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1.	Inledning,	syfte	och	frågeställning	

	

1.1	Inledning	
I idéhistoriska grundkurser görs i regel ett hopp från antiken – dess tänkare och 
samhälle – till kyrkofadern Augustinus, som allt som oftast blir den förste kristne 
tänkaren vars filosofi studenterna får bekanta sig med. Men Augustinus av Hippo 
föddes först 354 efter Kristus, vilket innebär att kristendomen redan innan detta 
helgon hunnit utvecklat en världsåskådning.1 Att denna inte ges något större 
utrymme i undervisningen av idéhistoria kan säkert ha att göra med att det finns ett 
andra universitetsämnen som tar sig an ämnet: såsom religionsvetenskapen eller 
patristiken. Likväl vill jag mena på att det finns starka skäl till att idéhistorien inte 
kan lämna frågan om kristendomens utveckling och relation till andra 
tanketraditioner därhän med tanke på den avgörande betydelse kristendomen har 
haft för utvecklingen i Väst i stort.   
     Såsom nämnda grundkurser brukar redogöra för är det platonska arvet något som 
utmärker Augustinus verk. Detsamma gäller dock flera andra tidiga kristna tänkare, 
såsom Justinus Martyren (född cirka 100, död 165), Klemens av Alexandria (född 
cirka 150, död cirka 215) och Gregorios av Nazianzos (född cirka 330, död 390), som 
utvecklar sin trosuppfattning i en tid då det hellenistiska tankegodset dominerade 
alla samhällsområden.2 Att Nya Testamentet är skrivet på grekiska, trots att Jesus 
talade arameiska och dess författare var judar, vittnar om detta. Grekiskan var den 
tidens lingua franca, vilket var ett resultat av den grekiska kulturens dominans. 
     Av de grekiska antika filosofiskolorna är det platonismen som de tidiga kristna har 
enklast att knyta an till och ta till sig. Skälen till det kommer vi att försöka reda ut 
längre fram i denna uppsats.  
     Det jag i denna studie vill granska är vad som händer med det platonska 
tankegodset i mötet med kristendomen. Närmare bestämt ämnar jag utgå från den 
franske filosofen och filosofihistorikern Pierre Hadots förståelse av antik filosofi som 
en livsform.3 Enligt Hadot var målsättningen för de antika filosofiska skolorna inte 
först och främst att utarbeta metafysiska doktriner utan att utveckla en modell för 

																																																								
1	Peter	Brown,	Augustine	of	Hippo:	A	Biography	(Berkeley	&	Los	Angeles:	University	of	California	Press,	
2000	[1967]),	s.	7.	
2	Theodore	Sabo,	Christians	and	Platonists:	The	Ethos	of	Late	Antiquity	(Cambridge:	Cambridge	Scholars	
Publishing,	2015).	
3	Pierre	Hadot,	Exercises	spirituels	et	philosophie	antique	(Paris:	Albin	Michel,	2002	[1981]).	
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hur människan bör leva. Framstående kännare av antikens religiösa och filosofiska 
tänkande som filologen Endre von Ivanka och den historiske teologen Winrich Löhr 
har visat att flera av den kristna rörelsens apologeter och ideologiska ledare var 
influerade av de grekiska filosoferna och deras teorier om hur man ska leva.4 De 
försvarade en specifik levnadskonst och var inte sällan utbildade, eller påverkade, av 
filosofer från de antika filosofiska skolorna. Den nya religionen, understryker 
religionshistorikern Guy Stroumsa i Barbarian Philosophy: The Religious 
Revolution of Early Christianity, beskrevs av sina lärda motståndare som en 
barbarisk filosofi.5 Kristendomen uppfattades som en illegitim förening av primitiv 
uppenbarelsetro och rationellt filosofiskt tänkande. Den var en barbarisk företeelse 
eftersom den var icke-grekisk men likväl i någon mån en filosofi. Icke-kristna 
filosofer kommenterade därför de kristna strömningarna i sina verk och 
polemiserade mot dem, precis som de polemiserade mot andra filosofiska 
strömningar. Men denna polemik innebar också korsbefruktningar och försök att 
vända motståndarens argument och tankar till sin egen fördel. Detta ser vi inte minst 
bland många kristna tänkare som beskrev sig som filosofer och inte sällan använde 
sig av icke-kristet tänkande för att utveckla en kristen livsform och en kristen filosofi. 
     Det jag vill göra är därmed att se hur de tidiga kristna filosoferna och teologerna 
tar till sig av platonismens syn på hur man ska leva, men också vad de avfärdar i de 
platonska tankegångarna. På vilket sätt förändras platonismen i mötet med vid 
tidpunkten ännu nya religionen? 
     Jag har valt att titta på två kristna tänkare – Origenes (född 185–186, död cirka 
253) som har beskrivits som den förste systematiske teologen samt den viktigaste 
tänkaren för Östkyrkan, samt tidigare nämnde Augustinus.6 Detta kan verka som en 
motsägelse av vad jag skrivit ovan men Augustinus är den mest inflytelserika 
personen inom kyrkan i Väst – för såväl protestantismen som katolicismen. 
Dessutom är han den enskilda person som haft störst betydelse för att nyplatonska 

																																																								
4	Endre	von	Ivanka,	Plato	Christianus:	Übernahme	und	Umgestaltung	des	Platonismus	durch	die	Väter	
(Einsiedeln:	Johannes-Verlag,	1990)	&	Winrich	Löhr,	”Christianity	as	Philosophy:	Problems	and	
Perspectives	of	an	Ancient	Intellectual	Project”	i	Vigiliae	Christianae,	volym	64,	nr	2	(2010),	s.	160–188.		
5	Guy	G.	Stroumsa,	Barbarian	Philosophy:	The	Religious	Revolution	of	Early	Christianity	(Tübingen:	
Tübingen	Mohr,	1999),	s.	8–26.	
6	Hugh	Thomson	Kerr,	The	First	Systematic	Theologian:	Origen	of	Alexandria	(Princeton:	Princeton	
Theological	Seminary,	1958).	Det	bör	nämnas	att	Henri	Crouzel	hävdat	att	Origenes	inte	bör	ses	som	en	
systematisk	teolog	utan	som	en	mystiker.	Se	Henri	Crouzel,	”Origène	est-il	un	systématique?”	i	Henri	
Crouzel,	Origéne	et	la	philosophie	(Paris:	Aubier,	1962),	s.	179–215.	
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tankegångar fortsatt påverka filosofins utveckling i Väst.7 Därmed är det i högsta grad 
motiverat att studera vad det platonska arvet innebär för Augustinus för att utreda 
frågan om platonismens betydelse för kristendomen. Vad jag anser är nödvändigt att 
göra är dock att sätta in hans tankar i en större kontext av situationen för 
kristendomen under, och åren innan, hans levnadstid samt det samhälle som omgav 
honom. 
					Augustinus och Origenes tillhör båda de så kallade kyrkofäderna, som har lagt en 
bas för kristendomens lära. I Beginning to Read the Fathers summerar den 
amerikanske prästen Boniface Ramsey att det krävs fyra kriterier för att någon ska 
tillhöra det hundratal som räknas som kyrkofäder.8 Att han levde under 
kristendomens tidiga period (i första hand mellan mitten av det första århundrandet 
och 700-talet), att han levde ett heligt liv – i betydelsen ägnat åt Gud, att hans lära 
kan klassas som ortodox, alltså i enlighet med kyrkans vedertagna lära, samt att 
denne har erkänts som kyrkofader av kyrkan.9 Att jag väljer att studera influenser 
från platonismen hos två kyrkofäder beror på att kyrkofäderna formade 
kristendomen till det den skulle bli.10 Hur två av de mest inflytelserika kyrkofäderna 
påverkades av platonismen är alltså av betydelse för att förstå kristendomens 
förhållningssätt till denna filosofiska inriktning överlag. 
     Samtidigt levde de två tänkare jag kommer att studera i väsensskilt olika 
kontexter. Båda levde visserligen under det långlivade romarriket men medan 
Origenes miste sin far under förföljelserna av de kristna och under hela sitt liv 
tillhörde en minoritetsreligion levde Augustinus under en tid då kristendomen hade 
hunnit bli imperiets officiella religion. Detta kan naturligtvis ha kommit att prägla 
deras tänkande och skrivande. 

																																																								
7	Peter	King,	”Augustine's	Encounter	with	Neoplatonism”,	The	Modern	Schoolman,	volym	82,	nr	3	(2005),	s.	
213–226.	Här:	213.	
8	Boniface	Ramsey,	Beginning	to	Read	the	Fathers	(London:	SCM	Press,	1993),	s.	4–7.	
9	Man	brukar	skilja	på	grekiska,	latinska	och	syriska	kyrkofäder	och	med	tanke	på	att	kyrkan	har	splittrats	
i	olika	inriktningar,	såsom	exempelvis	katolicism	och	grekisk	ortodox	kristendom,	har	kyrkofäder	olika	
ställning	inom	de	olika	riktningarna.	Augustinus	är	exempelvis	en	av	katolicismens	viktigaste	kyrkofäder	
medan	han	har	en	mindre	viktig	ställning	i	den	ortodoxa	kyrkan,	inte	minst	då	den	förkastar	hans	
arvsyndlära.	Men	han	anses	ändå	vara	ett	helgon	och	en	av	kyrkans	andliga	ledare	även	för	den	grekiska	
traditionen.	För	en	diskussion	om	detta	se	exempelvis:	C.	Papademetriou,	”Saint	Augustine	in	the	Greek	
Orthodox	Tradition”	https://www.goarch.org/-/saint-augustine-greek-orthodox-tradition.	På	samma	sätt	
är	flera	av	de	syriska	och	grekiska	kyrkofäderna	också	kyrkofäder	för	kristendomen	i	Väst,	alltså	den	
romersk	katolska	kyrkan,	såsom	exempelvis	Origenes	och	Gregorius	av	Nyssa.	
10	Ramsey,	Beginning	to	Read	the	Fathers,	s.	17.	
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     Augustinus och Origenes var bägge influerade av icke-kristen filosofi, och har inte 
sällan beskrivits som platoniker.11 Med tanke på att den platonska traditionen är 
oerhört rik och komplex i sin utveckling kommer jag att göra en nödvändig 
avgränsning genom att framför allt fokusera på likheter mellan Augustinus och 
Origenes och de idéer vi kan härleda till Platons dialoger. Ett eventuellt problem med 
detta är att Augustinus först och främst var påverkad av det som brukar kallas 
nyplatonismen. Augustinus var, som inte minst Hadot visat, djupt influerad av 
Plotinos. Jag söker dock inte efter direkta utan snarare diskursiva influenser och 
menar därför att det är ett viktigt komparativt arbete att undersöka Platon, Origenes 
och Augustinus i en gemensam konstellation för att därigenom blottlägga hur idéer, 
som vi kan härleda till Platon, påverkade kristet tänkande. 
     Jag kommer att översätta citat från böcker som inte finns översatta till svenska, 
med undantag från texter skrivna på engelska som citeras i originalspråk. 

	

1.2	Syfte	och	frågeställningar	
Syftet med denna uppsats är att undersöka vad som händer med de platonska 
tankarna om en filosofisk livsform i mötet med kristendomen, detta genom att utgå 
från två av de viktigaste kyrkofäderna – Origenes och Augustinus och deras kontext. 
Frågeställningarna som uppsatsen ska besvara är därför: Vad händer med den 
platonska synen på hur man ska leva som filosof i mötet med kristendomen? Vad 
väljer kyrkofäderna att ta till sig, vad väljer de bort och vad tillför de? Och vad kan 
man se som möjliga förklaringar till deras förhållningssätt? 

