helhet mycket omfattade, och jag har enbart 
undersökt korta utdrag, vilket gör det högs troligt att kontexten eller avsnitt som hade varit relevanta 
för en djupare förståelse gått mig förbi. Ett annat urval hade gett ett annorlunda resultat, och andra 
frågeställningar hade krävt ett annat urval. Lilith är en karaktär som kan undersökas ur flera 
perspektiv, i den judiska text- och tolkningstraditionen är det givet att saker kan tolkas på olika sätt, 
vilket gör att det finns stor variation i både förståelsen och skildringarna av Lilith och de andra 
aktörerna i myterna. Med detta sagt så stöds urvalet jag har gjort i sekundärlitteraturen, och jag 
bedömer det lämpligt för Liliths porträttering utifrån uppsatsens infallsvinkel. 

Förutom urvalet finns en annan väsentlig faktor vad gäller primärmaterialet, nämligen att jag läst de 
engelska översättningarna av samtliga verk, då jag inte behärskar något av originalspråken. En 
översättning är en tolkning, och det finns alltid risk att vissa nyanser i originaltexten inte förmedlas 
på ett heltäckande sätt. Hebreiska och arameiska ord eller namn som bär betydelse kan ibland vara 
svåra att översätta till engelska, och tolkningen översättaren väljer att göra av dessa begrepp kan 
verka avgörande för läsarens förståelse av texten. Texterna som undersökts i uppsatsen är minst 700 
år gamla och har säkerligen existerat i aningen olika versioner, och har möjligen förändrats något 
under tidens gång. Den engelska översättning som slutligen hamnar hos mig kan skilja sig från vad 
som skrevs på originalspråk för över tusen år sedan. Vad gäller i princip samtliga utdrag har jag läst 
minst två engelska översättningar samt andras utläggningar och förklaringar av texterna, vilket ökar 
chansen för en god förståelse, och att mina tolkningar är rimliga. 

1.5 Metod 
I undersökningen kommer jag att arbeta med en hermeneutisk metod, vilket på sätt och vis är en 
given metod för den här typen av arbete. Textutdragen som används är tolkande texter som själva 
har tolkats i hundratals år, och ofta är de något svårtydda. Detta gör det omöjligt för mig att göra 
helt nya tolkningar som samtidigt är godtagbara, därför går mina utläggningar i dialog med 
sekundärlitteraturen. Jag visar hur jag går tillväga i tolkningarna och hänvisar till de olika 
textutdragen för att göra det tydligt hur jag kommer fram till slutsatserna. Samtidigt är tolkning 
subjektivt och beroende av den som tolkar, det finns därför ingen slutgiltig läsning av en text, min 
förståelse av källtexterna baseras på min infallsvinkel och mina tidigare kunskaper i ämnet. 
Hermeneutik är namnet på tolkning som vetenskaplig metod, där målet för tolkningen är att förstå 
texter och andra yttringars betydelser.  Den hermeneutiska cirkeln är en modell som finns i olika 13

varianter som syftar till att förklara tolkningsprocessen, som innehåller läsarens tolkning av texten 
som helhet och som del och hur läsaren först applicerar sin förförståelse och sina fördomar på 
texten för att i en senare läsning ompröva sin ursprungliga tolkning. En text bör läsas flera gånger 
för att en djupare förståelse ska uppnås, vilket är något jag tagit till mig i läsningen av 
källtexterna.  Det finns en skillnad mellan en kreativ tolkning av en religiös text och en 14

 Vanessa Rousseau. ”Eve and Lilith: Two Female Types of Procreation”. Diogenes. Vol. 52, nr. 4, 2005: 94–12

98. doi: 10.1177/0392192105059474. 
 Ingvild Sælid Gilhus. ”Hermeneutics”. I The Routledge handbook of research methods in the study of 13

religion, Michael Stausberg och Steven Engler (red.), 275–284. Abingdon, Oxon: Routledge, 2011, s. 275. 
 Gilhus 2011, s. 276–277. 14
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vetenskaplig, hermeneutisk förståelse av en källtext. Jag försöker placera mina tolkningar i en 
historisk, religiös kontext, jag tolkar således inte helt fritt vad myterna kan tänkas betyda, utan 
förhåller mig till texternas sammanhang.   15

1.6 Tidigare forskning 
Mycket har skrivits om Lilith, speciellt sedan myterna började undersökas i nytt ljus under den 
senare delen av 1900-talet. Då lyfte främst judiska feminister fram att den negativa framställningen 
av Lilith i de gamla myterna var ett resultat av patriarkala normer, och att Lilith själv egentligen var 
en missförstådd förespråkare av kvinnlig självständighet och styrka. Lilith förekommer även i 
feministiska nyandliga rörelser. I själva undersökningen har jag bestämt mig för att inte diskutera 
den feministiska nytolkningen av myterna, istället har jag valt att undersöka en annan aspekt av 
Lilith som är mindre diskuterad idag. Tanken är att de olika perspektiven kan komplettera varandra 
och tillsammans skapa en mer mångbottnad förståelse av Lilith. Jag vill dock lyfta fram ett axplock 
av den feministiska forskningen för att visa på bredden i tolkningarna av Lilith, samt för att 
förtydliga utgångspunkten för min undersökning. Nedan presenteras två artiklar, varav den första, 
av Jocelyn Hellig, har ett annat perspektiv på Liliths funktion än vad som diskuteras i denna 
uppsats. Här skildras Liliths karaktär som ett svar på de samhälleliga villkor och normer som rådde 
under den judiska exilen. Den andra artikeln, av Marianna Ruah-Midbar Shapiro, tar upp den 
mängd funktioner Lilith fyller för människor idag, allt från utgångspunkt för psykologisk analys till 
feministisk ikon eller symbol för okonventionell kärlek. Det finns åtskillig intressant forskning om 
Lilith som diskuterar olika aspekter av hennes karaktär, men jag väljer att presentera just dessa 
artiklar därför att de tar upp centrala aspekter av feministisk och genusmedveten tolkning av Lilith. 

Lilith as a Focus of Judaism’s Gender Construction av Jocelyn Hellig undersöker Lilith som en 
utgångspunkt för judisk förståelse av genus. Genus, d.v.s. konstruktioner av vad det innebär att 
tillhöra ett visst kön, har inom judendomen konstruerats av män, och judisk lag har definierat 
mannen som norm och kvinnan som sekundär. Detta har påverkat hur Liliths framställs i mytologin, 
och därför kan myterna säga oss något om kvinnors roll inom religionen.  Judendomen är en 16

patriarkal religion och kvinnans roll har till stor del varit att möjliggöra mannens potential. I och 
med exilen som inleddes med den babyloniska fångenskapen och första templets fall blev kvinnans 
roll som stöttepelare för mannen alltmer viktig för att säkra judisk överlevnad. Detta gällde inte bara 
en överlevnad av kunskap och spiritualitet utan även en biologisk överlevnad, alltså fodrades 
reproduktion. Svårigheter i det här området gav upphov till mycket ångest; det finns flera rabbinska 
texter som adresserar oro kring infertilitet. Hellig tar upp journalisten Aviva Cantor, som menar att 
Lilith fått personifiera manliga farhågor och även hot mot judisk överlevnad, då Lilith utgör en fara 
mot spädbarn och gravida kvinnor hotar hon direkt reproduktionen.  Cantor menar att oro som 17

skapades ur den judiska exilen samlades i myterna om Lilith; manliga rädslor gestaltades i hennes 
figur och projicerades på kvinnor. Lilith blev ett varnande exempel på vad som kan hända en kvinna 
som vägrar stötta sin man.  Både Cantor och Hellig menar att Lilith, trots den negativa historiska 18

framställningen, kan användas som en positiv förebild för kvinnor. Lilith är beredd att lämna det 

 Gilhus 2011, s. 282. 15

 Jocelyn Hellig. ”Lilith as a Focus of Judaism’s Gender Construction”. Dialogue & Alliance. Vol. 12, nr. 1, 16

1998: 35–49. https://web-b-ebscohost-com.ezproxy.its.uu.se/ehost/pdfviewer/pdfviewer?
vid=5&sid=a4df09ff-0a3c-41ec-9e7b-9624c0ec5acf%40pdc-v-sessmgr05 (Hämtad 2020-04-10), s. 38, s. 41.

 Hellig 1998, s. 45–46. Se: Aviva Cantor. ”The Lilith Question”. I On being a Jewish feminist: a reader, 17

Susannah Heschel (red.). New York: Schocken Books, 1983.
 Hellig 1998, s. 47.18
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trygga livet i Edens lustgård när hennes krav om jämlikhet inte möts. Myterna om Lilith innehåller 
stark symbolism som kan erbjuda kvinnor en positiv förebild i kampen för jämställdhet.  19

I The Temptation of Legitimacy: Lilith’s Adoption and Adaption in Contemporary Feminist 
Spirituality and their Meanings undersöker Marianna Ruah-Midbar Shapiro Liliths återkomst i 
modern tid och vad som gör henne intressant för feministiska rörelser och nyandliga grupper. Lilith 
har i alla sammanhang där hon förekommit genom historien porträtterats negativt, men på 1970-
talet skedde ett skifte. Då blev Lilith en del av feministiska och spirituella rörelser, och 
presenterades för första gången på ett positivt sätt.  Shapiro har under mer än tio år följt den 20

feministiska och nyandliga användningen av Lilith. Hon har noterat en stor variation i hur man 
tolkar Lilith, ibland motsäger hennes tänka egenskaper varandra; av vissa hyllas hon för sin 
ohämmade sexualitet medan andra menar att Lilith egentligen är oskuldsfull, och att det är 
historieskrivare som projicerat en otyglad sexualitet på henne. Somliga förnekar Liliths våldsamma 
sidor medan andra ser våldet som en hämnd på patriarkatet. Man kan se på Lilith som en symbol för 
frigörelse och kvinnlig sexualitet, men man kan samtidigt se henne som en skadad kvinna vars 
problematiska beteenden är ett resultat av hennes trauman.   21

