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1. Inledning 

Den samling gnostiska texter som hittades nära Nag Hammadi i Övre Egypten 1945 har varit 

till stor hjälp för att fylla i den tidigare fragmentariska bilden av antikens gnostiska 

traditioner. Detta fynd innehöll 13 kodexar med sammanlagt 52 stycken texter, och jag har 

särskilt intresserat mig för det fjärde traktatet i Kodex II. Denna text ger en något annorlunda 

tolkning av 1 Mosebok såsom vi kan läsa den i Gamla Testamentet, och presenterar flertalet 

kvinnliga gudomligheter och karaktärer som har centrala roller och funktioner i texten. 

     Denna text var även fokus för min tidigare uppsats där jag undersökte just vilken roll och 

funktion som det kvinnliga får i texten. Utöver det så jämförde jag även tre olika 

översättningar, och insåg då att dessa stundom skiljer sig åt markant. Variationerna mellan 

dessa översättningar påverkade således även läsningen av texten, och det blev då uppenbart 

hur stor inverkan en översättares val kan ha på sekundära tolkningar av texten. 

     Efter den undersökningen har jag själv haft möjlighet att studera det koptiska språket, och 

bestämde mig då för att göra en egen översättning av nämnda text. Detta val har jag dels gjort 

för att utveckla min egen språkkunskap, och dels för att det möjliggör en mer textnära 

undersökning och tolkning av texten. En annan central faktor i valet har varit en vilja att öka 

förståelsen och kunskapen kring vilken problematik och vilka ställningstaganden som en 

översättare ställs inför genom översättningsarbetet. Denna uppsats består därför av en 

översättning med kommentarer, där jag fokuserat på att undersöka vilka ställningstaganden 

och vilken problematik som uppkommer under arbetets gång. 

1.1 Syfte och frågeställning 

Genom att fokusera på både semantik och syntax syftar jag att undersöka vilka 

ställningstaganden, och vilken problematik, man kan stöta på när man översätter en text som 

Furstarnas Natur. Mina frågeställningar är: 

Vilka ställningstaganden, och vilken sorts problematik kopplad till semantik och syntax 

uppkommer vid en översättning av Furstarnas natur? 

Vilka tillvägagångssätt kan lösa denna sorts problematik? 

Hur har andra översättare till denna text löst denna sorts problematik, och hur har 

argumentationen kring olika val av översättning sett ut? 
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Hur påverkar valen av översättning läsningen av texten? 

På vilket sätt kan översättningsteori vara till hjälp vid översättningen? 

1.2 Disposition 

Efter dessa inledande delar som tar upp syfte, metod och bakgrund följer min undersökning 

som huvudsakligen består av två delar. I den första delen kommer jag att göra en 

sammanfattning av texten för att visa hur mina tankegångar kring denna går. I denna del 

kommer jag även att ta upp möjliga religionshistoriska kopplingar till texten. Den andra delen 

av undersökningen, är även den, uppdelad i två delar. Först följer en sektion med 

översättningskommentarer som kräver en längre diskussion, och som visar hur jag tänkt kring, 

och tagit ställning till, uppkommen problematik. Sedan följer min översättning med kortare 

kommentarer i fotnoter, efterföljt av en diskussion. Uppsatsen avslutas sedan med en 

sammanfattning och slutsats. 

 1.3 Material 

För att svara på ovannämnda frågeställningar har jag först och främst arbetat med den 

koptiska texten, såsom den återges i The Coptic Gnostic Library. I själva översättningsarbetet 

har jag främst använt mig av Bentley Laytons koptiska grammatikbok A Coptic Grammar 

tillsammans med Jörgen Magnussons grammatikbok Lärobok i koptiska med inriktning på 

texter från Nag Hammadi. Därutöver har jag tillsammans med Jörgen Magnusson gått igenom 

hela den koptiska texten tillsammans med min översättning, och därigenom diskuterat det 

språkliga ingående, samt den språkliga problematik som uppkommit. Dessutom har jag 

jämfört översättningar gjorda av Bentley Layton, Marvin Meyer, Jörgen Magnusson och 

Roger A. Bullard för att se hur dessa har översatt vissa centrala delar, och även hur de 

argumenterat kring sin översättning.  

     Eftersom ovannämnda forskare även har studerat texternas tankegång och 

religionshistoriska bakgrund så har jag även använt mig av deras kommentarer i den sektion 

där jag summerar texten, och där jag även undersöker vilka religionshistoriska influenser som 

går att finna i den. Därigenom är nämnda källor mina huvudkällor för denna uppsats, men jag 

har även studerat annan relevant sekundärlitteratur. Exempel på dessa är Ingvild Gaelid Silhus 

avhandling The Nature of the Archons: A Study in the Soteriology of a Gnostic Treatise from 

Nag Hammadi (CGII, 4) som undersöker texten i sin helhet, men dock utgår ifrån Laytons 

översättning. Jag har även använt mig av antologin Images of the Feminine in Gnosticism, 
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Francis F. Fallons The Enthronement of Sabaoth och Tuomas Rasimus Ophite Gnosticism, 

Sethianism and the Nag Hammadi Library, tillsammans med andra relevant källor. 

1.4 Metod och teori 

Det centrala i denna uppsats har varit det språkliga arbetet med översättningen från koptiska 

till svenska, och att utveckla min egen språkkunskap. Genom det har jag fokuserat på mina 

ovan angivna frågeställningar. Målet har varit att återge en översättning som ligger så nära 

originaltexten som möjligt, utan att för den delen göra den svenska texten svårförståelig. 

Därav har jag, i de fall jag ansett det relevant, på vissa ställen valt väldigt ordagranna 

översättningar. Dessa ställen kommer jag dock kommentera och då återge mina argument till 

varför jag anser detta relevant. Jag har även valt att särskilt fokusera på att undersöka hur det 

manliga och kvinnliga återges språkligt i texten, och målet med det har varit att inte återge en 

könsbestämmelse där det inte finns belägg för ett sådant. Detta betyder dock inte att jag valt 

att utelämna könsbestämmelser där det finns klara indikationer för dessa. 

     För att uppnå målet med översättningen har jag främst arbetat efter den modell som 

Eugene A. Nida framhåller som grundläggande i sin bok Toward a Science of Translating. 

Nida skiljer på det tekniska och det organisatoriska arbetet vid en översättning, och delar 

sedan in respektive del i olika steg (1964, s. 241). Vad gäller den tekniska proceduren så delar 

Nida in den i följande steg: ”(1) analysis of the respective languages, source and receptor; (2) 

careful study of the source-language text; and (3) determination of the appropriate 

equivalents” (ibid.). 

     Den första av Nidas punkter kan verka självklar, i och med att detta innefattar de 

språkstudier som är nödvändiga för att översätta en text från ett språk till ett annat. Detta 

innebär dock att ha en god uppfattning av den lingvistiska strukturen i båda språken, 

tillsammans med en god kunskap av den syntaktiska strukturens mening (Nida 1964, s.241). 

Därav har jag noga studerat den koptiska grammatiken samtidigt som jag diskuterat detta 

genomgående med Jörgen Magnusson, för att uppnå den kunskap som varit nödvändig i 

översättningsarbetet.  

     Sedan följer den semantiska analysen av källtexten, som Nida delar in i ytterligare fem 

steg: lexikogrammatiskt fastställande av egenskaper av en särskild enhet; diskurskontext; 

kommunikativ kontext; källspråkets kulturella kontext och mottagarspråkets kulturella 

kontext (1964, s.243). Gällande den lexikogrammatiska analysen av särskilda enheter i texten, 
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så betonar Nida vikten av att fastställa alla semantiska element, såsom syntaktiska, 

referentiella och emotiva (1964, s.243). Det centrala i delmomentet diskurskontext menar 

Nida är att analysera meningen av en särskild enhet utifrån den större kontexten av den 

relevanta diskursen, eftersom denna måste ses som en integrerad del i diskursen som helhet 

(ibid.). Således har jag även undersökt vilken genre denna text kan ses som, och vad som kan 

betraktas som det egentliga huvudämnet i texten. Resultatet av denna undersökning 

presenteras dels i bakgrundssektionen, men även i sammanfattningen och kommentarerna till 

översättningen.  

     Med kommunikativ kontext menar Nida analysen av de omständigheter i vilken den 

ursprungliga kommunikationen uppstått (164, s.243). Det vill säga faktorer såsom författarens 

och meddelandets bakgrund, på vilket sätt som meddelandet är producerat och vilken 

livssituation som gav upphov till det (Nida 1964, s.244). Detsamma gäller de tänkta 

mottagarna av budskapet, det vill säga deras bakgrund, på vilket sätt som budskapet mottogs, 

om det funnits några omständigheter kring mottagarna som gett upphov till budskapet, men 

även hur dessa eventuellt svarade på meddelandet (ibid.). Eftersom både författare och 

mottagare av denna text inte är fastställt, så har det än en gång varit av vikt att analysera 

textens helhet, för att på så sätt försöka få fram textens troliga budskap. Detta tillsammans 

med information om de gnostiska traditionerna, och till vilken specifik tradition som denna 

text kan tänkas klassas, kan ge en spekulativ bild av vilka som var de tänkta mottagarna av 

texten.  

     Nida framhåller även att den större kulturella kontexten är av yttersta vikt för att förstå 

meningen i meddelandet (1964, s.244). Utan att ta hänsyn till den blir det svårt att tolka det 

signifikanta med texten (ibid.). I arbetet med att översätta och förstå denna text har det därför 

varit avgörande att titta närmare på hur idéer kring kosmologi, antropologi och soteriologi har 

uppfattats inom de gnostiska traditionerna. Texten visar även tecken på influenser från flera 

andra idétraditioner, vilket medfört att jag lagt ner mycket arbete, och även textutrymme, på 

att undersöka andra möjliga religionshistoriska influenser. Det har även varit av stor vikt att 

titta närmare på hur centrala termer och karaktärer har använts och tolkats i en större kontext. 

     Det sista delmomentet i Nidas andra punkt gäller den kulturella kontexten av 

mottagarspråket. Som Nida nämner så kan denna punkt verka irrelevant, men under arbetets 

gång har jag uppmärksammat hur viktigt det varit att även ta hänsyn till det svenska språket, 

för att på bästa sätt överföra det som den koptiska texten vill förmedla (1964, s.245). Jag har 
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därför ofta övervägt flera termer på svenska som kan tänkas motsvara det koptiska ordet, och 

försökt se hur dessa olika termer ofta används och uppfattas. Ett exempel på en sådan 

övervägning är att jag på sida 94.18 valt att översätta ϩⲟⲟⲟⲟϩⲟⲟⲟ till ”manskvinna”, 

även om ”androgyn” kan tänkas vara en fullständigt applicerbar term. Även om ”androgyn” 

definieras som ”dubbelkönad varelse/dubbelkönad/tvekönad” i Svenska Akademiens Ordlista, 

och även har sitt ursprung i de grekiska orden andros (”man”) och guné (”kvinna”), så har jag 

märkt en tendens i att termen ofta uppfattas i mening av ”könlöshet” på svenska. I och med att 

ϩⲟⲟⲟⲟϩⲟⲟⲟ är en sammansmält konstruktion av ordet ϩⲟⲟⲟ (”manlig/manlighet”) 

och ⲟϩⲟⲟⲟ (”kvinna/kvinnlighet”), vilket troligtvis är en översättning av just det grekiska 

ordet ”andrógunos”, så kan det te sig naturligt att också översätta detta till ”androgyn” på 

svenska. För att undvika att termen missuppfattas som en beskrivning av ”könlöshet” så har 

jag dock valt den mer ordagranna översättningen ”manskvinna”, vilket jag menar betonar de 

båda könstillhörigheterna som återges i den koptiska termen. 

     Det steg som Nida nämner sist, nämligen: fastställande av likvärdighet mellan käll- och 

mottagarspråk är ett omfattande arbete, och har innefattat en kombination av alla de 

ovanstående delstegen. Genom att göra en närläsning av den koptiska texten, studera den 

koptiska grammatiken noggrant och undersöka den större kontexten har jag kommit fram till 

den översättning som presenteras i denna uppsats. Jag har dessutom gjort en läsning av hela 

den koptiska texten tillsammans med Jörgen Magnusson, där vi genomgående diskuterat mitt 

val av översättning samt problematik som uppstått, och därefter vägt olika lösningar mot 

varandra. Även om vi i dessa diskussioner inte har haft för avseende att utgå ifrån Nidas 

modell kring den organisatoriska proceduren så kan detta arbete beskrivas genom denna.  

     De punkter som Nida tar upp är: ”(1) Reading over the entire document; (2) Obtaining 

background information; (3) Comparing existing translations of the text; (4) Making a first 

draft of the text; (5) Revising the first draft after a short lapse of time; (6) Reading aloud for 

style and rhytm; (7) Studying the reactions of receptors by the reading of the text by another 

person (8) Submitting a translation to the scrutiny of other competent translators (9) Revising 

the text for publication” (1946, s.246). En central del i översättningsarbetet har därav varit 

dessa diskussioner med Magnusson, i vilka arbetet kan beskrivas genom Nidas förklaring av 

punkt 3, 5, 6, 7, 8 och 9.  Punkt 1 har varit det inledande arbetet i processen tillsammans med 

punkt 2 där jag försökt att samla in så mycket bakgrundinformation som möjligt, vilket även 
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kommer att presenteras i både bakgrundssektionen och den sektion som tar upp 

sammanfattning och kommentarer till texten. Den tredje punkten har inneburit en noggrann 

undersökning och jämförelse mellan översättningar gjorda av Bentley Layton, Roger A. 

Bullard, Jörgen Magnusson och Marvin Meyer, tillsammans med deras val och 

argumentation. 

1.5 Tidigare forskning 

     Furstarnas Natur var en av de första texterna från Nag Hammadi som publicerades i 

faksimil, då av Pahor Labib år 1956 (Layton 1974, s.352,383). Sammanlagt har två faksimiler 

av texten publicerats, och den senaste publicerades år 1974 i gemensam regi av Department of 

Antiquities of the Arab Republic of Egypt och United Nations Educational, Scientific, and 

Cultural Organization (Layton 1974, s.353). Efter att Labibs faksimil publicerats i Europa så 

studerade Jean Doresse textens innehåll och publicerade därefter en summering och 

diskussion av denna år 1958 i Les livres secrets des gnostiques d’Égypte (Layton 1974, 

s.384). 