	

1.3	Uppsatsens	disposition	
Jag kommer efter denna inledning att beskriva den teoretiska ram jag använder mig 
av i uppsatsen, min metod och källor, forskningsläge och avgränsning. Därefter 
presenterar jag platonismen – dess framväxt och utveckling och vad en platonsk 
livsform samt en nyplatonsk livsform är för något. 
     I nästa avsnitt beskriver jag den tidiga kristendomen och dess kontext – vad det är 
för samhälle som kristendomen växer fram i och hur relationen mellan kristendomen 

																																																								
11	Se	exempelvis	avsnittet	”Augustine	as	Platonist”	i	Laela	Zwollo,	St.	Augustine	and	Plotinus:	the	Human	
Mind	as	Image	of	the	Divine	(Leiden:	Brill,	2019),	s.	68–73.	Ilaria	L.E.	Ramelli	är	en	forskare	som	nyligen	
beskrivit	Origenes	som	kristen	platonist.	Se	”Origen	and	the	Platonic	Tradition”	i	Religions	Volym	8,	
Nummer	2,	s.	1–20.	Här:	1.	
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och filosofin ser ut. Därefter har jag ett avsnitt om Origenes liv och samtid och ett om 
Augustinus liv och samtid. Efter detta påbörjas själva analysen där jag först söker 
efter den livsform som den tidige kyrkofadern Origenes argumenterar för, och 
därefter den som helgonet Augustinus pläderar för. Jag avslutar med en 
slutdiskussion och förslag på vidare forskning. 

	

2.	Teoretisk	ram,	metod	och	källor	
Den teoretiska ram jag tänkt använda mig av är Pierre Hadots förståelse av antik 
filosofi som en levnadsmodell eller livsform. Jag kommer härnäst att närmare 
beskriva denna utgångspunkt samt den metod och de källor som jag tänkt använda 
mig av för att genomföra denna undersökning.	
	

2.1	Teori:	Hadots	förståelse	av	antik	filosofi	
Den franske filosofen och historikern Pierre Hadot är numera svår att bortse från när 
man studerar antik filosofi. Hans tolkning och studier av antiken, utvecklade i bland 
annat Exercises spirituels et philosophie antique (1981) och Qu'est-ce que la 
philosophie antique (1995), har kommit att prägla vår förståelse för denna period och 
dess filosofer. Hadot revolutionerade läsningen av antikens tänkare genom att föreslå 
att antik filosofi skilde sig i grunden från modernare filosofiska skrifter genom att 
den inte eftersträvade att utforma en dogmatik eller en sammanhållen förklaring av 
världen utan att antikens texter måste förstås som ”andliga övningar”.12 
     Pierre Hadot menar alltså att mycket av den moderna förståelsen av antiken har 
byggt på en felläsning där man utgått från att det skribenterna eftersträvat varit just 
att utforma en komplett förklaring av världen. De andliga övningarna syftar, enligt 
Hadot, istället till att hjälpa skribenten, och i vissa fall även textens läsare, att öva sig 
i ett visst förhållningssätt till livet. Mer specifikt syftade filosoferandet till att lära sig 
att leva, men också, såsom Sokrates deklarerar i Platons Faidon, att förbereda sig för 
att dö.13 För detta krävdes i sin tur också att man praktiserade ett visst sätt att vara. 
     Vidare menar Hadot att de texter som producerades i de antika skolorna ska 
förstås just som ett undervisningsmaterial, som skulle användas i syfte att skapa en 
dialog med dess läsare och på det viset forma dem. Att det i de antika filosofernas 

																																																								
12	Resonemanget	i	detta	avsnitt	är	en	sammanfattning	av	Hadot,	Exercises	spirituels,	s.	19–304.	
13	Platon,	Faidon	64a,	Skrifter.	Bok	1,	övers.	Jan	Stolpe	(Stockholm:	Atlantis,	2000),	s.	222.	
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verk finns påståenden som motsäger varandra har förbryllat historiker. Men Hadot 
menar att det inte är förvånande om man förstår dem som underlag för vidare 
samtal. ”/D/et filosofiska verket är alltid implicit en dialog...”.14 
     Det betyder dock inte att verken saknar konklusioner. Enligt Hadot var det en 
självklarhet för alla antikens filosofiska skolor; det vill säga såväl stoiker, som 
epikuréer, platoniker, cyniker eller skeptiker, att filosofi handlade om ett sätt att leva. 
Detta i en tid långt ifrån den moderna uppfattningen av filosofin som ett 
professionellt ämne och akademisk disciplin. Att vara filosof var under antiken inte 
specifikt förknippat med att studera, producera nya tankar eller teorier, eller ens att 
sätta ord på vissa tankegångar, utan vem som helst som levde i enlighet med en 
filosofisk skola kunde med rätta titulera sig filosof. Liknande den definition av 
filosofen som ges i Platons Gästabudet där filosofen beskrivs som den som älskar 
vishet.15 De olika antika filosofiska skolorna utvecklade därmed olika livsformer i 
enlighet med skolans uppfattning om det rätta sättet att leva och vara. De krävde alla 
en transformation av dess utövares personligheter och filosoferandet var ämnat som 
ett hjälpmedel i denna strävan. Antikens tänkare var med andra ord övertygade om 
den enskilda människans kapacitet att förändras och förbättras och de anslöt sig 
också alla till tron på människans fria vilja då utan denna vore den eftersökta 
transformationen omöjlig. 
     Även om de antika skolorna inte hade som främsta mål att utveckla teorier om 
världens beskaffning innebär det dock inte att man inte ägnade sig åt teoretisk 
reflektion. Sådan fyllde nämligen en tydlig funktion – att styra tankarna åt rätt håll, 
och bort från det oväsentliga. Och enligt Hadot var det främst de som var nya för 
filosofin som skulle ägna sig åt detta teoretiska sökande då det innebar en övning för 
deras kapacitet till logiskt resonerande. 
     Kanske tydligast exemplifierar Hadot sin syn på hur antika tänkare blivit 
misstolkade genom att peka på den stoiske kejsaren och filosofen Marcus Aurelius, 
som härskade i Rom mellan 161 och 180. Marcus Aurelius Självbetraktelser (skriven 
cirka år 167) hade länge beskrivits av filosofihistoriker som ett verk fullt av pessimism 
på grund av Aurelius minst sagt dystra beskrivningar av sin omvärld. Hadot pekar 
bland annat på Aurelius beskrivning av allt relaterat till kroppen eller det som 
människor anser vara värdefullt. Marcus Aurelius skrev om dessa utan försköningar, 

																																																								
14	Hadot,	Exercises	spirituels,	s.	66.	
15	Platon,	Gästabudet	204b,	Skrifter.	Bok	1,	övers.	Jan	Stolpe	(Stockholm:	Atlantis,	2000),	s.	185.	
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med vad som kan verka som dystra deskriptioner som till exempel: ”Dessa eftersökta 
maträtter är inget annat än fågel eller griskadaver, detta falerniska vin är bara 
druvjuice... och vad gäller sex är det bara ett gnidande av genitalier följt av ett kort 
anfall och lite slem.”16 
     Enligt Hadot har historiker gjort ett betydande misstag när de har tolkat detta som 
uttryck för Aurelius pessimism, då skrifterna i själva verket var hypomnemata, det 
vill säga dagliga personliga anteckningar och reflektioner som inte var ämnade för 
några läsare utan syftade till det egna utvecklandet.17 Filosofi var under antiken inte 
en fråga om att utveckla doktriner utan om att ändra sitt liv, något som också krävde 
ett nytt perspektiv på saker. Det Marcus Aurelius skrifter syftade till var att påminna 
sig själv om att se klart på saker – att de mänskliga bekymren rör meningslösa 
småaktigheter. Genom att se saker för vad de i själva verket är, istället för att värdera 
dem i enlighet med allmänna uppfattningar om dem, ämnade stoikerna att uppnå ett 
ointresse för saker som inte är i grunden väsentliga. Formeln är, enligt Hadot, ”att 
vara likgiltig inför oväsentliga saker”.18 Kejsarfilosofen syftade med andra ord aldrig 
till att formulera en filosofisk doktrin och hans texter måste förstås som andliga 
övningar. 
     I Marcus Aurelius finner vi också en strävan som var gemensam för alla de antika 
filosofiska strömningarna – att bryta upp med sociala konventioner och etablerade 
fördomar. Dessa sågs nämligen som uttryck för de mänskliga passionerna – att följa 
konventioner, även sådana om vad som är framgång och inte, är förknippat med en 
strävan efter att bli accepterad eller ännu hellre beundrad i andras ögon. Driften att 
uppnå berömmelse och andra människors beundran sågs som förkastligt av alla 
antika skolor. 
     Vår moderna förståelse av vad filosofi är för något har enligt Hadot kommit att 
präglas av ämnets utveckling från medeltiden och framåt. Hadot argumenterar för att 
det är under medeltiden som det sker ett skifte i synen och det praktiska utövandet av 
filosofin. Ett skifte som han härrör till två saker: framväxten av universiteten och 
kristendomens utveckling. I och med framväxten av det medeltida universitet börjar 

																																																								
16	Marcus	Aurelius,	Meditationer	6.13.	Den	enda	svenska	översättningen	från	1976	har	av	någon	anledning	
inte	med	den	sista	delen	av	meningen,	om	sex.	Jag	har	därför	gjort	en	egen	översättning	utifrån	
originalversionen	samt	den	engelska	översättningen	i:	Marcus	Aurelius,	Meditations	(New	York:	The	
Modern	Library,	2002),	övers.	Gregory	Hays,	s.	153.	
17	Arnold	I.	Davidson,	”Introduction”	i	Philosophy	as	a	Way	of	Life:	Spiritual	Exercises	from	Socrates	to	
Foucault,	Pierre	Hadot	(Oxford:	Blackwell	Publishers,	1995)	s.	10–11.	
18	Hadot,	Exercises	spirituels,	s.	66.	
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filosofin, och därmed även filosofin, att ”akademiseras” och förlora sin funktion som 
livskonst, menar Hadot. Universitetens filosofikurser syftar inte, såsom antikens 
filosofiska skolor, till att forma studenterna som människor, skriver Hadot, och 
tillägger: ”I den moderna universitetsfilosofin är filosofi uppenbarligen inte längre ett 
sätt att leva, en livsstil, förutom möjligen i bemärkelsen filosofilärarens livsstil.”19  
     Under medeltiden sker också en annan utveckling som Hadot menar kommer att 
påverka filosofins karaktär – kristendomen institutionaliseras och det skapas en 
uppdelning mellan de andliga övningarna, som blir till en del av den ”kristna 
andligheten” och filosofin, som blir betraktat som något för sig – som ett redskap för 
att förse teologin med ett, i Hadots ord: ”konceptuellt men enbart teoretiskt 
material”.20 Detta trots att de tidiga kristna, inte minst kyrkofäderna, hade anslutit 
sig till tanken om att utveckla en filosofisk livsform. 