Förutom liberalfeministiska tolkningar förekommer även psykologiska tolkningar av myterna om 
Lilith, bland annat ur ett jungianskt perspektiv. En av de psykologiska trenderna är att förstå Lilith 
som ett traumaoffer, och i feministiska diskussionsgrupper är det vanligt att identifiera sig med 
Liliths historia.  En tolkning av Lilith är att hon är ett offer för sexuellt våld, vilket lett till att hon 22

som svar på de traumatiska händelserna utvecklat nymfomani eller liknande samt har svårt med 
anknytning i relationer.   23

Ett annat sätt att tala om Lilith är utifrån hennes relationer. Lilith har haft flera partners och har, 
beroende på vilka myter man väljer, tillfälliga förbindelser snarare än ett monogamt förhållande. 
Symboliken kring Lilith används av sexualterapeuter, neo-tantriska lärare och vanliga kvinnor som 
vill utvecklas sexuellt. Lilith kan även användas som symbol för lesbisk kärlek, bland annat då hon i 
vissa traditioner identifieras med ormen i lustgården, som i rabbinsk litteratur förför Eva. Lilith har 
även tolkats som en förespråkare av polyamoröst umgänge, då hon förför flera män varje natt. I 
feministisk nyandlig tolkning kan Lilith fungera både som en förespråkare för konventionella 
monogama förhållanden liksom för alternativa romantiska eller sexuella förhållanden.  I de 24

moderna feministiska tolkningarna av Lilith är hennes status helgonlik, oavsett om hon målas upp 
som positiv förebild eller mörk, problematisk gestalt.  Även när man betonar hennes negativa sidor 25

ses hon som en förebild, och Liliths symbolik används av folk från skilda håll, från ortodoxa judar 
till sekulära kvinnor och satanister. Liliths varierande egenskaper och karaktär kan ses som 
någonting befriande, då vad Lilith kan symbolisera inkluderar allt och alla.  26

 Hellig 1998, s. 48–49.19

 Shapiro, Marianna Ruah-Midbar. ”The Temptation of Legitimacy: Lilith’s Adoption and Adaption in 20

Contemporary Feminist Spirituality and their Meanings”. Modern Judaism. Vol. 39, nr. 2, 2019: 125–143. 
doi: 10.1093/mj/kjz003, s. 128. 

 Shapiro 2019, s. 129–13021

 Shapiro 2019, s. 134. 22

 Shapiro 2019, s. 136. 23

 Shapiro 2019, s. 135. 24

 Shapiro 2019, s. 136. 25

 Shapiro 2019, s. 141. 26
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Med den tidigare forskningen om Lilith i förgrunden syftar denna uppsats till att visa på den 
mångbottnade gestalt som Lilith är, och ge en historisk bakgrund till de moderna tolkningarna av 
myterna, som ibland hamnar en bit ifrån den historiska Lilith. Det kan vara givande att försöka 
förstå Lilith i den historiska kontext hon utformades i, utan att applicera en modern feministisk 
förståelse på berättelserna, då funktionen Lilith fyller för människor idag inte är samma funktion 
hon fyllde när berättelserna skrevs ner. Det är däremot självklart att myterna och sättet som Lilith 
karaktäriseras på har formats av de patriarkala normer som rått inom judendomen genom historien. 
Berättelserna om Lilith har haft betydelse i mytologin, och är relevanta även om man väljer att inte i 
första hand förstå henne som en feministisk förebild. Den moderna nytolkningen av Lilith är även 
den betydelsefull, framförallt för kvinnor som inspireras av Lilith och vill lyfta fram en kvinnlig 
gestalt i en annars mansdominerad religion. Det finns dock viss avsaknad av analyser av de gamla 
texterna som undersöker vad de innebar när de författades, och inte karaktäriserar Lilith som en 
sorts anti-hjälte, utan ser till de funktioner hon fyllt i mytologin. Moderna nytolkningar av Lilith blir 
även mer meningsfulla om de relaterar till de äldre skrifterna och traditionerna. För att ge ett 
exempel; den mest välkända myten om Lilith, att hon var Adams fru innan Eva och lämnade honom 
efter att hennes krav på jämlikhet inte möttes, kommer från en satirisk text med oklar avsikt.  Det 27

går att vara medveten om detta och samtidigt inspireras av Liliths handling, men att enbart förstå 
berättelsen som ett bevis på Liliths självständighet och styrka är att förenkla kontexten den tillkom 
i, och i förlängningen att förenkla Liliths karaktär. Syftet med denna uppsats är att ge en grundlig 
genomgång av Lilith i de gamla texterna, presentera tolkningar som skapar en djupare förståelse av 
Liliths karaktär och lyfta fram hennes betydelse i den judiska mytologin.  

1.7 Avgränsningar 
Lilith förekommer i en rad populärkulturella verk; allt från poesi till musik i heavy metal-genren. 
Dessa tolkningar av Lilith har jag valt att inte undersöka, jag har begränsat mig till Lilith i 
mytologin och till judiska verk från den talmudiska eran fram till 1200-tal. Av samma anledning har 
jag inte undersökt de konstverk som porträtterar en kvinnogestalt, som antagits vara Lilith, som 
ormen i paradiset, såsom Michelangelos The Fall and Expulsion from Garden of Eden. Det 
förefaller vara en kristen snarare än en judisk tolkning av Lilith och därför är verken inte relevanta 
för just denna undersökning.  

Lilith har från 1970-talet och framåt använts som feministisk symbol i en ansats att omvärdera den 
historiskt negativa bilden av henne. Hon har använts i en rad feministiska arbeten, både i forskning 
och skönlitterära verk, och får ofta symbolisera självständighet och kvinnlig styrka. Den moderna 
feministiska tolkningstraditionen av Lilith har inte undersökts, då jag anser att det redan finns så 
pass mycket forskning som diskuterar nytolkningarna av Lilith och hur den patriarkala strukturen 
inom judendomen påverkat hur myterna utformats, uppsatsen analyserar helt enkelt Lilith från en 
annan utgångspunkt.  

1.8 Definitioner 
Nedan följer definitioner av ett par termer som förkommer i uppsatsen: 

- Hagiografi: Förskönade berättelser om bibliska personer. Hagiografier utvecklades till en egen 
litterär genre under medeltiden.    28

 Kosior 2018, s. 114. 27

 Joseph Dan. ”Hagiography”. Encyclopaedia Judaica, Michael Berenbaum och Fred Skolnik (red.). 2 uppl., 28

vol. 8, 2007: 224–226. https://link-gale-com.ezproxy.its.uu.se/apps/doc/CX2587508151/GPS?
u=uppsala&sid=GPS&xid=b00b6e95, s. 224.
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- Midrash: En kategori i rabbinsk litteratur som består av exegetiska utläggningar om avsnitt i 
hebreiska Bibeln.   29

- Myt: Myt är ett minst sagt svårdefinierat begrepp. De berättelser som undersökts i uppsatsen 
benämns genomgående som just myter. Nationalencyklopedins definition av en myt är en 
berättelse om ett gudomlig skeende, såsom världens skapelse och undergång, som verkar 
meningsskapande för människan.  Mytologi definieras som samlingen av myter från en specifik 30

tradition.  Dessa definitioner stämmer in på användningen av begreppen myt och mytologi i 31

denna uppsats.  
- Tetragrammaton: Gud benämns på ett flertal olika sätt i den hebreiska Bibeln. Tetragrammaton är 

benämningen på det personliga namnet på Israels Gud och skrivs ut med de fyra bokstäverna 
JHVH eller YHWH.  Ordet är grekiskt, tetragrammatos betyder ’innehåller fyra bokstäver’.   32 33

1.9 Disposition 
I inledningen har frågeställningarna och det huvudsakliga materialet presenterats. Forskningsläget 
kring Lilith har redogjorts för i korthet, samt undersökningens avgränsningar. Sedan följer en kort 
ordlista med begrepp som förekommer i uppsatsen. Kommande avsnitt är bakgrunden, där ges en 
historisk översikt över myterna om Lilith och primärkällorna presenteras närmare. I avsnitt tre 
börjar undersökningen, där frågeställningarna utreds. Undersökningen är uppdelad utifrån Liliths 
relation till de andra aktörerna i myterna. Slutligen i avsnitt fyra sammanfattas vad undersökningen 
kommit fram till och svar till frågeställningarna presenteras. 

2. Bakgrund 

2.1 Liliths förhistoria 
Ordet Lilit på hebreiska är antagligen ett låneord från akkadiskan, där lil betyder vind eller andetag, 
vilket i förlängningen kan betyda gud eller demon.  Det är först i judisk mytologi som de centrala 34

myterna om Lilith utvecklas, men hon förekommer i tidigare källor, exempelvis nämns hon kort i 
det sumeriska Gilgamesheposet.  Arkeologiska fynd visar på Liliths existens så långt tillbaka som 35

2400 f.v.t. i Sumer. Vid den tiden beskrevs hon som allt från nattdemon till vacker jungfru eller 
steril vampyr.  I babylonisk demonologi förekommer Lilu, manliga andar, och Lilitu, kvinnliga 36

andar. Andarna har olika roller, vilket exempelvis kan vara att skada kvinnor och deras barn under 

 Moshe David Herr. ”Midrash”. Encyclopaedia Judaica, Michael Berenbaum och Fred Skolnik (red.). 2 29

uppl., vol. 14, 2007:182–185. https://link-gale-com.ezproxy.its.uu.se/apps/doc/CX2587513846/GPS?
u=uppsala&sid=GPS&xid=1e569d1f, s. 182. 