     Även den första översättningen av texten till ett modernt språk publicerades 1958 (Layton 

1974, s.384). Detta var Hans-Martin Schenkes tyska översättning, och hans föreslagna 

restaurering av den koptiska texten användes som grund i de flesta översättningar fram tills 

textstudierna utökades runt 1971 (ibid.). 1962 publicerade Alexander Böhlig och Labib en 

tysk översättning av det femte traktatet i Kodex II, där dessa frekvent refererar till Furstarnas 

Natur, och det var även dessa som utvecklade teorin att texten var en sammansättning av flera 

olika källor (ibid.). I Hans Jonas’ The Gnostic Religion från 1963 återfinns utdrag ur texten på 

engelska för första gången, dock är dessa översättningar av Schenkes utgåva från 1958 

(Layton 1974, s.384,385). Efter denna publikation gjordes dock inte mycket forskning på 

texten, och det var först år 1969 som denna upptogs, då genom Peter Nagels undersökning av 

textens dialektala särdrag i Grammatische Untersuchungen zu Nag Ham- Nag.2 madi Codex 

II, i F. Altheims och R. Stiehls, Die Araber in der alten Welt V, ii (Das Christliche Aksfim) 

(Layton 1974, s.385). Ett år senare publicerade Nagel sin egen tyska översättning, i vilken nya 

användbara restaureringar återges (ibid.). 

     Först år 1970 publicerades den första engelska översättningen av Roger A. Bullard i hans 

bok The Hypostasis of the Archons. The Coptic Text with Translation and Commentary 

(Layton 1874, s.386). I boken medverkar även Martin Krause med en essä om dialekterna i 

texten, men denna är dock på tyska (ibid.). År 1971 publicerar även Krause en egen tysk 
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översättning i antologin Die Gnosis (ibid.). Samma år påbörjades även de första studierna av 

själva manuskriptet, och Bentley Layton publicerade då The Text and Orthography of the 

Coptic Hypostasis of the Archon där han presenterar ett hundratal rättelser av transkriptionen, 

samtidigt som han behandlar grammatisk och ortografisk problematik (ibid.). Layton 

publicerade sedan sin egen engelska översättning år 1974, och två år senare publicerade han 

en sammanfattning av denna översättning med omfattande kommentarer till texten. En annan 

välkänd engelsk översättning är Marvin Meyers, som bland annat publicerats i The Nag 

Hammadi Scriptures år 2008. Den enda, för mig kända, svenska översättningen är Jörgen 

Magnussons. 

     Under 1970-talet publicerades även ett antal undersökningar som fokuserar på judiska 

paralleller till texten (Layton 1974, s.388). Birger A. Pearson undersökte exempelvis det 

möjliga ursprunget till Norea, och presenterade denna på International Colloquium on 

Gnosticism i Stockholm 1973, men som delvis även återfinns i hans bidrag Revisiting Norea i 

antologin Images of the Feminine in Gnosticism. Francis T. Fallon fokuserade sin 

undersökning på karaktären Sabaoth i texten och publicerade 1974 The Sabaoth Accounts in 

the Nature of the Archons and On the Origin of the World.           

     I det stora hela så är inte forskningen kring just Furstarnas Natur särskilt omfattande. 

Gilhus’ avhandling The Nature of the Archons: a Study in the Soteriology of a Gnostic 

Treatise from Nag Hammadi (1982), är den enda litteratur jag funnit som utförligt behandlar 

textens tematik i sin helhet. Däremot tas utdrag och vissa teman ur texten ofta upp i vidare 

sammanhang. Den återfinns exempelvis i ett par essäer i Images of the Feminine in 

Gnosticism (1988). Förutom Pearsons essä om Norea, så har även Elaine Pagels bidragit med 

essän Pursuing the Spiritual Eve: Imagery and Hermeneutics in the Hypostasis of the Archons 

and the Gospel of Philip, där hon argumenterar för att nyckeln till författarens tolkning av 1 

Mosebok i Furstarnas Natur finns att hämta i De Paulinska breven. I samma antologi finner 

vi även Anne McGuires Virginity and Subversion: Norea Against the Powers in the 

Hypostasis of the Archons, där hon däremot argumenterar för att återberättandet av 1 

Mosebok i Furstarnas Natur är en berättelse om konfrontation och underminering, som 

främst tar sitt uttryck i konflikten mellan Furstarna och Norea. 
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2. Bakgrund 

2.1.1. Gnosticism 

Att definiera termen ”gnosticism” menar Karen L. King är en utmaning, dels eftersom termen 

använts som benämning på grupper med varierande inriktning, men även för att termen 

kopplats samman med områden så som filosofi, politik och psykologi (2003, s.5). I sin bok 

Rethinking ”Gnosticism” uttrycker Michael A. Williams till och med att termen borde 

överges helt, eftersom han menar att kategoriseringen som termen medför blir problematisk 

(1996, s.263). Dels eftersom termen blivit synonym med en sammankoppling till ”protest” 

eller ”revolt”, en stereotyp bild som kan hindra en ökad förståelse av ”gnostiker” som går 

utanför dessa ramar, men också för att just den grupp man benämner som gnostiker har så 

skiftande inriktningar att det kan bli problematiskt att se dessa som en enhetlig grupp 

(Williams 1996, s.264, 265). Kategorin gnosticism är vidare en modern konstruktion, och 

under antiken användes alltså inte detta ord om den grupp som man idag kallar gnostiker 

(Williams 1996, s.7). 

     Den enda information man tills nyligen haft om antik gnosticism kommer från dess 

motståndare, vilka främst var kristna polemiker, som i sitt försök att föra fram sin egen 

teologiska uppfattning avfärdade uppfattningar hos andra kristna (King 2003, s.6). Detta 

motstånd ledde till att gnostiska gemenskaper försvann tillsammans med deras litterära arv, 

eftersom de uppfattades som ”kätterska” av de ortodoxa kristna på mitten av andra 

århundradet (Rudolph 1987, s.10; Pagels 1981, s.25). Nya upptäckter av nedgrävda skrifter, 

bland annat den stora upptäckten nära Nag Hammadi 1945 där Furstarnas Natur ingår, har 

dock vidgat bilden av det som idag kallas gnosticism (Rudolph 1987, s. 9). Problemet med 

upptäckten av dessa skrifter är, enligt King, att dessa enbart innehåller mytiskt material, och 

svårigheten med att definiera gnosticism är på grund av att man saknar sociologisk 

information (2003, s.9). Att försöka utröna sociologisk information ur myt blir då spekulativt, 

men King menar att det ändå kan ge en indikation på människors uppfattning gentemot vissa 

beteenden, och hur mönster av mening och samhörighet var konstruerad (2003, s.11). 

     King lägger dock fram två olika metoder som moderna forskare har använt sig av för att 

definiera gnosticism (2003, s.11). Det första är att avgöra dess historiska och genealogiska 
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ursprung, medan det andra är att fastställa dess grundläggande egenskaper typologiskt (ibid.). 

Williams beskriver i sin bok vad moderna forskare vanligtvis menar när de talar om 

gnosticism, och listar några gemensamma egenskaper som går att finna i de texter man ser 

som gnostiska (1996, s.26). Dels så finns det en dualistisk idé där en distinktion mellan en 

sann transcendent gudom och skaparen av världen görs, och dels finns det något sorts budskap 

från en högre sfär, vilket syftar till att informera människan om att det finns mer än den 

fysiska världen, och ge hopp om frälsning från denna (ibid.). Dock menar Williams att 

variationen i texter som ses som gnostiska gör att även denna kategorisering blir problematisk 

(1996, s.27). Däremot tar Williams upp den mest kända fungerande definitionen av 

gnosticism som beslutades 1966 vid en internationell konferens i Messina, Italien (ibid.). I 

denna definition görs en distinktion mellan ”gnosis”, med vilket menas ”knowledge of the 

divine mysteries reserved for and élite”, och ”gnosticism”, med vilket menas ”a more specific 

assortment of religious systems or sects who are historically attested beginning in the second 

century C.E.” (ibid.).    

     Kurt Rudolph skriver att ett karaktäristiskt drag i gnostisk tradition är att den använder 

material från redan existerande traditioner, för att sedan omtolka dessa och därmed ge de ny 

karaktär och mening (1987, s.54). Många av de gnostiska texterna innehåller till exempel 

karaktärer som vi kan läsa om i Nya testamentet, såsom Jesus och hans lärjungar (Pagels 

1981, s.28). De gnostiska dokumenten innehåller således element från en rad varierande 

religioner och kulturer, såsom grekiska, judiska, iranska och kristna (Rudolph 1987, s.54). 

Utifrån detta är det vi idag kallar gnosticism ett resultat av hellenistisk synkretism (Rudolph 

1987, s.54,55).  

     Termen gnosticism kommer utav ordet ”gnosis”, ett ord som kommer från grekiska och 

betyder ”kunskap” (Rudolph 1987, s.55). Kunskap i gnostisk tradition har en befriande effekt, 

och är i huvudsak religiös kunskap som kommer genom uppenbarelse, en uppenbarelse som 

beskrivs endast vara tillgänglig till de som är utvalda att ta emot den (ibid.). Denna kunskap är 

således inte rationell kunskap i den meningen, utan kan beskrivas mer som en insikt (Pagels 

1981, s.27). Många av de gnostiska texterna talar om hur kunskap om det egna jaget även är 

kunskap om Gud, och om hur jaget och Gudomen är identiska (Pagels 1981, s.28). I dessa 

texter beskrivs även hur Jesus kommer för att visa vägen till andlig insikt, snarare än att frälsa 

från synden, och många texter framför en uppfattning att de för fram traditioner som är 

hemliga och dolda (ibid.). 
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2.1.2 Det koptiska språket 

Koptiska är den sista fasen av det egyptiska språket, vilken varade ungefär från år 200-1000 

e.v.t. (Layton 2011, s.1). Det inhemska egyptiska språket uttrycktes dock i skrift redan innan 

år 3000 f.v.t., och räknades till en egen språkgrupp, även om det finns vissa släktskap till 

semitiska och vissa afrikanska språk (ibid.). De första kända nedskrivningarna av 

standardiserad koptisk egyptiska är de bibliska manuskripten som daterats till cirka år 300 

e.v.t., medan de sista breven av lärda kopter i Egypten skrevs i början av 1800-talet (ibid.). 

Majoriteten av den litteratur som ursprungligen skrivits på koptiska kan däremot dateras till 

den tidiga bysantinska perioden (år 325-800 e.v.t.) (ibid.). 

     Alfabetet som används i koptiska är baserat på de grekiska bokstäverna, tillsammans med 

ytterligare sex bokstäver från det egyptiska språket (Layton 2011, s.3). Detta gäller dock 

främst den sahidiska dialekten, och alfabetet som används kan variera mellan de olika 

regionala dialekterna, och det finns idag sammanlagt 14 dokumenterade alfabetiska system 

(ibid.). Under den hellenistiska och den romerska perioden så var Egypten tvåspråkigt, 

eftersom grekiska även användes och talades (ibid.). Därav innefattar koptiskan en hel del 

låneord från just grekiska, även om den saknar influenser från grekisk syntax (ibid.). 

     När Egypten föll under arabiskt styre år 642 e.v.t. så började dock arabiskan gradvis ta 

över användningen av det koptiska språket (Layton 2011, s.1). Detta resulterade i att det 

koptiska språket alltmer reducerades till att endast användas av lärda medlemmar av den 

kristna minoriteten i Egypten, och då i religiösa sammanhang (ibid.). Under 1200-talet blev 

alltfler kristna egyptiska forskare däremot intresserade av filologin i det antika språket, men 

då i formen av koptisk grammatik och vokabulär som skrivits på arabiska, och som då även 

använt sig av arabiska grammatiska traditioner (ibid.). Enligt Layton visar detta på bortfallet 

av den talade koptiskan som en del av kommunikationen även hos de lärda (ibid.). Detta är 

även den enda dokumenterade utarbetningen av grammatisk teori hos de antika kopterna 

(ibid.) 

     I en modern kontext används ordet ”kopt” som benämning för de kristna i Egypten, i 

kontrast till den muslimska eller judiska befolkningen (Layton 2011, s.2). Under Antiken 
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benämnde de koptisktalande sig själva som ⲛ ̄ⲛ ̄ⲛⲛ ̄ⲟⲟⲟⲟ (”people of Egypt”), medan 

dessa benämnde sitt språk som ⲛⲛ̄ⲛ ̄ⲛ ̄ⲛ̄ⲛⲛ ̄ⲟⲟⲟⲟ (”the abstract category associated with 

people of Egypt) och sitt land som ⲟⲟⲟⲟ (ibid.). 

     Koptiskan innefattar ett antal regionala dialekter, och mer än tolv av dessa finns 

representerade i antik litteratur (Layton 2011, s.2). Dessa talades från Medelhavskusten, intill 

Nildeltat och längs med Nildalen upp till Sudan, men även i områden i Västra öknen i 

Egypten (ibid.). En grundläggande distinktion mellan dessa olika dialekter finns i den 

koptiska som talades i den norra och den södra delen (ibid.). I vissa fall kan dialekterna ha 

varit så olika att talare av dessa skulle haft svårt att förstå varandra, medan andra dialekter har 

ett närmare släktskap (ibid.). 

     Sahidiska var den ledande dialekten i Egypten innan detta föll under arabiskt styre, och är 

även den dialekt som har mest gemensamt med andra koptiska dialekter (Layton 2011, s.2). 

Redan tidigt var Sahidiskans skriftspråk standardiserad i alfabet, morfologi, syntax, 

vokabulär, och översättningsteknik, vilken benämns som den standardiserade Sahidiskan 

(ibid.). Detta var även den dialekt som de koptiska författarna oftast skrev på, men det var 

tillslut den bohairiska dialekten, med sitt ursprung i det västra deltat, som tog över som det 

liturgiska språket i de koptiska ortodoxa kyrkorna (ibid.). I de texter som ingår i Nag 

Hammadi-biblioteket så är dock den sahidiska dialekten väldigt lite representerad, och istället 

är exempelvis subachmimiska, även benämnd som lykopolitanska, en dialekt som är aktuell i 

klassificeringen av dessa texter (Magnusson 2012, s.8,9).  

2.2. Furstarnas Natur  

2.2.1 Datering och ursprung  

Titeln som på svenska översatts till Om furstarnas natur av Jörgen Magnusson har översatts 

till engelska på varierande sätt i de olika översättningarna, beroende på hur översättaren har 

tolkat ordet ϩⲟⲟⲟⲟⲟⲟⲟⲟⲟ1. Exempel på detta är: The Hypostasis of the Archons, 

The Reality of the Rulers, The Nature of the Rulers och The Nature of the Archons (Meyer 

2008, s.187). Texten är det fjärde traktatet i kodex II i Nag Hammadi-biblioteket (Meyer 

                                                           
1Se sektion för kommentarer av översättningen (nr. 2) för en mer ingående diskussion kring översättningen av 
detta ord och textens titel. 
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2008, s.1, 187, 199). Denna samling gnostiska texter hittades nära Nag Hammadi i Övre 

Egypten 1945, och handskrifterna har daterats till tiden 350-400 e.v.t (Pagels 1981, s.22, 23). 