	

2.2	Metod	och	källor	
Metoden i denna uppsats är sammanvävd med min teori, nämligen Hadots förståelse 
av den antika filosofin som jag redogjort för i 2.1. Genom en närläsning av utvalda 
texter av Origenes och Augustinus kommer jag att söka efter vad man kan se för 
likheter, men också skillnader, i den livsform de förespråkar och det platonska 
idealet. Detta för att söka förklara på vilket sätt de kristna tänkarna tog till sig eller 
förkastade platonismen. 
     Den bok av Hadot som jag främst utgår ifrån är Exercices spirituels et philosophie 
antique från 1981, som är den första bok där Hadot samlar sina teorier om hur den 
antika filosofin ska läsas. 
     När det kommer till skrifter av Augustinus och Origenes kommer jag att analysera 
två böcker av Augustinus. Den ena är Confessiones (Bekännelser från cirka 397), 
litteraturhistoriens första självbiografi som även är filosofiskt viktig och bär på 
tydliga platonska drag. Det är dessutom Augustinus mest kända litterära verk.21 Den 
andra är De libero arbitrio (Om viljans fria val skriven mellan 387 och 395) där jag 
dock begränsar mig till att läsa de två första av bokens tre volymer. De libero arbitrio, 
som inte finns översatt till svenska utan jag läser en engelsk översättning, är en av 
Augustinus tidiga texter, som han skrev strax efter sin konvertering till 

																																																								
19	Ibid.,	s.	298.	
20	Ibid.,	s.	72.	
21	Ragnar	Holte,	”Inledning”	i	Augustinus,	Bekännelser	(Malmö:	Artos	bokförlag,	1990),	s.	4–6.	
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kristendomen.22 Den är också, likt hans andra tidiga böcker, en dialog, inspirerad av 
den platonska traditionen som han tagit del av i form av Ciceros dialoger. De libero 
arbitrio berör också typiskt ”platonska” frågor om vad lycka innebär och i vilken mån 
vi har en fri vilja. Frågor som är direkt relaterade till hur människan bör sträva efter 
att leva. Dialogen erbjuder därmed ett ypperligt tillfälle att se beröringspunkter och 
skiljelinjer med den platonska livsformen. 
     För Origenes menar jag att den viktigaste boken att studera är Peri Archon (Om 
grundsanningarna, troligen skriven någon gång mellan år 219 och 225) som är 
Origenes försök att skapa en kristen dogmatik och bitvis jämför kristendom med 
grekisk filosofi.23 Något problematiskt med detta verk är att det inte överlevt i sin 
ursprungliga form utan den version vi har tillgång till idag är en översättning från 
grekiska, som Origenes skrev på, till latin som gjordes av italienaren Rufinus på 300-
talet och som ansetts av många för otillförlitlig. Det har dock blivit alltmer accepterat 
inom forskningen att Rufinus översättning är mer tillförlitlig än vad man tidigare har 
trott.24 
     Det finns utan tvivel andra texter av Origenes och Augustinus som är viktiga för 
förståelsen av det platonska inflytandet över deras tänkande. För att inte helt förbise 
dessa, i de punkter där det är avgörande betydelse för förståelsen av mitt 
forskningsområde, kommer jag att använda mig av sekundärlitteratur. En viktig källa 
där är Pierre Hadots Exercis spirituels som utöver att presentera Hadots huvudtes 
om hur antik filosofi bör förstås också ger gott om exempel, bland dessa även på hur 
kristna tänkares, Augustinus inkluderad, förståelse av filosofin som livsform. Men jag 
kommer även att använda mig av annan litteratur om den tidiga kristendomen – 
såsom Sébastien Morlets Christianisme et philosophie och Boniface Ramseys tidigare 
nämnda Beginning to Read the Fathers.25 Ytterligare en del texter som jag kommer 
ta till hjälp berör specifikt relationen mellan Augustinus/Origenes och platonismen – 
dit hör till exempel enskilda kapitel i John Dillons The Golden Chain: Studies on the 

																																																								
22	Augustinus,	On	the	Free	Choice	of	the	Will,	On	Grace	and	Free	Choice	and	Other	Writings,	red.	och	övers.	
Peter	King	(Cambridge:	Cambridge	Univeristy	Press,	2010).	
23	Forskare	har	varit	oeniga	kring	när	detta	verk	ska	ha	skrivits	men	jag	utgår	här	från	den	övertygande	
argumentationen	av	G.W.	Butterworth	i	”Introduction”	i	Origenes,	On	First	Principles	(London:	Society	for	
Promoting	Christian	Knowledge,	1936),	s.	vii–viii.	
24	Karen	Jo	Torjesen	Hermeneutical	Procedure	and	Theological	Method	in	Origen's	Exegesis	(Berlin:	Walter	
de	Gruyter,	1986),	s.	18.	
25	Sébastien	Morlet,	Christianisme	et	philosophie:	Les	premières	confrontations	(Paris:	Le	livre	de	poche,	
2015).	
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Development of Platonism and Christianity och antologin Neoplatonism and Early 
Christian Thought.26 
     Jag behöver givetvis också relatera Origenes och Augustinus skrifter till Platons, 
och i viss utsträckning även till andra platonikers då det är de platonska influenserna 
jag söker efter. När det gäller Platon kommer jag främst att utgå från fyra dialoger: 
Faidon, dialogen där Sokrates tar farväl av sina vänner och resonerar kring döden 
och själens natur, Staten som ytterligare fördjupar förståelsen av människans 
tredelade själ och dess relation till idévärlden samt Gästabudet och Faidros som 
båda huvudsakligen handlar om kärlekens natur men samtidigt också om 
människans relation till kunskap och det gudomliga. 
 

2.3	Forskningsläge	och	avgränsning	
Diskussionen om kristendomens förhållande till platonismen är på intet sätt ny. Det 
finns åtskilliga böcker och akademiska undersökningar som redan har kartlagt 
kopplingen mellan kristendomen och influenserna från platonismen, och då särskilt 
nyplatonismen, hos kyrkofäder som Augustinus och Origenes. Det är därför ingen lätt 
uppgift att ens överblicka all litteratur på området. Dessutom försvåras uppgiften att 
undersöka detta ämne ytterligare av att Origenes och Augustinus båda var 
exceptionellt produktiva författare som har skrivit massvis med böcker, traktat och 
predikningar. 
     Jag har dock, trots idogt sökande, inte kunnat se att det specifika ämne jag vill 
utreda i denna uppsats – vad de tidiga kristna gör med platonismen som livsform – 
är utforskat i någon större utsträckning. Pierre Hadot konstaterar till exempel, som 
jag skrivit ovan, att dessa kyrkofäder bibehöll den antika förståelsen för vad filosofi är 
för något, men utan att närmare beskriva på vilket sätt de tog till sig de antika 
tankarna och utvecklade sina teorier om hur man som kristen bör leva filosofiskt. Det 
är uppenbart att frågan berörs i flertalet böcker och vetenskapliga artiklar som 
studerar Origenes eller Augustinus tänkande (flera av dem kommer jag att knyta an 
till eller citera) men utan att dess författare systematiskt utreder specifikt den 
frågeställning som vägleder denna uppsats: hur platonskt tänkande nyttjades av 
Origenes och Augustinus för att formulera en specifik kristen livsform. 

																																																								
26	John	Dillon,	The	Golden	Chain:	Studies	on	the	Development	of	Platonism	and	Christianity	(Aldershot:	
Variorum,	1990)	och	Neoplatonism	and	Early	Christian	Thought,	red.	H.J.	Blymenthal	&	R.	A.	Markus	
(London:	Variorum,	1981).	
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     På detta sätt hoppas jag att detta kan vara ett bidrag till såväl den internationella 
men kanske särskilt den svenska idéhistoriska debatten vilken, som nämnts tidigare, 
i mycket lämnat frågan om religion till religionsvetare, teologer och patristiker. 
Idéhistorikerna Anton Jansson och Hjalmar Falk skrev för något år sedan i Lychnos 
om den svenska idéhistoriska analysen av religionen.27 De visar att religion och 
teologi blivit ämnen som glömts bort av idéhistorikerna. Detta är en viktig 
påminnelse, men vad som behövs är också idéhistoriska studier av religiösa fenomen 
som inte minst komplicerar våra invanda föreställningar om vad tro och religiositet 
innebär då dessa är specifika för vår historiska kontext. Genom att fokusera på 
platonska tankar hos Origenes och Augustinus kan vi därför, förhoppningsvis, lära 
oss att gränsen mellan filosofi och teologi inte är dragen en gång för alla samt att 
filosofi ofta kan vara religiös på samma sätt som religion kan vara filosofisk. I alla fall 
om den anses, såsom den ansågs under antiken, vara ett sätt att leva. 
     Det kan alltså vara läge här att poängtera avgränsningen för min uppsats. Jag 
ämnar inte på något sätt att utreda kopplingen mellan platonism och kristendom i 
sig. Inte heller platonismens påverkan på kyrkofäderna Origenes och Augustinus 
utan en avgränsning görs genom att utgå från Pierre Hadots förståelse av antik 
filosofi som ett sätt att leva. Det innebär att jag till exempel inte kommer att titta på 
de gemensamma drag som finns i Platons och kyrkofädernas metafysiska tankar – 
förutom när dessa får en direkt påverkan för deras förståelse av hur man som 
människa bör leva. 
     En annan avgränsning jag valt att göra är att just titta på platonismens betydelse 
för de livsformer Origenes och Augustinus utvecklar. Det hade varit tänkbart att titta 
på vilket inflytande alla de antika skolorna överlag haft för dessa kristna tänkare. 
Augustinus bär tydliga drag av stoicism och såsom den svenske filosofen Tomas 
Ekenberg har visat kan man till och med hitta kopplingar till epikurismen i den 
latinske kyrkofaderns syn på frågan om hur en människa kan uppnå lycka, även om 
han drar andra slutsatser än epikuréerna.28 Valet att utgå specifikt från platonismen 
grundar sig både i att det praktiskt är en rimlig avgränsning i och med att jag är insatt 
i Platons filosofi sedan tidigare och till exempel skrev om denna i min B-uppsats, men 
också i att det är ett etablerat faktum att den filosofiska skola som gjorde störst 
																																																								
27	Anton	Jansson	&	Hjalmar	Falk,	”Religion	i	det	svenska	idéhistorieämnet”,	Lychnos	årsbok,	årgång	2017,	
s.	74–92.	
28	Tomas	Ekenberg,	”Augustine	on	eudaimonia	as	life	project	and	object	of	desire”,	i	Platonism	and	
Christian	Thought	in	Late	Antiquity,	red.	Panagiotis	G.	Pavlos,	Lars	Fredrik	Janby,	Eyjólfur	Kjalar	Emilsson	
&	Torstein	Theodor	Tollefsen	(London:	Routledge,	2019)	s.	281–283.	
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avtryck på den tidiga kristendomen var platonismen. En viktig anledning till detta är 
att under 200-talet uppnår nyplatonismen en närmast hegemonisk roll i romarriket, i 
kölvattnet av epikurismens och stoicismens progressiva försvinnande samt 
nyplatonismens omslutande av stoicism och aristoteliska tankegångar.29 Jag 
fördjupar detta ämne i avsnittet nedan om den tidiga kristendomen.  
     Ytterligare en avgränsning jag har tvingats till med tanke på att detta är en C-
uppsats och den omfattning det innebär är att jag har valt att fokusera på ett av 
Origenes verk och två av Augustinus, såsom nämnts under avsnittet om källor. 

	

3.	Platonismen	
Jag ger i detta avsnitt en väldigt kort introduktion till platonismens utveckling samt 
vad den platonska livsformen, både hos Platon och de senare nyplatonikerna, 
innebär. 