 ”Myt”. Nationalencyklopedin. Uå. http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/myt 30

(Hämtad 2020-04-22).
 ”Mytologi”. Nationalencyklopedin. Uå. http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/31

mytologi (Hämtad 2020-04-22). 
 Louis F Hartman et al. ”God, Names of”. Encyclopaedia Judaica, Michael Berenbaum och Fred Skolnik 32

(red.). 2 uppl., vol. 7, 2007: 672–678. https://link-gale-com.ezproxy.its.uu.se/apps/doc/CX2587507449/GPS?
u=uppsala&sid=GPS&xid=838dc5e2, s. 675.

 ”Tetragrammaton”. The Oxford Dictionary of Phrase and Fable. 2. uppl. 2005. https://www-33

oxfordreference-com.ezproxy.its.uu.se/view/10.1093/acref/9780198609810.001.0001/acref-9780198609810-
e-7040. 

 Kosior 2018, s. 113.34

 Gershom Scholem och Susannah Heschel. ”Lilith”. Encyclopaedia Judaica, Michael Berenbaum och Fred 35

Skolnik (red.). 2. uppl., vol. 13, 2007: 17–20. https://link-gale-com.ezproxy.its.uu.se/apps/doc/
CX2587512540/GPS?u=uppsala&sid=GPS&xid=56e60af8, s.17.

 Hellig 1998, s. 40. 36
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förlossning.  I hebreiska Bibeln nämns Lilith vid namn enbart en gång, Jes 34:14 , men det finns 37 38

andra passager där det tolkats som att hon är omnämnd. Lilith nämns även i Dödahavsrullarna, där 
hon på ett ställe beskrivs som en ängel av förstörelse och ett annat parti innehåller apotropeiska 
trollformler riktade mot Lilith.  Vid slutet av den talmudiska eran, ca 600 e.v.t., fick Lilith sin 39

distinkta karaktär.   40

2.2 Lilith i rabbinsk litteratur  
Talmud, närmare bestämt babyloniska Talmud, är ett mycket omfattande verk; i standardutgåvan 
består den av 5894 foliantsidor. Den behandlar intellektuella, spirituella och etiska traditioner, samt 
lagar, framställda av rabbinska kretsar från förstörelsen av det andra templet år 70 e.v.t. fram till den 
muslimska erövringen vid början av 600-talet. Talmud är det mest framträdande litterära verk från 
den här perioden av judisk historia, som refereras till som just den talmudiska eran, och fick så 
småningom erkänd status inom judendomen som det enda auktoritära kanoniska verket efter 
hebreiska Bibeln.  Hur Lilith beskrivs i Talmud skiljer sig från den babyloniska demonologin. I 41

Talmud får Lilith sina distinkta drag, och så hon karaktäriseras där blir det vanligaste sättet att 
framställa henne på i den rabbinska litteraturen, det vill säga litteratur skriven av judiska lärda. Hon 
karaktäriseras som en demon med långt hår, ett kvinnoansikte och vingar.  Följande utdrag ur 42

Talmud beskriver Liliths demoniska och farliga natur: 

/…/ She grows her hair long like Lilit, a demon /…/. ( B. Eruvin 100b). 

/…/ In the case of a woman who discharges a fetus that has the form of a lilith, a female 
demon with wings and a human face, its mother is impure with the impurity of a woman 
after childbirth /…/. (B. Niddah 24b).  

/…/ Rabbi Ḥanina said: It is prohibited to sleep alone in a house, and anyone who sleeps 
alone in a house will be seized by the evil spirit Lilith. (B. Shabbat 151b).   43

Lilith är inte enbart en demon; hon är antagligen mest känd för att ha varit Adams hustru innan Eva. 
Idéen om Lilith som den första kvinnan grundar sig på den rabbinska myten om att det skapats två 
olika kvinnor för Adam. Myten uppkom av faktumet att det finns två skapelseberättelser i hebreiska 
Bibeln. I den första skapelseberättelsen, 1:1–2:3 (härefter kallad Genesis 1), beskrivs 
skapelseprocessen, medan det i den andra skapelseberättelsen, 2:4–2:25, (härefter kallad Genesis 2) 
redan finns himmel och jord. Berättelserna skiljer sig även på andra sätt; i Genesis 1 skapas man 
och kvinna samtidigt ur jorden, medan enbart Adam skapas ur jorden i Genesis 2, kvinnan skapas 
senare ur Adams revben. Ett sätt att förhålla sig till berättelsernas olikheter var att tänka sig att 
kvinnan i Genesis 1 inte är samma kvinna som i Genesis 2. Rabbiner noterade Adams utrop: 
”Denna gång är det ben från mitt ben och kött från mitt kött” (Gen 2:23), vilket indikerar att det 

 Scholem och Heschel 2007, s. 17.37

 Bibelcitatet Jes. 34:14 lyder: ”Det blir ett tillhåll för ökendjur och hyenor, en plats där gastar möts. Där 38

håller också Lilit till och finner en plats att vila”. 
 Kosior 2018, s. 113.39

 Hellig 1998, s. 40. 40

 Wald 2007, s. 470.41

 Scholem och Heschel 2007, s. 17 och Kosior 2018, s. 113. 42

 Citaten från Talmud i uppsatsen kommer från följande engelska översättning: Rabbi Adin Even-Israel 43

Steinsaltz (översättare). The William Davidson Talmud. Koren Publishers. https://www.sefaria.org/texts/
Talmud. 
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redan funnits en ”första gång”. Detta löste man i den rabbinska texten Genesis Rabbah, en midrash 
som noggrant diskuterar den första Moseboken, sammanställd runt 400 e.v.t..  I Genesis Rabbah 44

18:1–4 beskrivs hur Adam känner avsmak inför den första kvinnan eftersom hon är blodig, varpå 
Gud ger Adam en annan kvinna. När Adam sover förs Eva till honom av änglarna Gabriel och 
Michael. Vad som inte nämns är vad som hände med kvinnan från Genesis 1; denna lucka i 
historien är vad som gett upphov till myterna om Lilith som den första kvinnan.  Myten utvecklas 45

fullt först i Ben Siras alfabet.   

2.3 Ben Siras alfabet  
Ben Siras alfabet är ett anonymt verk, författat på hebreiska och arameiska mellan 700–900 e.v.t., 
som innehåller den mest detaljerade redogörelsen av vem Lilith är i en historisk text. Delar av 
verket består av en alfabetiskt ordnad lista av ordspråk med tillhörande kommentarer, och liknar 
således en traditionell midrash.  Ben Siras alfabet utgörs av tre eller fyra delar beroende på version, 46

varav den tredje delen, Toledot Ben Sira, innehåller myten om Lilith, bland mycket annat. Toledot 
Ben Sira har formen av en hagiografi och återger Joshua ben Siras liv. Tonen är satirisk, verket 
förlöjligar den hagiografiska genren genom att porträttera Joshua ben Sira tillsammans med 
karaktärer som lider av tarmproblem och ägnar sig åt ”syndiga” aktiviteter, såsom svart magi. Den 
satiriska tonen har gjort att vissa forskare misstänkt att åtminstone bokens tredje del skapades av en 
grupp som var fientligt inställd mot den rabbinska traditionen, men textens ursprung och syfte är 
fortfarande inte belagt. Trots att texten är anonym och har ett oklart syfte sammanfattar den en del 
relevanta traditioner från tidig judendom.    47

Att myten om Lilith dyker upp i Toledot Ben Sira beror på att Joshua ben Sira ställs inför att 
förklara varför man använder sig av amuletter för att skydda sig mot onda krafter, varpå han återger 
amulettens historia, som börjar vid en alternativ skapelseberättelse: 

After God created Adam, who was alone, He said, ”It is not good for man to be 
alone” (Gen. 2:18). He then created a woman for Adam, from the earth, as He had created 
Adam himself, and called her Lilith.   48

Gud skapade först Adam och sedan Lilith. Lilith kräver jämlikhet, vilket gör att paret börjar gräla. 
Eftersom de båda är skapade ur jorden anser hon sig jämlik med Adam. Lilith vägrar underkasta sig, 
uttalar guds outsägliga namn, hashem hameforash på hebreiska, varpå hon flyger iväg. Hon får 
möjligheten av Gud att återvända, annars döms hundra av hennes barn till att dö varje dag. Lilith 
vill inte återvända, hon väljer det senare alternativet. Hon säger att hon är skapad enbart för att göra 
spädbarn sjuka, och förklarar att barnen kan skyddas med hjälp av amuletter:  

’I was created only to cause sickness to infants. If the infant is male, I have domination over 
him for eight days after his birth, and if female, for twenty days.’ When the angels heard 
Lilith’s words, they insisted she go back. But she swore to them by the name of the living and 
eternal God: ’Whenever I see you or your names or your forms in an amulet, I will have no 
power over that infant.’ She also agreed to have one hundred of her children die every day.   49

 Herr och Wald 2007, s.448–449. 44

 Kosior 2018, s. 117. 45

 Kosior 2018, s. 114. 46

 Kosior 2018, s. 114. 47

 David Stern och Mark Jay Mirsky (red.). ”Alphabeth of Ben Sira”. I Rabbinic Fantasies: Imaginative 48

Narratives from Classical Hebrew Literature. Philadelphia: The Jewish publication Society, 1990, s. 183.
 Stern och Mirsky 1990, s. 184.49
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Man skulle kunna tolka berättelsen som en skildring av Liliths exceptionella styrka, då hon lämnar 
Adam när hennes krav på jämlikhet inte möts och besitter den ovanliga egenskapen att kunna utföra 
stordåd genom att uttala Guds namn. En rimligare tolkning, med tanke på Toledot Ben Siras 
satiriska karaktär, är dock att berättelsen går ut på att håna Adam genom att låta Lilith gå vinnande 
ur deras gräl. Till och med Gud misslyckas med att vinna över Lilith och måste skicka ut sina 
budbärare, som inte heller klarar av att övertala henne att återvända.   50