Handskrifterna som hittades är koptiska översättningar av ännu äldre skrifter, som mest troligt 

ursprungligen skrivits på grekiska (Pagels 1981, s.23). En exakt datering av originalskrifterna 

är dock inte fastställd (ibid.). Elaine Pagels menar exempelvis att en del av de inte skrivits 

senare än 120-150 e.v.t, och James M. Robinson skriver att det troligtvis rör sig om 

någonstans under första och andra århundradet (Pagels 1981, s.23; Robinson 2008, s.xi). 

Robert A. Bullard beskriver att ett fastställande av datering och ursprung kring just 

Furstarnas Natur kompliceras av att texten är en redaktionell sammanställning (2000, s.222). 

Enligt Bullard så har de flesta forskare förmodat att en kristen redaktör kombinerat en narrativ 

källa, vilken har använt egna tolkningar av delar ur 1 Mosebok, med en tydlig 

frälsningsdiskurs som fokuserat på soteriologiska och eskatologiska frågor, och sedan 

anpassat dessa för att passa in i en kristen ram (ibid.). Därav menar han att det uppkommer en 

naturlig problematik kring datering och ursprung för varje enskild källa, vilket är en 

problematik som ännu inte har några svar (ibid.). 

     Bullard beskriver Furstarnas Natur som en i grunden narrativ text, vilken visar på 

antropologi och eskatologi som han menar är typisk för det gnostiska tänkandet (2000, s.220).  

Texten behandlar som sagt flera teman från 1 Mosebok, och både Ingvid Saelid Gilhus och 

Marvin Meyer beskriver första delen av texten (86,20-93,13) som en Sethiansk tolkning av 1 

Mosebok, kapitel 1-6 (Meyer 2008, s.187, 188, 199; Gilhus 1981, s.18). Forskare har 

klassificerat Furstarnas Natur, tillsammans med ett antal andra texter i Nag Hammadi-

biblioteket, som en representation av just Sethianska idéer (Meyer 2008, s.187; Schenke 1981, 

s.590).  

     John Douglas Turner skriver i sin bok: Sethian Gnosticism and the Platonic Tradition, att 

sethiansk gnosticism troligtvis är den tidigaste formen av gnosticism från vilken det finns en 

stor tillgång till litterära källor (Turner 2001, s.5). Turner menar vidare att upptäckten av Nag 

Hammadi-biblioteket, där elva av skrifterna kan klassificeras som sethianska, både kunnat 

peka på en tidig religiös konkurrent till tidig kristendom, och på en religionsfilosofisk 

tradition som har en koppling till metafysiken inom platonismen (ibid.). Tidigare har en 

helhetsbild av den sethianska tankegången inte funnits tillgänglig, då majoriteten av 

information kring denna kommit från kyrkofäderna (Layton 1974, s.372). Därför menar 

Layton att fyndet av dessa texter varit till stor hjälp i ett försök att fylla i denna fragmentariska 

bild (ibid.).  
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      Ett av huvuddragen inom det sethianska systemet beskriver Turner som att dessa gnostiker 

identifierar sig själva med ”the spiritual `seed´ of Seth, their spiritual ancestor” (2001, s.4). 

Även läran angående en högre gudomlig treenighet som representeras av Fader, Moder och 

Barn, tillsammans med De fyra ljusen som etablerats som en himmelsk bostad för ”the seed of 

Seth”, är karaktäristiska för sethiansk doktrin (Turner 2001, s.4,5). Hans Martin Schenke 

klassificerar just Furstarnas Natur som en sethiansk text genom att den nämner ängeln 

Eleleth som ett av De fyra ljusen, och även genom Noreas funktion som en motsvarighet till 

Seths (Schenke 1981, s. 596,597). Tuomas Rasimus betonar dock att det i de sethianskt 

klassade texterna, där ibland Furstarnas Natur, finns frekventa influenser som kan kopplas till 

de som kyrkofäderna kallar ofiter (2005, s.235), vilket vi även kommer att se i den 

sammanfattning med kommentarer som inleder min undersökning. Genom att endast Eleleth 

kan ses som ett självklart sethianskt inslag i Furstarnas Natur, och att det är Norea och inte 

Seth som har en frälsningsposition, så menar han även att denna text inte kan ses som helt 

igenom sethiansk (Rasimus 2005, s.254). Istället anser Rasimus att man bör se Furstarnas 

Natur som en text som influerats av dessa idéer, samtidigt som han även argumenterar för att 

de sethianska författarna inhämtade många av sina influenser från just ofiternas mytologi i 

sammanställningen av de stora sethianska texterna (2005, s.235,254).  

     Att författaren av Furstarnas Natur har använt sig av teman från 1 Mosebok, kapitel 1-6 

och utgått från apokryfiska traditioner menar Bentley Layton visar på en relation till judiska 

traditioner, vilket enligt Layton skulle kunna indikera att författarens sociala miljö inte 

befunnit sig alltför långt ifrån judiska kretsar (1974, s.372,373). Författaren har även använt 

sig av idéer från nyplatonismen, vilket Layton anser skulle kunna ha betydelse för en datering 

av texten till tidigt 200-tal e.v.t, snarare än det första århundradet e.v.t (1974, s.373). 

     Även om mycket i texten reflekterar just judiska tankar, så anser Meyer att denna ändå är 

kristen i sin helhet, bland annat på grund av referensen till Paulus som ”den store aposteln”, 

och på grund av citeringen av Kol 1:13 och Ef 6:12 i textens inledning (Meyer 2008, s.187). 

Layton tar dock upp att texten skulle kunna ses som icke-kristen på grund av att skildringen 

inte berör den kristna frälsaren, men lägger dock till att en sådan syn på texten vore fel (1974, 

s.364). Detta eftersom han menar att ”den sanna människan” som vi kan läsa om på sida 

96,33-34, helt klart är menat vara kyrkans Kristus, och även eftersom han menar att hela 

textens narrativ är en utarbetning av Paulus referens till de kristnas kamp med onda härskare 

och himmelska auktoriteter (ibid.). Enligt Bullard så visar de inledande referenserna till 

Paulus att en kristen gnostisk redaktör har adderat dessa, men att avsaknaden av kristna 
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influenser i resten av texten pekar på att dessa adderingar gjorts på en text, eller texter, som 

saknat kristna tankegångar (1970, s.47). Vidare menar han att läsaren antas vara kunnig i 

material från både Gamla och Nya testamentet, och det är även en grupp som ger, och 

accepterar, Paulus auktoritet (Bullard 2000, s.222).  

      Furstarnas Natur omnämns ej i några antika källor, däremot så finns det likheter och ett 

litterärt samband med det femte traktatet i Kodex II (Bullard 2000, s.221,223). Denna text har 

ingen officiell titel men brukar omnämnas som ”On the Origin of the World” eller ”Om 

världens ursprung”. I sistnämnda text nämns en annan källa som även nämnts av Epiphanius, 

nämligen Books of Norea, som har föreslagits vara just Furstarnas Natur, även om det dock 

inte finns något bevis för detta (Bullard 2000, s.223).   

2.2.2  Språk och grammatik 

Både morfologin och stavningen i texten är väldigt inkonsekvent (Layton 1974, s.374). Vissa 

forskare har ansett att texten är skriven på en tidigare version av den klassiska sahidiska 

dialekten, blandat med viss subakhmimiska (ibid.). Layton menar dock att bland annat 

syntaxen snarare talar för att den underliggande dialekten är subakhmimiska, men att 

avskrivaren har försökt att anpassa sig till den sahidiska dialekten (ibid.). Ett argument som 

talar emot en sahidisk dominans menar han är att avskrivaren konsekvent använder 

negationen ⲟⲟ utan det negativa prefixet ⲟ- som är typiskt för sahidiskt språkbruk (1974, 

s.375).  

     Ytterligare ett argument är att den possessiva artikeln -ⲟⲟ markerar tredje person plural i 

texten, medan -ⲟ markerar andra person singular femininum (Layton 1976, s. 376). I 

standard sahidiska används dock den förstnämnda för att uttrycka andra person femininum, 

medan -ⲟⲟ markerar tredje person plural (ibid.). Eftersom att dessa användningar av de 

possessiva artiklarna skulle medföra en relativt vid misstolkning av texten för en läsare som är 

mer bekant med den sahidiska dialekten, så menar Layton att detta är ett starkt argument för 

att denna dialekt inte är dominerande (Layton 1976, s.377). Bullard menar även att det vida 

användandet av ⲟ framför grekiska verb i texten överrensstämmer med akhmimiskt 

språkbruk (1970, s.51). 

3. Undersökning 
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3.1.1. Summering av texten med kommentarer. 

För att nå en god bild av texten som helhet har jag gjort en närläsning av denna. Jag har även 

undersökt textens tänkta sociala kontext tillsammans med den religionshistoriska kontext från 

vilken författaren till texten kan tänkas ha tagit influenser. I detta avsnitt presenterar jag 

således en sammanfattning av hela texten, där det nämnda arbetet framgår. Undersökningen i 

denna del är baserad på min egen översättning av texten, och de rent språkliga reflektionerna 

kommer att presenteras i nästkommande avsnitt. 

86,20-27 

I inledningen av Furstarnas Natur finner vi det korta uttalandet som klargör vad vi kan 

förvänta oss av texten, nämligen Makternas, eller Furstarnas, beskaffenhet och hur dessa har 

interagerat och påverkat världen och människan. Passagen fortsätter genom att referera till 

Paulus som ”den store aposteln”, och citerar sedan både Kol 1:13 och Ef 6:12. Dessa 

referenser till Paulus menar både Layton och Meyer är anledning att anse texten, i sin 

nuvarande form, som kristen (Meyer 2008, s. 187; Layton 1974, s.363). Bullard menar dock 

att texten troligtvis är sammansatt av två eller tre olika källor, men att referenserna till Paulus 

tyder på att en kristen redaktör sammanställt, och utökat texten, för att bättre passa in i ett 

kristet ramverk (1970, s.3). Med tanke på att endast inledningen, och möjligtvis även 

avslutningen där ”den sanna människan” nämns, är tydliga kristna influenser, och att texten i 

övrigt verkar domineras av judiska influenser, så verkar Bullards tankar kring en kristen 

redaktör rimliga. Här får vi även reda på att den okända avsändaren skickat detta på grund av 

att den okända mottagaren undersöker just Makternas natur. 

86,27-87,11 

Vi får nu ta del av en kortare beskrivning av det som sedan återigen tas upp på sida 93,32-

95,13 i en längre utläggning genom Eleleth svar på Noreas frågeställning. Furstarnas ledare, 

som här även benämns som Samael, beskrivs vara blind, vilket kan tolkas bokstavligt, men är 

troligtvis tänkt som en metafor för dennes okunskap och blindhet för sanningen. Etymologin 

för namnet Samael, som är det främsta namnet för Satan inom judendomen vid denna tid, går 

tillbaka till det arameiska ordet för just ”blind” (Layton 1976, s.47), och därav finns det även 

en stark koppling mellan namnet och dennes beskrivna blindhet. Genom att deras ledare även 

benämns som ”de blindas Gud”, används även denna metafor om dess följare. Kopplar vi 

detta till hur det uppenbarade släktet beskrivs ska komma att känna sanningen och: ”driva ut 
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den blinda tanken” (97,5-6), så blir symboliken i blindheten det som utmärker den som inte 

känner den sanna kunskapen (Bullard 1970, s.52).      

     Genom denna okunskap yttrar Samael sedan: ”Det är jag som är Gud och ingen finns 

[förutom mig]”, där vi ser kopplingar till 2 Mos 20:5 och Jes 45:5-6; 46:9, och kan därmed 

ana en liknelse mellan Samael och Gamla Testamentets Gud. Denna beskrivna hädelse av 

demiurgen tas även upp av Irenaeus i Adv. Haer. 1,29,4 (Bullard 1970, s.49), där han avslutar 

sin polemiska beskrivning med: ”Such are the falsehoods which these people invent”.  

     Med denna hädelse beskrivs Samael synda mot ”Alltet”, vilket enligt Layton är en teknisk 

term som används inom det valentinianska tänkandet, och som ofta avses omfatta helheten av 

de andliga väsen, tillsammans med de som ursprungligen tillhör den himmelska ”Fullheten” 

(Pléróma) (1976, s.46). Detta verkar även vara syftet med termen i denna text, men Bullard tar 

även upp att ”Alltet” är skapelsen av den perfekta Fadern i Sanningens evangelium, och att 

termen därav kan ha olika syften (1970, s.50). Det står dock klart att ”Alltet” är högre än 

Samael, vilket även uttrycks genom ⲟϩⲟⲟⲟ i den koptiska texten: ”När deras ledare sade 

detta syndade den uppåt mot [Alltet]”, vilket även betonar att Samaels yttranden är felaktiga 

och sagda utifrån ”okunskap”.  

     Genom denna hädelse beskrivs sedan hur Samael kastas ner mot kaoset och avgrunden. I 

antika egyptiska texter används ⲟⲟⲟⲟ (”avgrund”) som benämning på både urtidshavet 

och de dödas sfär, och i kristna koptiska apokalypser används termen för den nedre världen 

(Bullard 1970, s.54). I denna nedre värld beskrivs Tartaros (”Avgrunden”) ofta som det värsta 

området (ibid.), vilket även är det område som Samael beskrivs kastas ner i på sida 95,12. 

     Den röst som kommer ur Oförgängligheten och tillrättavisar Samaels felaktiga påstående 

torde komma från Trons Vishet, då det även är hon som med en handling svarar på Samaels 

uppmaning att: ”Om det existerat något annat före mig så låt det visa sig för mig”, i den 

längre beskrivningen på sida 93,32-95,13. Trons Vishet, vilken i vissa översättningar fått 

behålla den grekiska formen Pistis Sophia, är ett välkänt inslag i gnostisk myt och har ofta 

ansetts vara en gnostisk adaption av den personifierade Visheten i judisk apokalyptik och 

vishetslitteratur (McRae 1970, s.86). Det är även hon som här beskrivs upphöja Samaels barn, 

det vill säga Furstarna, ”i enlighet med de upphöjda sfärernas mönster, för genom de dolda 

upptäcktes de uppenbarade”. Detta betonar att kosmos endast är en avbild av den andliga 

världen, de upphöjda sfärerna. En idé som enligt Layton har sitt ursprung i den platonska 
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principen om att den synliga världen endast är en kopia av en upphöjd perfekt värld, genom 

vilken ordning skapas i Kaos (1976, s.48). 

87,11-23 

Denna passage inleds med att beskriva hur Oförgängligheten ser ner mot marken, och hur 

hennes bild visar sig i vattnen så att Furstarna förälskar sig i henne. Att lägre krafter förälskar 

sig i reflektionen av en högre kraft är ett vanligt förekommande motiv, som känns igen från 

bland annat Poimandres i Corpus Hermeticum (Bullard 1970, s.36). Passagen inleder även 

skapelsen av människan.  

