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Abstract  

This essay focus on Jean-Jacques Rousseau and David Hume and how they in their writings 

describe the doctrine of the original sin, and what they replace it with. The theoretical frame-

work this essay work form, is Peter. L Bergers theories concerning society and religion as a 

social construction, were religious systems purpose is to establish order and previewed a 

meaning for people. From a history point of view religious system and institutions have had a 

significant role in establish system that will provide people with explanations about the world. 

In the eighteenth century, during the period in Europe often named as the enlightenment a 

new sort of criticism took place against religion. My study shows that in the part of Rous-

seau’s work Émile that goes under the name The Savoy priest's confession the doctrine of the 

original sin, is replaced with a faith in the human nature. Doctrines such as the original sin is 

for Rousseau something that is formed by humans in society, and has nothing to do with God. 

In the second part of Hume’s work Dialogues concerning natural religion, the dialogue shifts 

and focus on more moral concepts of religion, and also the question of evil, sin etc. Hume’s 

work presents three solutions instead of one.  
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1 Inledning  
Det som väldigt generaliserat går under benämningen den europeiska upplysningstiden är den 

del av historien, om någon kategorisering överhuvudtaget skall göras, som intresserat mig 

mest sedan min egen skolgång. Att då kunna kombinera detta intresse med en uppsats i relig-

ionsvetenskap, är ett ypperligt tillfälle för mig att få ökade kunskaper inom fältet. När jag un-

der den senaste tiden fördjupat mig kring förhållandet mellan upplysning och religion har jag 

funnit att de översiktliga kunskaper jag själv har, varit just översiktliga. Därav intresset att 

fördjupa mig ytterligare i några litterära verk. Då jag förutom religionsvetenskap även läst 

svenska inom ramen för lärarutbildningen, ser jag denna uppsats som ett led i att utveckla 

mina egna kunskaper gällande olika texttyper och i detta sammanhang det religiösa språkbru-

ket.  

 

I denna uppsats kommer fokus att vara på en komparativ tematisk studie av ett verk var av 

Jean- Jacques Rousseau och David Hume med fokus på hur arvsynden omtolkas eller vad den 

ersätts med. Anledningen till valet att studera arvsyndsläran är att tidigare forskning belyst att 

det var ett ämnesområde som intresserade många författare och filosofer under 1700-talet, 

vilket då gör det intressant med en fördjupning och jämförelse mellan två författare. Detta 

görs utifrån följande uppslag som Ernst Cassirer formulerat i sitt verk The Philosophy of the 

Enlightenment: ”The concept of original sin is the common opponent against which all the 

different trends of the philosophy of the enlightenment join forces” (Cassirer 2009:141). Det 

är av central vikt, kopplat till ovannämnda citat att redan här nämna att fokus inte är på att 

jämföra Rousseau och Humes författarskap och teorier i ett större perspektiv och samman-

hang. Utan tyngdpunkten är på religiösa frågor med störst fokus på arvsyndsläran. 
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1.1 Syfte och frågeställningar  
Syftet med denna studie är att fokusera på två upplysningsfilosofer1 David Hume och Jean-

Jacques Rousseau. Syftet är att studera de skillnader och likheter som finns gällande hur för-

fattarna lyfter frågan angående arvsyndsläran, och individens betydelse och roll gentemot det.  

Här är syftet att utifrån de skönlitterära verken studera vilka alternativ som presenteras i stäl-

let för arvsyndsläran. Den ram som uppsatsen ämnar beröra detta är utifrån den teoretiska 

ansats som utgörs av Peter L. Bergers teorier om, legitimering, trovärdighetsstrukturer, och 

teodicéer. 

 

Utifrån syftet är frågeställningarna som följer;  

 

1. Vad ersätts arvsynden med i Rousseaus verk Émile och David Humes verk Dialoger 

om naturlig religion? 

 

2. Hur går det att utskilja likheter och skillnader mellan hur Rousseau och Hume diskute-

rar arvsyndsläran och varför ett alternativ blir mer legitimt än något annat? 

 

3. På vilka grunder går det utifrån Peter L. Bergers teorier att studera utvecklingen i ver-

ken utifrån frågan om arvsynden? 

 

1.2 Uppsatsens disposition  
Uppsatsen är indelad i följande avsnitt: Ett introduktionskapitel, som förutom det som ovan 

nämnts innehåller centrala begrepp och teoretisk utgångspunkt. Efter detta följer ett material-

och metod avsnitt, och därefter relevant tidigare forskning varav en del kommer användas 

som jämförelsepunkter i resultat- och analysdelen. Efter detta följer huvuddelen som infattar 

en bakgrundsdel, samt en sammanfogad resultat- och analysdel. Anledningen till att denna del 

av arbetet fogas samman är främst att eftersom det rör sig om texter, samt tolkning och analys 

av detsamma så blir det en bättre balans genom denna uppdelning. I resultat- och analysdelen 

kommer Rousseau och Humes verk att analyseras var för sig utifrån de primärkällor som stu-

derats. Rousseaus verk Émile kommer även eftersom det är ett verk som inte uteslutande berör 

frågor av religiös karaktär att presenteras något övergripande. Efter detta följer en komparativ 

analys och diskussion, där frågeställningarna besvaras. Jag kommer i slutet att ägna en del av 

                                                      

 
1 För förtydliganden om hur termen används i arbetet se avsnittet ”Begreppsanvändning och generella avgräns-

ningar”. 
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uppsatsen åt en didaktisk reflektion. Detta kommer göras utifrån såväl svenskämnet som relig-

ionskunskapens kursplaner för gymnasiet, men självklart med störst fokus på religionskun-

skapen i detta sammanhang. 

 

1.3 Begreppsanvändning och teoretisk utgångspunkt 
I denna del redogör jag för centrala återkommande begrepp och termer som frekvent åter-

kommer, samt de delar av Peter L. Bergers teorier som är av betydelse för studien.  

 

1.3.1 Begreppsanvändning och generella avgränsningar  
Litteraturvetarna Staffan Bergsten och Lars Elleström tar i sin bok Litteraturhistoriens grund-

begrepp (2004) upp olika parametrar som är nödvändiga att ha kännedom om vid litteratur-

studier, bl.a. rörande periodindelning. Det förekommer att historiska händelser markerar och 

får stå som symbol för litteraturindelningar, med andra ord att vissa händelser förutom att vara 

viktiga och centrala i sig används för kategorisering av litteraturhistorien (Bergsten & El-

leström 2004:49). Det kan häri uppstå en problematik angående hur begreppet period definie-

ras. Begrepp som period och epok kommer förekomma i texten, då det finns en nödvändighet 

att ha något att ta fäste vid. Det är dock viktigt att vara medveten om att etiketter sätts i efter-

hand och att dessa etiketter kan bli synonyma med en hel verklighetsbild, när de i själva ver-

ket beskriver endast en liten del av historien. Begreppet upplysningsfilosofi har i vissa sam-

manhang fått stå som symbol för stora delar av 1700-talet utifrån en europeisk kontext, vilket 

är en generalisering, och det förekom som så ofta även stora motsatta riktningar (Bergsten & 

Elleström 2004:50). I sammanhanget kan det även vara av betydelse att nämna termen filoso-

fer kopplat till det omgivande klimatet. Historiken Peter Gay skriver att begreppet filosof kom 

att bli närbesläktat med den kritik som upplysningsfilosofierna kom att framföra. Detta har 

sina rötter i Frankrike hos främst Denis Diderot men kom att innefatta även David Hume, som 

var verksam i såväl Storbritannien som Frankrike (Gay 1995:129-130,132).  

 

När ord som period, epok, upplysningstiden, och upplysningsfilosofi används för att förklara 

och ringa in händelser är det inte med syfte att ge en fullständig bild, då detta är en omöjlig-

het, utan att förklara och beskriva den del av fältet som undersöks. Detta då såväl Jean-Jaques 

Rousseau och David Hume var verksamma under denna tid, samt har haft ett stort inflytande i 

de filosofiska traditioner och idétraditioner som fick fäste under perioden. Det är centralt att 

nämna att geografiska kontexter har en stor betydelse, sambandet mellan upplysning och re-

ligion tog sig inte uttryck på liknande sätt i Europa, dock har den franska kontexten ofta fått 
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stå som symbol för hela perioden (Sandberg 2010:1291). En insikt som är värd att vara med-

veten om. 

 

Vid inventering och genomläsning av sekundärmaterial och tidigare studier är det uppenbarli-

gen så att det förekommer ett nära samband mellan diskussionen om arvsynden och teodicé-

problemet, vilket även är tydligt i de primärkällor som utgör denna undersökning. Syftet uti-

från frågeställningarna är inte att gå in en diskussion rörande teodicéproblemet, det kommer 

dock nämnas och när så görs är det för nödvändigheten att förstå den delen av forskningsfältet 

som är av vikt.  

 
Begreppet Gud/gud: I uppsatsen kommer ordet Gud, att skrivas som just Gud. Anledningen 

till detta är för att det primärmaterial, som studerats använder sig av antingen beteckningen 

Gud eller Gudomen, och då det är detta som studeras är det rimligt att göra detsamma i denna 

uppsats. Begreppet övernaturlig makt, kommer också att förekomma. 

 

 

1.3.2 Teoretisk utgångspunkt  
Peter L. Bergers teorier om legitimering, trovärdighetsstrukturer och teodicéer som han vida-

reutvecklar i boken The Sacred Canopy är tillämpbart i denna uppsats, tillsammans med de tre 

delarna som utgör själva grundstommen i Bergers teoriapparat: externalisering, objektivering, 

och internalisering. Externalisering utgår ifrån att individen producerar eller skapar samhället 

och strukturer däri som sedan genom objektivering får självständiga funktioner, de blir en del 

av en verklighet som individen förhåller sig till. Internalisering handlar sedermera om att 

dessa strukturer, från början skapade av människan påverkar individen. Människan går från 

att skapa samhället till att slutligen genom internalisering bli skapad/en produkt av samhället, 

vilket sedermera överförs till nästa generation osv. Dock är dessa strukturer inte stabila, vilket 

gör att de måste legitimeras eller modifieras (Berger 1967:3-4, 6,29).  

 

Med grund i ovannämnda är Bergers utgångspunkt att samhället liksom religioner är en social 

konstruktion och att religiösa system och lärosatser, som förklaringsmodell ofta utgör en cen-

tral legitimeringsfaktor. Detta nämner även Berger utifrån ett historiskt perspektiv, då han 

lyfter att exempelvis politiska strukturer genom historien etablerats utifrån en förklaringsmo-

dell gällande sambandet mellan samhället och den övernaturliga sfären (kosmos). Detta gäller 

såväl maktfunktioner på makronivå i samhället, som bl.a. familjestrukturer (Berger 1967:33-

35). Ett syfte med religiösa institutioner är att de upprätthåller en struktur mellan nomos, vars 
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syfte är att skapa och upprätthålla mening i olika gemenskaper, och kosmos samt mellan olika 

nivåer i samhället, vilket stärker en social ordning. Det är också b.la. inom institutioner som 

en legitimering i syfte att behålla en socialt konstruerad struktur kan äga rum (Berger 

1967:19,29,34-35).  

 

Med trovärdighetsstrukturer eller plausibilitetsstrukturer menas generellt strukturer som stän-

digt legitimeras utifrån en trovärdighetsaspekt, vilka är intakta endast så länge det finns en 

konsensus mellan individen och omgivningen (Berger 1967:16). Religiösa system har genom 

historien haft en central funktion gällande upprätthållandet av trovärdighetsstrukturer och nära 

samman med denna studie hör den del av Bergers teori som behandlar att liksom människan 

formar samhället, formar individen religionens uttrycksformer. Vilket då kan leda till ett ifrå-

gasättande av religiöst dominerande trovärdighetsstrukturer. Problematiken häri är dock att 

religiösa lärosatser historiskt varit fasta vilket då gör att det finns intressen av att bibehålla 

dessa system, vilket då kan leda till 1.) att etablerade trovärdighetsstrukturer kvarstår eller 2.) 

att de formuleras om (Berger 1967:47- 48). 