Fyra olika versioner av verket har tryckts, som skiljer sig något åt vad gäller vissa detaljer.  I en 51

modifierad version finns exempelvis en halachisk ursäkt för Lilith att inte återvända till Edens 
lustgård, nämligen att hon kopulerat med någon annan efter Adam, den mäktige demonen, som 
senare identifierades som Samael.  Samael är det huvudsakliga namnet på Satan inom 52

judendomen.   53

Myten om Lilith i Ben Siras alfabet fyller enligt flera forskare funktionen av att förklara 
spädbarnsdödlighet och motivera användande av amuletter och liknande som skydd. Det är dock 
inte en fullgod förklaring, amuletter var redan accepterat inom judendomen, i Talmud beskrivs det 
korrekta användandet av amuletter för att hålla borta onda andar. Att verket har en satirisk ton gör 
det inte heller till en lämplig källa för just legitimerandet av amuletter.  Myten om Lilith i Ben 54

Siras alfabet verkar således ha en funktion bortom det rent praktiska. Verket har kritiserats av 
filosofen Maimonides och andra auktoriteter, men blev ändå en accepterad del av den midrashiska 
traditionen.  55

2.4 Kabbala och Zohar  
Kabbala är en samlingsterm för de esoteriska lärorna inom judendomen och judisk mysticism, 
speciellt så som de utvecklades från 1100-talet och framåt. Kärnan i det mystiska kan enkelt 
beskrivas som att man söker en förhöjd förståelse av Gud och skapelsen som inte går att nå genom 
intellektet. Kabbala har inte en rationell eller intellektuell inställning till religion, istället söker man 
högre insikter genom kontemplation och upplysning, vilket kan ge uråldrig kunskap om Torans 
natur och liknande. Kabbala blandar mystiska och esoteriska inslag. Mysticism kan definieras som 
kunskap som inte kan kommuniceras direkt, utan måste uttryckas i symboler och metaforer. 
Esoterism är kunskap som kan överföras, men de som besitter kunskapen är antingen förbjudna från 
att göra det, eller så vill de inte dela kunskapen. De esoteriska inslagen har gjort att det inom 
kabbala funnits restriktioner för hur lärorna får spridas, även om de ofta ignorerats i praktiken, till 
många kabbalisters förtret.   56

 Kosior 2018, s. 115–116.  50

 Dan, Joseph. ”Ben Sira, Alphabet of”. Encyclopaedia Judaica, Michael Berenbaum och Fred Skolnik 51

(red.). 2 uppl., vol 3, 2007: 375–376. https://link-gale-com.ezproxy.its.uu.se/apps/doc/CX2587502541/GPS?
u=uppsala&sid=GPS&xid=56e60af8, s. 375.

 Dan 1980, s. 22.52

 Gershom Scholem. ”Samael”. Encyclopaedia Judaica, Michael Berenbaum och Fred Skolnik (red.).2. 53

uppl., vol. 17, 2007: 714–715. https://link-gale-com.ezproxy.its.uu.se/apps/doc/CX2587517378/GPS?
u=uppsala&sid=GPS&xid=f6fa9aae, s. 714.

 Kosior 2018, s. 12254

 Dan 2007, s. 375. 55

 Gershom Scholem et al. ”Kabbalah”. Encyclopaedia Judaica, Michael Berenbaum och Fred Skolnik 56
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En av den kabbalistiska traditionens mest centrala idéer är den om Shekhinah, den kvinnliga 
aspekten av Gud. Begreppet hade använts inom judendomen tidigare men med annan innebörd; den 
kabbalistiska traditionens definition av Shekhinah var något helt nytt.  Inom den judiska mystiken 57

var askes aldrig ett ideal, äktenskapet sågs istället som ett av de heligaste mysterierna, och ett 
symboliskt förverkligande av förbundet mellan Gud och Shekhinah.  58

Zohar, eller ”The Book of Splendor”, är ett verk från sent 1200-tal.  Det är det viktigaste litterära 59

verket inom kabbala. Zohar är en samling av ett flertal böcker och är i grunden en kabbalistisk 
kommentar, eller midrash, till Toran.  Verket tillskrivs den spanske kabbalisten Moses b. Shem Tov 60

de Leon, men det är inte belagt att han står som ensam författare.  Inom kabbalistisk litteratur är 61

det svårt att dra gränsen mellan gammalt och nytt, då de tidiga kabbalisterna ofta använde sig av 
äldre källor men samtidigt gärna ville hävda att deras kunskap kom från uråldriga specialister när så 
inte alltid var fallet.  Lilith nämns i flera passager i Zohar, och myterna där skiljer sig något från de 62

tidigare. I Zohar är Lilith Samaels partner, och de skapades samtidigt: 

A mystery of mysteries: Out of the power glow of Isaac’s noon, out of the dregs of the wine, 
there emerged an intertwined shoot which compromises both the male and the female. They 
are red like the rose, and they spread out into several sides and paths. The male is called 
Samael, and his female Lilith is always contained in him. Just as in the side of Holiness, so in 
the Other Side as well, male and female are contained in one another. The female of Samael 
is called Serpent, Woman of Harlotry, end of All Flesh, End of Day. (Zohar 1 148A, Sitrei 
Torah).   63

Vissa delar av Zohar existerar som separata manuskript eller i kolumner parallellt med huvudtexten, 
ett av dom är Sitrei Torah, ”Lagens hemligheter”, som citerats ovan.  I Zohar beskrivs även Adams 64

skapelse som en androgyn varelse som senare blev till två halvor, varav den ena motsägelsefullt nog 
i passagen Zohar 1 34b antas vara Lilith. Zohar bygger således på den rabbinska traditionen, att det 
funnits en kvinna innan Eva, samt myten i Ben Siras alfabet om att denna kvinna var Lilith. Zohar 
beskriver även en alternativ myt om Lilith och Samael som inte återfinns i de äldre skrifterna. En 
annan aspekt av Lilith som utvecklas i Zohar är att beskriva henne som en orm.  65

Treatise on the Left Emanation är ett annat kabbalistiskt verk, författat av Isaac ben Jacob ha-Kohen 
under 1200-talets andra hälft. Rabbi Isaac presenterar där ett utvecklat koncept av vad ondska är, 
grundat i dualistiska idéer om världens ordning. För första gången presenteras Lilith och Samael 
som makar i ett daterat judiskt verk, en parkonstellation som sedan togs upp i Zohar.  I Rabbi 66

Isaacs skildring av Lilith är hon inte Adams första fru, istället är Samael hennes ursprungliga 
partner. Denna förening passade bättre in i Rabbi Isaacs dualistiska världsbild; han anpassade de 
äldre myterna för att skapa ett narrativ som passade hans teologi.    67
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3. Undersökning 

3.1 Lilith, Eva och ormen 
Lilith och Eva kan vid första anblick framstå som varandras motsatser. Lilith är demonisk och 
farlig, hon dödar spädbarn, medan Eva är modern till allt liv. Ser man närmare på den rabbinska 
litteraturen finns dock mycket som förenar de två, och de har båda nära band till ormen som 
mytologisk varelse. För att undersöka deras likheter och olikheter, samt relation till ormen, har jag 
vänt mig till den rabbinska och kabbalistiska litteraturen samt den medeltida texten Ben Siras 
alfabet. 

Förutom Liliths hot mot spädbarn karaktäriseras hon i myterna framförallt genom sina demoniska 
barn, sina förföriska kvalitéer och, i den kabbalistiska traditionen, genom sin relation till ormen, 
som ofta får symbolisera henne. I Ben Siras alfabet, den första detaljerade nedskrivna myt om 
Lilith, beskrivs att hon föder hundratals demonbarn varje dag:  

She also agreed to have one hundred of her children die every day. Accordingly, every day 
one hundred demons perish, and for the same reason, we write the angels’ names on the 
amulets of young children.  68

Idéen om att Lilith föder demonbarn fortskrider, i den kabbalistiska traditionen är hennes främsta 
roll att döda eller skada barn samt att förföra män och föda demoniska barn.  I följande utdrag ur 69

Zohar beskrivs hur Lilith uppfostrar onda andar som befolkar världen: 

We have learnt elsewhere that Adam separated from his wife a hundred and thirty years after 
Cain killed Abel. R. Jose Said: ’When death was decreed for him and for all mankind, he said: 
Why should I beget children for confusion? and he therefore separated from his wife. Then 
two female spirits used to come to him and they bore from him. Their offspring were demons 
and were called ”plagues of the children of men”. /…/ The sons whom she bears from human 
beings show themselves to the females of mankind, who become pregnant from them and 
bring forth spirits, and they all go to the ancient Lilith, who brings them up. (Zohar 3:76b–
77a).  70

Samma händelse beskrivs i äldre texter, såsom i Talmud B. Eruvin 18b, men namnet Lilith nämns 
ej. I utdraget nedan beskrivs hennes förföriska, lömska natur: 

She adorns herself with many ornaments like a despicable harlot, and takes up her position at 
the crossroads to seduce the sons of man. When a fool approaches her, she grabs him, kisses 
him, and pours him wine from the dregs of the viper’s gall. As soon as he drinks it, he goes 
astray after her. (Zohar I 148a–b Sitrei Torah).   71

I den kabbalistiska traditionen är det vanligt att beskriva Lilith som eller likna henne vid en orm. I 
Treatise on the Left Emanation dras flera paralleller mellan Lilith och ormen, hon framställs som 
odjuret Leviatan, och mellan henne och hennes make Samael verkar en annan orm, Tanin’iver, som 

 Stern och Mirsky 1990, s. 184.68

 Scholem och Herschel 2007, s. 18. 69

 Citaten från Zohar i uppsatsen kommer från följande engelska översättning: Harry Sperling och Maurice 70