     Oförgängligheten fungerar som det högsta kvinnliga mytologiska väsen i texten (Gilhus 

1982, s.78), och har sin vistelse över förhänget ovanför den åttonde sfären (Layton 2000, 

s.67). Bullard har däremot gjort tolkningen att det är Sophia som här är den som beskrivs se 

ner mot marken (1970, s.56), men den vanligaste tolkningen är att Oförgängligheten är ett 

separat mytologiskt väsen (Se exempelvis: Gilhus 1982, s.78 & Layton 1976, s.49). 

     Här ser vi även ett återkommande tema i texten, nämligen att Furstarna beskrivs som 

kraftlösa i sin interaktion med de andliga. De är endast själsliga, och utgör således inget hot 

mot de andliga, eftersom det även beskrivs att de själsliga inte kan fånga de andliga ”för de är 

jordiska medan bilden är himmelsk”. Deras styrka är således begränsad till den materiella 

världen och deras svaghet är att dessa aldrig kan uppnå andlighet (Gilhus 1982, s.38). Enligt 

Gilhus så utgör detta motiv en central premiss i textens soteriologi, eftersom denna passage 

tar upp de två ontologiska nivåerna i texten, nämligen den materiella (ϩⲟⲟⲟⲟⲟⲟ) och 

själsliga (ⲟⲟⲟⲟⲟⲟⲟ) världen i motsättning till den andliga 

(ⲟⲟⲟⲟⲟⲟⲟⲟⲟⲟⲟ) världen (1982, s.113).  

     Den dualistiska världssynen som ofta finns i det gnostiska tänkandet, finns även i synen på 

människan, då den jordiska materiella existensen ses som en produkt från Demiurgen 

(Rudolph 1987, s.88). Därför anses ofta den själsliga delen av människan vara en produkt av 

onda makter, medan den andliga delen är fri från all koppling till denna materiella värld, och 

tillhör istället den transcendenta nivån som tillhör den högsta och okända Gud (ibid.). I den 

gnostiska antropologin görs därför en uppdelning av människan i två eller tre olika klasser, 

nämligen den ”andliga”, den ”själsliga” eller ”köttsliga” och den ”jordiska” eller ”materiella” 

(Rudolph 1987, s.91-92). Det är endast den som räknas till de ”andliga” som anses ha uppnått 
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gnosis, och därav är det endast de som kan uppnå frälsning och befrielse (ibid.). Däremot så är 

den som anses ”andlig” även ”själslig”, men skillnaden är då att den ”andliga” besitter den 

gudagivna förmågan till just ”gnosis” (Layton 1976, s.49). Även i denna text är således dessa 

antropologiska nivåer centrala i vägen till frälsning. 

87,23-88,11 

Texten fortsätter genom att beskriva hur Furstarna bestämmer sig för att skapa en människa 

av lera från marken, i ett försök att fånga den bild som de förälskat sig i. De skapar sin 

människa i enlighet med sina kroppar, som beskrivs som både manliga och kvinnliga, och 

även i enlighet med den kvinnliga Oförgänglighetens bild. Utifrån detta är det då möjligt att 

tänka sig att även denna människa är både manlig och kvinnlig.  

     Myter där den första människan beskrivs som androgyn var väldigt vanliga under antiken, 

och även i många andra kulturer (Meeks 1974, s.185). Enligt Bullard står det inte helt klart 

om huruvida det fanns några kända androgyna gudomligheter i Egypten, däremot finns det en 

generell tanke om att myten kring androgynitet i de flesta kulturer går tillbaka till en 

mångudomlighet (1970, s.76). Det är dock först i den grekiska traditionen som det finns 

många litterära källor att tillgå kring detta, vilket vi exempelvis kan läsa om i Empedokles 

Frag. 61-62 där tvåkönade människor beskrivs födas med ryggarna mot varandra (ibid.). I 

koppling till denna text är det även intressant att vi i samma fragment kan läsa om oxar som 

föds med människokroppar, och människor som föds med oxhuvuden, vilket vi även kan se i 

beskrivningen av Furstarna med ansikten som djurs. Idén om Adam som androgyn går även 

att finna i rabbinsk litteratur, men då var syftet att försöka harmonisera 1 Mos 1:27 och 5:2 

(ibid.). Det har dock spekulerats kring huruvida Adam var av två sammansatta kroppar, eller 

en tvåkönad människa (ibid.), vilket inte heller finns beskrivet i Furstarnas Natur. 

     Att skapelsen av människan utförs av en annan kraft än Gud är en utbredd idé inom 

gnostiska grupper, men även inom judendomen (Bullard 1970, s.59). Bullard menar att 

konceptet borde komma från beskrivningen att Gud talar i första person plural i 1 Mos 1:26, 

”Vi skall göra människor som är vår avbild, lika oss” (ibid.). I ortodox judendom har tanken 

varit att Gud skapar människan i opposition med änglarna, medan Filon uttryckte idén att 

änglarna var delaktiga i skapandet, vars syfte då var att förklara människans svagheter (ibid.). 

Här formas människan av lera från marken, medan den valentinianska idén beskriver hur 

människan formas av en osynlig flytande substans (Bullard 1970, s.60). Även i denna passage 

ser vi en koppling till Poimandres i Corpus Hermeticum, där den första människan beskrivs 
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som androgyn, skapad efter en bild av en androgyn Gud, och som även får sju androgyna barn 

(Bullard 1970, s.60).      

      Vi ser även hur Furstarnas svaghet återigen betonas eftersom de inte är förmögna att resa 

människan upp, utan endast är kapabla att göra den ”själslig” genom att blåsa i dess ansikte. 

Detta skulle kunna symbolisera den rent fysiska upprestheten, men även den mer andliga 

upphöjdheten. Det sistnämnda är möjligt eftersom de är kapabla att skapa en människa som är 

helt jordisk, för att sedan blåsa in i dess ansikte för att göra den själslig, men de är inte 

kapabla att göra den andlig, och därmed heller inte resa den upp. En liknande idé om 

människans uppresthet hittar vi i en metafor ur Platons Timaios, där människan beskrivs som 

en växt, vars gudomliga egenskap har sin rot i himlen, vilket är det som håller människan 

upprest (Layton 1976, s.51).  

     I denna text framgår det inte explicit varför Furstarna väljer att blåsa in i människans 

ansikte så att den blir själslig. Inom den valentinianska doktrinen beskrivs det dock att Samael 

gör detta i enlighet med sin egen plan, medan Irenaeus beskriver att Ofiterna tänkte sig att 

denne blev lurad till att göra det för att på det sättet dräneras på sin kraft (Bullard 1970, s.65). 

Däremot avslutas passagen med: ”Men allt detta hände genom Alltets Förälders vilja”, vilket 

talar för att dessa händelser sker utifrån en högre plan, snarare än Furstarnas egna.  Deras 

försök att fånga bilden misslyckas dock, och deras okunskap, genom deras avsaknad av 

andlighet, betonas i och med att de varken förstår dess kraft eller vem det är. Denna okunskap 

betonas även i att de försöker fånga reflektionen av Oförgängligheten och inte den kvinnliga 

gudomligheten i sig.  

88,11-88,24 

Anden ser den själsliga människan, som blivit liggandes på marken, och kommer ner och tar 

sin boning i denne så att människan blir en levande själ. Det är även Anden som ger 

människan namnet Adam. Att det finns en judisk influens här ser vi i att Anden ger namnet 

Adam ”eftersom den hade rört sig på marken”. Denna beskrivning ger en tydlig referens till 

etymologin för namnet Adam, som ofta relateras till en ordlek av de hebreiska orden ’adam 

och ’adamah, vilka Mary Phil Korsak översätter till ”groundling” och ”ground” (Korsak 

1993, s.48). Layton noterar dock att beskrivningen här skiljer sig från den ofta förekommande 

tolkningen av 1 Mosebok, nämligen att ordleken till det hebreiska ordet för ”groundling” och 

”ground” ofta kopplats ihop med att människan skapas av jord från marken (1976, s.53). I 

denna text är namnet istället relaterat till vart Anden finner människan (ibid.).  
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     Anden är en kvinnlig princip, som på sida 89,11 uttryckligen benämns som ”den andliga 

kvinnan”. Hon hör hemma i den andliga världen, men verkar även i kosmos (Gilhus 1982, 

s.122). Mytologin bakom den kvinnliga andliga principen grundar sig delvis i Eva ur 1 

Mosebok (ibid.), och hon har en central position i flera händelser i texten. Här fungerar hon 

som den som ger Adam liv. 

     Det ges inga närmare detaljer kring det Oföränderliga landet (ⲟⲟⲟϩ 

ⲛ ̄ⲟⲟⲟⲟⲟ'ⲟⲟⲟⲟ'ⲟ), som Anden beskrivs komma ut ur, i denna text. Därav kan det 

rimligtvis ses höra till den esoteriska vokabulären i gnostisk myt (Layton 1976, s.52). 

Däremot finner vi en liknande referens i det femte traktatet i kodex II, där den ”odödliga 

människan” framträder för att visa Jaldabaoth att det existerat något före denne: ”Since that 

day, that emissary has been called ’Adam of Light’, whose rendering is ’the luminous man of 

blood’, and the earth spread over him, holy Adaman, whose rendering is ’the Holy Land of 

Adamantine’” (Övers. Layton u.å.). ⲟⲟⲟⲟⲟⲟⲟⲟⲟⲟ kan också referera till “of those 

who are ’uniyielding’”, vilket skulle kunna vara en referens till “det andliga släktet” (Layton 

1976, s.52). 

     Efter att Anden gett människan liv, läser vi om hur en röst kommer ut ur Oförgängligheten 

till undsättning för Adam, och hur Furstarna för fram alla djur och fåglar för att försöka få 

reda på vem det är som hjälper människan att namnge dem. Här ser vi ännu en koppling till 1 

Mosebok, nämligen kapitel 2, vers 19, om än omtolkad. Det verkar även finnas en koppling 

mellan det andliga och namngivningen, eftersom det är Anden som namnger Adam, och det 

även är namngivningen som är Furstarnas verktyg för att avslöja människans hjälpare. Kanske 

kan denna koppling symbolisera att Furstarna inte helt saknar kunskap, eftersom dessa 

använder sig av samma verktyg som Anden för att avslöja denna? På något sätt måste dessa 

då vara medvetna om Andens närvaro, vilket visserligen kan bero på att människan fått liv, 

men genom kopplingen till namngivningen så bör dessa ändå inneha någon form av kunskap 

om denne bortom detta.  

     Denna händelse återfinns även på sida 119,19-120,13 i det femte traktatet i Kodex II, men 

där använder Furstarna istället detta verktyg efter att Adam och Eva ätit från ”Kunskapens 

träd”, i ett försök att utröna vilken kunskap det är de uppnått. Även i sistnämnda text används 

således namngivningen för att avslöja den andliga kunskapen. Just detta tas även upp av 

Valentinus, då vi i Fragment 1 kan läsa: ”Something like fear overcame the angels in the 
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presence of that modeled form (i.e. Adam) because he uttered things that were superior to 

what his origins justified, owing to the agent who had invisibly deposited a seed of higher 

essence and who spoke freely”. 

88,24-89,3 

Denna passage beskriver hur Furstarna placerar Adam i trädgården för att arbeta och verka, 

och uppmanar människan att varken äta från, eller röra, kunskapens träd. I denna passage 

skiftar även Furstarnas tal från andra person singular: ”Från [alla] träd i trädgården ska du 

äta”, till tredje person plural, ”För dagen då ni äter”. Eftersom människan ännu inte har delats 

och blivit två så borde Furstarna rimligtvis tala i andra person singular genom hela passagen. 

Detta kan dock relateras till det som avslutar passagen, nämligen: ”tvärtom var det i enlighet 

med Förälderns önskan som de sade detta till Adam, för att det på detta sätt skulle ätas och för 

att Adam <inte> skulle se på de som en helt materiell person”. Denna avslutning indikerar 

således att Furstarna talar utan att ha kunskap om vad de säger, istället får dessa agera verktyg 

i den högste Förälderns plan. Människan måste äta för att komma ur sitt materiella tillstånd, 

och uppnå den kunskap som de som endast är själsliga inte innehar. 

89,3-17 

Återigen samlas Furstarna till ett rådslag, och denna gång är det för att söva ner Adam med 

okunskapen. Detta syftar troligtvis till den andliga kunskap som Furstarna sett i Adam genom 

namngivningen av djuren, och hur de nu lägger ”okunskap” över människan, och öppnar 

denne för att få tag i det andliga inom den. Vilket återigen visar att Furstarna inte är helt 

avsaknad av kunskap kring det andliga, även om dessa möjligtvis inte har tillräcklig kunskap 

för att förstå vad det är. Nu beskrivs Adam bli helt själslig, och vi kan då anta att det är nu 

som den andliga kvinnan lämnar människan. Här finns även en födelsemetaforik i och med att 

Furstarna öppnar Adams sida ”såsom en levande kvinna”, vilket för tankarna till en 

förlossningsliknelse. Kan vi då tänka oss att den första människan föder den andra 

människan? Att Furstarna sedan beskrivs bygga dess sida med kött ”i hennes ställe”, ger en 

tydlig indikation på att människan var androgyn från början, och att den kvinnliga sidan 

separeras från den manliga. 

     Den andliga kvinnan uppmanar Adam att resa sig upp, och det är först nu som människan 

har förmågan att utföra detta, vilket ännu en gång kopplar andligheten till upprestheten. 

Genom den andliga kvinnans uppmaning ser vi hur talet även här kopplas till andligheten, och 
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till förmågor som endast är tillskrivna de andliga. När Adam ser den andliga kvinnan utbrister 

han: ”’Det är du som gett mig livet, du kommer att kallas för de levandes moder, för hon är 

min mor. Hon är läkaren och kvinnan och den som har fött’”. Adam är nu medveten om 

hennes närvaro och att hon är den som gett människan livet, vilket kan indikera att människan 

nu uppnått en kunskap som denne inte hade från början. Denna uppräkning av olika epitet är 

även en serie arameiska ordlekar baserat på namnet Hawwah ("Eva"), blandat med bibliska 

epitet (Layton 1976, s.55). Det ser vi exempelvis i: ”du har gett mig livet” (arameiska: 

havyyitani), och ”läkaren/barnmorskan” (arameiska: hayyta), medan vi känner igen ”de 

levandes moder” från 1 Mos 3:20 (ibid.). Även om den andliga kvinnan aldrig benämns som 

Eva i texten, så blir dessa ordlekar en indikation på att det funnits en idé om en ”andlig Eva” 

och en ”köttslig Eva”. 