	

3.1	Platonismens	framväxt	och	utveckling	
Den grekiske filosofen Platon (född 427 f. Kr., död 348 f. Kr.) behöver på sätt och vis 
ingen närmare presentation. Platon anses tillsammans med Aristoteles ha lagt 
grunden för det västerländska tänkandet och han är utan tvivel en av historiens mest 
inflytelserika filosofer. Platon var en produktiv skribent och mycket, om än inte alla, 
av hans skrifter finns bevarade. En del av de skrifter som någon gång har tillskrivits 
Platon är dock idag omstridda och kan ha skrivits av studenter på den akademi som 
Platon grundande. Akademin, grundad i Aten, var det första lärosätet för högre 
lärande och fortsatte drivas i niohundra år. Under den perioden kom dock Akademin 
att förändras ett flertal gånger och ha olika karaktär och inriktningar. Detsamma 
gäller platonismen som brukar delas in i tre perioder: den antika platonismen, 
mellanplatonismen och nyplatonismen. Den antika sträcker sig från Platon till år 80 
f. Kr. då mellanplatonismen tar vid. Det blir under denna period vanligt att försöka 
systematisera Platons tänkande och skapa doktriner. Man påbörjar också en 
sammanslagning av olika filosofiska strömningar – en del av mellanplatonikerna tar 

																																																								
29	Hadot,	Exercises	spirituels,	s.	53.	
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till sig av Aristoteles filosofi medan andra slår samman Platon med stoikernas 
tankar.30 
     Den sista av platonismens perioder kallas nyplatonismen och dateras till 200-talet 
fram till 500-talet. Nyplatonism kallas den nytolkning av platonismen som utvecklas 
av Plotinos (född 204/205, död 270), som också är strömningens främste 
företrädare. Utöver Platon var Plotinos också influerad av Aristoteles och stoikerna. 
Hans samlade skrifter finns bevarade i Enneaderna.31 Plotinos fick en rad efterföljare 
som gick i hans fotspår och fortsatte utveckla nyplatonismen, bland dem Iamblichus 
och Porfyrios. 
     Plotinos menade själv att det han försökte göra inte var att utveckla en ny filosofi 
utan att tolka och försvara Platons ursprungliga tankar – som Plotinos menade hade 
missförståtts. Det är främst Platons metafysik som Plotinos vidareutvecklade genom 
att definiera ett sammanhållet system för att förklara den världsbild som Platon i sina 
skrifter bara ger en skymt av. 

	

3.2	Den	platonska	livsformen	
Som Hadot beskriver det hade alla de antika filosofiska skolorna till mål att 
åstadkomma en förändring, eller snarare en transformation, av dem som 
praktiserade deras filosofi. En förändring som skulle uppnås genom en praktik – ett 
visst sätt att leva. 
     Av de filosofiska skolorna skulle man kunna hävda att platonismen är den som i 
minst utsträckning präglas av en tydlig levnadsform eller livsstil.32 I en grov 
förenkling kan man sammanfatta några av de andra skolorna som att cynikerna levde 
i fattigdom och bröt medvetet mot sociala normer, epikuréerna drog sig undan det 
politiska livet och ägnade sig åt att njuta av de saker människan kan ha kontroll över 
och stoikerna genomförde övningar som skulle hjälpa dem att se saker för vad de är 
och inte fästa sig vid sådant som är obetydligt eller bortom deras makt att påverka. 
     Den platonska livsformen kanske kan kategoriseras som mer subtil, då dess 
utövares huvudsakliga strävan är att vända bort sin uppmärksamhet från det 
värdsliga och banala mot det väsentliga: det våra sinnen inte kan förnimma utan bara 
																																																								
30	Hela	stycket	är	en	sammanfattning	av	innehållet	i	”Platonism	and	the	Platonic	Tradition”,	Encyclopedia	
of	Philosophy,	Encyclopedia.com,	https://www.encyclopedia.com/humanities/encyclopedias-almanacs-
transcripts-and-maps/platonism-and-platonic-tradition	[hämtad	08/08	2019].	
31	Eyjólfur	Kjalar	Emilsson,	”Plotinus”,	Routledge	Encyclopedia	of	Philosophy.	
https://www.rep.routledge.com/articles/biographical/plotinus-ad-204-5-70/v-1	[hämtad	08/08	2019].	
32	Faktauppgifterna	är	hämtade	ur	Jan	Stolpe,	”Förord”	i	Platon,	Skrifter.	Bok	1,	s.	10–13.	



	 16	

kan nås med tankeverksamhet, genom att söka visheten. En strävan som Platon i 
Staten, i det som lär vara den allra mest kända filosofiska bilden – den om grottan – 
titulerar för vridningskonsten.33 Människorna som lever instängda i grottan måste 
träna sig i att vrida sina huvuden för att vända sin uppmärksamhet bort från den 
skuggvärld de har framför ögonen mot ljuset bakom sig som strålar från solen. Vad 
detta ljus står för har det skrivits hyllmeter om och går kanske inte kort att utreda här 
men låt oss konstatera att det går att identifiera som Platons kända idévärld, eller den 
allmängiltiga sanningen och kunskapen som människan kan ta del av bara genom att 
gå bortom de egna passionerna som kroppen ständigt gör oss till offer för. Övningen, 
som Hadot kallar det, syftade också till att ge perspektiv på de betydelselösa 
mänskliga bekymren och därmed hjälpa utövaren att klara av att gå igenom 
svårigheter.34 
     Pierre Hadot identifierar flera metoder, eller andliga övningar, som platonikerna 
praktiserade som en del i denna strävan. De presenteras nedan. 
 

3.2.1	Dialogen	som	övning	
Den platonska dialogen är enligt Hadot svår att skilja från den sokratiska, som 
kommit att bli Sokrates signum. Hadot menar att den platonska dialogen alltid är 
sokratisk till sin karaktär – ett samtal där det inte är slutsatserna som är det centrala 
utan vägen dit. Hadot citerar den tyskfranske filosofen och filosofihistorikern Victor 
Goldschmidt som skrivit: ”Dialogen vill forma snarare än informera”.35 För Platon är 
samtalet en del i en dialektisk övning, det vill säga en praktik för att nå längre i den 
rena tankeverksamheten. Dialektiskt prövas idéer mot varandra i en anda av att 
tillsammans gemensamt nå en sanning som inte kan uppenbaras bara genom att 
förlita oss på våra sinnesintryck. Samtalet är ämnat att testa tankar och gå på djupet i 
ett ämne genom att vrida och vända på det så att man uttömmer alla möjliga synsätt i 
frågan. Med andra ord handlar det om såväl en intellektuell som en andlig övning, 
menar Hadot. Andlig genom att dialogen dels syftar till att närma sig den 
allmängiltiga sanningen – eller det Platon själv kallar ”det verkligt goda” som ”varje 
själ strävar efter”.36 Men också andlig genom att den intellektuella utmaningen som 
dialogen utgör blir ett sätt att föras bort från det vardagliga. All tankeverksamhet är 

																																																								
33	Platon,	Staten	518d,	Skrifter.	Bok	3,	övers.	Jan	Stolpe	(Stockholm:	Atlantis,	2000),	s.	298.	
34	Hadot,	Exercises	spirituels,	s.	52.	
35	Ibid.,	s.	46.	
36	Platon,	Staten,	505d,	Skrifter.	Bok	3,	övers.	Jan	Stolpe	(Stockholm:	Atlantis,	2003),	s.	282.	
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för Platon en metod att vända sig mot det Goda, och för själen att rikta sig mot det 
gudomliga och bort från det som våra sinnen kan uppfatta. 37 
 

3.2.2	Förberedelse	för	döden	
Såsom tagits upp ovan syftade alla antikens skolor till att utveckla en filosofi som 
både lärde en att leva och, i sokratisk anda, att dö. För Platon handlar det dock inte 
bara om förberedelse inför dödsögonblicket i sig utan om att bildligt dö för den 
kroppsliga världen. Som tydligast blir detta i dialogen Faidon, som tecknar det sista 
samtalet som Sokrates har med sina vänner, sittandes i fängelse, inför sin stundande 
avrättning. Genomgående i denna dialog är hur Sokrates tröstar sina vänner genom 
att gång på gång peka på att döden medför själens befrielse från den kropp som hållit 
fast den och förhindrat den från att ”gripa det rena”.38 
     Sokrates förklarar vidare att man behöver rena sig inför döden. ”Och rening visar 
sig väl då vara vad vi redan tidigare har utvecklat i resonemanget; att man avskiljer 
själen så mycket som möjligt från kroppen och vänjer den vid att förtäta sig och 
samla ihop sig själv för sig själv från alla delar av kroppen och leva på det sättet så 
mycket den kan, ensam för sig själv både i nuvarande tid och i kommande tid, 
frigörande sig från kroppen som en boja?” 39 Sokrates fastslår vidare att det vore 
löjligt om en man ordnat hela sitt liv ”så att han fick leva så nära döden som möjligt – 
men sedan blev upprörd när döden kom.”40 Enligt det platonska synsättet ska den 
som strävar efter att nå det gudomliga redan under sin livstid vara som död för denna 
värld, kroppen och dess förnimmelser samt leva för att rikta sin uppmärksamhet 
bortom allt detta, mot något högre stående. Närmare bestämt, hävdar Hadot, är det 
väsentliga att själen frigör sig från de kroppsliga passionerna ”för att uppnå 
tänkandets oberoende”.41 Detta är nära förknippat med den platonska synen på 
kroppen som en grav eller ett fängelse, som håller tanken fastkedjad vid det 
materiella och det egna. Hadot skriver: ”Att öva sig i att dö är att öva sig i att dö för 
sin individualitet, för sina passioner, för att se sakerna i perspektivet av det 
universella och det objektiva.”42 Att lära sig att dö är alltså en övning i att nå bortom 
sig själv och de drifter som håller fast oss, eller att välja bort det förnimbara. Det 
																																																								
37	Hadot,	Exercises	spirituels,	s.	39–47.	
38	Platon,	Faidon	67b,	s.	227.	
39	Ibid.	67c,	s.	227–228.	
40	Ibid.	67d–e,	s.	228.	
41	Hadot,	Exercises	spirituels,	s.	49.	
42	Ibid.,	s.	50.	
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platonska tillvägagångssättet för att uppnå detta är enligt Hadot att öva sig i att 
koncentrera ”tanken på sig själv, en meditationsansträngning, en inre dialog”.43 
     Vad är det då för ”passioner” som åsyftas? Det är enkelt att föreställa oss att det 
handlar om kroppsliga drifter såsom sexualdrift, aggressivitet eller önskan att frossa i 
mat och dryck. 
     I Staten redogör Platon för detta i samband med att han beskriver den tyranni som 
de individuella passionerna innebär. Dessa passioner kommer, enligt Platon, särskilt 
till uttryck i drömmarna då vi förlorar all kontroll över oss själva. I drömmarna tar sig 
fruktansvärda drifter i uttryck. ”... då slumrar den förståndiga och fredliga delen av 
själen, som ska styra över den andra, och då flyger den vilda djuriska delen upp, fylld 
av mat och vin, skakar av sig sömnen och försöker ge sig ut att tillfredsställa sina 
drifter. I den situationen är den löst och befriad från all skamkänsla och klokhet, och 
då, ska du veta, tillåter den sig vad som helst.”44 Hadot lyfter fram en ytterst konkret 
metod som Platon föreslår för att undvika sådana drömmar: att vara i balans och 
nykter och se till att innan sömnen väcka sin rationella del till liv genom att 
underhålla den med vackra ord och tankar och uppnå en tydlig självmedvetenhet. Till 
det kan tillföras att Platon också argumenterar för vikten av att man undviker att 
svälta eller övergöda begärsdelen inom sig samt lugnar ner den stridbara delen och 
”undviker att bli aggressiv mot någon och går till sängs utan upprördhet”. Utifrån sin 
teori om själens tre beståndsdelar argumenterar Platon alltså för att man behöver 
tämja två av dessa och väcka den bästa delen, förnuftet, till liv. ”/d/å är det snarast i 
det läget, ska du veta, som han kan gripa sanningen, och då blir synerna i hans 
drömmar som minst brottsliga.”45 
     Även om det i resonemanget ovan kan verka som att det är främst de köttsliga 
lustarna som bekymrar Platon förklarar han i sin lära om själens tre delar, som 
främst utvecklas i Staten, att den sämre av de tre delarna styr över annat än kroppens 
begär. Den ”begärande delen” av själen är också den som får människor att ha en 
”omättlig hunger efter rikedomar”, att begå stöld och förräderi, bryta eder eller andra 
överenskommelser, visa hänsynslöshet mot föräldrar och brista i respekt mot 
gudar.46 
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44	Platon,	Staten	571c,	s.	374.	
45	Ibid.	571d–572b,	s.	374.	
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     Kopplat till detta är något som också är gemensamt för alla de filosofiska skolorna 
under antiken – ett ifrågasättande av det som människor i allmänhet värderar såsom 
rikedom, heder och njutning. Hadot skriver att de andliga övningarna för alla antika 
filosofiska skolor handlar om att vända sig mot de ”äkta värdena: sanningen, 
kontemplationen, det enkla livet och den enkla glädjen i att existera”.47 
     Att öva sig i att vara död för denna värld är för Platon, menar Hadot, ett sätt att 
ändra perspektiv genom att gå från att fokusera på de individuella passionerna till ett 
värdsligt och objektivt perspektiv där mänskliga problem verkar betydelselösa i 
jämförelse. ”Däri ligger ett fundamentalt tema för de platonska andliga övningarna. 
Tack vare det kommer man att bibehålla lugnet vid olyckan.”48 