Simon (red.). The Zohar. London: Soncino Press, 1931–1934.
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gör deras krafter starkare. Hon beskrivs i samma text även som en orm vid namn Taninsam.  I 72

Zohar är ett av namnen hon kallas för just orm:  

The female of Samael is called Serpent, Woman of Harlotry, end of All Flesh, End of Day. 
(Zohar 1 148A, Sitrei Torah).  73

Textutdragen ovan är exempel på Liliths karaktär, vad som kännetecknar henne som demon. Lilith 
är inte den första i den judiska mytologin som attribuerats med dessa egenskaper, Eva beskrivs på 
ett liknande sätt i den tidiga rabbinska litteraturen. De huvudsakliga elementen i ovanstående citat 
om Lilith finns alla i berättelserna om Eva; de demoniska barnen, den förföriska naturen och 
relationen till ormen. Följande utdrag ur Genesis Rabbah beskriver hur det kommer sig att Eva är 
mor till demoniska barn, samma scenario som i Zohar 3:76b-77a där Lilith figurerar:  

For R. Simon said, ”In the entire period of one hundred thirty years during which Adam 
refrained from having sexual relations with Eve, the male spirits became impassioned with 
her and she bore, and the female spirits became impassioned with him, and they gave birth. 
(Genesis Rabah 20:11).   74

Samma motiv finns i Genesis Rabbah 24:6. I Genesis Rabbah 23:5 beskrivs att Adam ständigt åtrår 
Eva, vilket skulle kunna liknas med den förföriska kraft Lilith besitter. Berättelsen om syndafallet i 
den hebreiska Bibeln, när Eva lockas av ormen att äta av kunskapens frukt, har lett till ett flertal 
utläggningar i den rabbinska litteraturen om Eva och ormens relation. Rabbinsk exegetik spårar till 
och med namnet Eva till det arameiska ordet ḥewyā, som betyder orm.  I flera passager finns 75

beskrivningar av Eva och ormens nära band. Ett återkommande tema är att ormen var förtjust i Eva 
och förförde henne, varpå hon blev moraliskt förorenad, en förorening som sedan spreds till hela 
människosläktet. I följande passage i Talmud beskrivs hur ormen kontaminerar människosläktet 
med synd genom Eva:  

As when the snake came upon Eve, i.e., when it seduced her to eat from the Tree of 
Knowledge, it infected her with moral contamination, and this contamination remained in all 
human beings. When the Jewish people stood at Mount Sinai, their contamination ceased, 
whereas gentiles did not stand at Mount Sinai, and their contamination never ceased. (B. 
Shabat 145b–146a). 

Även i B. Yevamot 103b och B. Avodah Zarah 22b beskrivs hur ormen förför Eva och förorenar 
mänskligheten. I Genesis Rabbah 18:6 beskrivs hur ormen blir förtjust i Eva och försöker döda 
Adam genom att få honom att synda. I samma text, passage 20:11, likställs Eva med ormen och 
beskrivs som ”sin mans orm”, med hjälp av en ordlek för det hebreiska namnet för Eva, vars 
konsonanter skapar ordet för orm. Den rabbinska litteraturen är bevisligen full med hänvisningar till 
Eva och ormens relation.   

 Kohen 1986, s. 180–181.72

 Patai 1990, s. 231. 73

 Citaten från Genesis Rabbah i uppsatsen kommer från följande engelska översättning: Jacob Neusner 74

(red.). Genesis rabbah: the Judaic commentary to the book of Genesis. Atlanta, Ga.: Scholars Press, 1985. 
 Haïm Z’ew Hirschberg, Marvin H. Pope och S. David Sperling. ”Eve”. Encyclopedia Judaica, Michael 75

Berenbaum och Fred Skolnik (red.). 2. uppl., vol. 6, 2007: 572–573. https://link.gale.com/apps/doc/
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Att djuret som både Lilith och Eva på olika sätt sammankopplas med är just ormen skulle kunna ha 
sitt ursprung i att ormen i äldre religioner associerades med farliga och förföriska kvinnor.  Dessa 76

egenskaper stämmer tydligt in på Lilith, men även Eva kan beskyllas för att vara både farlig och 
förförisk; det är hennes medvetna misstag som orsakar syndafallet, och i Genesis Rabbah 17:8 
anklagas hon för att ha utplånat Adams själ och orsakat hans död. Hennes förföriska sida nämns i 
Genesis Rabbah 23:5. I många kulturer har ormen fungerat som symbol för fertilitet, och 
mångudinnor förknippas historiskt med ormar.  I den kanaanitiske fertilitetskulten var ormen en 77

symbol för läkande och liv, och den associerades med modergudinnan Asherah.  Varken Eva eller 78

Lilith är helande modergudinnor men de kan associeras med fertilitet, de skapades båda i syfte att 
föra mänskligheten vidare, Eva är urmodern till allt liv medan Lilith föder hundratals demonbarn 
varje dag. I ett avsnitt i Talmud diskuterar rabbinerna vilka figurer och kärl som är förbjudna, där 
nämns figuren av en ammande kvinna, som de kopplar till Eva:  

The figure of a nursing woman is worshipped as it symbolizes Eve, who nurses the entire 
world. (B. Avodah Zara 43a).  

Citaten visar på Evas roll som urmoder. Inom hinduismen finns ormgudinnor, nāgīs, och på flera 
ställen i den hinduiska litteraturen förför nāgīs jordiska män och föder deras barn, vilket har likheter 
med myterna om Lilith.  De finns säkerligen fler förklaringar till varför Lilith och Eva associeras 79

med ormen, ett djur som figurerar i flera av de bibliska myterna, men det är tydligt att kvinna och 
orm har en särskilt relation inom flera religioners mytologi. Kanske hämtades inspiration från Eva 
för att utforma Lilith och ormens symbolik, en idé som inte är helt otrolig med tanke på hur många 
karaktärsdrag de delar. Om man ser Eva och ormens relation som en symbol för kvinnlig synd och 
lömskhet är det naturligt att Lilith får representeras av just en orm; ormen förför Eva med samma 
farliga konsekvenser som när Lilith förför mänskliga män. Ormens ställning som förbannad och 
utstött, som etableras i 1 Mos 3:14–15, kan liknas vid Liliths demoniska liv utanför paradiset. 
Ormen är människans fiende precis som Lilith, de existerar båda vid sidan av gemenskapen, ormen 
är utstött från resten av djuren och Lilith verkar i utkanten av samhället. 

En oväntad aspekt som förenar Lilith och Eva är deras kännedom om Guds personliga namn. Eva är 
den första person i den hebreiska Bibeln som visar på kännedom om tetragrammaton och som säger 
det högt, i Genesis 4:1. Detta går emot senare traditioner, i 2 Mos 3:15 och 6:3, där Gud avslöjar sitt 
personliga namn först till Moses.  Lilith besitter även hon ovanlig kunskap om Guds namn, i Ben 80

Siras alfabet använder hon sig av Guds outsägliga, explicita namn för att få kraften att flyga.  81

Det är uppenbart att Lilith och Eva beskrivs på liknande sätt. De karaktäriseras båda genom sin 
sexualitet, de föder demoner, de har en koppling till ormen och de har båda kunskap om Guds 
personliga namn. Wojciech Kosior identifierar ytterligare likheter mellan Lilith och Eva. De 

 Suman Chakraborty. ”Women, Serpent and Devil: Female Devilry in Hindu and Biblical Myth and its 76

Cultural Representation: A Comparative Study”. Journal of International Women's Studies. Vol. 18, nr. 2, 
2017: 156–165. http://ezproxy.its.uu.se/login?url=https://search-proquest-com.ezproxy.its.uu.se/docview/
1869850340?accountid=14715 (Hämtad 2002-04-01), s. 156. 

 Chackraborty 2017, s. 156.77

 Michael Fishbane. ”Copper Serpent, The”. Encyclopaedia Judaica, Michael Berenbaum och Fred Skolnik 78

(red.). 2. uppl., vol. 5, 2007: 214–215. https://link-gale-com.ezproxy.its.uu.se/apps/doc/CX2587504618/
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porträtteras båda som den första kvinnan i respektive berättelser, de är en plåga för sin man, Adam, 
och de fungerar främst som sexuella objekt och föremål för reproduktion. Både Lilith och Eva är 
också mödrar, Lilith enbart till demoner och Eva till både människor och onda andar.  Kosior 82

menar att Lilith i Ben Siras alfabet, den första detaljerade nedskrivna myten om Lilith, stärker Evas 
roll som urmoder och fru till Adam genom att överta ett par av Evas negativa egenskaper. Det är 
inte nödvändigtvis mytens syfte, men att utveckla karaktären Lilith löser inte bara de exegetiska 
problem som uppstod genom de till synes två olika kvinnorna i Genesis 1 och 2, utan slätar även 
över Evas negativa porträttering i de äldre rabbinska skrifterna. Kosior framhåller att denna tolkning 
har stöd i äldre judiska skrifter, där en karaktär får ta över bördan från en annan, såsom när en ängel 
får överta Guds uppgifter när de är moraliskt tveksamma. Skildringen av Lilith i Ben Siras alfabet 
främjar en mer positiv bild av Eva, och symboliken kring Lilith hämtades från de äldre 
beskrivningarna av Eva.  Lilith blir således en tydlig syndabock som är genomond och farlig, 83

medan Eva tillskrivits både positiva och negativa egenskaper.   84

Lilith och Evas många likheter är nu etablerade, men de har även egenskaper som skiljer dem åt. 
Vanessa Rousseau identifierar en grundläggande skillnad mellan dem; Lilith förespråkar sexuell 
aktivitet utan att det leder till reproduktion av människobarn, hon förknippas med missfall, 
spädbarnsdöd och demoner, den raka motsatsen till att föda friska barn, medan Evas öde är 
barnafödande. I vissa myter stjäl Lilith mäns säd, alltså tar hon fröet till vad som hade kunnat bli till 
barn och får män att på ett ”oproduktivt” sätt slösa sin energi.  Lilith avsäger sig moderskapet som 85

en skyldighet, när hon föder barn är det ett aktivt val.  Eva å andra sidan får efter syndafallet rollen 86

att med stor smärta föda barn, och barnafödandet blir kvinnans gudomliga öde.  Rousseau 87

beskriver Lilith som Evas symboliska motsats, ett manligt komplement till henne men i kvinnlig 
form, Lilith är fri från ett öde förutbestämt av moderskapet som plikt.  Beskrivningen av Lilith och 88