 

Enligt Peter L. Berger har begreppet teodicé en central betydelse, för att förebygga att den 

meningsfulla ordningen (nomos) inte hotas. Teodicé som ett led i en legitimeringsprocess är 

vidare vanligt förekommande inom religiösa system för att just förklara och legitimera olika 

händelseförlopp såsom smärta och sorg (Berger 1967:53). Berger menar att det som övergri-

pande kännetecknar en teodicé är att det föreligger ett slags överlämnade av den egna perso-

nen till det överordnade samhället, en grupp, eller liknande: ” This attitude is the surrender of 

self to the ordering power of society” (Berger 1967:54). Inom ramarna för en teodicé kan för-

klaringar som hotar en social och existentiell ordning ges, här nämner Berger att insikten om 

döden, naturkatastrofer, och ondska kan förklaras inom religiösa system. Detta hör även nära 

samman med maktpositioner i samhället, däribland etablerade institutioner (Berger 

1967:59,62). Av stort intresse i denna studie är att Berger berör ett samband mellan teodicé 

och synd, där synden utgår ifrån människan och ersätter en slags gudomlig rättvisa och funge-

rar sålunda som en förklaringsmodell gällande varför delar av världen ser ut och fungerar som 

den gör (Berger 1967:74). Detta går sålunda att studera utifrån arvsyndsläran, som haft funkt-

ionen som förklaringsmodell inom kyrkan, gällande exempelvis den mänskliga moralen och 

människans godhet (Cassirer 2009:141). 
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2 Material och metod 
I denna del presenterar jag det litterära material som föreligger i studien, och hur jag har reso-

nerat vid insamling av detsamma. Efter följer de metodologiska val som ligger till grund för 

litteraturstudien.  

2.1 Översiktligt angående materialet   
Jag har valt att begränsa mina sökningar gällande primärlitteratur till en fransk (Rousseau) 

och skotsk/brittisk kontext (Hume) detta för möjligheten att kunna jämföra två samtida förfat-

tare. Liknande frågeställningar hade varit möjligt att ställa till annat material. Med det vill jag 

även tillägga att de tankar författarna ger uttryck för har sina rötter långt tillbaka i tiden, vilket 

är något som b.la. Michael Allan Gillespie fokuserat på i sina studier och främst i boken The 

Theological Origins of Modernity (Gillespie 2008). Dessa bakomliggande omständigheter 

kommer närmare behandlas i bakgrundkapitlet, men det är centralt att nämna redan här då det 

påverkar hur representativ studien är och vilka slutsatser som är möjliga och rimliga att göra 

inom uppsatsens omfång. 

 

Vid inventering av vetenskapliga artiklar och böcker så har dels material som generellt berör 

relationen mellan upplysning och religion, kopplat till aktuella samhällskontexter och dels 

material som specifikt berör de författare som studien utgörs av och deras teorier gällande 

religion studerats. Sökningarna har begränsats till artiklar och böcker skrivna på engelska och 

svenska och artikelsökningar har skett inom ramarna för material som har varit vetenskapligt 

förhandsgranskats. Den tidigare forskningen har valts ut utifrån verk och författare som det 

ofta hänvisas till inom ämnesområdet och forskning inom liknande eller samma ämnesom-

råde. Det är litteratur som såväl berör de enskilda författarna som den historiska perioden på 

ett översiktligt sätt, här kan främst förutom Ernst Cassirer även Peter Gay och hans i två band 

utgiva verk The enlightenment- an interpretation nämnas (Gay 1995[1966]). Peter Gay har 

även skrivit förordet till de verk av Cassirer som nyttjats. Gällande biografier som behandlar 

de enskilda författarna så finns det generellt ett ganska stort urval. Här har jag försökt lokali-

sera standardverk som tar upp såväl viktiga biografiska delar kopplat till de verk som här stu-

deras, men som även förmedlar en helhetsbild. Det finns även en hel del elektroniska resurser 

att nyttja på området. 

 

2.2 Urval och hantering av primärmaterial  
Jean-Jacques Rousseaus verk är från början författade på franska och David Humes på eng-

elska. Gällande översättningar av Rousseau har jag funnit det lika legitimt att läsa det på 
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svenska som engelska, det varierar något beroende på tillgänglighet till verken. Angående 

David Hume har jag dock möjligheten att jämföra olika översättningar, om det föreligger nå-

got begrepp eller liknande som behöver förklaras. Men primärt har jag läst hans verk Dialoger 

om naturlig religion på svenska.  

 

Gällande Rousseau har det tidigare bedrivits en hel del forskning angående hans självbiogra-

fiska verk Bekännelser, som det inte helt går att bortse ifrån vid studier av Rousseau. Att 

självbiografier är tämligen svårstuderade är något John Tosh berör, då han skriver att författa-

rens intentioner med verket kan vara att det skrivs för eftervärlden och att det kan föreligga en 

benägenhet att framställa den egna personen på ett specifikt sätt (Tosh 2011:106-108, 

141,142). Det är dock inte detta verk av Rousseau som primärt kommer att studeras. Syftet 

med användningen av de självbiografiska verken är direkt kopplade till frågeställningarna, 

och biografisk orientering. Bekännelser skrevs under en ganska lång period, men bedömning-

en har gjorts att Rousseau slutförde den andra delen omkring 1770.  Den första delen av Be-

kännelser (bok 1-6) publicerades första gången 1782 och de resterande sex banden 1788 

(Stolpe ur förordet till Bekännelser del 1 2012:11-14). Det skönlitterära verk av Rousseau 

som är av primärt intresse för studien är Émile som utkom för första gången 1762. Här har jag 

på grund av olika översättningar och utgåvor använt mig av en engelsk och svensk översätt-

ning, och det är ytterst bok 4 i Émile som fokuserar på de moraliska och religiösa aspekterna i 

uppfostran som är av intresse för studien.  Anledningen till att jag har konsulterat såväl en 

engelsk som svensk översättning är för att jag först började läsa verket på engelska, men där 

fanns inte den del av fjärde boken som går under beteckningen Savojardprästens trosbekän-

nelse med, vilket är av oerhörd stor betydelse för studien. Den svenska utgåvan Emile 11, 

börjar med Savojardprästens bekännelser. Det är även denna del som jag har närläst, då det är 

här religion och specifikt arvsyndsläran belyses.  

 

Gällande läsningen av David Humes verk har jag har valt att använda mig av samlingen Om 

religion-religionsfilosofiska skrifter i urval där Humes skrifter rörande religion som gavs ut 

mellan åren 1757- 1779 finns samlade. Här skall det också noteras att Dialoger om naturlig 

religion som är det verk som är aktuellt i studien, gavs ut postumt efter Humes död. Han skall 

efter att tvekat angående utgivningen delgivit i sitt testamente att han önskade att verket skulle 

ges ut två år efter hans död, år 1779, vilket det gjorde. Hume skall ha arbetat i drygt två de-

cennier på olika utkast till verket innan det blev färdigställt (Hume 1992: 7-12; Fredriksson 

2009:162,164).  Om religion är ett verk flera forskare använt sig av i sina analyser av Humes 



 

11 

 

verk, och jag har därför funnit det legitimt att göra detsamma (se b.la. Högg, Victoria 1999 

Upplysning utan förnuft).  En del av Humes verk, inkluderande Dialoger om naturlig religion 

finns även samlade på engelska elektroniskt på en webbsida, som b.la professorn Peter Mil-

lican verksam vid Oxford University står bakom (Davidhume.org hämtat 2014-01-12). Sidan 

har konsulterats emellanåt.  

  

2.3 Metod 

Uppsatsen är av en komparativ kvalitativ karaktär, de verk som presenteras tillhör dock inte 

samma genre och har olika huvudsyften fast liknande teman berörs. Émile är en utbildnings-

roman där religiösa och moraliska frågor berörs som ett av flera teman, dock kan Savojard-

prästens trosbekännelse betraktas som en självständig del. Humes skönlitterära verk Dialoger 

om naturlig religion, är ett verk där han uteslutande ägnar sig åt frågor av religiös karaktär. 

Verkets syfte är främst diskussionerna kring en övernaturlig makts existens/ varande. Dock 

lyfts liknande teman då människans natur i relation till främst kristna lärosatser berörs i de 

bägge verken, och det är dessa teman med fokus på arvsynden som varit av störst intresse i 

min läsning av materialet. 

 

Då det redan finns uppställda frågeställningar samt en del kännedom om tidigare forskning på 

området, vilket har varit en nödvändig orientering att göra tidigt i processen för att ha några 

riktlinjer att förhålla sig till, finns det olika aspekter som styr läsningen. Detta sätt att resonera 

och förhålla sig till ett material går under benämningen den problemorienterade ansatsen som 

då skiljer sig gentemot ansatsen att primärmaterialet fullt ut styr vad som kommer härnäst. I 

den problemorienterade ansatsen är det istället så att frågor formuleras, då ofta i relation till 

studier av ett sekundärt forskningsmaterial inom området för att därefter närma sig primärkäl-

lorna (Tosh 2011:132-133). En problematik med detta vilket kopplat till denna undersökning 

är viktigt att vara medveten om är att det är svårt att veta vilka frågor källorna kan svara på, 

och att en styrning mot vissa verk leder till att relevant material kan utelämnas. Texter kan ha 

olika syften, på olika nivåer i materialet och hur detta uppmärksammas i läsningen beror på 

vilket fokus som finns. Tosh berör vidare att man sällan uteslutande förhåller sig till någon av 

ansatserna utan de samspelar i viss mån (Tosh 2011:132-133). Ämnesområdet valdes utifrån 

ett allmänt intresseområde, som varit etablerat sedan tidigare, sedan har en stor styrning ägt 

rum i förhållande till tidigare forskning, teoretiska utgångspunkter och tillgänglighet till såväl 

sekundär- som primärmaterial.  
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Tosh nämner att det finns risker att i ett historiskt material tolka in nyare händelser och bety-

delser, vilket kan leda till en form av historisk efterklokhet (Tosh 2011:139). Detta utgör 

självfallet en utmaning, dock anser jag att i och med att stora delar forskningen fokuserat på 

att spåra idéerna som författare verksamma under perioden ger uttryck för, bakåt i tiden så 

föreligger snarare svårigheten däri gällande begräsningar. Dock är det självfallet viktigt att 

vara medveten om det ovannämnda, inte minst eftersom tolkning förmodligen relativt omed-

vetet tenderar att styras av det tolkaren redan vet. En aspekt som är svår att helt bortse ifrån. 

 

Som nämndes i början rör det sig om en litteraturstudie av delvis komparativ. Till viss del har 

denna litteraturstudier sin grund inom hermeneutiken, en tolkningsmetod som mynnar ut i 

olika tillvägagångsätt där texten studeras från olika ansatser under tolkningsprocessens gång 

(Holmberg & Ohlsson 1999:105). Denna studie utgår från en hermeneutisk ansats såtillvida 

att olika texter ställs mot varandra och prövas. Ett fokuseringsområde inom hermeneutiken 

som professorn Per-Johan Ödman tar upp är att läsaren söker i en text utan att egentligen veta 

vad läsaren söker, vilket sedermera utifrån förförståelse omprövas (Ödman 2007:237ff). Detta 

är en tolkningsprocess som växt fram under studiens gång, då nya frågor och perspektiv att 

närma sig texterna har utarbetats från den första genomläsningen av texterna, till den andra 

osv. 
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3 Tidigare forskning  
Det finns en gedigen mängd forskning angående David Humes och Jean-Jacques Rousseaus 

författarskap som även inkluderar religion. Gällande arvsynden så finns det tidigare forskning 

angående hur Rousseau behandlat ämnet i sina verk, och det faktum att han tog avstånd från 

arvsyndensläran. Det förekommer dock inte en konsensus inom forskningsfältet rörande relat-

ionen mellan upplysning och religion vilket gör ämnet fortsatt intressant. Det primära i denna 

studie är inte heller själva avståndstagandet från arvsynden utan vad den ersätts med och var-

för det görs på just det sättet. Jag har inte heller hittat någon komparativ studie med fokus på 

de två författarna. Generellt så har den tidigare forskning som jag kommit i kontakt med gäl-

lande Rousseau och Humes kopplingar till arvsynden, främst fokuserat på det faktum att de 

inte ställde sig bakom doktrinen vilket precis som Cassirer tar upp var vanligt förekommande. 

När det nya som ersätter arvsynden diskuteras utifrån Rousseaus verk görs det utifrån verket 

Om samhällsfördraget eller Émile (Cassirer 2009:141). 