	

3.3	Nyplatonsk	livsform	
Den platonism som de tidiga kristna kom i kontakt med, influerades av och brottades 
med var i första hand mellan- och nyplatonikernas. Indelningen i tre platonska 
perioder: Platons, mellanplatonikernas och nyplatonikernas är något omstridd då all 
sådan uppdelning skett i efterhand. Nyplatonikerna själva ansåg sig vara trogna 
efterföljare av Platons arv.  
     Ändock är det tydligt att de platonska tankarna som utvecklas på 200-talet och 
blomstrar en bra bit in på 500-talet på platser som Alexandria, Rom och Aten 
vidareutvecklar platonismen i en ny riktning.49 En som bland annat innebär en 
mycket mer utpräglad religiös form – där Platons tes om en annan, bättre och mer 
äkta tillvaro, bortom den våra sinnen kan uppfatta, blir till tron på en alstrande kraft, 
kallad ”det Ena” eller ”det Goda”, som är skälet till att allt i universum skapas. Det 
första som det Ena genererar är ”Intellektet”, där de platonska formerna går att finna 
– eviga och oföränderliga enheter som möjliggör existensen av allt det vi kan 
förnimma.50 För en del av nyplatonikerna tar sig också deras filosofi i uttryck i direkt 
religiösa praktiker. Iamblichos (född cirka 240, död 325) menade till exempel att den 
intellektuella övningen inte var tillräcklig utan att det krävdes även ritualer för att 
frigöra och rädda själen från dess värdsliga och kroppsliga realitet.51 

																																																								
47	Hadot,	Exercises	spirituels,	s.	64.	
48	Ibid.,	s.	52.	
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50	Lloyd	Gerson,	”Plotinus”,	The	Stanford	Encyclopedia	of	Philosophy	(Fall	2018	Edition),	red.	Edward	N.	
Zalta,	https://plato.stanford.edu/archives/fall2018/entries/plotinus/.	
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     Nyplatonikerna kommer också att uppta många av tankarna och dragen från andra 
antika skolor. Hadot beskriver hur den stoiska moralen integreras i nyplatonismen 
mot slutet av antiken. Han skriver: ”Den andliga spiritualiteten beskrivs till exempel 
på ett helt och hållet stoiskt vis som en transformation av vilja, som identifierar sig 
med den Gudomliga viljan.”52 Nyplatonikerna kommer också att tidigt inkorporera 
mycket av Aristoteles tankar i sin förståelse av världen.53 
     De platonska föreställningarna om hur livet bör levas består dock till stora delar. 
”Den platonska traditionen var trogen Platons andliga övningar”, skriver Hadot, men 
tillägger en skillnad: ”... i nyplatonismen spelar uppfattningen om andlig utveckling 
en mycket mer explicit funktion än hos Platon själv.”54 Nyplatonikerna formulerar 
mer utvecklade teorier än Platons om själens utveckling, och uppstigandet till det 
gudomliga. ”Den andliga utvecklingens etapper motsvarar stadier i dygd vars hierarki 
beskrivs i flera nyplatonska texter.”55 Sammanfattningsvis kan man säga att hierarkin 
går ut på att man först ska uppnå en rening av själen genom att koppla bort den från 
kroppen och dess drifter, därnäst lära känna och förstå den värld som kan uppfattas 
med sinnena, och slutligen kan själen konvertera till ”Intellektet och det Ena”.56 
Nyplatonikern Porphyrios (född 234, död 303) har sammanfattat den platonska 
traditionen som att den handlar om att ägna sig åt två övningar (meletai): ”å ena 
sidan att eliminera tankarna på allt som är förgängligt och kroppsligt, å andra sidan 
vända sig mot Intellektets aktivitet”.57 För nyplatonikerna tar sig denna första 
målsättning i uttryck genom en praktisk asketism som bland annat innebar att de var 
vegetarianer. 
     En annan viktig tanke var för nyplatonismens grundare Plotinos att människans 
själ i sin rena, opåverkade form, kom ur och åter kunde komma att tillhöra det 
gudomliga intellektet. Under livets gång förändrar människor sin själ och fördärvar 
den därmed. Hadot menar att det är detta som gör att de andliga övningarna är 
fundamentala i Plotinos filosofi. För honom handlar den filosofiska verksamheten om 
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att frigöra själen från det ”överflödiga”. Som en skulptör som hugger ut en staty ur en 
sten ska människan hugga ut sin själ och befria den.58  
     Att frigöra själen handlar vidare om att frigöra den från passioner som håller 
tillbaka själen från att vara i sin allra mest sanna och rena form. Genom en moralisk 
rening kan man vidare uppnå förståelse: ”Det är också till de andliga övningarna som 
man får vända sig för att lära känna inte bara själen utan även Intellektet, och 
framförallt det Ena, principen för alla saker.”59  
     I själva verket är målsättningen att på så vis också nå och bli ett med det Ena. Häri 
är det platonska arvet oerhört tydligt hos Plotinos och nyplatonikerna i stort – 
målsättningen för deras filosofiska praktik var att lämna individualiteten för att ta del 
av det allmänna högre intellektet.	
	

4.	Den	tidiga	kristendomen	
Här ges en kontextualisering av det samhälle som kristendomen växer fram och först 
utvecklas i, med betoning på relationen till filosofin. Jag beskriver sedan den kontext 
som Origenes och Augustinus befann sig i och ger en kort biografisk översikt av deras 
liv. 

	

4.1	Relationen	kristendom	–	filosofi	
Kristendomen föds och utvecklas i det romerska imperiet i en judisk kontext. Trots 
att Romarriket använde latin som officiellt språk var det grekiska språket och den 
grekiska kulturen dominerande över stora delar av riket, särskilt den östra. Det 
innebar att de tidiga kristna var i kontakt med och förhöll sig till den grekiska 
kulturen, i synnerhet dess filosofiska skolor. Det har ofta framställts som att det 
under denna period fanns en konflikt mellan kristendomen och den hellenistiska 
kulturen. Kyrkofaderns Tertullianus berömda ord: credo, quia absurdum (jag tror 
därför att det är absurt) har tolkats som en attack på filosofins krav på logiskt 
resonemang.60 
     Vidare bidrog den tyske kyrkohistorikern och teologen Adolf von Harnack (född 
1851, död 1930) till etablerandet av uppfattningen att kristendomen kommit att 
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”helleniseras” så till den grad att en majoritet av de kristna dogmer kunde härledas 
till grekisk filosofi. Harnack sökte att ”avhellenisera” kristendomen för att hitta 
tillbaka till dess ursprungliga budskap och den judiska förståelsen av det 
gudomliga.61 Många har dock senare kritiserat Harnacks tes. 
     Den franske filologen Sébastien Morlet menar att bägge beskrivningar som 
beskrivits ovan är felaktiga. Han menar att det är en grov generalisering både att 
påstå att de tidiga kristna var i opposition med den hellenistiska kulturen och att säga 
att kristendomen ”helleniserades”. I Christianisme et philosophie, från 2015, 
argumenterar han för det första för att Tertullianus citat ovan är taget ur sitt 
sammanhang och riktade sig mot en kristen motståndare, inte som ett argument mot 
filosofin. Morlet menar vidare att det inte är rimligt att tala om en ”hellenisering” av 
kristendomen eftersom de tidiga kristna redan från början tillhörde den hellenistiska 
kulturen som präglad östra delen av romarriket. De tidiga kristna såg från början att 
mycket av det som kristendomen stod för återspeglades i de filosofiska skolornas 
tankegångar och sökte förklara detta med teorier om att Platon och andra filosofer 
kanske mött Moses och påverkats av honom, eller att Gud kanske gett en gudomlig 
insikt till de grekiska filosoferna. I vilket fall som helst fann de sällan filosofin som 
något som skulle förkastas eller bestridas. 
     Ett sätt där de tidiga kristna, Origenes inkluderad, utan tvivel påverkades av den 
grekiska filosofin var den allegoriska läsningen av Bibeln. Mindre influerade direkt av 
de grekiska filosoferna dock än av den judiske tänkaren – Filon från Alexandria (född 
cirka 25 f. Kr, död cirka 40 e. Kr.) som i sin tur hade sökt skapa en syntes mellan 
grekiskt tänkande och judendom. Filon hade också ägnat sig åt en allegorisk läsning 
av Torahn. Även om en sådan läsning redan hade existerat långt tidigare i den judiska 
traditionen, var det Filons allegoriska tolkningar som inspirerade flera av de kristna 
kyrkofäderna såsom Klemens av Alexandria och Origenes.62 Origenes var övertygad 
om att det fanns en andlig läsning av Bibeln. I Contra Celsum skriver han att: 
 
  ...Ordet vill så gärna att det ska finnas visa personer bland de troende att 
 i syfte att träna upp åhörarens intelligens döljer han visa saker under 
 mysterier och lindar in andra i problem.63 
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     Morlet vänder sig också mot en beskrivning av den tidiga kristendomen som talar 
om två tendenser – en positiv och en kritisk till filosofin. Enligt honom handlar det 
om nyanser i olika syn på filosofin.  
     Samtidigt konstaterar dock Morlet att det bland filosofer fanns en aversion 
gentemot kristendomen och de kristna, som därför ofta fick motstå attacker. Kritiken 
gick främst ut på två argument: att kristendomen var en ny påhittning och att 
kristendomen, till skillnad från filosofin, var irrationell.64 
     De kristna svarar på dessa attacker genom att hävda att kristendomen är den 
”sanna filosofin”. Med ”filosofi” använde de då ordet i den antika bemärkelsen, som 
Hadot har visat på – filosofi som sätt att leva sitt liv. De var de sanna filosoferna 
eftersom de menade på att de genom sin livsstil realiserade det filosofiska idealet att 
leva i enlighet med sina principer.65 Historikern och exegeten Larry W. Hurtado har 
menat att de tidiga kristna också i praktiken introducerade ett nytt sätt att leva i det 
romerska riket:  
 
 ... early Christianity was unusual in its emphasis on social and 
 behavioral practices ascentral in the religious commitment required of 
 adherents, in some of the specifics of what was required of adherents, 
 and in the seriousness with which this emphasis was pursued...66 
 
     De kristna försvarade sig också mot de hellenistiska filosofernas attacker genom 
att hävda såväl rationaliteten i sin tro som dess långa historiska rötter. Sébastien 
Morlet konstaterar att genom att försvara sig mot filosoferna och hävda 
kristendomens giltighet som ”sann filosofi” öppnade man samtidigt upp för en 
möjlighet att integrera just filosofin med det kristna tänkandet.67 

	