Eva som motsatser fungerar enbart om man bortser från skildringarna av Eva i den rabbinska 
litteraturen, där det blir tydligt att Eva inte enbart är en foglig moder, utan har begått minst lika 
många synder som Lilith, och även hon är mor till demoner.  Likaså är det värt att notera att Lilith 89

föder och uppfostrar en stor mängd demoniska barn, vilket innebär att även om hennes roll som 
demon inte är att föra mänskligheten vidare genom barnafödande så är hon i hög grad en mor, om 
än inte en konventionell sådan.  90

Undersökningen av Lilith och Evas karaktärer visar att de har flera likheter, i Ben Siras alfabet och i 
Zohar repeterar Lilith vad Eva gjort flera hundra år tidigare. Verken som studerats är från olika tider 
och traditioner men använder sig av snarlik symbolik. Lilith beskrivs som en orm i den 
kabbalistiska traditionen och i den rabbinska litteraturen utvecklades Evas relation till ormen, 
rabbinsk exegetik spårar även Evas namn till det arameiska ordet för orm. Att de båda kvinnorna på 
olika sätt kopplas till just ormen skulle kunna förklaras med att ormen varit en symbol för farliga 
och förföriska kvinnor i äldre kulturer, egenskaper som stämmer in på de båda. Lilith delar flera 
egenskaper med ormen i paradiset, de är båda förföriska, lömska och skadar mänskligheten. En 
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annan aspekt som förenar Lilith och Eva är att de båda besitter ovanlig kunskap om Guds namn. 
Wojciech Kosior lyfter fram att en möjlig funktion för Liliths karaktär i Ben Siras alfabet är att 
avlasta Eva från hennes gamla synder, genom att låta Lilith ta över Evas negativa egenskaper 
framhävs Evas roll som urmoder och fru till Adam. Vanessa Rousseau tar upp en skillnad mellan 
kvinnorna, de representerar olika förhållanden till reproduktion; Lilith symboliserar missfall, 
spädbarnsdöd och sexuell aktivitet utan reproduktion medan Eva symboliserar mödraskap. 

3.2 Lilith och Samael  
I den kabbalistiska traditionen beskrivs Samael och Lilith som ett par som härskar över ondskan.  91

Att tillskriva Lilith en partner gör det möjligt att skapa paralleller till det huvudsakliga första paret, 
Adam och Eva. En detaljerad myt om Lilith och Samael utvecklas först i den kabbalistiska texten 
Treatise on the Left Emanation, och integreras sedan i Zohar.  Man kan argumentera för att Liliths 92

teologiska betydelse höjs i och med att Samael blir hennes make, då de tillsammans är på toppen av 
ondskans hierarki. För att undersöka relationen mellan Lilith och Samael samt hur de som par 
relaterar till Adam och Evas skapelse har jag vänt mig till de kabbalistiska verken Treatise on the 
Left Emanation och Zohar samt utdrag ur den rabbinska litteraturen. 

I Treatise on the Left Emanation, författad av Rabbi Isaac ben Jacob ha-Kohen under den senare 
delen av 1200-talet, beskrivs Lilith och Samael för första gången i ett daterat judiskt verk som ett 
par, verkande i en ondskefull sfär. Detta integrerades i Zohar och blev ett vanligt inslag i judiska 
myter som berör konceptet ondska.  Samael är det huvudsakliga namnet på Satan inom 93

judendomen.  Både han och Lilith var viktiga gestalter inom tidigare judiska traditioner, men de 94

sammanfördes inte i mytologin förrän i Treatise on the Left Emanation; flera av mytens element 
återfinns inte i några äldre judiska källor.  Begreppet left emanation benämns som sitra aḥra i 95

Zohar, vilket betyder ”den andra sidan”, det vill säga ondskan.  Treatise on the Left Emanation 96

innehåller en detaljerad beskrivning av hur de onda krafterna, eller emanationerna, som påverkar 
världen är ordnade. De sju aktiva onda krafterna räknas upp, varav den första är Samael. 
Anmärkningsvärt nog är han enligt Rabbi Isaac inte ondskefull av sin natur, hans ondska är en följd 
av kraften han förenar sig med, det vill säga Lilith. Hon är orsak till all avundsjuka och missämja 
mellan de onda och goda krafterna.  Samael och Lilith föddes som en varelse, liknande Adam och 97

Evas födsel.  98

I tidigare källor finns inget som indikerar att Samael skulle ha en kvinnlig motsvarighet eller några 
beskrivningar av honom och Lilith som ett par.  Att Samael och Lilith ursprungligen förenades kan 99

komma ur en modifierad version av Ben Siras alfabet, där Lilith har en halachisk ursäkt för att inte 
kunna återvända till Edens lustgård efter att ha lämnat Adam, nämligen att hon har kopulerat med 
den mäktige demonen. Den ”mäktiga demonen” var en tidigare okänd figur, som senare fick namnet 
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Samael.  Det är svårt att veta exakt när den mäktiga demonen identifierades som Samael, och om 100

det var Rabbi Isaacs förtjänst eller ej, men det var han som höjde myten om Lilith och Samael från 
ren spekulation till etablerad del av mytologin.  101

Rabbi Isaac beskriver den ”tredje sfären”, ondskans hemvist. Den översta delen av den tredje sfären 
tillhör Asmodeus, kungen av demonerna. Rabbi Isaac uppmärksammar att Asmodeus inte tilltåts 
skapa oordning, förutom på måndagar. Den egentliga kungen över demonerna är Samael, och 
Asmodeus är underordnad honom. Det finns två figurer vid namn Lilith; Lilith den äldre och Lilith 
den yngre. Samael och Lilith den äldre är ett par, liksom Asmodeus och Lilith den yngre.  102

Angående Liliths skapelse och hennes två naturer skriver Rabbi Isaac: 

Concerning this point there is a received tradition from the ancient Sages who made use of 
the Secret Knowledage of the Lesser Palaces, which is the manipulation of demons and a 
ladder by which one ascends to the prophetic levels. In this tradition it is made clear that 
Samael and Lilith were born as one, similar to the form of Adam and Eve who were also born 
as one, reflecting what is above. This is the account of Lilith which was received by the Sages 
in the Secret Knowledge of the Palaces. The Matron Lilith is the mate of Samael. Both of 
them were born at the same hour in the image of Adam and Eve, intertwined in each other. 
Asmodeus the great king of the demons has as a mate the Lesser (younger) Lilith, daughter of 
the king whose name is Qafsefoni.  103

Det är troligt att Rabbi Isaac i den här passagen försöker legitimera sin berättelse genom att hänvisa 
till äldre, hemliga källor, som han sannolikt själv modifierat.  Verket avslutas med en beskrivning 104

av ett apokalyptiskt scenario med messianskt motiv, som baseras på den esoteriska betydelsen av 
versen Jes 27:1, som lyder:  

Den dagen skall Herren med sitt svärd, sitt hårda, väldiga, skarpa svärd, slå Leviatan, den 
snabba ormen, Leviatan, den ringlande ormen, han skall dräpa draken i havet. 

I havet finns en god och en ond version av Leviatan, den onda identifieras som Lilith. I den 
himmelska dimensionen finns en annan orm vid namn Tanin’iver. Den fungerar som ett band mellan 
Lilith och Samael som gör deras krafter starkare. Ormen är mycket kraftull, om den hade getts 
tillgång till sin fulla potential hade jorden förgjorts på ett ögonblick.  När tidens slut kommer blir 105

krafterna som Lilith och Samael erhåller från Tanin’iver utplånade i ett krig mellan ont och gott, och 
godheten vinner med hjälp av messianska krafter.   106

Joseph Dan identifierar ett av de huvudsakliga dragen i myten; att beskriva all existens i två 
liknande antagonistiska krafter och ständigt söka paralleller. Parallellerna finns överallt, mellan gott 
och ont men även inom motsatta par i den onda sfären. Samael och Asmodeus och Lilith den yngre 
och Lilith den äldre är exempel på detta, även den onda och goda Leviatan. Samael och Lilith den 
äldre utgör likaså en parallell till Adam och Eva. För att lyckas med parallellerna var Rabbi Isaac 
tvungen att på flera punkter frångå sina äldre källor.  Den mytologiska världsbilden i Treatise on 107
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the Left Emanation, bestående av ett ont och ett gott system, är synlig i princip i varje aspekt av 
texten. Världsbilden är drivande för narrativet, då det råder konstant kamp mellan de motsatta paren 
fram tills att ondskan är utplånad.  Verket är den tidigaste kabbalistiska text som närmar sig det 108

messianska temat. Den apokalyptiska skildringen av ondskans utplånande kan enligt Dan vara den 
huvudsakliga orsaken till att myten skapades.   109

Lilith och Samaels funktion i Treatise on the Left Emanation är att härska över ondskan och utgöra 
en negativ motpol till de goda krafterna, och på så sätt driva den ständiga kampen mellan gott och 
ont framåt tills en apokalyptiskt upplösning uppstår. Liliths roll förändras från den i Ben Siras 
alfabet. Hon är inte längre Adams första omedgörliga fru, i Rabbi Isaacs myt är hon motpart till 
Samael, den huvudsakliga av de onda krafter som räknas upp och den egentliga kungen över 
demonerna. Lilith är i denna myt fortfarande uppenbart farlig och ondskefull precis som i de äldre 
myterna, med skillnaden att hon nu verkar i ett ordnat system där hon är på toppen av hierarkin 
tillsammans med Samael. Liliths funktion i denna myt är någonting annat än att förklara 
spädbarnsdödlighet eller lösa förvirringen kring de två skapelseberättelserna i Genesis, inte heller 
går Liliths karaktär att reducera till ett uttryck av manliga rädslor.  Hon och Samael blir en 110

avgörande del av Rabbi Isaacs världsbild, som behövs för att det ska finnas ett antagonistiskt par till 
det ursprungliga paret, Adam och Eva, och för att förklara konceptet ondska. Skildringen av tidens 
slut går ut på att Lilith och Samaels krafter utplånas, vilket gör de till huvudpersoner, eller iallafall 
huvudsakliga motståndare, i mytens apokalyptiska vision som avslutas med den messianska segern.  