 

3.1 Ernst Cassirer och James M. Byrne  
Ernst Cassirers verk The philosophy of the Enlightenment, originaltitel på tyska- Die Philo-

sophie der Aufklärung, som skrevs i början av 1930-talet och utkom på engelska första 

gången 1951 är ett standardverk, när det handlar om inom och kring vilka områden som en 

rad tankar och idéer kom att centreras under 1700-talet. Det är i den filosofiska utvecklingen 

och de diskussioner som omgav filosofin under 1700-talet i Europa, som Cassirer har sitt fo-

kus (Cassirer 2009:xi, 35-36). Infallsvinkeln att under upplysningstiden hitta andra tillväga-

gångsätt att närma sig olika områden såsom religion, historia, och filosofi är någonting som 

går igen i Cassirers verk. Det är även värt att nämna att syftet han har med sitt verk är att visa 

på hur författare och filosofer under den europeiska upplysningen arbetade för att modifiera 

flera ämnesområden genom att kritiskt granska dem (Cassirer 2009:36, 149,150 ). I studien är 

det de resonemang han för om det religiösa klimatet generellt och i synnerhet de diskussioner 

gällande arvsynden som var rådande, som är det primära och kommer utgöra ett centralt kom-

parativt element i den kommande analysen.  Cassirer tar upp att Rousseau är av uppfattningen 

att lösningen på det onda finner människan hos sig själv, eller snarare i samhället. Dessa utsa-

gor från Rousseaus sida skulle sedan leda till att han hamnade i en hel del meningsskiljaktig-

heter med kyrkan. Det är inte minst i de mer politiska skrifterna av Rousseau, som tankar 

kring det goda och onda diskuteras (Cassirer 2009:156-157). Följande citat illustrerar väl hur 

Cassirer närmat sig och analyserat Rousseaus syn på arvsynden och teodicéproblemet utifrån 

tesen att samhället är tvådelat (Cassirer 2009:158): 
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Society heretofore has inflicted the deepest wounds on mankind; yet it is society too which 

through a transformation and reformation can and should heal these wounds. Such is Rousseau´s 

solution of the problem of theodicy in his philosophy of law. (Cassirer 2009:158) 

 

Cassirer berör vidare att hur frågan gällande arvsynden hanterades generellt kom att leda till 

en debatt mellan författare och kyrkliga företrädare. Att de skilda åsikterna ledde till en kon-

flikt kan delvis vara representativt för den franska kontexten, men inte om ett försök att ringa 

in relationen mellan författare och kyrkan generellt i en större kontext görs (Cassirer 2009: 

134, 160; jmf även Sandberg 2010:1291ff). Vidare för Cassirer ett resonemang om svårighet-

erna med att modifiera något av den dignitet som arvsyndsläran utgjorde, då det snarare leder 

till ytterligare motsättningar och att nya frågor ställs (Cassirer 2009:143).  

 

Religionsvetaren James M. Byrne vidareutvecklar en del av Cassirers reflektioner gällande 

Rousseaus skrifter om religion, i sin bok Religion and the Enlightenment from Descartes to 

Kant, samt en del som specifikt hör till arvsynden utifrån Rousseaus verk Om samhällsför-

draget och Émile. I Rousseaus fall enligt Byrne byts arvsynden ut mot en tilltro till miljön och 

omgivningen, detta inte minst i verket Om samhällsfördraget, där Rousseau diskuterar civil-

religion. Häri återfinns också en del av det som Byrne menar är kännetecknande för upplys-

ningsfilosofin, att där teologiska förklaringsmodeller tidigare hade givit svar på varför männi-

skan agerar som hon gör, där grundstommen tidigare varit att människan kan få det bättre och 

undslippa en dom, försökte författare och filosofer nu istället att hitta nya förklaringsmodeller. 

Fortfarande gällde det dock att förhålla sig till vissa lärosatser som förklarar det mänskliga 

varandet, dock utan att ytterst utgå ifrån kristna förklaringsmodeller (Byrne 1997:195,201). 

Mer specifikt rörande Rousseaus diskussioner om arvsynden är Byrne av uppfattningen att det 

inte skall förstås som om något som var grundat i människans vilja att vara lik Gud, utan om 

en längtan att vara olik allt annat (Byrne 1997:183): 

 

In Rousseau´s primordial mythology the Garden of Eden existed [---] but its perfection was not 

spoiled by disobedience of the divine command but by the desire of the first bourgeois to possess 

that which belonged to all, nature itself. (Byrne 1997:183) 
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3.2 Jean Starobinski och Anna Östberg 
Litteraturvetaren Jean Starobinski analyserar i sitt verk Jean-Jacques Rousseau - Genomskin-

lighet och hinder jämte boten i soten: Rousseaus tänkande stora delar av Rousseaus skrifter. 

Verket har inte som syfte att vara en biografisk presentation av Rousseau, dock finns det i 

samband med de ingående analyser som görs av hans verk även delar som är användbara för 

att skapa sig en bild av personen Rousseau. Starobinski har även utgångspunkten i sitt verk att 

det inte går att separera författaren Rousseau från personen Rousseau, då han själv inte skall 

ha gjort denna åtskillnad (Starobinski 2002:15; se även Östberg 2012:9). De delar som jag 

mer ingående studerar, är de avsnitt som behandlar en utveckling i Rousseaus författarskap 

och det som Starobinski berör angående Rousseaus idéer rörande religion (Starobiniski 

2002:45-49). Detta återfinns som en referenspunkt i analysen. 

 

Kandidatuppsatsen Människans inre ljus-gudserfarenheter och väckelse i Jean-Jacques Rous-

seaus ”Savojardprästens trosbekännelse” skriven av Anna Östberg vid Högskolan i Halmstad 

fokuserar liksom denna studie på Savojardprästens trosbekännelse. Detta sker dock utifrån en 

annan vinkel då fokuseringen inte är på dogmer och lärosatser primärt, utan på Rousseaus 

språkbruk och vilka uttryck för Gudserfarenheter som föreligger finnas i texten. Uppsatsen 

fokuserar på Rousseaus syn på Gud utifrån pietismens fromhetsaspekt och språkbruk (Östberg 

2012:10). Intressanta aspekter värda att bära med sig i denna studie, som Östberg berör är att 

det inte råder en konsensus inom forskningen gällande hur Savajordprästens utsagor skall 

tolkas som uttryck för Rousseaus egna personliga ställningstagande. Detta b.la. med grund i 

Rousseaus självbiografiska verk Bekännelser och den efterföljande En enslig vandrares 

drömmerier. Här menar Östberg att det sistnämnda verket ger uttryck för att det som framträ-

der i Savojardprästens trosbekännelse är något Rousseau själv försökt leva efter (Östberg 

2012:11-12). I resultatet och analysen av Savajordprästens trosbekännelser fokuserar under-

sökningen b.la. på de delar där Rousseau skriver om nödvändigheten och sannolikheten i att 

det existerar en Gud (Östberg 2012:23-25). Andra intressanta aspekter som uppsatsen belyser 

är de tankar som lyfts gällande förnuftet kontra sinnenens betydelse, vilket är något frekvent 

återkommande i Savajordprästens trosbekännelse (Östberg 2012:21-22).  
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3.3 J. C. A Gaskin, Gunnar Fredriksson, och E. C Mossner 
J. C. A Gaskin har skrivit texten Hume on religion där han inledningsvis berör att en svårighet 

gällande tolkningen av Humes texter som berör religion, är att de ofta innehåller relativt stora 

mått av ironi och emellanåt även avståndstagande från nyss dragna slutsatser (Gaskin 

1993:313). Detta kan ses som ett tillvägagångssätt att linda in en kritisk utgångspunkt, som 

annars kunde komma att väcka anstöt. Vilket är något även Gunnar Fredriksson skriver i sin 

bok David Hume-humanisten och skeptikern, nämligen att Hume inte ansågs vara speciellt 

hård i sin polemik i jämförelse med många andra skribenter även om en del av Humes syfte är 

att kritiskt granska religiösa institutioner och religionens funktion. Vidare menar Fredrikson 

och Gaskin att Hume sitt i sitt verk The natural history of religion är av uppfattningen att reli-

giös tro är grundad i en mänsklig osäkerhet i en värld som är svårhanterlig, men att kritiken 

emellanåt tenderar att mildras i verket då det kunde följa oerhört hårda straff för dem som 

uttryckte sig kritiskt mot kristna dogmer. Detta gällde såväl i Storbritannien som i andra delar 

av Europa (Gaskin 1993:313, 319-320; Fredriksson 2009:161-164).  

 
Gaskin redogör vidare för det terminologiska ramverk som är väsentligt att ha kännedom om 

vid studier av Humes verk, som b.la. kretsar kring vilken tolkningshorisont Hume använde sig 

av vid benämningen naturlig religion. Där Hume i sin argumentering och motargumentering 

åtgår från versioner av design argumentet, och diskuterar huruvida Gud som en intelligent 

övernaturlig makt kan vara observerbar i naturen (Gaskin 1993:314). En ytterst intressant 

aspekt i relation till arvsynden, är det Gaskin tar upp gällande att fokus på kopplingen mellan 

moraliska och religiösa frågor i Humes verk Dialoger om naturlig religion kretsar kring sam-

bandet mellan moral och religiösa doktriner: ”The sources of moral rules are thus located in 

the good of society and its members, and not in man´s relation to God or to some other non-

worldly or ´spiritual´ entity”(Gaskin 1993:333). Vidare diskuterar författaren att moral enligt 

Hume sålunda inte hör samman med en religiös tro. Dock har religiösa system påverkat en 

social moral och synen på densamma men ytterst är moralen inte förbunden med en Gud, reli-

giös tro eller religiösa lärosatser. Gaskin är av åsikten att Hume i vissa av sina skrifter är av 

uppfattningen att religiösa system kan ha en negativ inverkan ur ett moraliskt perspektiv, då 

de religiösa praktikerna och systemen inte hör samman med en naturlig moral som finns hos 

individen (Gaskin 1993:334-335; jmf även Jonsson 2008:79). Hume separerar således mora-

len från religiösa system enligt Gaskin. Som exempel lyfter Gaskin att religiösa system enligt 

Hume uppfinner brott, och för in detta i ett moraliskt religiöst system (Gaskin 1993:334-335).  

Gaskin fäster i sin framställning en stor betydelse vid de skeptiska inslagen i Humes verk, 
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däribland i Dialoger om naturlig religion och huruvida Hume utesluter eller inte utesluter 

existensen av en övernaturlig makt (Gaskin 1993:320-322ff). 

 

Ernst Campbell Mossner tar i sin heltäckande biografi The life of David Hume (1980) upp 

författarens barndom, liv och relation till andra författare samt går in och se närmare på Hu-

mes verk. Mossner har även ägnat ett kapitel åt den personliga relationen mellan Rousseau 

och Hume. Referenser till detta verk kommer att återkomma i såväl bakgrunden som i resulta-

tet och analysen. Detsamma gäller författaren Gunnar Fredrikssons bok som förvisso bygger 

en del på Mossners samt Gaskins framställningar, det är dock en mer lättorienterad text och 

Fredrikson ägnar även ett kapitel åt Humes religionsfilosofi.  

 

4 Bakgrund 
Syftet med denna bakgrundsdel är att börja i det stora perspektivet, Europa vid tiden innan 

och kring 1700-talet. Detta för att ge en bakgrund till de tankar rörande religiösa system och 

lärosatser som återfinns i de verk som utgör undersökningen. Efter detta återfinns en kort bio-

grafisk presentation av Jean-Jacques Rousseau och David Hume. Observera dock svårigheten 

med att undvika generaliseringar och i översikter av denna karaktär anser jag att det är ofrån-

komligt. 

 

4.1 Den övergripande kontexten 

Det är inom forskningsfältet omdebatterat när grunderna till det moderna uppkom, med avse-

ende på en framväxt av ett mer vetenskapligt förhållningsätt i olika frågor. Detta är av rele-

vans att lyfta här då många av de idéer rörande religion och förnuftets betydelse som fick 

fäste inom vissa kontexter under 1700-talet, däribland i Frankrike går längre tillbaka i histo-

rien. James M. Byrne tecknar en översiktlig bild över perioden, rörande det religiösa klimatet. 