4.2	Origenes	liv	och	samtid	
Origenes föddes 185 i Alexandria. En stad i Egypten som grundades på 300-talet f. 
Kr. av Alexander den stores egne arkitekt och var under romarriket dess andra största 
stad, efter Rom. Alexandria var romarrikets bildningscenter med sitt berömda 
bibliotek, som under sin höjdpunkt ska ha innehavt mellan 490 tusen och 700 tusen 
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bokrullar och universitet Mouseion, som lockade till sig forskare från andra länder.68 
Båda projekten påbörjades redan 295 f. Kr och var fortfarande i funktion under 
Origenes livstid.69 
    Alexandria var också ett center för kristendomen i den östra delen av Romarriket 
och hade en betydande judisk befolkning. 
     När Origenes växer upp pågår en aggressiv förföljelse av kristna och Leonidas, som 
ett flertal forskare menar var Origenes egen far, blir martyr när Origenes bara är 17 år 
gammal.70 Enligt Origenes biograf, historikern Eusebius, som runt 340 skrev det 
viktiga verket Ekklisiastike historia (Kyrkohistoria), var Origenes så pass villig att gå 
samma öde till mötes att hans mor fick gömma hans kläder för att han inte skulle 
kunna gå ut och själv bli en kristen martyr.71 
     Enligt Eusebius var den orädde Origenes bara 18 år gammal när han tog över 
ansvaret för den kristna akademin i Alexandria, som tidigare hade drivits av Klemens 
av Alexandria. Detta eftersom andra kristna lärare hade tvingats bort från staden av 
stadens dåvarande ledare, Aquila.72 
     Det var inte bara de hedniska representanterna för romarriket som Origenes fick 
strida mot under sitt liv. Han hade också en konflikt med den kristne biskopen i 
Alexandria – Demetrius. Något som slutligen ledde till att han lämnade Alexandria 
för gott år 231, då han bosatte sig i Palestina. Där fortsatte han skriva och undervisa. 
Under pogromerna mot kristna som lanserades av Decius år 250-1 blev Origenes 
utsatt för en plågsam tortyr.73 
     Detta att Origenes under hela sitt liv påverkades av förföljelserna mot kristna kom 
att präglas hans skrifter. Origenes tillhör, precis som andra av de tidigaste 
kyrkofäderna, de så kallade apologeterna. Det vill säga de kristna tänkarna som 
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ägnade huvuddelen av sitt skrivande åt att försvara kristendomen från attackerna 
från såväl judiska som hedniska tänkare.74 
     Eusebius berättar också att Origenes levde ”filosofiskt”.75 Och förklarar vidare att 
Origenes undvek att dricka vin eller äta något mer än nödvändigt, att han ibland 
fastade, begränsade sin sömn och alltid sov direkt på marken istället för på en säng.76 
Redan kyrkohistorikern Arthur Cushman McGiffert noterade i sin översättning av 
Kyrkohistoria från 1890 att det blir vanligt under 300-talet (då boken skrevs) att 
beskriva ett asketiskt liv som just ”filosofiskt”. Vidare förklarar McGiffert att detta 
asketiska ideal som etableras bland kristna under Origenes samtid och de kommande 
seklen hade sin bakgrund delvis i de rådande tankarna inom den samtida filosofin. 
McGiffert pekar på den starka dualistiska betoningen av skillnaden mellan ande och 
materia och behovet av att prioritera den förras behov framför de kroppsliga.77 
     Origenes var väl bekant med de platonska skrifterna och var, enligt de flesta 
forskarna i ämnet, elev till platonikern Ammonius Saccas, som också var lärare till 
nyplatonismens grundare – Plotinus.78 

	

4.3	Augustinus	liv	och	samtid	
Kyrkofadern Augustinus föddes år 354 i Nordafrikanska staden Thagaste, som ligger i 
nutida Algeriet. Thagaste var vid denna tid en del av det senantika romarriket, som år 
380, under kejsarna Theodosius I, Gratianus och Valentinianus II, gör kristendomen 
till imperiets officiella religion. Redan sedan tidigt 300-tal hade dock kejsare 
Konstantin I, som konverterat till kristendomen, radikalt förändrat situationen för 
imperiets kristna. Medan Origenes under hela sin livstid var verksam i en situation av 
förföljelse av kristna växte däremot Augustinus upp i en tid då kristendomen 
omfamnats av imperiets ledare. Konstantin I konverterade till kristendomen i slutet 
av sitt liv och satte stopp för förföljelserna av kristna. Larry W. Hurtado har dock 
påpekat att det inte var Konstantins omvändelse som gjorde kristendomen 
framgångsrik utan tvärtom ska man förstå det som att det var kristendomens 
framfart som fick kejsare Konstantin att omfamna kristendomen. Hurtado förklarar 
kristendomens exceptionellt snabba tillväxt under de tre första seklen med att den 
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främst berodde på: ”a combination of the power of persuasion, whether in preaching, 
intellectual argument, 'miracles' exhibiting the power of Jesus' name, and simply the 
moral suasion of Christian behavior, including martyrdom.”79 
     Hurtado noterar dock att det sker en viktig förändring bland de kristna 
företrädarna i och med upptagandet till att bli statsreligion. Istället för att ha rollen 
som förföljda martyrer ser vi under denna period exempel på kristna ledare som 
använder sig av den nya positionen till att istället förfölja andra trosinriktningar: 
 
 Granted, however, the adoption of Christianity as the state religion of the 
 Roman Empire and in subsequent regims produced thereafter a more 
 ambiguos story in which Christian leaders sometimes used imperial 
 authority coercively against other religious groups.80 
 
Augustinus föddes in i en kristen familj med en djupt troende katolsk mor, som han 
ofta porträtterar i sina skrifter. Hans egen väg till att kyrkan var dock lång och tog 
många omvägar. Augustinus beskriver själv i De beata vita, från 386–387, att skälet 
till detta var kopplat till att det i Nordafrika rådde en antiintellektuell inställning i 
kristna kretsar.81 Han flyttar vid 16-års ålder till Kartago, som vid den tidpunkten var 
det romerska imperiets främsta stad i Nordafrika. Efter att under en tid undervisa i 
Thagaste återvänder han till Kartago, där han bor tills han är 30 år.82 
     I sitt mest kända verk, Bekännelser, berättar Augustinus hur hans filosofiska 
intresse väcks till liv när han läser den romerske filosofen och statsmannen Cicero, 
som var kraftigt influerad av Platon. I De beata vita skriver Augustinus om de 
Nordafrikanska kristna församlingarnas ”barnsligt vidskepliga” avståndstagande från 
filosofiskt sökande drev honom till att ansluta sig de gnostiska manikéerna. ”Jag 
litade hellre på dem som ville ge mig förnuftsskäl än på dem som bara befallde mig 
att tro”.83 Men med åren börjar Augustinus att alltmer ifrågasätta manikéernas lära. 
Bland annat efter ett möte med en av manikéernas ledare som visar sig inte kunna 
besvara de frågor som Augustinus har. Ett besök i Milano blir avgörande för att få 
Augustinus att röra sig bort från manikéerna och hitta tillbaka till sin 
barndomsreligion. I Milano träffar Augustinus på en helt annan kristen miljö än den i 
																																																								
79	Larry	W.	Hurtado,	Destroyer	of	the	Gods,	s.	5.	
80	Ibid.	
81	Holte,	”Inledning”	i	Bekännelser,	s.	8.	
82	Brown,	Augustine	of	Hippo,	s.	26.	
83	Från	De	beata	vita,	citerad	i	Holte,	”Inledning”	i	Bekännelser,	s.	8.	
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Nordafrika, en som är öppen för filosofiska diskussioner.84 Han kommer dit när han 
är 30 för att undervisa i retorik och möter först biskopen Ambrosius, som Augustinus 
söker upp på grund av dennes vältalighet.85 Genom Ambrosius träffar Augustinus 
också Simplicianus, som var Ambrosius lärare och kommer att få en avgörande 
betydelse för Augustinus omvändelse till kristendomen. För Simplicianus berättar 
Augustinus att han läst nyplatonikernas skrifter och får till svar att det var bättre än 
att läsa andra filosofer, som skrivit böcker: ”fulla av falskhet och bedrägeri, och som 
byggde på kosmiska makter; i nyplatonikernas skrifter trängde sig emellertid Gud 
och hans ord in på alla sätt.”86 
     Augustinus skriver i flera texter om betydelsen som nyplatoniker hade för hans 
tänkande.87 I Bekännelser skriver han att Gud genom en man ”vars högmod var 
hejdlöst” försåg Augustinus med ”några av nyplatonikernas böcker”.88 Vidare riktar 
han sig till Gud och beskriver att när han läst dessa och: 
 
 ... där fått uppmaningen att söka den okroppsliga sanningen, såg jag 
 dina osynliga egenskaper i ditt verk; fastän jag slogs tillbaka förstod 
 jag vad min förmörknade själ inte tilläts skåda, jag var säker på att du 
 fanns, att du var oändlig (men inte fyllde ändliga eller oändliga rum), 
 att du sannerligen var den som alltid är densamme, som inte till någon 
 del och inte genom någon förändring blir någon annan, eller 
 annorlunda.89                                                                                                                                                                 
 
I skriften De beata vita (från cirka 386–387) är Augustinus något mer specifik och 
uppger att läsandet av några av Plotinos böcker eller traktat förde honom på rätt 
bana efter hans desillusion med manikeismen.90 Exakt vilka av Plotinos skrifter det 
handlade om specificerar Augustinus inte men modern forskning har konstaterat att 
han måste ha varit bekant med stora delar av de nyplatonska traktaten Enneaderna. 
Troligen har han också läst Plotinos lärjunge Porphyrios och eventuellt 
nyplatonikerna Iamblichos, Apuleius och matematikern Nikomakos från Gerasa.91 
     Augustinus beskrivning av sin egen intellektuella utveckling vittnar om två 
motstridiga men samexisterande kristna förhållningssätt till den antika filosofin 
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under det sena 300-talet. En anti-intellektuell miljö bland kristna kretsar i 
Nordafrika som kontrasteras mot en filosofiälskande mer öppen inställning bland de 
lärda kristna i Italien. Det är väsentligt att notera att det är i denna mer öppna miljö 
som Augustinus upplever att han får svar på de frågor han brottats med och därmed 
kan ”hitta hem” till kristendomen. En kristendom som är villig att ta till sig av 
tankegångar från andra traditioner. 

	

5.	Analys	
Efter att ha presenterat den kontext som Origenes och Augustinus kommer ur ämnar 
jag att i detta avsnitt nu titta på hur dessa två tänkare tog till sig av de platonska 
tankegångarna om filosofin som livsform, samt på vilket sätt de gick ifrån 
platonismen och nyplatonismen för att utveckla en egen, kanske specifikt kristen 
livsform. 