     I det femte traktatet i Kodex II finns ett liknande tal som det Adam här riktar mot den 

andliga kvinnan. I denna text är det dock Eva som talar om sig själv i första person (Bullard 

1970, s.81). Dessa två tal, och särskilt det i det femte traktatet, liknar Isis aretalogier, och 

längre fram i texten ser vi ytterligare kopplingar till Isis då denna särskilt under den grekisk-

romerska perioden också associeras med ormen (ibid.). Förutom dessa kopplingar har det 

även hittats reaktioner i judisk litteratur mot att det fanns en tendens i vissa heterodoxa kretsar 

att identifiera Isis med Eva (Bullard 1970, s.82). 

89,18-31 

Ännu en gång beskrivs det hur Furstarna förälskar sig i en andlig princip, och denna gång är 

det den andliga kvinnan som står i fokus. De gör således upp en plan och säger: ”vi ska så vår 

säd i henne”. Detta misslyckas dock då den andliga kvinnan endast skrattar åt deras försök, 

deras oförstånd och deras blindhet. Således betonas Furstarnas kraftlöshet och okunskap ännu 

en gång i en interaktion med en andlig princip, och som vi läste på sida 87 så kan de själsliga 

inte röra de andliga, vilket förklarar den andliga kvinnans reaktion gentemot dessa. Hon blir 

sedan ett träd och sänker sin skugga bland dem, vilken de sedan besudlar med stor orenhet.   

     I nästkommande passage, på sida 90, kommer den köttsliga kvinnan in i berättelsen utan 

någon vidare förklaring till hur. Det är då rimligt att tänka sig att den skugga som den andliga 

kvinnan lämnar efter sig är hennes avbild, det vill säga den köttsliga kvinnan. Detta blir 

tydligt i passagens avslutning där vi läser: ”Och de besudlade hennes rösts sigill så att de ska 

döma sig själva genom sin form och [sin] bild”. De dömer således sig själva genom sin form 

och sin bild, det vill säga, genom den köttsliga kvinnan som är en del av den första människan 



25 
 

som formades av Furstarna i enlighet med deras egna kroppar. Vad ”hennes rösts sigill” här 

refererar till är väldigt oklart, men det är möjligt att även detta går att koppla till talet och 

andligheten. 

     Trädet i passagen skulle kunna, som exempelvis Layton gör, kopplas till ”livets träd” i 1 

Mos 2:9, och Layton noterar även ordleken mellan det arameiska ordet för ”liv” och namnet 

Eva, som han menar helt går förlorad i denna text, då det beskrivs som ”kunskapens träd” 

(1976, s. 57). Birger A. Pearson föreslår dock att det finns en koppling till hellenistisk 

ikonografi, då han ser möjliga influenser från en mosaik från Pompeji som kan dateras till det 

första eller andra århundradet f.v.t (1976, s.414). Denna mosaik föreställer en mytologisk scen 

där guden Pan sträcker sig mot en naken kvinna, som i hans händer börjar förvandlingen till 

just ett träd (ibid.). Den vanligaste kopplingen är dock den som exempelvis Meyer tar upp, 

nämligen till den grekiska myten om hur Daphne förvandlas till ett träd för att undkomma 

Apollo (2008, s.193). 

89,31-90,19 

Den andliga kvinnan beskrivs nu gå in i ormen, instruktören, för att undervisa dem. Enligt 

Irenaeus (Adv. Haer. 1.30.7-8) så hade ofiterna en liknande tanke, nämligen att en kvinnlig 

princip går in i ormen för att instruera och övertala Adam och Eva att äta från trädet (Rasimus 

2005, s.259). Instruktören börjar med att fråga vad som sagts till människorna om 

Kunskapens träd, och försäkrar de om att de inte kommer att ”dödligen dö” om de äter från 

trädet. Även här finns en ordlek som grundar sig på de arameiska orden för ”liv”, ”orm” och 

”instruktör”, men som dock ej är synbar i koptiskan (Layton 1976, s.55). Vidare beskriver 

instruktören hur detta sagts av svartsjuka för att ätandet av trädet kommer att öppna deras 

ögon, och de kommer att få kunskap om vad som är gott och ont, till och med att bli som 

gudar. 

     Till skillnad från de bibliska tolkningarna av ormen så får ormen här slutföra Förälderns 

önskan som beskrivs på sida 89,9. Denna plan gick som sagt ut på att människan skulle äta 

från trädet, för att få den kunskap som de saknade, och ormens handling är således till fördel 

för människan. Efter detta blir ormen jordisk igen då den andliga kvinnan lämnar dess kropp, 

och kvinnan tar från trädet, ger till sin man, och de äter. När de äter beskrivs det hur de ser sin 

egen uselhet och att de uppnår kunskapen som behövs för att inse att de ”var andligen nakna”, 

det vill säga att de saknar andlighet. Även kvinnans roll tolkas här annorlunda än många 

judiska och kristna tolkningar av kvinnans roll i mänsklighetens fall och lidande (Pagels 1989, 
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s.227). Det är kvinnan som här tar initiativet till att äta, och är således också den som får 

människan att uppnå kunskap, allt enligt Förälderns önskan. Visserligen beskrivs det här en 

olydnad, men i denna text är olydnaden riktad mot Furstarna, medan lydnaden riktas mot den 

högsta gudomligheten. 

90,19–91,11 

Efter att de ätit av trädet letar Furstarnas ledare efter Adam för att denne inte förstod vad som 

hade hänt. När människorna gömmer sig inser dock ledaren att de ätit från Kunskapens träd. 

Adam konfronteras då av denne och han berättar att det var kvinnan som gav till honom och 

han åt. Ledaren förbannar då kvinnan, som säger att det var ormen som lurade henne att äta. 

Detta uttalande menar Layton betonar att den andliga kvinnan nu lämnat Adam och Eva och 

att dessa inte har förmågan att uppnå och förstå ”gnosis” (1976, s.59). Visserligen har 

människorna uppnått en ny nivå av kunskap, eftersom de är medvetna om sin egen avsaknad 

av andlighet. Däremot har Eva och Adam inte uppnått den ultimata andliga kunskapen.  

     Även ormen förbannas, och det beskrivs hur denna förbannelse ska vila över ormen ända 

tills den fullkomna människan är kommen, vilket troligtvis syftar till ”den sanna människan” 

som vi läser om på sida 96,33-34. Därefter kastar de ut människorna från trädgården till stor 

förvirring och livets plåga, så att dessa ska uppehålla sig med världsliga ting och därför inte 

ha tid att vara trogna den heliga anden. Att vara ”upptagen med världsliga angelägenheter” 

har ofta använts pejorativt och ställts i motsats till ”det andliga livet” av kristna författare 

(Layton 1976, s.60).  

91,11-33 

I denna passage beskrivs sedan att hon föder deras son Kain, och sedan Abel. Som både 

Meyer och Layton noterar så syftar ”deras” på sida 91,12 troligtvis tillbaka till Furstarna, som 

ett resultat av Furstarnas våldtäkt på den köttsliga kvinnan (Layton 1976, s.60; Meyer 2008, 

s.194). Kain har således tolkats vara kommen från Furstarna genom den köttsliga kvinnan. I 

Michael Mahers engelska översättning av Targum Pseudo-Jonathan 4:1-2 kan vi läsa en 

liknande tankegång kring Kains ursprung: “Adam knew his wife Eve who had conceived from 

Sammael, the angel of the Lord. Then from Adam her husband she bore her twin sister and 

Abel. Abel was a keeper of sheep, and Cain was a man tilling the earth”, vilket enligt Maher 

även skulle kunna översättas till “Adam knew that his wife Eve had conceived from 

Sammael...” (1992, s.31). I samma översättning av Targum Pseudo-Jonathan 5:3 läser vi: 
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”When Adam had lived a hundred and thirty years, he begot Seth, who resembled his image 

and likeness. For before that, Eve had borne Cain, who was not from him and who did not 

resemble him”. Även om dateringen av Targum Pseudo-Jonathan inte går att fastställa med 

säkerhet, och är ett omdebatterat ämne eftersom den kan innehålla tolkningstraditioner från 

olika tidsepoker (Chilton & Flesher 2011, s.160), så visar dessa passager ändå att en liknande 

idé om Kains ursprung funnits i just denna form av judisk tolkningstradition. 

 

     I sin not till nämnda passage så refererar Layton även till Epiphanius, Haer. 40.5.3, där vi, i 

hans polemiska beskrivning av de som han benämner som gnostiker, kan läsa: ”People of 

their sort tell yet another myth, that the devil came to Eve, lay with her as a man with a 

women, and sired Cain and Abel by her”. Detta är som sagt en polemisk beskrivning av olika 

gnostiska tolkningstraditioner, men skulle ändå kunna ge en indikation på att det cirkulerade 

tolkningar att både Kain och Abel beskrevs vara barn till Samael. 

     Huruvida Abel är son till Furstarna eller till Adam är dock oklart i denna text, och det finns 

olika tolkningsmöjligheter till detta. Uttrycket att ”Än en gång kände han sin kvinna och hon 

födde Abel”, skulle kunna syfta både till Furstarnas ledare och till Adam. Eftersom det inleds 

med ”än en gång” så skulle denna tidsmarkör kunna syfta till en upprepad händelse, vilket för 

tankarna till den tidigare våldtäkten på den köttsliga kvinnan. Detta skulle således tala för att 

även Abel är son till Furstarna.  

      Däremot finns det en distinktion mellan Kain och Abel i texten som å andra sidan skulle 

tala för att Kain är barn till Furstarna, medan Abel är barn till Adam. Förutom att vi kan läsa: 

”Och Kain förde fram markens frukter. Men Abel förde fram ett offer från sina lamm. Gud 

såg mot Abels gåva, men tog inte emot Kains” (91,15-20), vilket vi känner igen från 1 Mos 

4:3-5, så benämns Kain med epitetet ”köttslig” på sida 91,20-21, medan Abel saknar detta. 

Eftersom de antropologiska nivåerna är centrala i texten så skulle betoningen att Kain 

befinner sig på den lägsta av dessa nivåer kunna ses som ett sätt att skapa en distinktion 

mellan dessa två och deras ursprung. Att Kain beskrivs som ”den köttsliga Kain” på rad 20 

skulle även kunna tolkas som en distinktion mellan två olika Kain, såsom vi såg en distinktion 

mellan ”den andliga” och ”den köttsliga” kvinnan. Det finns dock inget som talar för en sådan 

distinktion i texten, vilket gör den tolkningen mindre trolig. 

     Sedan beskrivs hur Kain dödar Abel utav avundsjuka för att Gud såg till Abels offer men 

inte till Kains, och hur Kain då konfronteras av Gud. Som Layton noterar så frångår 

författaren här de tidigare termerna för den högsta guden, och använder istället den bibliska 
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termen (1976, s.61). Det är dock oklart vad man här menar med Gud, men Layton föreslår att 

det syftar till Sabaoth (ibid.). 

     Därefter känner Adam sin partner Eva, som föder Seth ”genom Gud som ersättning för 

Abel”. Att Adam först i denna passage nämns specifikt vid namn, till skillnad från de passager 

som rör Abel och Kain, där endast ett maskulint pronomen i tredje person singular används, 

skulle kunna ses som en betoning av att det är Adam som är far till Seth och Norea, men inte 

till Kain och Abel. Eftersom Seth har en utmärkande position inom sethianismen (Turner 

2001, s.4), och Norea har en särskild frälsningsposition i denna text så skulle det kunna vara 

en rimlig distinktion att Kain och Abel är barn till Furstarna, medan Seth och Norea är barn 

till Adam och Eva. Att Kain och Abel var son till djävulen, medan Seth var den första sonen 

till Adam finns även beskrivet i Midrash Genesis Rabbah 24:6 (Turner 1998, s.33). 

91,34-92,3 

Eva blir sedan havande igen och föder Norea. Det inledande ”han/den” syftar troligtvis till 

Alltets Förälder, som då beskrivs fungera som en agent i Noreas födelse, för att hon ska bli 

början till det andliga släktet. Eva beskriver att: ”Han har fött en jungfru [åt mig] som hjälp 

för människorna genom släkternas släkte. Det här är jungfrun som krafterna inte besudlade”. 

”Jungfrun som krafterna inte besudlade” återfinns även i Filipsevangeliet, där det refererar till 

Maria (Bullard 1970, s.93). I denna text refererar det dock till Norea, och hur hon, till skillnad 

från den köttsliga kvinnan, inte har besudlats av Furstarna. Beskrivningen som Eva gör 

blickar även framåt mot Noreas senare frälsningsposition i texten.  

      Norea (ⲟⲟⲟⲟⲟ) beskrivs även som Orea (ⲟⲟⲟⲟ) i texten men syftar med stor 

sannolikhet tillbaka till samma person. Bakgrunden till karaktären Norea är inte helt klar, men 

Epiphanius nämner namnet Horea i Panarion 39, 5, 2, och nämner att detta var vad egyptiska 

sethianer kallade Seths fru, vilket torde vara den Norea som vi läser om här, även om det i just 

denna text blir svårt att se henne som fru till Seth (Bullard 1970, s.95). Även i mandeisk 

litteratur förekommer Norea, men då som Noahs fru (Bullard 1970, s.98; Layton 1974, s.). 

Birger A. Pearson har dock argumenterat för att namnet är baserat på det hebreiska Na'amah 

som återfinns i 1 Mos 4:22 (1988, s.266). Det som dock kan konstateras är att Orea var känt 

som ett egennamn i Egypten, eftersom det återfunnits som en inskription (ⲟⲟⲟⲟⲟ) på en 

kvinnas grav i Tell el-Yehoudiyeh (Bullard 1970, s.96). C.c. Edgar var den som publicerade 
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dessa inskriptioner, men föreslår dock att namnet har grekiskt ursrpung (ibid.). Leo Fuchs 

anser däremot att namnet är av egyptisk härkomst (ibid.).  

     Möjligt är även ett samband med namnet Oraios, som är vad en av Furstarna namnges som 

i vissa källor från det ofitiska systemet, och som även förekommer i det femte traktatet i 

Kodex II (Bullard 1970, s.96,97). Rudolf Baxman har dock kopplat samman Orea/Norea med 

den egyptiska kobrasymbolen Uraeus (ibid.). Förutom vissa liknelser i namnen så var en av 

dess funktioner att förgöra fiender till sin bärare genom sin flammande andedräkt, och var 

även nära sammankopplad med den egyptiska gudomligheten Seth (ibid.). En annan tänkbar 

influens är att namnet baseras på en etymologi av det syriska ordet för ”eld”, nura (Layton 

1974, s.367). Dessa är endast några av spekulationerna kring ursprunget till Norea, och svaret 

på denna fråga är som sagt inte helt klar.  