Han skriver att två centrala områden gällande modifieringar på området religion och då fram-

förallt kopplat till kristendomen är Storbritannien och Frankrike, där franska författare kom att 

omsätta idéer som först formats i delar av Storbritannien (Byrne 1997:3-4). Byrne belyser 

även att det är svårt att hävda att upplysningstidens ideal främst var grundat i sekulära ideal, 

även om det är en viktig komponent. Mycket fanns dock fortfarande inkluderat i religiösa 

förklaringsmodeller. Detta är även någonting som Cassirer berör då han skriver att den ge-

mensamma utgångspunkten för många av de filosofiska inriktningarna under 1700-talet är att 

de förenas kring ett frågasättande av traditioner (Byrne 1997:6-7; Cassirer 2009 bl.a. s 13). 
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Denna kritiska ansats var något som inkluderade en mängd områden däribland teologi, filo-

sofi, och historia (Gay 1995:149).  

 

Om någon gemensam utgångspunkt, för författare och filosofer verksamma under perioden 

skall försöka lokaliseras föreligger det vara i studiet av människan och hennes plats i sam-

hället, och att det kritiska förhållningsättet gentemot den institutionaliserade religionen etable-

rades ytterligare (Byrne 1997:14,16). Ernst Cassirer tar med utgångspunkt inom filosofin upp 

att kritiken inte ytterst skall förstås som en form av gudsförnekande, även om detta återfinns 

också, utan gentemot utformandet av lärosatser och förhållandet till dem (Cassirer 2009 se 

bl.a. s 134-136). Religion kom inom flera områden att utgöra navet som den filosofiska rörel-

sen förhöll sig kritisk gentemot, vilket skall ses utifrån ett brett spektrum och innefattar inte 

endast en religiös tradition även om det främst var inriktad gentemot den kristna traditionen 

(Gay 1995:129,132,149).  

 

Bland de många författare och filosofer som influerade upplysningens syn på teologi och re-

ligion är Rene Descartes (1596-1650) som allmänt ses som en tidig föregångare till den tilltro 

till det mänskliga förnuftet som kom att få större fäste under 1700-talet och Blaise Pascal 

(1623-1662) som i sin tur influerades av Descartes, två av de mest framträdande (Cassirer 

2009 se b.la s 142). Mer specifikt kopplat till den franska kontexten, så menar Cassirer att just 

Pascal är central för de filosofer och författare som kom att följa efter honom. Pascal intresse-

rade sig även för arvsyndsläran utifrån hur den utformats av Augustinus (Cassirer 2009:142; 

Hill 2007: 314-315). Om någon grund kopplat till kontext och specifika personer gällande 

ifrågasättandet av religiösa system och som i denna studie mer specifikt hör samman med 

Rousseau skall lokaliseras så är Pierre Bayle (1647-1706) central. Han anses vara en för-

gångsgestalt för många verksamma författare och filosofer under upplysningstiden. Att män-

niskor hanterar händelser och situationer på ett specifikt sätt är enligt Bayle inte grundat i en 

relation till en kärleksfull och barmhärtig Gud utan har ytterst med samhällsstrukturer att 

göra, där religiösa system fyller en funktion. Detta är sedermera tankegångar som Rousseau 

utvecklar i b.la. sitt verk Om samhällsfördraget (Byrne 1997:125).  

 

Inom protestantiskt inriktade områden i b.la. Skottland och England inriktade man sig i sin 

upplysningsfilosofi inte ytterst åt att kritisera kristendomen och religion i allmänhet, utan det 

handlade om att formulera en trosgrund som kunde fungera i konsensus med en förnuftstanke 

och den framväxande vetenskapliga disciplinen (Porter 1990:56). Vissa menade även att tron 
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på de kristna lärosatserna i mångt och mycket följde mönstret för ett förnuftigt förhållningsätt, 

medan andra hävdade att det inte fanns någon mening med att försöka förena tillexempel en 

biblisk tro med ett förnuftsorienterat förhållningsätt (Porter 1990:57). I vissa sammanhang 

gick steget från kristna lärosatser över till en ”naturlig religion” och sedermera till en ”natur-

religion” (Porter 1990:58). Få upplysningsfilosofier ville ersätta religiösa system med ett ate-

istiskt förhållningsätt utan strävade istället efter att det skulle gå att kombinera med en ökande 

tro på empiri, rationalism, och förnuftet. Hume menade exempelvis att universum förmodlig-

en inte hade uppstått på slumpartade grunder även om han ofta anses tillhöra skepticismen 

(Porter 1990:54-55). Vidare tar Porter upp, vilket även Robert Azar lyfter fram i sin nyutgivna 

avhandling, att det centrala var kritiken mot religiösa institutioner, religiösa dogmer, och trad-

itioner. Det var överlag en relativt liten krets som var emot all form av religion även om vissa 

författare däribland Voltaire föreligger vara närmare en mer ateistisk syn. Generellt hade kris-

tendomen under 1700-talet och religiösa organisationer en väsentlig betydelse i samhälls-

strukturen (Azar 2014; Porter 1990:54-55; Byrne 1997:125). 

 

4.2 Kort historik om Arvsyndsläran  

Det som sedermera kom att utvecklas till arvsyndsläran har sin grund i berättelsen om männi-

skans olydnad gentemot Gud i Edens trädgård, och att människan i och med detta är skild från 

det Gudomliga. Arvsyndsläran kom att utvecklas av Augustinus av Hippo på 300-400 talet. 

Vilket sedan kom att utgöra en central komponent i synen på människans fall och frälsning 

inom stora delar av kristendomen, främst inom den västromerska kyrkan. Att det kom att ut-

göra en central teologisk komponent är att människans fall från fullkomlighet förutsätter en 

aktiv handling från Gud och att människan endast kan räddas genom nåd, då hon i sig själv är 

ofullkomlig. Människan har enligt Augustinus en fri vilja, men den är i sig inte tillräcklig 

(Rasmussen & Thomassen 2007:116,125-126,137). Henry Chadwick sammanfattar en del av 

Augustinus syn på arvsynden och synd generellt på följande sätt: 

 

Secondly, human nature as now experienced fails to correspond to the Creator´s intentions. Human 

misery is perpetuated by social and individual egotisms, so that man is haunted by ignorance, mor-

tality and the brevity of life, weakness of will, above all by the arrogant and willful rejection of his 

true good. In short, humanity needs the remedy of eternal life and the forgiveness of sins, or resto-

ration under the love of God. (Chadwick 1986:30-31) 
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Detta är en lämplig utgångspunkt i förhållande till arvsyndsläran i föreliggande uppsats, som 

ett uttryck för det Rousseau och Hume i de texter som valts ut diskuterar i relation till arv-

syndsläran. James M. Byrne skriver att det system Augustinus upprättade rörande arvsyndslä-

ran, var den utgångspunkt som författare och filosofer under upplysningstiden utgick ifrån och 

förhöll sig gentemot, vid försök att etablera nya utgångspunkter och förhållningssätt gällande 

människans plats i världen, som inte ytterst utgick från kristna lärosatser och system. Vilket 

då även enligt Bryne innefattar ett nytt sätt att förhålla sig till frälsningsberättelsen (Byrne 

1997:195,201).  

 

4.3 Jean-Jacques Rousseau   
Jean- Jacques Rousseau (1712-1778), föddes i Genève och växte upp i ett kalvinistiskt sam-

hälle. Genève som under 1700-talet var självständigt, styrdes ytterst av aristokratin och var 

innan och under Rousseaus ungdom starkt influerat av Jean Calvins tankar. Rousseaus mor 

dog kort efter hans födelse något Rousseau ansåg vara hans fel, vilket han skriver om i bekän-

nelser,  och han växte upp med sin far under sina första levnadsår (Rousseau 2012:18). Rous-

seau kom dock något senare att bo hos sin farbror och det var här hans utbildning började hos 

en kalvinistisk pastor i byn Bossey. Det var också i denna miljö menar Maurice Cranston, som 

skrivit en ingående självbiografi med stöd i Rousseaus Bekännelser som Rousseau började 

utveckla sitt intresse för naturen, vilket i stor utsträckning kom att bli ett kännetecken i hans 

författarskap (Cranston 1983:13-15,28-30). Omkring år 1725 kom Rousseau till gravören 

Abel Ducommun, där syftet var att Rousseau skulle arbeta. Enligt ett kontrakt skulle han ar-

beta hos Ducommun i fem år han stod ut i tre år innan han for till Annecy i Savojen där han 

träffade Francois- Louise Warens för första gången, som kom att ha en betydelse i hans liv 

(Cranston 1983:36,41-43). Det var också i samband med detta som Rousseau kom att påbörja 

sin konvertering till katolicismen. Anledningarna till konverteringen såsom Cranston lyfter 

fram det hade ytterst med ekonomiska skäl att göra. Rousseau genomförde konverteringen till 

katolicismen i Turin, han kom dock senare att konvertera tillbaka till kalvinismen (Cranston 

1983:47,49,51). Rousseau kom att verka i Paris, i flera omgångar under sin levnadstid och det 

var också här som han kom i kontakt med främst Denis Diderot. Rousseau kom emellertid 

senare att hävda att Diderot, Voltaire m.fl. tagit upplysningens idéer för långt (Cranston 

1983:163-164,217).  

 

Gällande Rousseaus relation till den organiserade religionen och kyrkan, återfinns många be-

röringspunkter. En faktor var att hans konvertering till katolicismen medförde att han förlo-
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rade sitt medborgarskap i Genève under en period. Ett medborgaskap han fick tillbaka, då han 

återgick till kalvinismen. Verket Émile utkom år 1762, denna text tillsammans med de tankar 

kring religion som Rousseau ger uttryck för i sitt verk Om samhällsfördraget ledde till att 

böckerna blev listade som förbjudna i Frankrike samt andra delar av Europa. Rousseau fick på 

grund av detta lämna Frankrike för en tid och kom att åka till b.la. Skottland för att bo en tid 

hos David Hume. (Stanford Encyclopedia of Philosophy hämtat 2015-01-31; se även Rous-

seau 2012:439-440). 

 

4.4 David Hume   

David Hume (1711-1776) anses av många som den mest betydelsefulla skotska filosofen. Han 

föddes i Skottland, i en presbyteriansk familj. Han kom dock i relativt unga år att kritiskt 

börja förhålla sig till religionen utifrån ett skeptiskt förhållningsätt, främst gentemot dess läro-

satser och moraliska innehåll. Hume påbörjade sina juridikstudier vid universitetet i Edin-

burgh i unga år, ett intresseområde han dock snart kom att lämna för studier av mer filosofisk 

karaktär (Fredriksson 2009:11-13). Han kom mellan åren 1734-1737 bosätta sig i Frankrike, 

där han skrev En avhandling om den mänskliga naturen (1739). Han återvände emellertid till 

Skottland i slutet av decenniet. Det var även i samband med detta som Hume vid ca 30 års 

ålder började intressera sig för att göra filosofin till en vetenskap, specifikt med fokus på den 

mänskliga naturen. Något han fann vara möjligt att åstadkomma inom ramarna för upplys-

ningens idéer (Fredriksson:2009:21-25,59).  

 

Hume är troligtvis för eftervärlden mest känd för sina teorier om hur individen samlar in kun-

skap och på vilka grunder en bevisföring kan göras (Byrne 1997:144; jmf Fredriksson 

2009:26). En för Hume central empirisk ståndpunkt som han utvecklar från skribenter, där-

ibland John Locke är att det som finns i en individens intellekt härstammar från sinnena, inte 

från någon övernaturlig makt (Fredriksson 2009:27). Hume influerades vilket förefaller lo-

giskt eftersom han vistades i Frankrike under en tid av franska skribenter i sin skrifter som 

berör religion, därav främst författarna Baron d`Holbach och Voltarie. De syften Hume hade 

med sina skrifter rörande religion liknande deras i avseende på såväl den tydlighet han ut-

vecklade i sina ståndpunkter samt det kritiska fokus som han hade gentemot bl.a. religiösa 

organisationer. De språkliga tillvägagångsätt han använde för att uttrycka detta var dock ut-

vecklade av honom själv (Gay 1995:403).  
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4.5 Relationen mellan Rousseau och Hume  
 Rousseau kom under en tid att vistas i Storbritannien under mitten av 1760- talet, dit han in-

bjöds av främst Hume. De skall ha kommit någorlunda bra överens till en början men de 

skilde sig också åt inom en rad områden, däribland religion. David Hume var väl införstådd 

med den kritik som riktats mot Rousseaus verk Émile från kyrkans håll.  Skillnaden dem 

emellan inom området var något Hume kom att fundera kring, vilket han delgav personer i 

olika brev. Rousseau var till skillnad från Hume privat mer intresserad av bibelstudier, men 

Hume konstaterade samtidigt att Rousseau var kristen på sitt egna sätt (Mossner 

1980:508,509,511,523). Rousseau kom sedermera att vara av åsikten att Hume hade förrått 

honom, som ett led i en internationell komplott gentemot honom som b.la. grundade sig i den 

vid tidpunkten minst sagt frostiga relationen mellan Rousseau och Voltaire. Rousseau menade 

att en av dem som måste läckt information till pressen var Hume (Mossner 1980:522,524). 