	

5.1	Origenes	livsform	
Origenes kan, såsom fastslagits ovan i denna uppsats, ses som den förste kristne 
systematiske teologen. Hans Peri Archon sammanfattar inledningsvis allt som 
kristendomen, genom Bibeln, har kunnat sluta sig till om hur världen är uppbyggd 
och fungerar. Vidare går Origenes in på det som inte är säkerställt i Skrifterna men 
som han tillåter sig att spekulera kring. I Origenes fall blir metafysiken något som 
ofta knyts till människans liv. På detta sätt anknyter han medvetet till den antika 
filosofi som han utbildades i. Redan genom att kalla sitt verk Peri Archon ställer sig 
Origenes mitt i en bredare filosofisk tradition som beskriver de första tingen för vårt 
universums tillblivelse och utveckling. En mängd verk med titeln Peri Archon 
författades nämligen av nyplatoniker och aristoteliker.92 Därigenom, betonar Ilaria 
Ramelli, importerar Origenes för första gången en icke-kristen filosofisk tradition in i 
kristendomen.93 
     Teologihistorikern Winrich Löhr har också argumenterat för att läroplanen på 
Origenes skola i Alexandria i mycket överensstämde med nyplatonikernas Plotinos 
och Porfyrios skolor i det att eleverna studerade etik först efter att man studerat 
naturvetenskap. Detta eftersom etiska frågor uppfattades som kopplade till 
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förståelsen av kosmos. Löhr menar vidare att alla ämnen vid Alexandrias skola för 
kristen teologi, under Origenes ledning, hade till uppgift att forma studenterna som 
människor: 
 
 It is the soul which is the focus on all levels of instruction, it is by 
 attending to the soul that the disciple is lead to the goal of fully realizing 
 his human potential, his rational essence . . . The educative process is 
 explicitly guided by the Delphic axim 'Know yourself' (Gnothi seauton)–
 –Origen's school promised to convey a knowledge of self that leads to 
 knowledge of God.94  
  
Med andra ord, fortsätter Löhr, på samma sätt som Plotinos och Porfyrios skolor 
syftade till att forma studenternas etiska liv även genom rent metafysiska 
diskussioner om naturens väsen så syftade Origenes skola till att på ett filosofiskt vis 
forma nya levnadssätt för de kristna.  
     Peri Archon inleds med ett fastställande av grundprinciperna för kosmos. Dessa är 
först och främst Gud, Kristus och den Helige Ande. Genom dessa tre principer som 
tillsammans bildar den gudomliga enheten skapas rationella varelser, änglar, 
himmelens sfärer och världen. Redan här, i denna utläggning av alltings tillkomst och 
tillblivelse, är det dock klart att Origenes målsättning med att förklara världens 
grundbeskaffenhet syftar till att få oss att förstå hur vi ska leva. Det han beskriver är 
ett kosmiskt drama som handlar om hela universums fall och förlossning. Mot andra 
filosofiska skolors determinism betonar Origenes exempelvis redan i förordet till Peri 
Archon att den kristna skapelseläran utgår ifrån en radikal frihet som hos människan 
visar sig i möjligheten att välja att göra gott: 
  
 Ur detta följer, också, att vi förstår oss själva som att vi inte är föremål 
 för tvång, så till vida att vara tvungna att även mot vår vilja göra gott eller 
 ont. För om vi har fri vilja, kan vissa krafter driva oss att synda, och 
 andra hjälper oss till frälsning; vi är i vilket fall inte tvungna att med nöd 
 agera varken rätt eller fel...95  
 
Det är i skarven mellan de olika krafter som genomsyrar världen, där det gudomliga 
drar oss mot det Origenes kallar evigt liv och det världsliga får oss att fastna i döden 
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och synden, som den kristna filosofin kan intervenera. Den kan hjälpa oss att vrida 
oss ut ur fallet. På detta sätt kan vi notera ett tydligt platonskt drag i Origenes analys 
av Guds och världens natur då han likt Platon betonar vridningskonstens betydelse. 
     Origenes beskriver Guds natur som en icke-kroppslig evighet och enhet som för 
vår världsliga, fallna blick är ”obegriplig och omätbar”. Med en liknelse som 
ofrånkomligt leder tanken till Platons grott- och solliknelse i Staten förklarar 
Origenes varför den gudomliga naturen är omöjlig för människan att förstå. 
 
 Precis som om vi skulle se någon som knappt är kapabel att tolerera en 
 ljusstråle från en liten lampas ljus och vi skulle vilja beskriva för en 
 sådan person solens klarhet och prakt skulle vi då inte behöva säga att 
 solens prakt är obeskrivlig och omätbart mycket bättre och praktfullare 
 än allt ljus som han såg? Så är det också med vårt sinne när det är 
 fängslat i köttets och blodets bojor och, genom sin delaktighet i sådant 
 material, blivit håglöst och trögare...96 
 
Fallet från det paradis som möjliggjorde vår enhet med det gudomliga har gjort oss 
instängda i något som liknar Platons grotta i Staten. Samtidigt menar Origenes att 
eftersom våra ögons natur inte kan iaktta själva solen – det skulle göra oss blinda – 
behöver vi den materiella världen för att kunna få del av ljuset som väller in, likt 
solstrålar som skiner in från paradiset. Allt som finns till i tid och rum, till och med 
rummet och tiden själva, är därför gåvor från Gud. Skapelsen finns till för att vi fallna 
varelser ska kunna vända tillbaka till de gudomliga tingen genom att lära oss den 
vridningskonst som det kristna livet ska vara. För att förklara hur detta ska gå till 
beskriver Origenes den mänskliga naturen och finner i den ett element som är likt 
den gudomliga – intellektet, νοος på grekiska, som genom att vara icke-materiellt till 
sin natur har ett släktskap med Gud. Intellektet är en ”intellektuell bild” av Gud och 
kan på detta sätt möjliggöra för människan att i viss utsträckning förstå den 
gudomliga naturen – särskilt om intellektet ”är renat och åtskilt från den kroppsliga 
materian”.97 Allt detta är slående likt de platonska tankarna om att med hjälp av 
förnuftet nå kunskap om det högre allmängiltiga. 
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     Hos Origenes är världen den plats där det gudomliga ljuset kan skina in så att 
människor av egen fri vilja kan välja det goda. Vi kan därför se att det Platon kallade 
vridningskonsten, som innebär människors förmåga att vrida sig ut ur grottan och se 
de gudomliga tingen kopplas av Origenes lika mycket till viljan som till förnuftet. 
En annan avgörande skillnad mellan Origenes och Platon är att hos Origenes handlar 
denna vridningskonst inte bara om individens räddning utan om alltings 
omvändelse. Om världen, för Platon, var skapad av en demiurg som använde sig av 
idévärlden som en ritning för att forma världen menade Origenes, som vi sett, att 
allting skapades genom Sonen, med andra ord Kristus. Det är därför han i sista boken 
av Peri Archon, där han diskuterar frälsningen och redogör för hur människan ska 
leva, skriver att det sanna moraliska livet innebär en imitation av Guds avbild, 
nämligen Jesus, som är alla tings urbild: ”Av denna anledning är Kristus framställd 
som en förebild för alla troende... genom att ha honom som guide på dygdens svåra 
väg... kan vi, genom att imitera honom, bli delaktiga i den gudomliga naturen”.98 
Även Platon hade en tanke om att vi skulle imitera Gud, men här ser vi att den kristna 
livsformen handlar om en imitation av Jesu liv. Det är i Jesus, fortsätter Origenes 
längre fram i detta avslutande kapitel, som vi finner vår måttstock, närmare bestämt: 
 
 ... i hans klokhet, rättvisa, måttlighet, dygd, visdom, disciplin, som 
 existerar i Gud och som kan existera i människa genom flit och imitation 
 av Gud; precis som Herren säger i Evangeliet: Var barmhärtiga, så som 
 er fader är barmhärtig och Var alltså fullkomliga såsom er fader i 
 himlen är fullkomlig.99 
 
Den serie dygder som Origenes framhåller liknar den antika filosofins, och kanske 
speciellt platonismens dygder, såsom vishet, rättvisa, kunskap och måttlighet. 
Skillnaden är att dessa dygder tolkas utifrån Jesu liv och den bibliska skriftens 
berättelse om vad som är ett gott liv. Om vi därför ska vara så barmhärtiga som 
fadern är barmhärtig, och så fullkomlig som fadern är fullkomliga, måste vi förstå hur 
barmhärtig fadern är. Därför är det viktigt att betona att Origenes i Peri Archon 
försvarade tanken om en apokatastasis, det vill säga att alla – till och med de fallna 
demonerna – ska skänkas evigt liv genom uppståndelsen: 
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 Det finns en uppståndelse av de döda och det finns straff av de döda, 
 men inte för evigt. För när kroppen straffas så renas själen gradvist och 
 återställs till sist till sin gamla ställning. Bestraffningen av onda 
 människor, och av demoner, har ett slut och både de onda och 
 demonerna ska ges tillbaka sin förlorade ställning.100 
  
Den kristna livsformen får alltså sin måttstock i denna radikala barmhärtighet som 
utlovar alla straffs upphörande och alla människors eviga liv. De kristna måste 
däremot vara beredda att leva efter denna regel då Guds väsen i slutänden är denna 
räddande barmhärtighet. Genom att de kristna är barmhärtiga så som fadern är 
barmhärtig kan de hjälpa världen att bli befriad från helvetets plågor som 
människan, genom sitt fall, dömt den till.  
     Kravet på att människan ska imitera Gud visar också på en annan skillnad som har 
med den kristna livsformen att göra och det är ansvaret för medmänniskorna, till och 
med för demonerna i helvetet som till sist måste befrias av Guds barmhärtighet. För 
då människan, just genom att vända sig bort från Gud, har inlett fallet in i döden och 
därför på sätt och vis skapat helvetet som straff för sina synder, har hon ett ansvar att 
leva det liv som Gud i slutändan är: den radikala barmhärtigheten. 

	

5.2	Augustinus	livsform	
Även hos Augustinus är hans metafysiska utläggningar av betydelse för hans syn på 
hur människan bör leva. I synnerhet hans förståelse av tid. Augustinus fastslår att 
Gud är utanför tiden, finns i evigheten. Men människan lever i den skapade tiden 
som till sin natur är turbulent då vi ständigt skakas om av förändringar och hur 
förgängligt allt är. Det gäller för människan att söka sig ur tiden, tillbaka till Gud. I 
början av Bekännelser skriver Augustinus: ”du har skapat oss till dig, och vårt hjärta 
är oroligt tills det finner vila i dig.”101	
     Människan är enligt Augustinus djupt olycklig så länge hon hänger sig åt 
förgängliga saker som är i tiden. Att han fann inspiration hos nyplatonikerna är 
enkelt att förstå. Precis som för Origenes var den platonska vridningskonsten något 
som Augustinus kunde knyta an till. Att välja bort ”människolivets kedjor” – jakten 
efter saker, rikedom, ära, andras beundran, underhållning eller sex lämnar alltid 
Augustinus med en tomhet.102 Hans självbiografiska Bekännelser redogör för de 
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många saker som Augustinus redan som barn och sedan ung man söker 
tillfredsställelse i. Från barndomens kamratskap och fruktstöld till den imaginära 
närheten i de sexuella mötena med en konkubin och den framgångsrika karriären 
som retoriker. Allt detta fyller visserligen Augustinus med en kortlivad glädje – men 
han ser det samtidigt som något som styr bort hans uppmärksamhet från det mest 
väsentliga – Gud. 
 
 ... vi syndar när vi lockas av allt detta, och liknande, och i otyglat begär 
 efter det som visserligen är gott, men simplast av det som är gott, överger 
 det som är bättre och högre – dig, min Herre och Gud, din lag och din 
 sanning. Även dessa tarvliga saker skänker ju glädje, men inte så som 
 min Gud, som har skapat allt.103 
 
I dialogen De libero arbitrio fördjupar Augustinus argumentationen bakom detta 
resonemang. Augustinus och hans vän Evodius funderar över vad som skiljer 
människan från djuren och kommer till slutsatsen att det främst handlar om 
människans förmåga till logiskt tänkande och resonerande. Men människan älskar 
också, till skillnad från djuren, ”beröm och ära” och har en drift att ”dominera”. Det 
senare är dock inget att glädjas över. ”När jakten på dessa saker inte kontrolleras av 
förnuftet gör det oss olyckliga...”.104 På ett sätt iögonfallande likt Platons i Staten 
förklarar Augustinus vidare att det är förnuftet som är den främsta av de mänskliga 
egenskaperna och därför behöver styra över människan för att hon ska kunna vara i 
balans och lycklig. 
 