92,3-18   

I denna passage håller Furstarna ännu en gång ett rådslag, och bestämmer då att skapa en 

översvämning för att utplåna allt liv. Krafternas Furste går dock emot de andra Furstarna och 

uppmanar Noah att bygga en ark, för att på det sättet rädda sin familj och alla djuren. Det 

epitet som här föregår ”Furste” syftar troligtvis till Sabaoth som vi läser mer ingående kring 

på sida 95,13-96,17, där han benämns på ett liknande sätt, nämligen som ”Krafternas Gud 

Sabaoth”. Längre fram i texten beskrivs det hur Sabaoth fördömer sina föräldrar och hyllar 

Visheten, och vi kan redan här se hur denne Furste gör uppror mot de andra Makterna. 

Sabaoths materiella ursprung gör sig dock påmint eftersom denne går till Noah med 

uppmaningen, och således inte förstår att Norea är den som är ämnad att rädda det mänskliga 

släktet. Norea kommer dock sedan till Noah och ber att få gå ombord på arken, men möts av 

ett avvisande. Norea blåser då på arken så att den brinner upp, och Noah bygger återigen upp 

arken. 

     Denna passage kan verka lite malplacerad, även om dess plats dock tycks självklar genom 

textens referenser till 1 Mosebok. Temat kring arken och floden lämnas dock relativt abrupt 

och återkommer sedan inte i texten. Troligtvis är dock denna passages syfte att betona, och 

påbörja berättelse om, Noreas centrala roll i räddningen av det mänskliga släktet. Vilket också 

motsätter den bibliska Noahs roll i detta. Denna passage avslutar således omtolkningen av 1 

Mosebok, och en berättelse med mer apokalyptiska drag tar vid. 

92,19-93,2 
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Furstarna söker nu upp Norea och vill förleda henne genom att säga att hennes mor Eva kom 

till dem, när det istället var dessa som närmade sig, och besudlade, henne. Norea visar dock 

här att hon besitter en annan kunskap och låter sig inte luras. Istället visar hon att hon är 

medveten om att dessa är ”mörkrets Furstar”, och att dessa inte kände hennes mor, utan sin 

egen partner. Norea gör således en distinktion mellan hennes egen mor och den partner som 

Furstarna skapat, det vill säga den köttsliga kvinnan. Således är Norea från ett annat ursprung, 

vilket hon även är medveten om när hon säger: ”För jag är inte en från er. Tvärtom är jag 

ovanifrån”. Redan här är Norea medveten om sitt andliga ursprung, och sin avvikelse från den 

tidigare mänskliga generationen som ursprungligen var en produkt av Furstarna. 

     Den högmodige Fursten, vilket troligtvis syftar till deras ledare som tidigare benämnts som 

just högmodig, ger dock inte upp och säger: ”Du måste komma till oss på samma sätt som din 

andra mor Eva”. Här talar denna sålunda om en andra mor, den köttsliga kvinnan Eva, vilket 

ytterligare visar att Noreas ursprung inte är från den köttsliga kvinnan. Är denna Furste dock 

medveten om Noreas ursprung, vilket den materiella Fursten inte borde ha kunskap om, eller 

borde det endast ses som en kontring av det som Norea tidigare sagt? Sedan ropar Norea och 

ber Den heliga Alltets Gud om räddning från deras grepp. 

 93,2-13 

Som ett svar på Noreas vädjan kommer ”Den store ängeln”, som presenterar sig som Eleleth, 

visheten, ned från himlarna, och ifrågasätter varför hon ropar till Gud och är högmodig mot 

den Heliga Anden. Furstarna har nu lämnat Norea, vilket antagligen är ett resultat av Eleleths 

närvaro. Norea undrar vem Eleleth är, och får till svar att han är den stora ängeln som står upp 

inför den Heliga Anden, som har sänts till henne för att befria henne och undervisa henne om 

hennes sanna rot. 

     Eleleths närvaro i texten är som sagt en av anledningarna till att Schenke klassificerat 

denna text som sethiansk (Schenke 1981, s. 596,597). Detta eftersom han representerar en av 

De fyra lysande, vilket beskrivs som en himmelsk bostad för ”the seed of Seth”, och är 

karaktäristiska för sethiansk doktrin (Turner 2001, s.4,5). Denna ängel är den som ska upplysa 

Norea om hennes sanna rot, och än en gång ser vi likheten till Platons metafor i Timaios om 

människan som en planta, vars rot i himlen håller den upprest. 

 

93,13-32 

Sedan följer Noreas beskrivning av Eleleth, vars utseende är som ädlaste guld och klädnad 

som snö. I denna passage skiftar berättarrösten från att tala i tredje person, till att berättelsen 
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nu förs fram genom Norea i första person. Något som vissa forskare, exempelvis Alexander 

Böhlig och Robert Bullard, menar är en indikation på att texten är sammansatt av två 

fristående källor, vilket enligt Layton dock ej är bevisat (Layton, 1974, s.365; Bullard 1970, 

s.100). Även om det skulle indikera en sammansättning av två olika källor så menar Layton 

att detta inte är relevant ur ett exegetiskt perspektiv (Layton 1976, s.66). Enligt Layton var 

detta ett vanligt litterärt grepp i judisk och kristen skönlitteratur, och kan snarare ses som ett 

stilistiskt verktyg (ibid.).  

     Noreas beskrivning utgör en parantes i Eleleths egen beskrivning, som sedan fortsätter. 

Eleleth beskriver sig själv som en av De fyra lysande som står upp inför den stora osynliga 

Anden, och intygar Norea om att dessa Furstar inte har någon makt över sanningens rot, och 

således ej över Norea, eftersom hennes släkte har sin boning i Oförgängligheten som står över 

Kaos Makter och deras värld. Han talar även om att någon ska uppenbara sig i de sista tiderna 

på grund av denna rot, vilket troligtvis syftar till ”den sanna människan” som vi läser om i 

slutet av texten. 

     Förutom den klara kopplingen till sethiansk doktrin så kopplar Layton ”De fyra lysande” 

till den generiska termen för solen, månen, planeterna och stjärnorna (1976, s.68). Det troliga 

ursprunget för ordet ⲟⲟⲟⲟⲟ (”ljus, belysare, upplysare”) spårar han till hellenistisk 

judendom, då det första belägget för användningen återfinns i Septuaginta, bland annat i 1 

Mos 3:14 (ibid.). Meyer refererar däremot detta till Johannesapokryfen, där Eleleth beskrivs 

som den fjärde av fyra änglar som har sin boning i varsin av de fyra eviga sfärerna (2008, 

s.194). De tre andra lysande beskrivs i Johannesapokryfen som Harmozel, Oroiael och 

Daveithai. 

93,32-94,34 

Som svar på Noreas undran kring Makternas styrka, ursprung, natur och materia börjar 

Eleleth sin berättelse som är en mer detaljerad återgivning av det vi läste på sida 86,27-87,11. 

Vi kan då läsa hur Demiurgen kom till genom att Visheten ville skapa något utan sin andra 

hälft. Hennes skapelse beskrivs som ”en himmelsk bild”, och ett förhänge som skiljer den 

andliga världen från kosmos återges. Genom beskrivningen av skapelsen som den himmelska 

bilden, ser vi återigen en referens till hur kosmos ses som en avbild av den andliga sfären. Det 

är inte helt klart om förhänget som beskrivs är Vishetens skapelse, det vill säga ”den 

himmelska bilden”, men i det femte traktatet i Kodex II uttrycks det tydligare att Vishetens 

skapelse är just förhänget som skiljer den andliga sfären från skuggan som finns utanför den.  



32 
 

      Under förhänget blir en skugga till, eftersom den hindrar ljuset från den andliga sfären att 

nå den nedre, och skuggan blir till materia. Hennes verk beskrivs sedan ta formen av den 

skuggan och bli materia såsom ”ett ofullgånget foster”, vilket troligtvis används för att betona 

dess ofullkomlighet. Skapelsen beskrivs även som ett androgynt, arrogant och lejonliknande 

vilddjur, vilket även är en beskrivning som återfinns i det femte traktatet i Kodex II. 

     Sedan följer berättelsen från 86,27-87,11, om demiurgens hädelse mot Alltet. Det som 

dock skiljer denna återgivning av händelsen från den tidigare är att detta vilddjur nu 

uppmanar den som funnits innan denne att visa sig, och genast för då Visheten in ljuset i 

materien. En annan skillnad är att rösten som rättar Samael här beskrivs komma ut ur ”det 

upphöjda absoluta”, och inte ur Oförgängligheten som beskrivs i början av texten.  

94,34-95,13 

Den androgyna Fursten skapar sedan en sfär åt sig själv, och sju androgyna barn. Än en gång 

upprepar denne, om än i en något annan form: ”Jag är Alltets Gud!”. Att Fursten här nämner 

Alltet skulle kunna syfta till att denne endast är medveten om det den ser, Kosmos, och därför 

tror att det är allt som finns. Denna gång är det däremot Vishetens dotter, Livet, som rättar 

Fursten. I och med den rättelsen får vi även reda på ytterligare två benämningar på demiurgen, 

nämligen Saklas och Jaldabaoth.  

     Inom manikeismen är Saklas benämningen på en demonisk varelse, och nämns även bland 

demonerna i Epiphanius’ (Panarion 26, 10, 1) beskrivning av nikolaiterna (Bullard 1970, 

s.107, 108). Det passar även väl in med kopplingen till det arameiska ordet Sakla, som 

betyder ”fool” (ibid.). Att namnet Saklas förklaras genom namnet Jaldabaoth, menar Bullard 

liknar passagen i Matt 1:23, där ett semitiskt namn tolkas om för att tjäna som förklaring för 

grekisktalande läsare (ibid.). Däremot skulle varken Saklas eller Jaldabaoth förstås med någon 

särskild mening av en grekisktalande, utan förstods troligtvis som egennamn (Layton 1976, 

s.73). Namnet Jaldabaoth menar Layton dock endast har en esoterisk mening på arameiska, 

men Gershom Scholem har spårat meningen till det arameiska yal’d (”upphov/avlare till”) 

tillsammans med det magiska ordet aba'ot (Layton 1976, s.73). I Origenes Contra Celsum 

6,32 beskrivs även Jaldabaoth som ett namn taget från magin, och den senare delen av namnet 

αβαωθ förekommer även i grekisk-judiska magiska papyrus som ett egennamn (Bullard 

1970, s.109; Layton 1976, s.73).  
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     Sedan blåser Livet in i Furstens ansikte, och hennes andedräkt blir en flammande ängel 

som binder Jaldabaoth och kastar ner den mot dödsriket, som är under avgrunden. Denna 

beskrivning av Jaldabaoths straff liknar händelsen där Satan binds i Upp 20:2-3 (Bullard 

1970, s.109). I Första Henoksboken, kapitel 21, beskrivs hur Uriel (på hebreiska: ”Guds eld”) 

visar runt Henok i det flammande helvetet där sju av himlens stjärnor är fångna, och den 

värsta nivån benämns som Tartaros (ibid.). De sju stjärnorna skulle således kunna kopplas till 

Jaldabaoths barn, medan Uriel inte är alltför långt ifrån en koppling till den ”flammande 

ängeln” (ibid.). Inom grekisk myt bands även de gamla gudarna och kastades in i den nedre 

världen, vilken identifieras som Tartarus (Fallon 1978, s.31). På sida 95,12 beskrivs det 

område som Jaldabaoth kastas ner i som just ⲟⲟⲟⲟⲟⲟⲟⲟ (”avgrund/dödsrike”). 

95,13-96,3 

När Jaldabaoths barn Sabaoth ser denna händelse, och ängelns kraft så omvänder denne sig, 

och fördömer sina föräldrar, men lovsjunger Visheten och Livet. Då upphöjer Livet och 

Visheten Sabaoth över den sjunde himlen, precis under förhänget, och således högst upp i den 

materiella världen. De ger även denna epitetet ”krafternas Gud” eftersom den är över kaos 

Makter, vilket även bekräftar Sabaoths placering. Inom valentiniansk teologi så finns idén om 

Sabaoth som en frälsningsfigur, som även får motta det andliga elementet av Visheten, och 

blir därmed den första av det räddade släktet (Bullard 1970, s.110). Sabaoth skapar sig sedan 

en vagn och oändligt många änglar som ska tjäna denne. Livet placeras sedan på Sabaoths 

högra sida, för att undervisa denne om den åttonde sfären, Ogdoaden, det vill säga den sfär 

som är över förhänget. Vredens ängel placeras däremot på den vänstra sidan. Vilket ger 

associationer till de olika moraliska aspekterna hos människan. 

     Det finns tydliga kopplingar mellan Sabaoth och Gamla testamentet. Inte minst genom Jes 

6:3, där vi läser: ”Helig, helig, helig är Herren Sebaot (Yahweh Sabaoth)! Hela jorden är full 

av hans härlighet” (Fallon 1978, s.34). Även i Hesekiels bok finns det tydliga kopplingar till 

den vagn och de fyra varelserna med fyra ansikten som beskrivs i Hesekiels syn (ibid.), och 

därmed finns även en tydlig koppling till den judiska merkabah mystiken (Bullard 1970, 

s.111). De egenskaper som tillskrivs Sabaoth i denna passage liknar även de egenskaper som 

tillskrivs ängeln Mikael i senare judendom, bland annat i Första Henoksboken (ibid.). Francis 

T. Fallon noterar även att termen ”resa upp”/”ta upp” (ⲟⲟⲟⲟ ⲟϩⲟⲟⲟ) ofta används i 
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apokalyptiska kontexter, då mottagaren av den apokalyptiska synen ofta beskrivas bli 

”uppryckt” eller ”upptagen” innan uppenbarelsen (Fallon 1978, s.39).  

96,3-14 

Sabaoths nya position gör dock Jaldabaoth avundsjuk, och avunden beskrivs bli ett verk av 

manskvinnlighet, som blev avundens ursprung. Avundsjukan har som bekant varit en av de 

mest centrala egenskaper som tillskrivits Jaldabaoth i texten. Inom nyplatonismen är avsaknad 

av avund en nödvändighet för att nå absolut godhet (Layton 1976, s.75). Avunden föder sedan 

döden, som i sin tur föder sina barn och upphöjer dessa över varsin himmel så att Kaos himlar 

blev fulltaliga. Detta beskrivs dock som Alltets förälders önskan, så att Kaos skulle bli 

fulltaligt enligt hela det upphöjda mönstret. Avbilden av den övre världen i den nedre är 

därmed komplett.  