Rousseau kom efter några år att återvända till Frankrike i slutet av 1760-talet och de två träf-

fades aldrig igen. 
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5 Resultat och Analys 
Denna del av arbetet är upplagd enligt följande struktur: Först följer en sammanfogad resultat 

- och analysdel av de primärkällor som studerats av Jean- Jacques Rousseau i interaktion med 

tidigare forskning, efter följer samma struktur rörande David Hume. Därefter följer den jäm-

förande analysen och diskussionen där frågeställningarna besvaras. 

 

5.1 Översiktligt om Rousseaus verk Émile 

Den övergripande kontexten i verket är utbildning, vilket i sig var en domän som kyrkan i 

mångt och mycket stått för. I verket Émile har dock institutioner en underordnad betydelse 

utifrån ett uppfostringsperspektiv. Institutioner har en betydelse i ett samhälle men de fängslar 

också individen (Rousseau 2003:10 eng. översättning). I verket får läsaren följa Émiles ut-

bildning, som Rousseau själv tar sig an, från det han är ett barn till vuxen ålder. Verket är in-

delat i fem delar varav de fyra första är indelade efter vilken ålder Émile befinner sig i. Den 

femte och sista delen av boken fokuserar på kvinnans utbildning. I denna studie är det som 

nämnts tidigare ytterst den fjärde delen, där Savojardprästens trosbekännelse ingår som är av 

intresse. I inledningen av denna del, som täcker upp Émiles utbildning mellan åldrarna 15-20 

skriver Rousseau att han förstår att läsaren möjligtvis ställt sig frågande till varför han intro-

ducerar religion så pass sent i Émiles liv. Anledningen till valet är att det annars kunde lett till 

en missvisande bild av det Gudomliga, och då är det bättre att inte ha någon föreställning alls. 

Detta eftersom det annars föreligger vara en risk att individen utifrån andras utsagor får en 

tidig negativ uppfattning om Gud (Rousseau 2003:230 eng. översättning).  

 

5.2 Analys av Savojardprästens trosbekännelse 
Redan i inledningen framgår det med hjälp av översiktlig biografisk kännedom om personen 

Rousseau att det är troligt att han utgår från sig själv, och således väver in sig själv i berättel-

sen (Rousseau 1977:5-8 sv. översättning). Detta är något Rousseau själv skriver, det är han 

som är den unge mannen som i berättelsen tar del av prästens bekännelser. Det framgår även 

tidigt i texten att den katolska prästen, Savojardprästen, framställer sig själv som något av en 

rebell gentemot en rad etablerade religiösa läror, vilket även fört med sig att han hamnat i 

dispyt med kyrkan (Rousseau 1977:5-8,10 sv. översättning). 

 

Bekännelserna är inte uppbyggda som en dialog, utan den unge mannen lyssnar och prästen 

berättar. Det framgår tidigt, även om det föreligger vissa skiftningar, att det mänskliga sam-
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vetet och en form av naturtillstånd, utan vare sig skuld eller påtvingade dogmer står som mall 

för Savojardprästens syn på religionens verkliga och sanna funktion. Det är gentemot detta 

olika argument och frågor, av religiös karaktär ställs och prövas mot varandra under textens 

gång. Det mänskliga samvetet är inte befläckat eller på något sätt förstört i grunden, även om 

människor har fått varandra att tro detta med grund i hur samhällsstrukturerna är uppbyggda 

och hur de religiösa lärosatserna är konstruerade. Grunden och lösningen häri, vilket följer 

genom hela texten är att individen skall rådfråga sig själv i religiösa och moraliska frågor, 

även om traditioner i vissa textpassager är av stor betydelse (Rousseau 1977:12-14,43,72 sv. 

översättning; jmf Östberg 2012:34-35). Samvetet i sin renaste form hör dock samman med 

naturen, och är inte en mänskligt skapad produkt (Rousseau 1977:12-13 sv. översättning): 

 

Hur mycket man än förbjuder det ena eller det andra, har samvetet endast mycket ringa förebråel-

ser för det, som den väl ordnade naturen tillåter, och ännu mindre för det, som denna rent av före-

skriver oss (Rousseau 1977:12 sv. översättning). 

 

Det förekommer som ovan nämnts ett återkommande fokus på en mänsklig självständig akti-

vitet i relation till religiösa frågor. Denna insikt är något som individen når eller kan nå med 

hjälp av förnuftet men det primära är dock sinnena, det är genom dessa som slutsatser är möj-

liga att dra. Känslor och förnuft hör här nära samman med varandra (Rousseau 1977:19- 20 

sv. översättning). I savojardprästens trosbekännelse presenteras flera trossatser/dogmer som 

viktiga och centrala och som prästen bygger upp sin argumentation kring, dessa trossatser är 

något han utformar själv. En av dem fokuserar på att viljan är det som får universum i rörelse, 

en vilja som sedan ger liv åt naturen. Grundstommen till detta består av en frivillig aktiv 

handling (Rousseau 1977:23,27 sv. översättning). Här och i andra textpassager är det tydligt 

att det inte är någon form av ateism som förespråkas, utan det framgår att detta förlopp kopp-

las till en orsak och verkan, som sedermera härleds till en övernaturlig makt (Rousseau 

1977:27 sv. översättning). Den mänskliga viljan har en stor betydelse, och det är gentemot 

lärosatser inom kyrkan som symboliserar det motsatta såsom instängdhet som mycket av kri-

tiken riktas emot.  

 

Dessa ovannämnda tankegångar är något som Jean Starobinski fokuserat en del på i sin forsk-

ning. Gällande Émile, är en utgångspunkt att människan i grunden vare sig är god eller ond. I 

Om samhällsfördraget tar sig detta uttryck genom att människan innan etablerade samhälls-

struktur tar vid, förmår att genom oskuldsfullhet leva utan någon skiljelinje mellan det goda 
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och onda (Starobinski 2002:53). Mer samman med verket Émile och främst bok två, menar 

Starobinski att Rousseau är av uppfattningen att det föreligger finnas ett tillstånd närmre be-

stämt ett barnatillstånd, där den unga individen ännu inte har blivit präglad av samhällsstruk-

turerna som bidrar till ett negativt och fördärvande element i den individuella utvecklingen 

(Starobinski 2002:55). Detta är en del som återkommer i den fjärde delen av Émile när relig-

ion och moral mer ingående presenteras. Dock är det tydligt att förhållandet mellan religiösa 

system och dess dogmer är problematiskt. För även om människan fritt bör tänka och reflek-

tera över var individen står i frågor av religiös karaktär så är det tydligt att exempelvis tradit-

ioner främst utifrån en kristen kontext har en stor betydelse. Vidare framkommer att det finns 

två principer av vikt gällande människans natur, samtidigt som det inte framgår om dessa två 

poler är varandras motsatser eller om de också agerar i något beroendeförhållande (Rousseau 

1977:30 sv. översättning): 

 

 Den ena lyfte henne till utforskandet av de eviga sanningarna, till kärlek för rättvisan och det mo-

raliskt sköna, ja, till den intellektuella världens regioner, vars betraktande är den vises lust. Den 

andra höll henne bunden vid sig själv, underkastade henne det förnedrande herraväldet av sinnena 

och deras tjänare, lidelserna, och genom dessa motarbetade allt det goda och ädla [---]. (Rousseau 

1977:30 sv. översättning) 

 

Kopplat till detta skriver Rousseau även om en ”naturlig rättskaffenhetskänsla” (Rousseau 

1977:30 sv. översättning), som är medfödd. En fråga som bör ställas i sammanhanget då 

ovannämnda är medfött, är vilken funktion nåden har och huruvida det sett till att synden inte 

är det primära skulle vara sekundär? Detta är även något som James M. Byrne berör, då han 

skriver att skeendet och händelseförloppet i Edens trädgård i Émile beskrivs som ett naturtill-

stånd utan lagar och bindande regler som annars återfinns i samhällsstrukturen. Detta är en 

faktor som enligt Byrne gör att det är i Émile läsaren återfinner en av 1700-talets största kri-

tiska ansatser gentemot arvsynden som dogm (Byrne 1997:195). Dock är det tydligt i 

Savojardprästens trosbekännelse att människan kan nå tillbaka till detta naturtillstånd trots 

samhällsstrukturen, lösningen häri hör samman med att människan genom sina handlingar har 

kapaciteten att nå frihet, detta då människan i sig ursprungligen är fri (Rousseau 1977:33-34 

sv. översättning). Även om det inte uttryckligen står är det tydligt i texten att detta utgår från 

en tilltro, till att det inte finns en Gudomlig fördömelse utan att det som finns är skapat och 

producerat av människor, och sålunda kan förändras av människan (Rousseau 1977:35 sv. 
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översättning). Vilket följande citat understryker, det onda och lidelsefulla är människans att 

göra upp med, det åligger inte Gud: 

 

Människa, forska inte längre efter det ondas ursprung, ty du själv är dess upphovsman. Det finns 

inte något annat ont än det, du gör, eller det, du lider, och bådadera förorsakar du själv. Det all-

männa onda kan inte finnas annat än i oordningen, och jag ser i världssystemet en ordning, som 

alltid är sig lik. (Rousseau 1977:35 sv. översättning) 

 

Vidare i sammanhanget framkommer det även att Savojardprästen menar att individen har all 

rätt, trots vad religiösa auktoriteter än må hävda, att kräva att det goda skall vara det yttersta 

hos en övernaturlig makt. Att Gud skulle stå utan denna skyldighet gentemot sin skapelse och 

att endast människan har åtaganden gentemot Gud är således fel (Rousseau 1997:36 sv. över-

sättning). Vilka brott människan har begått i det förflutna har föga betydelse för nu levande 

människor, då det inte finns något behov eller logik i att sona en annan människas brott 

(Rousseau 1977:44). Denna centrala ansats som löper genom texten, kretsar sålunda bl.a. mot 

en kritik gentemot arvsyndsläran, även om ordet arvsynd inte skrivs ut. Gentemot dogmer av 

denna karaktär presenteras istället individens naturliga godhet, som människan av egen kraft 

kan återvända till. Naturen besitter en förmåga till ordning men individen tenderar att bli ned-

tryckt av lidelserna som finns i samhället, dock finns det ett mer naturligt gott bakom detta 

som människan självständigt kan finna. Det primära är inte vad auktoriteter säger, då det är 

människor som formulerat dessa utsagor och inte Gud. Sanningen finns att finna hos den sist-

nämnda. Mycket gällande religiös praktik är dock skapat av människor (Rousseau 1977:44,55 

sv. översättning; jmf Östberg 2012:29-30): 

 

Man säger mig, att det behövdes en uppenbarelse för att lära människan det sätt, på vilket Gud 

ville bli tjänad. Som bevis därpå anför man den mångfald högst sällsamma religioner, människan 

har stiftat, och man inser inte, att just denna mångfald kommer av fantasin om uppenbarelser[---]. 

(Rousseau 1977:55 sv. översättning). 