 En människa kan därmed kallas för att vara ”i ordning” när precis dessa 
 själens impulser behärskas av förnuftet. För det kan inte kallas för rätt 
 ordning, eller ens ”ordning” överhuvudtaget, när det bättre kontrolleras 
 av det sämre.105 
 
En annan parallell till Platon, men också till Origenes, finner vi i det tidigare citatet i 
erkännandet av kopplingen mellan det sköna i denna värld och den gudomliga 
skönheten. Trots att Augustinus menar att inget kan ersätta Gud medger han att inget 
skapat heller kan vara direkt ont, utan tvärtom. I ett parti där han beskriver hur han 
som 15-åring stal frukt skriver Augustinus: ”Den frukt vi stal var skön, eftersom den 
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var skapad av dig, du som är skönast av allt och har skapat allt, du god Gud som är 
mitt sanna och högsta goda...”.106  
     I Gästabudet citerar Sokrates sin lärare Diotima som lärt honom att eros, 
kärleken, till en person, kan vara en väg som leder vidare till den allra främsta formen 
av kärlek – den till kunskap, som i sin tur leder till kunskapen om det sköna självt.107 
Det är tydligt här att ”det sköna självt” är detsamma som det Ena, som benämns så i 
Platons dialog Parmenides och blir till en överordnad princip för nyplatonikerna. 
     Men medan Augustinus å ena sidan erkänner att den gudomliga skönheten 
avspeglar sig i världen så varnar han å andra för att fästa sig vid den. I Gästabudet är 
det tydligt att Platon inte alls på samma sätt förespråkar asketism: 
 
 ... eftersom jag är övertygad tänker jag försöka övertyga andra om att 
 det inte blir lätt att hitta en bättre medhjälpare åt den mänskliga naturen 
 än Kärleken, om man vill förvärva det som jag har talat om. Därför säger 
 jag att varje människa måste vörda Kärleken, och själv vördar jag också 
 Kärlekens gärningar, ägnar mig alldeles särskilt åt att utöva dem och 
 uppmanar andra att göra likadant...108 
 
Samma sak ser vi även i den platonska dialogen Faidros, där Sokrates hyllar eros, 
som ett sätt att nå upp till gudarna. Människans utgörs enligt den myt som berättas i 
Faidros av en körsven med ett tvåspann av bevingade hästar som har förlorat sina 
vingar då de fångats i en kropp. Genom eros kan hästarna börja återfå sina vingar.109 
     Det augustinska asketiska förhållningssättet till den värdsliga skönheten som vi 
kan uppfatta via våra sinnen har däremot en motsvarighet hos de nyplatonska 
tänkarna som också de eftersträvade en asketisk livsstil och, som Hadot har visat, att 
skilja själen från kroppen.110 
     Vilka avgörande skillnader kan man då se i Augustinus förhållningssätt till hur 
livet bör levas jämfört med nyplatonikernas? Jag tror att det är av stor vikt att först 
och främst vända sig till kyrkofaderns egen redogörelse av detta. I Bekännelser 
berättar Augustinus inte bara att de nyplatonska verken inspirerat honom utan också 
att han där saknat något avgörande: ”Var fanns den kärlek som bygger på 
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ödmjukhetens grund, den som är Kristus Jesus? När skulle jag i dessa böcker lära 
mig en sådan kärlek?”111 
     Att Augustinus beskriver den som introducerade honom för nyplatonikernas 
skrifter som en man ”vars högmod var hejdlöst” bör vi nog förstå som ett högst 
medvetet ordval.112 Augustinus poängterar upprepade gånger att nyplatonikerna är 
lärda och kunniga, men saknar ödmjukhet. Det är alltså ingen odelat positiv bild av 
nyplatonikerna som ges i Bekännelser. Augustinus beskriver det till och med som att 
Gud, genom att introducera honom för nyplatonska tankar, ville visa: ”hur du står de 
högmodiga emot men ger de ödmjuka nåd...”.113 Nyplatonikerna har alltså, genom 
den intellektuella övningen, nått långt i sin förståelse av världen, till skillnad från 
andra filosofer men utan att ta till sig det kristna budskapet når de inte ända fram. 
Det är ingen slump att Augustinus inte citerar något av de nyplatonska verken utan 
istället väljer att citera Bibeln för att redogöra för den sanning som han funnit i 
filosofernas skrifter: 
 
 ... där läste jag – visserligen inte med dessa ord – hur alldeles samma 
 innebörd underbyggdes med en mångfald av bevis: I begynnelsen fanns 
 Ordet, och Ordet fanns hos Gud, och Ordet var Gud. Det fanns i 
 begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom det, och utan det blev 
 ingenting till av allt som fanns till.114 
 
Nyplatonikernas texter har alltså bara med andra ord upprepat det som redan står i 
Bibeln. Det går alltså inte att miste på vilken källa Augustinus som är viktigast i 
Augustinus tycke. 
     Det som Augustinus, i Bekännelser, beskriver som frånvarande i nyplatonikernas 
tankevärld är förståelsen för inkarnationen och frälsningen. Att Ordet, Jesus, blir till 
kött och sedan dör för våra synder. Något som Augustinus pekar ut som den ultimata 
uppoffringen som Gud gör för människorna. Ett offer som vittnar om en ödmjukhet 
som människan måste ta efter. En ödmjukhet som går att likställa med kärlek. Med 
följande ord skildrar han vad han saknar i nyplatonikernas skrifter: 
 
 ... att han när tiden var inne dog för alla gudlösa, och att du inte 
 skonade din egen son utan utlämnade honom för att hjälpa oss alla, det 
																																																								
111	Augustinus,	Bekännelser	7.20.26,	s.	168.	
112	Ibid.	7.9.13,	s.	158.	
113	Ibid.	7.9.13,	s.	158.	
114	Ibid.	7.9.14,	s.	159.	Kursiveringen,	som	är	från	boken,	visar	på	de	delar	som	är	hämtade	ur	Bibeln.	
Johannesevangeliet	1:1–3.	
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 står där inte. Detta har du nämligen dolt för de lärda och uppenbarat för 
 dem som är som barn, för att de som är tyngda av bördor skall komma 
 till honom. Han ska skänka dem vila, ty han har ett milt och ödmjukt 
 hjärta; han leder de ödmjuka rätt och lär de ödmjuka sin väg, ty han ser 
 till vårt lidande och vår vedermöda och förlåter oss alla våra synder. Men 
 de som med hjälp av styltor tagit sig upp i en högre lärdom, de hör inte 
 hans ord när han säger: ”Lär av mig, som har ett milt och ödmjukt 
 hjärta, så skall ni finna vila för era själar.”115 
 
Augustinus menar med andra ord att det inte är tillräckligt att, liksom Platon 
uppmanar oss att göra, ägna vår tankeverksamhet åt att söka efter förnuftet och den 
allmängiltiga sanningen. I slutändan är sanningen för den kristne – Jesus, vars 
främsta uppmaning till människan är att älska. Älska Gud, vår nästa och oss själva. 
Enligt Augustinus leder nyplatonikernas tankemödor dem ”ingenstans, och deras 
oförståndiga hjärtan förmörkas. De vill gälla för visa, men blir till dårar.”116 Längre 
fram i Bekännelser fastslår Augustinus att nyplatonikerna ser målet men inte vägen. 
Detta tyder i allra högsta grad på att han inte är redo att fullt ut ansluta sig till deras 
levnadssätt. Även denna, precis som deras teorier, saknar något. Okunskapen om 
Jesus inkarnation och frälsningen genom hans offer medför att de inte kan förstå 
behovet av ödmjukhet. Han återkommer upprepade gånger till den egna utvecklingen 
från högfärd till ödmjukhet och beskriver på ett ställe skillnaden mellan nyplatonism 
och kristendom som den mellan ”förhävelsen och bekännelsen”.117 Det Jesus lär oss 
genom sina handlingar, och som platonikerna inte kunnat resonera sig fram till, är 
för Augustinus betydelsen av den ödmjuka kärleken och uppoffringen på grund av 
kärleken till medmänniskor och Gud. 

	

6.	Slutsatser	
Jag för i detta avsnitt en slutdiskussion och ger förslag på vidare forskning.	
	

6.1	Slutdiskussion	
Det är svårt att inte se nära paralleller mellan de kristna tänkare jag studerat i denna 
uppsats och platonismen. Präglade av sin samtid tog såväl Origenes som Augustinus, 
trots att de levde i två olika sekler, till sig av de platonska tankegångarna. Origenes 

																																																								
115	Ibid.,	s.	159.	Kursiveringen,	som	är	från	boken,	visar	på	de	delar	som	är	hämtade	ur	Bibeln.	Inom	
citationstecken	är	en	mening	hämtad	ur	Matteus	11:29.	
116	Ibid.,	7.9.14,	s.	159.	
117	Ibid.,	7.20.26,	s.	168.	
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refererar själv till Platon, medan Augustinus talar om nyplatonikernas inflytande på 
hans tänkande. Likheterna är som sagt slående – tydligast i den dualistiska synen där 
det andliga ses som högre stående och viktigare än det materiella/kroppsliga. Och 
därmed den delade uppfattningen att människan bör leva genom att välja bort de 
kroppsliga begären, och i Augustinus fall även alla materiella nöjen, och vända sig 
mot det immateriella – det andliga hos de kyrkofäderna, kunskapen/förnuftet hos 
Platon. Låt vara att ”det andliga” hos dessa kristna också tar sig i uttryck i att hänge 
sig åt resonerandet och söka kunskap. 
     Något som förvånat mig under arbetet med uppsatsen är hur oerhört närstående 
Origenes och Augustinus är i sin syn på vad en kristen livsform bör vara. Det de tar 
till sig av de platonska tankegångarna är oerhört likt – även om Augustinus 
nyplatonska influenser ger sig i uttryck i en än mer asketisk tendens än den som 
Origenes i sin Peri Archon argumenterar för. 
     Men Origenes och Augustinus tog också intryck av religiösa texter och idéer. Mest 
slående är hur dessa kyrkofäders syn på hur människan bör leva skiljer sig från 
platonismen men påminner om varandras. Det de kristna tillför till de platonska 
tankarna om en livsform är uppenbart Gud, eller närmare bestämt Bibelns Gud. Även 
i Platons texter är Gud närvarande men medan den grekiske filosofen var öppen i sitt 
sökande efter vad denne Gud kan vara är de kristna tänkarna övertygade om att de 
redan känner till Guds karaktär, genom Bibeln. Genom att de identifierar förnuftet, 
λογος, som på grekiska också betyder Ordet med Jesus blir också den mänskliga 
strävan om att närma sig Gud betydligt mer konkret än för platonikerna. Även om de 
inspireras av de platonska tankarna om att vända bort uppmärksamheten genom att 
hänge sig åt tänkandet blir huvudmålet för dessa kristna att efterlikna Jesus. För 
detta använder Origenes ordet ”barmhärtighet” medan Augustinus betonar 
”ödmjukheten” – för båda är det Jesus som genom sitt liv har gett oss ett exempel på 
hur vi ska leva. 

	

6.2	Förslag	till	vidare	forskning	
Det är uppenbart för mig att detta ämne skulle kunna vara föremål för en hel 
doktorsavhandling. Ett exempel på något som jag inte har kunnat se men som jag är 
övertygad om att man kan finna i detta material är hur Origenes och Augustinus i 
sina synsätt på vad en kristen livsform bör vara präglades av att leva i så pass olika 
kontexter – Origenes under en tid av ständig förföljelse av kristna, Augustinus i en tid 
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då kristendomen blivit romarrikets statsreligion och till och med bidrog till 
förföljelsen av andra religiösa grupper. 
     Vidare finns det många flera likheter i det platonska synsättet på hur man bör leva 
och dessa två kyrkofäders än vad jag har hunnit ta upp här men som berör detaljer 
såsom hur Augustinus verkar ha tagit till sig av Platons aversion mot sådant som 
teater eller hans förståelse av tid. 
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