96,15-97,23    

Eleleth avslutar nu sin undervisning, och det svaret på frågan kring Furstarnas natur som 

Norea ställt. På Noreas undran om hon själv är inräknad i deras materia svarar Eleleth att hon 

och hennes barn räknas till urföräldern, och att deras själar hör hemma ovan, i det 

oförgängliga ljuset, och att Sanningens Ande bor inom dem. Dessa existerar odödliga mitt 

bland de dödliga, vilket påvisar de andligas existens bland de själsliga människorna. På grund 

av detta har Furstarna heller ingen makt över dessa. Däremot beskrivs denna säd, det vill säga 

det andliga fröet, framträda först efter tre generationer, men då kommer dessa bli fria från 

Makternas fångenskap. Detta kommer hända när ”den sanna människan” uppenbarar sig i 

form av Sanningens Ande, vilket givetvis för tankarna till en messiasgestalt som mycket väl 

skulle kunna kopplas till Jesus, särskilt eftersom det även beskrivs att det är den som 

Föräldern sänt. Frågan är dock varför författaren inte nämner Jesus vid namn, om det är 

honom som här menas. Sanningens Ande benämns även i Jesus avskedstal i 1 Joh 14:16-17, 

där vi läser: ”Jag skall be Fadern, och han skall ge er en annan hjälpare, som skall vara hos er 

för alltid: sanningens ande. Världen kan inte ta emot den, eftersom världen inte ser den och 

inte känner den. Men ni känner den, eftersom den är kvar hos er och kommer att vara i er”. 

Även beskrivningen av hur den sanna människan ska undervisa och smörja de för tankarna till 

1 Joh 2:20 (Bullard 1970, s.114). Sedan beskrivs hur Makterna kommer att förgöras när denna 

sanna människa uppenbarar sig. 

3.1.2. Diskussion 
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Texten behandlar det som titeln utlovar, nämligen att undervisa om Furstarnas natur, och 

deras ursprung. Detta beskrivs genom olika teman i texten där deras egenskaper, 

kosmologiska placering och ursprung ingående betonas. Förutom att dessa får agera agenter i 

skapelsen av både världen och människan så utgör Furstarna även huvudkaraktärerna i textens 

soteriologi. Även om Norea har den mest centrala positionen i denna aspekt av texten, så 

betonas det andligas överlägsenhet gentemot det materiella genom just deras egenskaper som 

materiella och endast själsliga. 

     Det är uppenbart att textens författare inspirerats av idéer från flera olika 

tolkningstraditioner. De judiska influenserna verkar dock dominerande, medan de kristna är 

begränsade till inledningen och avslutningen av texten. En relevant frågeställning är då varför 

det verkar finnas en bred uppfattning att Furstarnas Natur bör ses som en kristen text i sin 

helhet, såsom exempelvis Layton och Meyer anser. Möjligtvis kan det tänkas att en 

klassificering inte gjorts utifrån rent objektiva aspekter, utan att vi i detta kan se spår av 

subjektivitet i frågan. Däremot verkar Bullards tanke att en kristen redaktör lagt till dessa 

aspekter för att bättre passa in i en kristen ram rimlig utifrån ovanstående undersökning. 

    En annan aspekt är den frågeställning som Rasimus tar upp, nämligen om de element som 

kan kopplas till sethianismen är tillräckliga för att klassificera denna text som just en 

sethiansk text. Rasimus argumenterar som sagt för att man snarare bör se Furstarnas Natur 

som en text som influerats av dessa idéer, samtidigt som han även argumenterar för att de 

sethianska författarna inhämtade många av sina influenser från just ofiternas mytologi i 

sammanställningen av de stora sethianska texterna. Att texten innehåller många idéer som kan 

tänkas kopplas till ofiterna har vi sett i undersökningen, men frågan är om dessa är så pass 

påträngande att Rasimus argument håller. Bör inte texterna ändå ses som sethianska, även om 

de sethianska författarna hämtat influenser från andra idétraditioner? 

3.2.1 Kommentarer till översättning 

I föregående sektion tog jag upp mina tankegångar kring Furstarnas Natur, och presenterade 

de religionshistoriska aspekter som kan tänkas kopplas till texten. I detta avsnitt har jag 

kommenterat vissa problem och ställningstaganden som jag mött i översättningsarbetet. De 

kortare kommentarerna har jag valt att lägga in som noter i själva översättningen, medan jag i 

den här sektionen tar upp problematik och ställningstaganden som kräver en längre 

diskussion. Mitt mål har varit att ge en så omfattande bild som möjligt av vilka val och 
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problem som jag ställts inför, och jag har därför strävat efter att ta upp diskussioner av 

varierande slag i denna sektion.  

1.  

Futurumbasens funktion i texten 

Futurumbasen ⲟⲟ- används övergripande genom hela texten. Denna bas är en av i huvudsak 

fem kategorier vars funktion är att uttrycka tempus i koptiskan (Layton 2011, s.433). Den 

generella användningen av futurumbasen uttrycker ett futuralt perspektiv utifrån författaren 

eller talaren, en handling som subjektet just står i begrepp att utföra (Layton 2011, s.433; 

Magnusson 2012, s.31). I en sådan konstruktion tar futurumbasen plats mellan subjektet och 

predikatet, och kan se ut som följer: ⲟⲟⲟⲟⲟⲟⲟⲟ (”De kommer att/ska binda”). 

      Enligt Laytons koptiska grammatikbok A Coptic Grammar så uttrycker denna bas även ett 

hjälpverb som signalerar en i framtiden nära förestående förutsägelse utifrån talarens nutid, 

vilken kompletteras med ett icke-durativt infinitiv eller ett annat hjälpverb (2011, s.239). Den 

är således tydligt kopplad till talarens nutida förväntning (ibid.). Ofta översätts detta 

perspektiv med ”kommer att”, ”stå i begrepp att” eller ”skall”, och återfinns ofta i berättelser 

och dialog (ibid.). Detta gör att ⲟⲟ- även kan uttrycka andra aspekter än de rent futurala 

(Magnusson 2012, s.83). Magnusson exemplifierar denna användning genom följande 

konstruktion: ⲟⲟⲟⲟⲟⲟⲟⲟ ⲛ ̄ⲟⲟⲟ ⲟⲟⲟⲟⲟⲟⲟⲟ ⲟⲟ, vilket är en attributiv 

relativsats, det vill säga en relativsats som föregås av exempelvis en artikel eller ett pronomen 

(ibid.). I nämnda konstruktion kan användningen av futurumbasen även uttrycka potential och 

generalisering (Layton 2011, s.239). Exemplet som Magnusson tar upp kan då dels uttrycka 

en framåtsyftande händelse: ”Den som kommer att befria oss är vår frälsare”, och dels som en 

potentiell händelse: ”den som kan/ska befria oss är vår frälsare” eller ”den som befriar oss är 

vår frälsare” (ibid.). Ytterligare kan den även syfta till en mer generell tolkning: ”den som 

befriar oss är vår frälsare” (ibid.). Det är således den litterära kontexten som avgör vilken 

översättning som är bäst i dessa fall (ibid.). 

     Utifrån en noggrann kontextanalys kan det då vara bättre att använda en mer generell 

durativ översättning av futurumbasens funktion, istället för att använda en immanent futural 

översättning, på de ställen där en sådan översättning skulle bli svårbegriplig (Magnusson 
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2012, s.83). I Furstarnas Natur används som sagt futurumbasen frekvent, men utmärkande 

för denna användning i nämnda text är att den genomgående verkar ha använts för att uttrycka 

just ett mer generellt tillstånd, snarare än ett immanent futuralt sådant. Det ser vi exempelvis 

på sida 88,31-32 där vi läser: ⲟⲟⲟⲟ ⲟⲟⲟⲟⲟⲟⲟⲟⲟⲟ [ⲟⲟⲟⲟ ⲛ ̄ϩⲟⲟ]ϥ ϩⲛ ̄ 

ⲟⲟⲟⲟⲟ ⲟⲟⲟⲟⲟⲟⲟⲟ (”Dagen då ni äter [från det] ska ni att dödligen dö”. Den 

första konstruktionen där futurumbasen används (ⲟⲟⲟⲟⲟⲟⲟⲟⲟⲟ) inleds med en 

cirkumstantiell konverter, det vill säga en konverter som uttrycker under vilka omständigheter 

det som sägs i den överordnade satsen sker (Magnusson 2012, s.65), tillsammans med ett 

osjälvständigt personligt pronomina som uttrycker tredje person plural (ⲟⲟⲟⲟ-). Om en 

cirkumstantiell konverter föregår futurumbasen kan även en sådan konstruktion uttrycka ett 

mer generellt påstående. Den första satsen ⲟⲟⲟⲟ ⲟⲟⲟⲟⲟⲟⲟⲟⲟⲟ [ⲟⲟⲟⲟ 

ⲛ ̄ϩⲟⲟ]ϥ (”Dagen då ni äter [från det]”), uttrycker också skeendet genom en speciell 

tidpunkt i framtiden tillsammans med sakernas tillstånd vid den tidpunkten, medan den andra 

satsen innehåller en okonverterad futurum ϩⲛ ̄ ⲟⲟⲟⲟⲟ ⲟⲟⲟⲟⲟⲟⲟⲟ (”ska ni 

dödligen dö”) (Magnusson 2012, s.84). Även om båda nämnda futurumkonstruktioner skulle 

kunna översättas som ett immanent förestående skeende, så talar kontexten i denna passage 

för att det är tänkt som ett generellt uttryck om ett potentiellt skeende. Detta eftersom 

Furstarna uttrycker en varning om vad som skall hända om människan äter från trädet, snarare 

än att det är en fast förutspådd händelse i framtiden.  

     Ännu ett exempel från Furstarnas Natur återfinns på sida 91,27-28 där vi läser: ⲟⲟⲟⲟ 

ⲟⲟⲟ [ⲟⲟ]ⲟⲟⲟⲟⲟⲟⲟⲟ ⲛ ̄ⲟⲟⲟⲟⲟ ϥⲟⲟⲟⲟⲟ ⲟⲟⲟⲟ [ⲟ]ⲟⲟϣ[ϥ] 

ⲛ ̄ϫⲟ ⲟⲟⲟ (”Vem som än dödar Kain släpper lös sjufaldig hämnd”). Även här återfinner 

vi två stycken futurumkonstruktioner, varav en är konverterad medan den andra inte är det. I 

den första satsen, ⲟⲟⲟⲟ ⲟⲟⲟ [ⲟⲟ]ⲟⲟⲟⲟⲟⲟⲟⲟ ⲛ ̄ⲟⲟⲟⲟⲟ, finner vi den 

konverterade futurumkonstruktionen, då den föregås av en relativkonverter. Båda dessa satser 

skulle kunna översättas till en immanent futural handlig, det vill säga: ”Vem som än är den 

som kommer att/ska döda Kain”, medan den andra satsen, ϥⲟⲟⲟⲟⲟ ⲟⲟⲟⲟ 
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[ⲟ]ⲟⲟϣ[ϥ] ⲛ ̄ϫⲟ ⲟⲟⲟ, översätts till: ”den kommer att/ska släppa lös sjufaldig hämnd”. 

Även i detta fall talar dock kontexten för att detta är ett generellt uttryck om ett potentiellt 

skeende. Här beskrivs hur Gud talar om vad som kommer att hända om någon dödar Kain. 

Denna användning återkommer även på flera platser i texten, och dessa kommer att markeras.         

2.  

Ϩⲟⲟⲟⲟⲟⲟⲟⲟⲟ 

Denna term är ett grekiskt låneord som kan ha ett antal olika betydelser (Magnusson 2012, 

s.110). Liddell & Scott har i sitt grekisk-engelska lexikon återgett följande definitioner:  

I. that which settles at the bottom, sediment.  

II. anything set under, subject-matter of a speech or poem.  

2. the foundation or ground of hope, confidence, assurance. 

III. substance, the real nature of a thing, essence. 

 

     Layton har översatt Ϩⲟⲟⲟⲟⲟⲟⲟⲟⲟ till ”reality” i texten, men har valt att behålla 

”Hypostasis” i titeln. Han menar att ordet har två olika betydelser i denna text, nämligen 

objektiv verklighet, till skillnad från subjektivt intryck, men även som processen av att bli 

verklig (1976, s.44). Den förstnämnda betydelsen menar han kan appliceras på sida 86,20 och 

86,26, medan den sistnämnda är mer applicerbar på sida 93,35 (ibid.). Betydelsen av 

Ϩⲟⲟⲟⲟⲟⲟⲟⲟⲟ på sida 97,23, vilken han även anser vara textens titel, menar dock 

Layton är tvetydig (Ibid.). Layton menar därav att titeln återfinns i slutet av texten, men att 

inledningen, som är snarlik avslutningen, ofta förväxlas som just denna (1974, s.362). Hans 

argument för detta är att titlarna systematiskt har placerats i slutet av texterna i kodex II, men 

även genom att den har strukturerats på ett sätt som får den att sticka ut från resten av texten 

(Ibid.). 

     Bullard håller med Layton om att titeln återges i slutet av texten, och även han menar att 

betydelsen av Ϩⲟⲟⲟⲟⲟⲟⲟⲟⲟ här inte är helt klar (2000, s.221). I sin översättning har 

Bullard därför endast gjort en translitteration av ordet till ”hypostasis” (1970, s.42). Han 

hävdar dock att översättningar såsom ”The Nature of the Archons” kan uteslutas helt, även 
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om han medger att Ϩⲟⲟⲟⲟⲟⲟⲟⲟⲟ kan betyda både ”nature” och ”essence” (Bullard 

2000, s.221). Argumentet som han menar talar emot en sådan översättning är att han anser att 

texten inte diskuterar detta alls (ibid.). Istället vill Bullard hävda att den bästa översättningen 

är ”reality” eller ”origin”, eftersom det överrensstämmer med öppningsparagrafen och med de 

nyckelfrågor som finns i texten (1970, s.42; 2000, s.221). För att styrka detta argument tar han 

upp en studie gjord av Heinrich Dörrie, i vilken han studerat hur nämnda ord använts av 

författare i allt från filosofiska till kristna teologiska verk (Bullard 1970, s.42). I denna studie 

kom Dörrie till slutsatsen att betydelsen ”becoming, realization” användes i mycket högre 

utsträckning än betydelsen ”existence, essence” (ibid.). Vidare menar Bullard att huvudtanken 

med texten är att påvisa att Furstarna verkligen existerar, och att intresset ligger i hur dessa 

kom till, men att den även syftar att ge hopp genom att visa för den kristna gnostikern att 

dennes egen andliga natur är överlägsen deras (1970, s.45; 2000, s.221). 

     Laytons tanke kring textens huvudsyfte överrensstämmer till stor del med Bullards. Han 

menar nämligen att författaren syftar att påvisa att Furstarna/Makterna är ett objektivt verkligt 

hot, men också att dessa är verkningslösa mot de andliga gnostikerna (1976, s.44). Meyer går 

dock emot både Laytons och Bullards argument, i och med sin översättning av titeln till ”The 

Nature of the Rulers”, eftersom han menar att denna översättning omfattar den största delen 

av den egentliga betydelsen av den grekiska termen (2007, s.187).  