 

Här återfinns återigen ett exempel på att individen skall rådfråga sig själv och utgå från de 

egna erfarenheterna, men det framkommer i en del andra passager att det är kristendomen som 

utgör en slags norm, det är utifrån den kontexten prästen delger sina bekännelser. Dock vilket 

skall betonas så framkommer det i delen som mer ingående berör mission att Savojardprästen 

anser det vara rätt att följa den religion individen är uppväxt med, det behövs ingen omvän-

delse (Rousseau 1977:72-73). Dock återigen, är en stor del av kritiken i verket inriktat mot 
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religiösa institutioner och dess system vilka är av underordnad betydelse och här erbjuder 

religion grundad i mänskliga erfarenheter delvis en mer frekvent och hållbar lösning, på pro-

blematiken med lärosatser (Rousseau 1977:56 sv. översättning): 

 

Därför, om vi allvarligt söker efter sanningen, låt oss då inte tillmäta vår nedärvda tro eller våra 

föräldrars och prästers myndighet, utan låt oss underställa allt, som man lärt oss sedan vår barn-

dom, [---] vårt förnufts prövning. (Rousseau 1977:57-58 sv. översättning) 

 

 Den kritiska ansatsen gentemot det väletablerade, förutsätter då att en form av källkritik 

kommer in i bilden. Denna aspekt belyser prästen då han menar att alla uppenbarelser, under-

verk, mirakel, osv som återfinns i texter som har byggt upp religiösa system härrör från män-

niskor som sedan berättar för andra människor, och han ställer sig då frågande vart Gud finns 

i allt detta? (Rousseau 1977:58 sv. översättning; jmf även Östberg 2012:29,31). En lösning 

som texten ger på detta kan sammanfattas som följer: 

 

Om jag vore född på en öde ö, om jag aldrig hade sett någon annan människa än mig själv, om jag 

aldrig hade hört, vad som hände sig i en lite vrå av världen för länge sedan[---] skulle jag, sade jag, 

av mig själv lära mig att känna och älska Gud, älska hans verk, vilja det goda, han vill[---].  

(Rousseau 1977:73 sv. översättning). 

   

I slutet av bekännelserna så framträder det också vilka plikter Savojardprästen anser att han 

har i sin yrkesroll. Här fördömer han tydligt det faktum att religiösa auktoriteter genom histo-

rien hävdat att det inte skulle finnas en frälsning utanför kyrkans väggar, och att han aldrig 

skulle hävda att människan är fördömd och inte heller förkunna något av den digniteten 

(Rousseau 1977:77 sv. översättning).  

 

5.3 Analys av Humes Dialoger om naturlig religion 

Verket Dialoger om naturlig religion utgörs av en dialog mellan karaktärerna Kleanthes och 

Philo som deltar i hela dialogen, samt som Demea deltar i stora delar utav samtalet. Anled-

ningen till att verket är utformat som en dialog motiveras i inledningen, då denna form passar 

sig för ämnen av denna karaktär, då det gör att olika argument enklare och mer uttryckligt 

kommer fram (Hume 1992:89-90). Denna aspekt berör författaren Gunnar Fredriksson, när 

han diskuterar att en central del av dialogerna är när karaktären Philo ställer sig skeptisk mot 

all form av vidskepelse, och menar att religiös tro leder till förföljelser och inskränkthet (Fred-



 

28 

 

rikson 2009:171-172). Inom forskningen är ansatsen att Philos åsikter är de som ligger närm-

ast Humes egna ståndpunkter i religiösa och teologiska frågor. Karaktären Kleanthes som 

framträder som Philos motkraft i en rad ämnen, har historiskt anses vara biskopen Joseph But-

ler, han skrev bl.a. verket The Analog of religion där han för fram ståndpunkten att deismen 

inte är mer rationell än tron på religionens etablerade läror (Mossner 2011:319; Nationalen-

cyklopedin, sökord Joseph Butler). Karaktären Demea härleds till filosofen Samuel Clarke 

som skrev om moraliska lagar utifrån logik och förnuft (Mossner 2011:319,58; Nationalen-

cyklopedin sökord Samuel Clarke). Tidigare forskning menar att Kleanthes företräder en form 

deism och Demea en mer traditionell syn på religion med grund i teismen (Hume 1992:90-91; 

jmf Fredriksson 2009:164; se även Jonsson 2008:81). 

 

5.3.1 Den inledande delen av verket  
 Stora delar av verkets inledande del handlar om huruvida det överhuvudtaget är möjligt att 

det existerar en Gud, där Philo har en mer skeptisk hållning än Kleanthes gällande om det 

överhuvudtaget går att uttala sig om hur en övernaturlig makt är beskaffad. Här menar Philo 

att det bör mätas och bedömas utifrån förnuftet, vilket i sig är ytterst svårgörligt och därför är 

det inte möjligt att kunna komma fram till en slutledning i frågan om Guds existens. Philo är 

av uppfattningen att individen ytterst inte kan säga något om hur en Gudomlig makt är beskaf-

fad, då människan aldrig kan ha fullständig kännedom om några eventuella Gudomliga hand-

lingar (Hume 1992:96,100). En åsikt Kleanthes inte delar då han menar att i slutändan så leder 

det till att vissa religiösa lärosatser och system ändå erbjuder de mest hållbara lösningarna 

samt att människan har vissa likheter med en Gudomlig makt. Vilket då även bekräftar såväl 

dess existens som en del av Gudomens karaktär (Hume 1992: 93,96,103). Vidare angående 

detta tema så berörs det mänskliga tankesystemets funktion och begränsningar, främst kopplat 

till de egna erfarenheterna och i Philos fall det meningslösa i att försöka hitta den yttersta för-

klaringen till existensen och karaktären hos en Gud. Detta eftersom det sträcker sig bortom 

det mänskliga vetandet (Hume 1992:103,118). Det är med grund i delvis förnuftet och de 

egna erfarenheterna som individen kan uttala sig om tillvaron, moral, och samhälleliga frågor. 

Detta blir dock bristfälligt i frågan om hur en Gudom är beskaffad enligt Philo (Hume 

1992:95).  

 

Angående den moraliska aspekten, så är detta något som Philo ständigt återkommer till flera 

gånger, vilket går igen under nästa rubrik i analysen. Demeas argumentering i sammanhanget 

utgår ifrån tesen att ingenting kan vara orsak till sin egen existens, samt att inget existerar utan 
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en bestämd orsak. Vilket för honom utgör ett starkt argument för tron på en Gud medan 

Kleanthes utgår ifrån att allt som existerar, på samma villkor skulle kunna vara icke existe-

rande (Hume 1992:133,140-142). Kleanthes tillskilland från Demea utgår även frekvent i sitt 

resonemang från att Gud kan liknas vid mänskliga egenskaper och även mänskligt produce-

rade ting (Hume 1992:105-106). Det framträder i bokens inledning att utgångspunkterna kring 

vilken argumenten mynnar ut i är förnuftet, eller hur det å andra sidan är möjligt att med det 

som grund yttra sig i frågan överhuvudtaget. Förnuftets auktoritet eller icke- auktoritet utgör 

en central parameter i hela dialogen tillsammans med de mänskliga sinnenas betydelse och 

vad människan egentligen kan eller inte kan framföra för bevis och slutsatser i religiösa frågor 

(Hume 1992: se b.la s 96-97; jmf Fredriksson 2009:165).  Efter verkets första 10 kapitel över-

går dialogen till att diskutera religiösa auktoriteter, religiösa system, och det ondas problem 

(Hume 1992:144).  

 

5.3.2 Människans natur i relation till religiösa system och arvsynden  

En central del av dialogen är när Demea i samtalet uttrycker att det ligger i människans natur 

att söka sig till religiösa dogmer och system, vilket enligt honom är en helt legitim slutsats.  

Trots att den övernaturliga makt individen söker sig till ofta är av en förtryckande karaktär, så 

är religionen och den struktur som omger den ändå något ofrånkomligt för människan enligt 

Demea (Hume 1992:144). Vilket följande citat väl understryker: 

 

Vi ser oupphörligt framåt och försöker att genom böner, dyrkan och offer blidka dessa okända 

makter som vi av erfarenhet vet är så bra på att drabba och förtrycka oss. Ynkliga varelser som vi 

är! För vilken av livets oräkneliga missförhållanden erbjuder inte religionens tillflykt vägar till för-

soning och lindrar de fasor vi hela tiden upprörs och plågas av? (Hume 1992:144) 

 

Demea och Philo fortsätter att argumentera om religiösa system kopplat till mänskligt lidande 

och ondska. Demea underbygger det han ger uttryck för i ovannämnda citat genom att betona 

att människan redan från sin första stund i världen bär med sig en fördärvenhet, som enligt 

honom hör samman med att hela världen är fördärvad. Han lyfter även att de flesta filosofer 

och författare som genom historien behandlat frågor rörande ondska och mänskligt elände 

återkommer till att ett mänskligt oföränderligt elände finns där från början (Hume 1992:144- 

145). Demea presenterar ingen lösning, utan slår istället vakt om etablerade religiösa system 

som han precis som nämndes ovan menar är nödvändiga. Philo för dock fram tesen att en po-

tentiell övernaturlig makt är otillräcklig, för att ge den mänskliga individen nåd.  Detta efter-
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som denna nåd är felriktad och härleder istället frågan till naturens förlopp (Hume 1992 se 

b.la. s 146,149). Vidare lyfter Philo att människan som är kraften bakom förstörelser såsom 

krig och allahanda orättvisor, använder religiösa system för att kunna leva med detta faktum. 

För finna en legitimering till detta destruktiva beteende söker individen stöd inom religiösa 

system (Hume 1992:146).  Ett tydligt exempel kopplat till frågan om Gudomlig nåd och be-

hovet eller icke-behovet av densamma understryks väl i följande citat som Philo står bakom. 

Vilket sålunda är en lösning eller i alla fall ett skifte i frågan gentemot det Demea lyfter då 

han menar att det ett finns evigt mänskligt fördärv. Vilket gör att individen är i behov av reli-

giösa lärosatser som kan erbjuda en förklaring till varför människan inte är lycklig i världen. 

En uppfattning Philo inte delar (Hume 1992:147-148): 

  

Hans vishet är oändlig; han begår inga misstag när han väljer medel till ändamål, men naturens 

lopp går inte mot människors eller djurs lycka, och är därför inte inrättat i det syftet. Inom den 

mänskliga kunskapens hela omfång finns inga slutsatser säkrare och mera ofelbara än dessa. På 

vilket sätt liknar då hans välvilja och nåd mänsklig välvilja och nåd? (Hume 1992:149) 

 

Det går tydligt att utskilja att dialogen växlar upp ytterligare när människans moral, ondska, 

och människans elände på olika nivåer diskuteras, vilket görs utifrån teodicéproblemet som 

löper som en röd tråd genom denna del av dialogen. Med detta inte sagt att diskussionen gäl-

lande huruvida det finns en övernaturlig makt eller inte är av mindre vikt i sammanhanget 

men det är tydligt att argumenteten här åt bägge håll slipas ytterligare (Hume 1992:144-

150ff). De två ovannämnda citaten, och diskussionerna därikring i verket, berör problemati-

ken gällande arvsynden som lärosats och vad individen härleder orsaker och händelser till. 

Här erbjuder religionen en förklaringsmodell, även om denna förklaring vilket går att utläsa i 

citaten och i andra delar av verket inte alltid är av positivt gagn för individen. Dock är det 

relativt tydligt att syftet är att påvisa varför doktriner av detta slag inte är hållbara, detta sam-

tal förs med såväl starka för som motargument i frågan. Det är inte på något sätt en envägs-

kommunikation vilket även Hume skall ha haft i åtanke att undvika när han skrev verket 

(Hume 1992:11). Diskussionen fortsätter i dialogerna angående det paradoxala med att för-

söka härledda det ondas problem till en allvetande övernaturlig makt. Samt att naturens för-

lopp är en betydligt mer hållbar förklaring, då Guds nåd som förklaringsmodell inte stämmer 

överens med mänskliga förehavanden (Hume 1992:149-151).  
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Det enda hållbara argumentet enligt Demea på det ondas problem och människans lidande 

finns dock redan besvarade och presenterade av ”gudsmän och präster”(Hume 1992:150- 

151). Varken Kleanthes eller Philo är här av samma åsikt som Demea. En lösning som 

Kleanthes här presenterar på bl.a. de ondas problem och människans ofullkomlighet är att 

plocka bort det onda och smärtsamma från individen. Philo inflikar emellertid att det tillväga-

gångssättet inte är hållbart utifrån det Kleanthes tidigare underbyggt sina resonemang på, som 

förutsätter etablerade religiösa dogmer där det onda och goda finns presenterat (Hume 

1992:150- 152). Philo är i det följande inte heller övertygad utifrån tesen att det finns en allve-

tande barmhärtig gudomlig makt då han påpekar följande: 

 

Men även om vi godtog det som aldrig kommer att tros, eller som åtminstone aldrig kan bevisas, 

att djurens, eller åtminstone människans lycka i livet överstiger hennes elände så har du inte upp-

nått någonting, för detta är inte på lång väg vad vi förväntar oss av oändlig makt, oändlig vishet 

och oändlig godhet. (Hume 1992:152). 