I Zohar benämns Lilith och Samael i flera passager som ett par, även om Lilith inte alltid nämns vid 
namn utan ibland enbart kallas Samaels maka. De beskrivs som härskare över sitra aḥra, den onda 
sfären.  I följande passage beskrivs hur Lilith och Samael skapades samtidigt, som både manligt 111

och kvinnligt väsen, en utveckling av Rabbi Isaacs beskrivning av deras skapelse:  

A mystery of mysteries: Out of the power glow of Isaacs’s noon, out of the dregs of the wine, 
there emerged an intertwined shoot which compromises both male and female. They are red 
like the rose, and they spread out into several sides and paths. The male is called Samael, and 
his female Lilith is always contained in him. (Zohar I 148a Sitrei Torah).  112

Denna typ av skapelse har likheter med den äldre skildringen i Talmud av hur Adam skapades med 
både ett manlig och ett kvinnlig ansikte: 

Rabbi Yirmeya ben Elazar also said: Adam was first created with two faces, one male and 
the other female. (B. Eruvin 18a). 

Samma tema återkommer i Genesis Rabbah, en midrash till första Moseboken:  

Said R. Jeremiah b. Eleazar, ”When the Holy One, blessed be he, came to create the first man, 
he made him androgynous, as it is said, ’Male and female created he them and called their 
name man.’” (Gen. 5:2).  
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Said E. Samuel bar Nahman, ”When the Holy one, blessed be he, created the first man, he 
created him with two faces, then sawed him into two and made a back on one side and a back 
on the other.” (Genesis Rabbah 8:1). 

Skildringarna av Lilith och Samaels skapelse i den kabbalistiska traditionen bär tydlig likhet med 
äldre skildringar av den första mannen och kvinnans skapelse. I Treatise on the Left Emanation 
beskrivs Lilith och Samaels skapelse som liknande den av Adam och Eva, vilket skapar en parallell 
mellan de två paren.  Att likna Lilith och Samaels skapelse vid Adam och Evas höjer deras 113

betydelse, och etablerar dem som Adam och Evas onda motpart. En komplett diktotomi uppstår 
genom att beskriva paren på det här sättet; Lilith kan inte stå som ensam antagonist till Adam och 
Eva, hon måste ha en partner, och de måste likt Adam och Eva skapats samtidigt för att kunna 
utgöra en värdig motpol. Zohar är dock inte konsekvent i sitt återgivande av Lilith. I Zohar III 19a 
beskrivs hon som ett ursprungligt kvinnlig väsen som håller samman med en man, Adam, fram tills 
att han får en själ och blir komplett med en kvinnlig sida, Eva. När Lilith ser den andra kvinnan flyr 
hon till kusten, där hon försöker skada mänskligheten. I Zohar I 19b försöker Lilith närma sig Adam 
och Eva, då hon fascineras av Adams himmelska skönhet, varpå Gud förvisar henne till havets 
botten. Dessa skildringar bär mer likhet med de tidigare beskrivningarna av Lilith i Ben Siras 
alfabet och Talmud, än med det kabbalistiska verket Treatise on the Left Emanation, som är 
betydligt mer stringent än Zohar i beskrivningarna av Lilith. Trots viss inkonsekvens är Liliths 
huvudsakliga partner Samael i den kabbalistiska traditionen, även om hon ibland lämnar honom för 
att förföra jordiska män, som hon sedan dödar.  Att Lilith är en farlig karaktär i Zohar råder det 114

ingen tvekan om, hon beskrivs som en demon och dödar inte bara vuxna män utan även småbarn.  115

Sammanfattningsvis om Lilith och Samael i den kabbalistiska traditionen kan sägas att de skapades 
samtidigt, liknande Adam och Eva, och tillsammans regerar över ondskan i ett ordnat system. 
Treatise on the Left Emanation har ett messianskt motiv, och när tidens slut är kommen utplånas 
Lilith och Samaels krafter. Även i Zohar skildras Lilith och Samael som ett par, och deras 
gemensamma skapelse beskrivs mer i detalj. Liliths relation med Samael i den kabbalistiska 
traditionen är relevant för att förstå hennes funktion, att para ihop henne med Samael etablerar 
hennes roll som betydelsefull, ondskefull gestalt, en demoninsk varelse av rang.   

3.3 Lilith och Gud 
I Zohar utvecklas Liliths relation till det gudomliga på ett oväntat sätt. Hon blir Guds, eller 
åtminstone en av Guds formers, tillfälliga partner efter att Shekhinah, den kvinnliga aspekten av 
Gud, förts iväg. Lilith och Samael utgör i den ondskefulla sfären en mörk motsvarighet till den 
androgyna gudomligheten. Genom utdrag ur Zohar har jag undersökt Liliths förhållande till Gud 
och Shekhinah, specifikt hur hennes funktion i den kabbalistiska traditionen fastställs i dessa 
relationer.  

För att förstå Liliths relation till Gud i Zohar behövs först ett förtydligande av Guds natur i den 
kabbalistiska traditionen, vilket är en mycket komplex fråga som enbart kommer kunna behandlas i 
korthet. Den förborgade Guden, det vill säga det gudomligas innersta, dolda kärna, kallas inom 
kabbala för En-Sof, ”det oändliga”. En-Sof har inga kännetecken eller attribut, men när den fördolda 
Guden verkar i världen får Gud positiva egenskaper, som även utgör olika sfärer.  Då blir Guds 116
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attribut högst verkliga, och kallas för sefiroth.  Gud antas ha tio primära sefiroth där En-Sofs väsen 117

yttrar sig.  De olika attributen har bestämda beteckningar, såsom Guds majestät eller Guds 118

beständiga varaktighet, och fungerar som skikt där En-Sof framträder ur sin doldhet. Det tionde 
attributet, Guds vishet, betecknas i Zohar antingen som Kenesseth Jisrael eller Shekhinhah.  119

Shekhinah är inom den kabbalistiska traditionen en kvinnlig aspekt av Gud.  I Zohar identifieras 120

Shekhinah framförallt med ”Israels församling”, en osynlig gemenskap som manifesterar Israels 
förbund med Gud. Shekhinah lider med Israel, och är som en mor för varje människa i landet.  121

Shekhinah är ingången till Guds fördolda inre, och utgör en central plats i Zohars symbolik.   122

Med denna förståelse av Guds olika attribut kan vi vända oss till Lilith och Gud i Zohar. 
Berättelserna skulle vara obegripliga om man förstod Gud enbart som ett fördolt väsen, och inte 
kände till de olika sefiroth. När Gud interagerar med Lilith bör Gud således inte förstås som En-Sof, 
utan som en form från ett av hans lägre sefiroth. 

I följande utdrag ur Zohar beskrivs Shekhinahs livsöde. Den judiska exilen har orsakat hennes 
frånvaro, en olycka som personifieras i Lilith:  
  

Before Israel went into captivity, and while the Shekinah was still with them, God 
commanded Israel: ”Thou shalt not uncover thy mother’s nakedness” (Lev. XVIII, 7), and 
this captivity is the uncovering of the nakedness of the Shekinah, as it is written, ”On account 
of you sins your mother has been put away” (Is. L, I), I.e for the sin of unchastity Israel has 
been sent into captivity and the Shekinah also, and this is the uncovering of the Shekinah. 
This unchastity is Lilith, the mother of the ”mixed multitude”. (Zohar I 27b). 

Att ge Lilith rollen som den som för iväg Shekhinah, ett element av ingen mindre än Gud, etablerar 
hennes roll som ultimat antagonist till godheten. Passagen nedan visar på Liliths roll som mörk 
tjänarinna; Gud har gett henne uppdraget att föra bort unga själar innan de växer upp och blir 
depraverade. Även om arbetsuppgiften är betungande vittnar den om att Lilith har en relevant 
funktion att fylla: 

And what sort of souls are these which are so violently despoiled and taken away? There is a 
mystery behind this. They are the souls of infants still at the breast. The Holy One, seeing that 
should they continue in this world they would lose their sweet savour, their aroma of purity, 
and, as it were, turn sour like vinegar, gathers them in their infancy while their savour is still 
sweet, and allows them to be wrenched away by that ”maidservant”, namely Lilith, who, when 
they have been delivered into her power, gloatingly carries them away to other regions. (Zohar 
II 96a–96b). 

