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andra religioner är frågor som jag önskat att författaren tagit upp. Av-
gränsningen verkar vara ett resultat av Laytons och Brakkes arbeten, 
men om man går den vägen ter sig en kulturanalytisk ansats mindre 
lämplig. 

 
                  Jörgen Magnusson 
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Dionysios Areopagita, Paradoxernas Gud – verk i urval. Skellefteå: Artos 
& Norma förlag 2017. 285 s. ISBN: 9789177770053. 

 
Dionysios Areopagita, d.v.s den Dionysios som Paulus enligt Apostla-
gärningarna 17:34 (”Det var dock några som slöt sig till honom [Paulus] 
och kom till tro, bland dem Dionysios, som var medlem av areopagen”) 
mötte på Areopagen i Aten, tillskrivs en rad texter som haft mycket stort 
inflytande på den teologiska reflexionen både i östlig (t.ex. Maximos Be-
kännaren (d. 662) och Gregorios Palamas (d. 1359)) och västlig kristen-
dom (t. ex. Thomas av Aquino (d. 1274) och Mäster Eckehart (d. 1327)). 
Texterna är ursprungligen skrivna på grekiska, men översattes till latin 
på 800-talet. Inte minst Pseudo-Dionysios hierarkiska uppfattning av 
världen och kyrkan, och hans reflexioner kring språket – vad man kan 
säga och inte säga om den gudomliga naturen, s.k. katafatisk och apo-
fatisk teologi – har haft mycket stort inflytande.  

Forskningen är idag enig om att författaren inte kan höra hemma i 
det första århundradet, utan snarare på 400-talet eller den tidiga delen 
av 500-talet. För att understryka att Dionysios är en pseudonym, brukar 
författaren följaktligen ofta kallas Pseudo-Dionysios i den moderna 
forskningen. Inte minst en påtaglig påverkan i form av direkta citat från 
Proklos (d. 485), en nyplatonsk filosof, gör att texterna inte kan vara för-
fattade tidigare än i slutet på 400-talet. Ytterligare en indikation som 
talar för en senare datering är ett par ställen i Den kyrkliga hierarkin, där 
författaren antyder att man sjunger trosbekännelsen i samband med 
nattvardsritualen, en praxis som man inom forskningen menar inte 
påbörjas förrän under andra halvan av 400-talet. Det är också först i bör-
jan på 500-talet som texterna dyker upp och citeras, i debatten i svall-
vågorna efter konciliet i Chalcedon 451. Inledningsvis är det framför allt 
en rad författare som motsatte sig Chalcedon-beslutet, däribland 
Severos av Antiokia (d. 538), som anför texterna.  
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I det textkorpus (Corpus Areopagiticum) som är bevarat under 
Dionysios namn finns fyra traktater – Den himmelska hierarkin, Den 
kyrkliga hierarkin, De gudomliga namnen, Den mystika teologin – samt tio 
brev adresserade till två munkar, en diakon, en präst, två biskopar, samt 
till aposteln Johannes.  I texterna omnämns ytterligare ett par texter men 
dessa (om de är autentiska) har inte bevarats. Drygt hälften av denna 
textkorpus är föremål för den nyutkomna svenska översättningen av 
Tord Fornberg: Brev 1–6, och 10 samt delar av brev 9, hela den centrala 
Den mystika teologin, samt delar av Den himmelska hierarkin (kap 1–10), 
Den kyrkliga hierarkin (kap 1–3 och 6) och De gudomliga namnen (kap 1–4, 
7, 13). Översättningen är baserad på den bästa kritiska textutgåvan i Pat-
ristische Texte und Studien (vol. 33 och 36, 1990–1991). I urvalet har man 
eftersträvat ett urval som också ska ge ”en rättvisande bild av helheten” 
(62). Texterna föregås även av en utmärkt historisk och teologisk inled-
ning av Fredrik Heiding (s. 11–22), en ”Sammanfattning av Dionysios 
texter” (s. 23–59) även den av Heiding, samt en kort förklaring till 
översättningen och texturvalet av Tord Fornberg (s. 61–63). Boken 
innerhåller även ett antal bilder, mestadels ikoner, en bibliografi, samt 
allra sist ett schema över Dionysios himmelska och kyrkliga hierarkier, 
som så avlutar en mycket välkommen och gedigen volym. 

  
Henrik Rydell Johnsén 
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Lillian I. Larsen och Samuel Rubenson (red.), Monastic Education in Late 
Antiquity: The Transformation of Classical Paideia. Cambridge: Cambridge 
University Press 2018. ISBN: 9781107194953. 

 
This collection of essays on Monasticism and Classical paideia develops 
the “and” of this relation into a web of interrelated issues that go to the 
heart of the history of the monastic movement in Egypt, Palestine and 
Syria in the first centuries of our era. The core ideas for what I read as a 
polyphony of voices supporting a common cause sprung from the work 
of the editors, Lilian Larsen and Samuel Rubenson, respectively on 
archaeological evidence for early monastic education and on the found-
ational text of the Life of Antony by Athanasius of Alexandria. Both 
authors react against the acceptance of topoi about the monks’ rustic 
formation, their uneducated simplicity, their positive rejection of the 