 

Detta samtidigt som Philo i sammanhanget nämner att han kan acceptera Kleanthes argument 

om en övernaturlig makt trots mänskligt elände, men med detta inte sagt att han ställer sig 

bakom det som den bästa tänkbara lösningen. Detta delvis eftersom det faller på sig självt, om 

det är en barmhärtig Gud som är utgångspunkten (Hume 1992:152). Här menar Kleanthes att 

det finns en uppenbar problematik men att ett ursprungligt mänskligt elände och mänskliga 

tillkortakommande som förklaringsmodell är hållbart, om det kan stå bakom ett högre och 

även godare syfte (Hume 1992:154). Philo svarar dock att lösningen då borde finnas hos Gud, 

om människan inte lyckas med sina förväntningar och om en form av olyckligt tillstånd in-

verkar i såväl enskilda människors liv som i samhället i stort, skulle en övernaturlig makt utan 

några större problem kunna åtgärda detta (Hume 1992:157). Det Philo slutligen kommer fram 

till innan Demea bryter in i diskussionen är att de flesta hypoteser tycks falla på sin egen 

orimlighet, förutom den fjärde som i stora drag fokuserar på att den yttersta orsaken i sin ren-

aste form vare sig äger ondska eller godhet (Hume 1992:160). Philo fortsätter att tala om att 

delar av teologin, skiftat fokus från att hävda att det mänskliga livet var ”förgängligt och 

eländigt”(Hume 1992:163) för att nu åtminstone modifierats något och börjat fokusera på det 

goda. Dock är det enligt Philo inte tillräckligt, utan det handlar fortfarande om att religiösa 

system behöver anpassa sig till att vara mottagliga för motargumentering (Hume 1992:162-

163). Detta eftersom traditioner som tidigare varit normen enligt Philo inte längre är det, vil-

ket de inte heller fullt ut bör vara: 
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När religionen helt och hållet vilade på sinnelag och utbildning ansågs det tillbörligt att uppmuntra 

svårmod, eftersom mänskligheten sannerligen aldrig är så snar att ta sin tillflykt till högre makter 

som just i denna sinnesstämning. Men eftersom människorna nu lärt sig tänka ut principer och dra 

slutsatser är det nödvändigt att ändra strategi [---]. (Hume 1992:163) 

 

Detta är ett exempel på en skiftning i vissa religionsfrågor av teologisk karaktär som leder till 

att de blir mer förenliga med modifierade idéer inom området, vilket Ernst Cassirer berör i sitt 

verk (Cassirer 2009:137,143-144,196). Kleanthes replik på Philos argument, om att delar av 

religionens ibland förödande konsekvenser, kretsar kring att religionen har andra effekter än 

de kopplingar till olyckor och förstörelser som Philo målat upp under dialogens gång (Hume 

1992:169):  

 

Religionens rätta uppgift är att styra människors hjärtan, göra deras uppförande mänskligt, ingjuta 

en anda av måttlighet, ordning och lydnad, och eftersom den verkar i det tysta och endast stärker 

motivet till moral och rättvisa, löper den risken att förbises eller förväxlas med dessa andra motiv. 

(Hume 1992:169).  

 

I samband med detta och som svar på Kleanthes argument så vänder sig Philo emot de princi-

per som han menar att främst teologer brukar åberopa när straff diskuteras och här menar han 

att en lösning, eller åtminstone ett skifte i frågorna, är att en form av ”naturlig rättrådighet” 

(Hume 1992:170) är större och således underförstått kan ersätta religiösa lärosatser. Detta då 

denna naturliga läggning, baseras på egna erfarenheter hos individen och är mer återkom-

mande och legitim än religiösa motiv och förklaringsmodeller (Hume 1992:170). Detta ef-

tersom religiösa system inte erbjuder en tillfredställande förklaring till varför samhället funge-

rar och ser ut som det gör (Hume 1992:169-170). Med detta inte menat att Philo fullt ut för-

kastar religiösa system men de är för snäva specifikt i frågor av moralisk karaktär, och det är 

även ett faktum att religionen inte är representativ för individen i alla stadier av livet, utan 

främst föreligger vara central i situationer präglade av sorg (Hume 1992:173). Att en Gud inte 

kan se bortom exempelvis synd, är orimligt för om Gud nu skapat människorna vore det 

märkligt om denna Gud skulle ta anstöt av det faktum att människan är ofullkomlig (Hume 

1992:175). Philos skeptiska hållning är inte lika tydlig i slutet av verket, då han åberopar en 

förening mellan en filosofisk skepticism och den kristna tron, något som inte är tydligt genom 

verkets alla delar (Hume 1992:176). 
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5.4 Jämförande analys och diskussion 
Det är onekligen så att det generellt är tydligare när frågor kopplat till arvsyndsläran diskute-

ras i delar av Émile än i Dialoger om naturlig religion, vilket även den tidigare forskningen, 

som till övervägande del fokuserar på Rousseaus åsikter angående arvsyndsläran, tar upp (Jmf 

Cassirer 2009:141; Byrne 1997:188ff; Östberg 2012:7-8). Det är även tydligare att huvudfo-

kus i Savojardprästens trosbekännelser är på människans plats i världen (Rousseau 1977:11 

sv. översättning). Det sistnämnda återfinns emellertid även i Humes verk som vilket tidigare 

nämnts kan delas upp i två delar. En del som diskuterar en övernaturlig makts existens och 

natur, och en del med fokus på moral, människans plats i världen, det ondas problem och vad 

individen egentligen kan förvänta sig av etablerade religiösa system, och om detta är tillräck-

ligt. Hume belyser frågorna gällande doktriner ur andra vinklar och inte på samma direkta sätt 

som jag upplever att Rousseau gör. Detta hör delvis samman med det som Gaskin skriver, om 

att det i Humes verk förekommer en del ironi och som nämndes i analysen går detta att utläsa 

i Dialoger om naturlig religion. En annan betydande skillnad är att Rousseau i den aktuella 

texten aldrig förnekar eller tvistar specifikt mycket kring Guds existens och natur (Gaskin 

1993:313; jmf Östberg 2012; se även Rousseau 2012:440). Savojardprästens trosbekännelse 

kretsar snarare kring vad som skall respektive inte skall innefattas i religiösa system och 

huruvida dessa hjälper eller stjälper en individs kontakt med det naturliga och Gudomliga, där 

dessa system främst stjälper. I Humes fall är själva huvudfrågan snarare det sannolika kontra 

osannolika i att en övernaturlig makt existerar och framförallt hur denna makt är beskaffad, 

som står i fokus (Hume 1992: se b.la. s 100-102). Teodicéproblemet som utgångspunkt i relat-

ion till arvsyndsläran är en mer central faktor i Dialoger om naturlig religion, även om Fred-

riksson noterar att Hume generellt inte var specifikt intresserad av detta, vilket säkerligen 

stämmer (Fredriksson 2009:172-173). Dock är det en viktig faktor i den del av verket som 

berör människans natur och lidande kontra ett Gudomligt ansvar. 

 

5.4.1 Skillnader och likheter i framställningarna gällande arvsynden 
Under denna rubrik besvaras de två första frågeställningarna i uppsatsen, gällande vad arv-

synden ersätts med och vilka skillnader och likheter som återfinns i de två verken med avse-

enden på hur författarna belyser frågan. 

 

Något som framgår tydligt vid läsningen av primärmaterialet, med bakgrund i det Ernst Cas-

sirer skriver att en utmaning för filosofer om lärosatser som exempelvis den om arvsynden 

plockas bort eller försöker förklaras på andra sätt, är att det leder till att individer måste hitta 
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nya, inte alltid helt enkla vägar (Cassirer 2009:143). Detta är något som är tydligt hos bägge 

författarna. Att försöka omtolka arvsyndsläran är något centralt men då detta görs utifrån ett 

etablerat religiöst system som de förhåller sig till, leder det till att förnyelsen och modifiering-

en ständigt prövas, och sedan omprövas igen. Detta går att koppla till debatten gällande arv-

synden som var rådande i vissa författarkretsar under 1700-talet, vilket går att urskilja i den 

ovannämnda analysen. Cassirer skriver att i frågan om arvsynden representerar Hume en form 

av deism i frågan, vars utgångspunkt i kritiken mot arvsynden föreligger i den Augustinska 

traditionen generellt (Cassirer 2009:141). Ordet generellt är av vikt här och i Dialoger om 

naturlig religion är det främst Kleanthes som representerar denna ståndpunkt, möjligtvis även 

Philo då han skiftar fokus i slutet av dialogen, vilket jag strax återkommer till. Som nämndes 

är det tydligare var utgångspunkten i Savojardprästens trosbekännelse är; människan behöver 

inte dogmer av förtryckande karaktär, samtidigt som tron till Gud ändå är central men männi-

skans godhet är inte beroende av dem. I Humes verk presenteras som sagt lösningar utifrån 

dialoger, vilket gör dem fler till antalet. Huruvida människan är beroende av Guds nåd, med 

utgångspunkt i arvsyndsläran där nåden har en viktig funktion då människan eftersom hon är 

ofullkomlig är beroende av en Gudomlig makt, diskuteras ur flera infallsvinklar i Humes verk. 

Lösningen på detta beroende blir i Deameas fall i Dialoger om naturlig religion inte speciellt 

modifierande då utgångspunkten ständigt är individens behov av lärosatser, dessa kanske inte 

alltid ger ett tillfredställande svar, men det är dock det enda rimliga. Kleanthes lösning är, 

som nämndes i analysen, att ta bort det onda ur ekvationen istället.  

 

Hos Rousseau är det relativt tydligt att arvsyndsläran ersätts av en form av individuell strävan, 

som är grundad i erfarenheter och i en moral som människan ursprungligen innehar (Rousseau 

1977:29 sv. översättning). Som nämndes i analysen så framgår det i Savojardprästens trosbe-

kännelse, att det inte finns någon logik i att sona andra människors brott, vilket är ett resone-

mang som delvis leder till en modifiering kopplat till arvsyndsläran, det finns ingen ursprung-

lig synd. Just detta med det orimliga med att sona andras brott är något som även återfinns i 

Humes verk (Hume 1992:146,148). Här är det även relevant att nämna det Starobiniski berör 

angående att det generellt i Rousseaus verk görs en åtskillnad mellan samhällsmänniskan och 

väsensmänniskan, där det onda hör här samman med samhället (Starobiniski 2002:46; jmf 

även Cassirer 1954:27-28). Detta återfinns också i den aktuella texten, samtidigt som denna 

åtskillnad inte konsekvent är tydlig i Savojardprästens trosbekännelse, då individen mycket 

väl kan hålla vissa lärosatser för sanna, dock inte de som kretsar kring att människan i sin 

natur skulle vara fördärvad. Detta är något som Savojardprästen starkt vänder sig emot. För 
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att nå fram till en sanning i religiösa frågor krävs dock inte kunskap om dogmer eftersom 

dessa är något skapat av människor (Rousseau 1977:73 sv. översättning).  Det är tillskillnad 

mot i Humes fall, svårt att lika tydligt urskilja vilken betydelse förnuftet har i Rousseaus text, 

detta är något som ovannämnda analys nämner och något som tidigare studier också fokuserat 

på, fast ur andra infallsvinklar (Jmf Östberg 2012). Dock är det tydligt att omtolkning, förne-

kande, och avståndstagande från arvsynden som dogm delvis sker med grund i förnuftet hos 

Rousseau. Då denna lärosats är något institutionaliserat, skall den analyseras på grundval av 

förnuftet. Sinnena har stor betydelse i den personliga relationen till en övernaturlig makt, men 

gentemot dogmer är det förnuftet som lyfts fram (Rousseau 1977:68 sv. översättning).  