Uppdraget har ett viktigt syfte, själarna som Lilith för iväg förutspås av Gud att bli korrumperade. 
Lilith tar dem bort från den vanliga världen, och för dem sannolikt till någon sorts demonisk region 
där de inte på samma sätt utgör en fara för människorna. Även om Lilith är en fiende till ”den goda 
sidan” behövs hon för att ordningen i världen ska kunna uppehållas. I följande passage identifierar 
Raphael Patai ”matronan” som Shekhinah och tjänsteflickan som Lilith, ett epitet hon även gavs i 
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passagen ovan.  Händelseförloppet är anmärkningsvärt, konungen, en av Guds former, har avvisat 123

Shekhinah, och tar Lilith som sin tillfälliga partner: 

One day, as the Companions were walking with R. Simeon, he said: ’I see all other peoples 
elevated and Israel degraded. What is the reason? Because the King has dismissed the 
Matrona and put the handmaid in her place. Who is the handmaid? This is the alien Crown 
whose firstborn God slew in Egypt.’ R. Simeon wept, and continued: ’A king without a queen 
is no king. If a king cleaves to the handmaid of the queen, where is his honour? A voice will 
one day announce to the Matrona, ”Rejoice greatly, O daughter of Zion, shout, O daughter of 
Jerusalem, for thy king cometh unto thee; he is just and having salvation”, etc. (Zech. IX, 9) /
…/.  

’This handmaid’, resumed R. Simeon, ’will one day rule over the holy land below as the 
Matrona once ruled over it, but the Holy One, blessed be He, will one day restore the Matrona 
to her place, and then who shall rejoice like the King and the Matrona? - the King, because he 
has returned to her and parted from the handmaid, and the Matrona because she will be once 
more united to the King. (Zohar 3:69a).  

Patai menar att Zohar låter föreningen mellan Lilith och Gud symboliserar de kosmiska 
konsekvenserna av förstörelsen av templet år 70 e.v.t.. Liliths och Guds relation kommer sedan att 
avslutas med messianska krafter, och den normala världsordningen återställs.  När konungen skiljs 124

från tjänsteflickan är det en seger, Lilith var aldrig ämnad att vara Guds permanenta partner. Med 
tanke på Liliths position i Zohar som ondskefull varelse är denna union anmärkningsvärd, och det är 
troligt att den skapades i syfte att påvisa de negativa konsekvenserna för det judiska folket efter 
templets fall. I och med att det är en avgörande historisk händelse som haft stor påverkan på 
judendomen är det naturligt att man sökt förklaringsmodeller genom myter. Lilith var en etablerad 
ikon för ondska, föreningen mellan henne och Gud blir därför en tydlig symbol för nedgång.  

Både i den goda och onda sidan finns man och kvinna i varandra; Lilith och Samael, Gud och 
Shekhinah, Adam och Eva. I den kabbalistiska traditionen måste en union förverkligas för att nå 
kunskap, vilken ger kunskapen en andligt upphöjd erotik aspekt.  Med denna syn är det givet att 125

de viktiga aktörerna i myterna kommer i par. Lilith och Samaels skapelse i den kabbalistiska 
traditionen indikerar att de tillsammans utgör en parallell till den androgyna gudomligheten:   126

The male is called Samael, and his female Lilith is always contained in him. Just as in the 
side of Holiness, so in the Other Side as well, male and female are contained in one another. 
(Zohar 1 148A, Sitrei Torah).   127

Den goda och den onda sidan speglar varandra, Lilith är en mörk motsats till Shekhinah och Samael 
till Gud. När en komponent i strukturen, Shekhinah, försvinner och ersätts av en annan, Lilith, 
förändrar det ordningen i hela riket och sätter igång ett förfall. Vid den messianska segern, när 
konungen återförenas med Shekhinah, kommer Lilith tillsist att utplånas.  Tills dess kommer hon 128

att härska över det heliga landet såsom Shekhinah gjort tidigare.  

 Raphael Patais. The Hebrew Goddess. Detroit: Wayne State University Press, 1990, s. 249, s. 252. 123

 Patai 1990, s. 250–251. 124

 Scholem 2002, s. 264. 125

 Patai 1990, s. 231. 126

 Patais 1990, s. 230. 127

 Patai 1990, s. 251. 128

!  av !25 30



Utdraget ur Zohar 3:69a, när Lilith till Rabbi Simeons förfäran görs till konungens partner, kan vara 
Liliths viktigaste ögonblick i mytologin, och etablerar hennes position som motpol till Shekhinah, 
och således till Gud. Raphael Patai menar att föreningen mellan Lilith och Gud symboliserar de 
förödande konsekvenserna efter förstörelsen av templet. Att låta konungen, en av Guds former, ta 
Lilith, en notorisk demon, till gemål är en talande symbol för förfall. Lilith och Samael är inte bara 
en spegling av det första paret, utan även av det gudomliga, därför kan Lilith ta Shekhinahs plats. 
Lilith kommer fortsätta verka i världen fram tills att ondskan är utplånad, och konungen återtar 
Shekhinah till sin hustru.  

4. Sammanfattning och slutsatser 

Frågeställningarna som undersökts i uppsatsen är följande:  

- Hur fungerar Lilith i den mytologiska världsbilden? Hur ser hennes relation ut till Gud, Adam, 
Eva och Samael? Vad kan relationerna säga om Liliths funktion i judisk mytologi? 

- Hur ser relationen ut i den judiska mytologin mellan Lilith och djuret som ofta får representera 
henne, ormen? 

I läsningen av källtexterna har det blivit tydligt att Lilith är en dynamisk figur som fyller en mängd 
funktioner i judisk mytologi. I Talmud nämns Lilith enbart ett par gånger, myten om henne 
utvecklas senare i Ben Siras alfabet. Wojciech Kosior lyfter fram att en möjlig funktion för Lilith i 
Ben Siras alfabet är att avlasta Evas synder från den tidigare rabbinska litteraturen. Genom att Lilith 
övertar Evas negativa egenskaper förstärks Evas roll som urmoder och hustru till Adam. Lilith och 
Eva delar flera kännetecken, och Lilith verkar ha inspirerats av Eva, som fick sina distinkta drag 
tidigare än Lilith. Både Lilith och Eva sammankopplas på olika sätt med ormen. Att Lilith får 
symboliseras av ormen i den kabbalistiska traditionen skulle kunna härledas till att ormen i äldre 
kulturer var en symbol för farliga och förföriska kvinnor, vilket är två av Liliths mest framträdande 
egenskaper. I den rabbinska litteraturen diskuteras Evas relation till ormen flitigt, därav är det också 
en möjlighet att Lilith och ormens symbolik har hämtats från myterna om Eva och ormen i 
paradiset, där ormen blir en symbol för frestelse och synd. Ormen förför Eva på samma sätt som 
Lilith förför mänskliga män, och både Lilith och ormen är utstötta och farliga.  

I den kabbalistiska traditionen härskar Lilith över ondskan, och fungerar som en motpol till 
godheten. Hon och Samael är en mörk spegling av både Adam och Eva och Gud och Shekhinah. 
Hos alla paren finns en fluiditet vad gäller kön, som manifesteras i en gemensam androgyn skapelse 
eller en sorts kollektiv form. I Treatise on the Left Emanation görs en parallell mellan Lilith och 
Samaels skapelse till Adams skapelse som androgyn varelse, och i Zohar görs samma liknelse men 
till den androgyna gudomligheten. Jämförelsen kan tolkas som ett uttryck för parens motsvarande 
roller i den goda och onda sfären. När Lilith görs till Guds tillfälliga gemål ersätter hon Shekhinah, 
det kvinnliga elementet av Gud, som härskare över det heliga landet. Denna union kan springa ur 
faktumet att Lilith är just en motpol till det gudomliga, och således ett givet substitut för Shekhinah 
för att på ett uppenbart sätt symbolisera förfallet efter templets fall. Lilith har parats ihop med flera 
olika män, men hennes huvudsakliga partner i den kabbalistiska traditionen är Samael, det vill säga 
Satan. Föreningen mellan dem etablerar Liliths roll som betydelsefull, ond figur. I Treatise on the 
Left Emanation är Lilith och Samael på toppen av den ondskefulla hierakin, och driver den 
konstanta kampen mellan gott och ont framåt tills en apokalyptiskt upplösning uppstår. Lilith 
fungerar som antagonist i ett narrativ som strävar mot godhetens seger. Liliths betydelse är som 
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störst i den kabbalistiska traditionen. Där är hon inte längre en simpel demon, utan blir till en 
ultimat ondskefull motkraft. Av allt att döma är hon betydelsefull för den mytologiska världsbilden 
som syns i Treatise on the Left Emanation och Zohar, hon driver i båda verk berättelsen framåt mot 
en apokalyptisk upplösning och messiansk seger.   

Avslutningsvis om Lilith i den judiska mytologin kan sägas att hennes relation till de andra 
aktörerna är talande för hennes roll som mörk antagonist. I den kabbalistiska traditionen härskar 
hon över ondskan tillsammans med Samael, en djävulsliknande figur och hennes huvudsakliga 
partner. I Treatise on the Left Emanation utgör Lilith en betydande komponent i konceptet om 
ondska, och i Zohar används hon som symbol för nedgången efter templets fall; genom att förena 
henne med Gud och föra bort Shekhinah tydliggörs konsekvenserna av templets förstörelse och den 
judiska exilen. Lilith och Samael utgör en demonisk spegling av både det gudomliga och det 
ursprungliga paret, vilket visar att Lilith inte är vilken demon som helst, utan en huvudsaklig 
ondskefull kraft. I Ben Siras alfabet är en möjlig funktion för Lilith att avlasta Eva från hennes 
gamla synder i den rabbinska litteraturen, och lösa tidigare exegetiska problem. Lilith är på sätt och 
vis en motsats till urmodern Eva, hon symboliserar missfall och spädbarnsdöd medan Eva står för 
moderskap. Går man lite djupare delar dock de två kvinnorna flera egenskaper, och att Lilith i den 
kabbalistiska traditionen symboliseras av ormen skulle delvis kunna härledas till Eva och ormens 
relation i den äldre rabbinska litteraturen.  
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