 

En stor likhet mellan Rousseau och Hume är den kritiska ansatsen som bottnar i mänskliga 

erfarenheter. Dessa erfarenheter som är individuella blir sålunda en ersättning och lösning i 

stället för etablerade lärosatser, det finns inget behov av dem. En annan likhet återfinns mel-

lan Savojardprästens resonemang och Philo i frågan om samvetet, kopplat till religiösa plikter 

(Se bl.a. Hume 1992:170). Philo skiftar som sagt något i sina resonemang i slutet, och jag 

upplever det som att han här i sitt resonemang håller med Savojardprästen då han talar om en 

form av naturlig rättskaffenhet, vilket i bådas fall ersätter arvsynden (Rousseau 1977:30; 

Hume 1992:170). I Rousseaus verk är detta frekvent återkommande, medan det hos Philo sna-

rare kan ses som ett uttryck för Humes ironi som tidigare nämnts. Som jämförelsepunkt är det 

dock intressant då karaktären Philo talar om en mer sann religion, vilket då återfinns i de egna 

erfarenheterna. Dock är dessa erfarenheter också beroende av vad som erbjuds inom religiösa 

system (Hume 1992:171). För att komma runt detta åberopar Philo vilket han inte frekvent 

gör då han varit mer skeptisk tidigare en ”naturlig känsla” (Hume 1992:175- 176).  

 

5.4.2 Tillämpning av Peter L. Bergers teorier 
Gällande den tredje frågeställningen som utgår från Peter L. Bergers teorier om legitimering, 

trovärdighetstrukturer och teodicéer utifrån delar av Émile samt verket Dialoger om naturlig 

religion, är det generellt i Humes verk som det mer tydligt går att förklara händelseförloppet 

utifrån Bergers teorier. Detta har främst att göra med att verket är skrivet i en dialogform, där 

olika argument och teser lyfts. I Rousseaus verk går dock trovärdighetsstrukturer tydligt att 

återfinna och etableringen av desamma utifrån tesen att det finns en god Gud, men att de läro-

satser som återfinns är överflödiga vilket stärks utifrån att individens personliga kontakt med 

en Gudomlighet är det centrala. Här kan en del angående trovärdighetsstruktur utifrån Bergers 

teoriapparat tillfogas, då exempelvis människans godhet och självständighet står i fokus men 
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det skall ändå modifieras inom främst inom en religions ramar, i detta fall kristendomen. Vil-

ket hör samman med det Berger skriver om religiösa system som historiskt fasta. Det mest 

frekventa, och detta gäller bägge verken som går att koppla till Bergers teorier är, att om en 

trovärdighetsstruktur inte kan legitimeras så måste den modifieras (Berger 1967:47-48). Vil-

ket i det här fallet sker genom att förhållande och attribut kopplat till nåd och människans 

ofullkomlighet som tidigare funnits att få svar på, hos en övernaturlig makt och inom religiösa 

system med grund i Augustinus lära om arvsynden, nu byter fokus till att vara något som är en 

produkt av samhället. Eftersom det är en produkt kan även människan hantera detta på eget 

bevåg. Detta utesluter i Rousseaus verk inte Gud men det äger rum en modifiering eftersom 

arvsynden plockas bort, vilket inte behöver vara ett problem då det från början är något 

mänskligt skapat. Nära samman med detta hör alltså det som tidigare nämnts och som Berger 

skriver angående att frågan om synd har ställts gentemot en form av övermänsklig rättvisa 

(Berger 1967:74). I Rousseaus fall är inte arvsynden någon form av mänskligt ursprungligt 

tillstånd, utan skapat av samhället (Jmf Byrne 1997:183,191-195,201). 

 

Gällande legitimering och teodicéer är det tydligt i Humes verk att Demea står för en vilja att 

legitimera frågor, inom etablerade religiösa system. Detta med utgångspunkt i det Berger 

skriver att legitimering är en viktig funktion för att upprätthålla det meningsfulla, och att ge-

nom utformandet av en teodicé undvika en form av meningslöshet (Berger 1967:55). Med 

utgångspunkt i Humes verk är tillexempel den lösning som Kleanthes istället presenterar gäl-

lande att ta bort det onda anknytbar till det Berger skriver om vad som kan omformuleras och 

förklaras inom religiösa system, för att ge legitimering samt bibehålla en trovärdighetsstruktur 

(Berger 1967:47-48). En annan intressant parallell till det Berger berör angående teodicéer 

och som jag anser vara applicerbart på verken är när han skriver följande: ”The implicit accu-

sation against God is turned around to become an explicit accusation against man” (Berger 

1967:55). Detta hör samman med det som togs upp under teoridelen att synden används för att 

förklara eller snarare komma runt problemet med en allvetande eller icke allvetande Gud 

(Berger 1967:55). I Rousseaus fall är ovannämnda citat applicerbart såtillvida att Savojard-

prästen inte anser det vara en hållbar lösning. Att anklaga individen för exempelvis hennes 

ofullkomlighet utifrån dogmer som talar om att människan är fördärvad från början är något 

som har tillämpats inom religiösa system. Detta är dock inte vad vissa auktoriteter än må 

hävda hållbart då det är individens personliga relation till Gud som är central, där kyrkan som 

institution kan vara av underminerad betydelse (Rousseau 1977:76, 77 sv. översättning). I 

Humes verk är detta synsätt tillämpbart i Philos fall på likande sätt som för Savojardprästen, 



 

37 

 

då Philo menar att det inte är hållbart att inte kunna förvänta sig att en allsmäktig Gud inte 

skulle kunna modifiera människans ofullkomlighet och att vi istället skall ställa oss frågan om 

Guds nåd i så fall är tillräcklig. I Demaes fall är ovannämnda citat som en legitimering väl 

applicerbart då han menar att svaren redan finns inom religiösa system. 

 

5.5 Vidare forskning  

Jag nämnde i introduktionsdelen att det är möjligt att göra en liknande studie, utifrån andra 

författare. Här skulle det vara intressant att ta del av en studie som eventuellt fokuserar på ett 

liknande problemområde men inte begränsar sig till en historisk tid. Robert Azar utkom 2014 

med en avhandling som fokuserar på förnuftet som en auktoritet för att legitimera olika förfat-

tares argument med grund i upplysningens ideal, dock inte begränsat till en historisk period 

(Azar 2014). En liknande tematisk studie, om det inte har gjorts innan, skulle vara möjlig att 

göra utifrån hur arvsyndsläran lyfts och diskuteras i olika sammanhang. Här skulle det också 

vara intressant att se huruvida den kritiska ansatsen ändras något i takt med att tiderna föränd-

rats. Som denna studie har visat så är det hos David Hume emellanåt inte tydligt var kritiken 

mynnar ut i, vilket delvis har sin grund i att det på sina håll fanns en hård censur gentemot 

skrifter av religionskritik karaktär. Det kan även vara av intresse att utifrån en tematisk studie 

analysera skillnader gentemot vad det nya blir, kopplat till samhällsutvecklingen. Här skulle 

begränsningen inte heller enbart behöva vara på hur författare ser på ämnet och diskuterar 

frågan utan även hur debatten förs inom olika religiösa samfund. Detta då en internetsökning, 

på området visar att frågorna ur olika perspektiv fortfarande diskuteras. 

 

6 Didaktisk reflektion  
Att ta denna uppsats ämne, hur debatten och reflektionerna gestaltade sig gällande arvsynden 

och vad arvsyndsläran ersattes med hos författare sig under 1700-talet och direkt föra över på 

en undervisningssituation på gymnasiet ter sig inte som något som ryms inom kursplanerna. 

Vilket det inte heller gör. Dock är den historiska period och den teoretiska ram som denna 

uppsats arbetat utifrån, något som går att applicera i en undervisningssituation. Att genom 

historiska exempel få en ökad insikt och förförståelse inom det religionsvetenskapliga fältet är 

något som tydligt står i kursplanen för religionskunskap för gymnasiet. Under rubriken 

centralt innehåll står följande att läsa angående vad som skall beröras i undervisningen: ”In-

dividers och gruppers identiteter och hur de kan formas i förhållande till religion och livså-

skådning utifrån till exempel skriftliga källor, traditioner och historiska och nutida händelser” 
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(Skolverket 2011:138). 1700- talet och upplysningstiden är något som i undervisningen bru-

kar beskrivas som en period då kritiken mot kyrkan och andra institutioner växte. Med detta i 

åtanke kan temat för denna uppsats användas för att ge ett konkret exempel. Häri ligger också 

den aspekten som även framkommit i delar av denna text, nämligen att relationen mellan upp-

lysning och religion inte tog sig uttryck på samma sätt överallt. Detta är något som knyter an 

till ovannämnda citat från kursplanen, att eleverna skall utveckla mångbottnade kunskaper, 

utifrån bl.a. historiska förlopp samt från olika perspektiv. 

 

 Som jag nämnde i inledningen till denna uppsats, så kommer jag förutom religionskunskap 

även att undervisa i svenska. Relationen mellan religion och litteratur, inte minst skönlittera-

tur, är något som jag under mina VFU-perioder och i andra kontakter med skolverksamheten 

har noterat är något frekvent återkommande i olika översikter av litterära epoker som present-

eras genom läroböcker och/ eller exempelvis film. Många författare, från olika litterära epoker 

såsom medeltiden, renässansen, och upplysningen lyfts, i alla fall delvis, fram utifrån vilken 

relation de hade till religion och kyrkan, om vi utgår från ett europeiskt perspektiv. Det finns 

dock en svårighet att hinna gå in på djupet, speciellt då litteratur från olika tider skall gås ige-

nom vilket är ett centralt innehåll för svenska 2 på gymnasiet (Skolverket 2011:169). Detta 

gör att det kan vara bra att kunna ge några exempel. Här kan diskussionen om exempelvis 

arvsynden eller den allmänna kritiken som dessa författare med flera riktade mot religiösa 

institutioner komma in, och då går det självfallet att diskutera det även utifrån exempelvis 

maktförhållande, och vem/vilka om hade tolkningsföreträde i olika frågor. Vilket såklart är ett 

viktigt element att kritiskt beröra, även om det inte varit huvudfokus i just denna uppsats, men 

som tidigare nämnts så var censuren mot religionskritik hård och Rousseaus verk brändes 

exempelvis på flera håll runt om i Europa (Rousseau 2012:439-440).  

 

Att i undervisningen utgå från olika tider och förhållningssätt i olika frågor är något som åter-

finns i såväl kursplanerna för religionskunskap som svenska. Inom det sistnämnda ämnet står 

det också i kursplanen för svenska 2 att kursen skall behandla hur skönlitterära texter har på-

verkats av samt påverkat samhället och olika idéströmningar (Skolverket 2011:169). Det finns 

sålunda möjligheter att arbeta ämnesöverskridande med exempelvis skönlitterära verk, och det 

är säkerligen även nödvändigt med en mer tematisk framställning, om tid för att beröra frågor 

av denna karaktär skall finnas. Upplysning och religion är även ett vitt begrepp som sålunda 

inte nödvändigtvis är begränsat till en historisk tid, utan kan även studeras som en berättelse 
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eller ett sätt att angripa och förhålla sig i olika frågor. Här kan litterära jämförelser från olika 

tider och kulturella konventioner göras för att bredda begreppet (Jmf Azar 2014).  

 

Ett tema som inte har varit det primära fokus i denna uppsats, men som har nämnts och som 

går in under det kritiska fokus gentemot religiösa system som återfinns under upplysningsti-

den är att en del filosofer, författare m.fl. började förhålla sig till en mer vetenskaplig metod 

(Cassirer 2009 se b.la s 36). Detta har sina rötter längre bak i tiden men det var något som 

kom att bli än mer framträdande. En punkt som återfinns i de olika kursplanerna för religions-

kunskap på gymnasiet, är att sambandet och debatten mellan religion och vetenskap skall be-

lysas i undervisningen (Skolverket, ämnesplanen för religionskunskap s. 3,6). Även om fokus 

ofta ligger på den pågående samtida debatten, vilket självfallet är det centrala, så kan det vara 

bra att ta någon form av utgångspunkt i ett historiskt perspektiv också, för att diskutera och 

belysa att dessa frågor och debatter är någonting som funnits länge. 
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