     Termen återfinns på fyra ställen i texten (86,20; 86,26-27; 93,35; 97,22-23), varvid den 

sistnämnda återfinns i titeln och den förstnämnda i inledningen. Precis som Gilhus har noterat 

så återfinns termen även två gånger som element i en frågeställning (1982, s.6). Det första 

tillfället finner vi i textens inledning: ”Eftersom du undersöker makternas natur 

(Ϩⲟⲟⲟⲟⲟⲟⲟⲟⲟ) [har jag] skickat detta”, och den andra finner vi i Noreas fråga till 

Eleleth: ”Jag själv sade: ’Herre, undervisa mig om dessa makters styrka och [hur] de blev till, 

av vilken natur (Ϩⲟⲟⲟⲟⲟⲟⲟⲟⲟ) de är och från vilken materia, och vem det är som 

format de och deras styrka?’”. Gilhus hypotes är således att betydelsen av termen i just denna 

text återfinns i svaren till dessa frågor (ibid.). 

     Svaret på den förstnämnda frågan menar Gilhus är den efterföljande redovisningen av 

deras ledares egenskaper, det vill säga Jaldabaoths blindhet, kosmologiska placering, och 

även dennes barns kosmologiska plats (1982, s.6). Enligt svaret på denna frågeställning menar 
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Gilhus att Ϩⲟⲟⲟⲟⲟⲟⲟⲟⲟ här använts genom betydelsen: ”essence”, ”nature” eller 

”fundamental characteristics” (1982, s.8). Vad gäller den andra frågeställningen så föreslår 

Gilhus att uppdelningen av denna i flera delfrågor indikerar att författaren velat behandla 

textens huvudämne systematiskt (ibid.). Vidare menar Gilhus att frågan bör ställas i relation 

till användningen av ⲟⲟⲟⲟⲟ i Eleleths summering på sida 96,15-17, där han återger de 

teman han tidigare beskrivit: ”Se jag har undervisat dig om Furstarnas urbild (ⲟⲟⲟⲟⲟ) 

och materien. Det var de som frambringade urbilden genom materien, tillsammans med deras 

förälder och deras värld”. Därav anser hon att ⲟⲟⲟⲟⲟ bör ses som svaret på frågan om 

Furstarnas Ϩⲟⲟⲟⲟⲟⲟⲟⲟⲟ, och att termen här får betydelsen: ”nature” eller 

”essence”, eftersom svaret på vad som utgör Furstarnas ⲟⲟⲟⲟⲟ grundar sig i vad som 

utgör just deras ”nature” eller ”essence” (Gilhus 1982, s.11).   

     I denna översättning har jag genomgående valt att översätta Ϩⲟⲟⲟⲟⲟⲟⲟⲟⲟ till 

”natur”, och går därmed emot Bullards, och i viss mån även Laytons, argumentation kring hur 

ordet bör översättas. Detta val har jag gjort eftersom jag vill mena att texten behandlar just 

Makternas ”natur” i större omfattning än vad den behandlar, och vill påvisa, att dessa 

verkligen existerar. Därav håller jag delvis med Gilhus i att författarens avsikt med termen 

återfinns i svaren på de frågor som ställs i texten. För att klargöra vad jag menar med ”natur” 

återger jag definitionen ur Svenska Akademiens Ordbok:  

Beteckning för det som är medfött hos l. konstitutivt för en viss levande varelse l. en viss 
kategori av varelser; vanl. med särskild tanke på den psykiska l. andliga beskaffenheten l. på de 
känslor, begär o. böjelser som leda l. påvärka ngns handlande; äv om särskild egenskap som 
tillhör ngns andliga väsen.   

     För att undersöka vilken översättning som bäst representerar användningen av termen i 

texten har jag tittat på vilket budskap kring Furstarna/Makterna som texten vill förmedla. 

Texten inleder som sagt med en beskrivning av deras ledares egenskaper och kosmologiska 

placering, men även deras egen placering. Vidare är dessa makter centrala agenter i skapelsen 

av människan, där egenskaper såsom åtrå till det gudomliga, okunskap om den andliga 

världen, kraftlöshet gentemot tidigare nämnda, aggressivitet och även våldsbenägenhet 

tillskrivs dessa. Vidare tar författaren upp hur dessa kom till genom demiurgen, av vad de 

kom till och hur dessa ska förgås i de sista tiderna. Att få fram dessa aspekter, och hur dessa 
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är verkningslösa gentemot ”det andliga släktet”, vill jag därför mena är huvudsyftet med 

texten i relation till termen ϩⲟⲟⲟⲟⲟⲟⲟⲟⲟ , vilket jag även menar är sådana som kan 

tillskrivas någons ”natur”. Visserligen finns det en aspekt i texten som vill påvisa att dessa 

Furstar är ”verkliga”, såsom både Bullard och Layton menar. Däremot är denna aspekt en 

implicit mening i texten, medan förklaringen och beskrivningen av deras ”natur” är den 

explicita meningen.      

3.  

86,29 

ⲟϥϫⲟⲟⲟ 

Eftersom mitt val att här översätta till ”talade den” istället för ”talade han”, även om båda är 

grammatiskt gångbara, är ett ställningstagande som i olika former är återkommande i texten, 

så använder jag detta exempel för att visa varför jag gjort detta val. 

     Om vi delar upp ovannämnda konstruktion, så uttrycker det inledande ⲟ att detta är en 

perfektkonstruktion, medan det efterföljande ϥ är ett personligt pronomen som uttrycker 

subjektet i tredje person maskulinum. Konstruktionen avslutas sedan med predikatet 

ϫⲟⲟⲟ, som är den förpersonliga formen av verbet ⲟⲟ, vilket kan översättas till ”säga, 

berätta, sjunga”. 

      Den som talar uttrycks som sagt i tredje person maskulinum, vilket både kan syfta tillbaka 

till ett ord uttryckt i maskulinum, eller till någon av manligt kön. Därför är det av vikt att se 

till kontexten för att således försöka utröna vad detta subjekt syftar tillbaka till. I denna 

situation syftar subjektet tillbaka till ⲟⲟⲟⲟⲟϭ (”Deras ledare”) på sida 86,27. Denna 

konstruktion består av den inledande possessiva artikeln ⲟⲟⲟ, där ⲟ är den bestämda 

artikeln maskulinum, medan ⲟⲟ återger ägaren i tredje person plural. Det efterföljande 

ⲟⲟϭ är ett adjektiv som kan översättas till ”great, large” (Crum, s.250), men som även kan 

användas som subjekt om det föregås av en artikel, här ”deras store”/”deras ledare” 

(Magnusson 2012, s.22). Eftersom ⲟⲟϭ är ett adjektiv, och således genusoberoende, så får 
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det genusbestämning genom artikeln. Att även detta adjektiv föregås av den bestämda artikeln 

maskulinum skulle således kunna vara ett argument för att subjektet är av manligt kön, och att 

översättningen av den förstnämnda konstruktionen därför bör vara ”talade han”.  

     Om vi däremot går ett steg längre och tittar på vem ⲟⲟⲟⲟⲟϭ syftar till så är det den 

centrala Demiurgen som här menas. På sida 94,34 och 95,3 så beskrivs demiurgen, som 

benämns som Samael, Saklas och Jaldabaoth i texten, som ”manskvinna” 

(ϩⲟⲟⲟⲟⲟϩⲟⲟⲟ), det vill säga androgyn eller tvekönad. Utifrån den aspekten så blir en 

översättning till ”talade han” missvisande, och jag har därför i dessa fall valt att översätta 

könsneutralt. Detta ställningstagande återkommer som sagt i texten, även när det exempelvis 

gäller den första människan, de resterande Furstarna och ”den sanna människan”. Därav har 

jag genomgående sett till kontexten när jag ställts inför dessa, och jag har markerat dessa 

ställen i noterna till översättningen.   

4. 

87,3-4 

ⲟⲟⲟⲟⲟⲟ ⲟ[ⲟ] ⲛ ̄ⲛ ̄ⲟⲟⲟⲟ 

Det råder delade meningar om hur denna konstruktion bör översättas. Meyer översätter till: 

”blind god”, Layton och Bullard till: ”god of the blind”, och Magnusson till: “de blindas 

Gud”. Eftersom betydelsen av de olika översättningarna skiftar så pass mycket i referens från 

att mena att Samael är en blind gud, till att mena att de som följer Samael är de som är blinda, 

så är det värt att titta närmare på denna konstruktion.  

     Även om vi i Laytons översättning kan läsa ”god of the blind”, så nämner han i en not att 

det är en möjlig felskrivning för ”blind god”, medan Meyer å andra sidan nämner ”god of the 

blind” som en alternativ översättning i sin not. Här hänvisar Layton till det namn som nämns 

precis innan, nämligen ”Samael”. Han menar att detta namn, som är det främsta namnet för 

Satan inom judendomen vid denna tid, går tillbaka till det arameiska ordet för ”blind” (Layton 

1976, s.47). Därav anser han att uttrycket ”blind god” är det vi borde förvänta oss i texten, och 

föreslår därför att det handlar om en felskrivning (ibid.).  
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     Visserligen hade vi förväntat oss att ordet ”blind”: ⲟⲟⲟⲟ, hade föregåtts av den 

bestämda artikeln plural: ⲟⲟ/ⲟ-, för översättningen ”de blindas Gud”, men vi hade också 

förväntat oss en avsaknad av artikel för den andra förslagna översättningen. I vissa tidiga 

manuskript är dock morfemet ⲛ ̄- ofta ersatt med varianterna ⲛ ̄-, ⲛ ̄-, ⲛ ̄-, om det föregår ⲟ, 

ⲟ, eller ⲟ (Layton 2011, s.21), vilket stärker den föreslagna översättningen. Förutom att 

ⲛ ̄ⲟⲟⲟⲟ återfinns på två olika ställen i texten (87,4; 94,26), så styrks den föreslagna 

översättning ytterligare av att varianten ⲛ ̄- används istället för ⲛ ̄- framför ⲟⲟⲟⲟ på tre 

ställen i texten (91:7, 92:2, 96:27).  

     Detta är således ett återkommande språkbruk i texten, vilket minskar rimligheten att detta 

skulle vara en felskrivning för ”den blinda guden”. Även Layton tar upp att samma uttryck 

förekommer på två ställen i Furstarnas Natur, vilket han medger minskar troligheten för en 

felskrivning (Layton 1976, s.47). Han föreslår då att det möjligtvis handlar om en traditionell 

gnostisk missuppfattning av etymologin (ibid.). 

5.  

ⲟⲟⲟⲟ 

Det koptiska ordet ⲟⲟⲟⲟ förekommer på nio ställen i texten, och används oftast för att 

beskriva den högsta gudomligheten. Ordet kan syfta till både en ”fader” och en ”förälder”, 

eftersom det saknas ett separat ord för ”förälder” på koptiska (Good 1988, s.26). I de 

översättningar som jag använt mig av för jämförelse i denna uppsats så har detta ord 

uteslutande översatts till ”Fader” på de ställen där den högsta gudomligheten åsyftas. 

Eftersom texten troligtvis är en koptisk översättning från ett grekiskt original, och koptiskan 

saknar ett ord som exklusivt återger ordet ”förälder”, så är det inte helt klart vilken 

översättning som är att föredra. Ett exempel där denna problematik blir tydlig är på sida 95,1-

4 där vi läser:  

Eftersom den fursten hade blivit manskvinna skapade den en stor sfär åt sig själv, med oändlig 

omfattning. Och den tänkte skapa barn åt sig. Den skapade sig sju barn, av manskvinnlighet 

tillhörande, såsom sin förälder (ⲟⲟⲟⲟ).  
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Fursten som ”föräldern” syftar till, beskrivs som ”manskvinna”, och en översättning till 

”förälder” är därför att föredra. En översättning till ”fader” hade således resulterat i en 

könsbestämning som det inte finns belägg för i den litterära kontexten. Detta har dock 

uppmärksammats av Layton, Meyer och Magnusson som alla översatt till ”förälder” i just 

denna passage, medan Bullard valt översättningen ”Fader” även här. 

     Deirdre J. Good tar även upp ett annat exempel där problematiken kring ⲟⲟⲟⲟ, och 

avsaknaden av ett koptiskt ord för ”förälder” blir tydlig. Hon nämner att vi i 

Johannesapokryfen 4,26 kan läsa om ”our male fathers and our mothers”. Visserligen talar 

redan användandet av ”mothers” för att ⲟⲟⲟⲟⲟ (plural av ⲟⲟⲟⲟ) här bör översättas 

till ”fathers”, men det Good vill visa är att den koptiska översättaren varit medveten om 

tvetydigheten i ordet ⲟⲟⲟⲟ och därför velat tydliggöra genom att lägga till 

könsbestämningen ”male” framför ”förälder”. Good tar även upp den koptiska översättningen 

av Mark 13:12, där det grekiska ordet för ”föräldrar” översatts till det koptiska ordet för 

”fäder/föräldrar” (ⲟⲟⲟⲟⲟ), vilket visar hur begränsningarna kring dessa ord i koptiskan 

påverkar läsningen. Därav är inte ”Fader” ett självklart val för översättningen här, vilket även 

skulle kunna tala för att det ofta finns en förförståelse hos översättare i valet av översättning 

av detta ord. 

6. 

87,27-28 

ⲟⲟⲟⲟⲟⲟⲟ ⲟ[ⲟ ..ⲟⲟ]ⲟⲟ ⲛⲛⲛⲛⲛⲛ̄ⲟⲟⲟϥ ⲛ ̄ⲟϩⲟⲟⲟ ⲟⲟϩ[…..] 

Här saknas tyvärr stora delar av texten, vilket gör restaureringen osäker. Meyer föreslår: 

”These archons have bodies that are both female [and male]” (2000, s.192), medan 

Magnusson föreslår: ”Men när det gäller sådana Furstar, [angående] kroppen [alltså], är den 

som har kvinnlighet [dessutom] [manlig]”. Layton har dock lämnat dessa luckor tomma i sin 

översättning, men diskuterar möjliga restaureringar i en separat not.  

     Vad gäller den första luckan i ovannämnda konstruktion så menar Layton att ⲟⲟⲟⲟ är 

relativt säkert genom en jämförelse med 87,31, men att det finns plats för både den bestämda 
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artikeln ⲟ- och den obestämda artikeln ⲟⲟ- mellan ⲟ och ⲟ (1976, s.34). I den andra 

luckan saknas ungefär fem bokstäver, och med tanke på kopplingen till 94,14-19 så vore 

ϩⲟⲟⲟⲟϩⲟⲟⲟ en mycket trolig restaurering (ibid.). Detta ord får dock inte plats i 

luckan, och Layton föreslår istället ϩⲟⲟⲟⲟ (”manlig/manlighet”), ϩⲟⲟⲟ (”materia”) 

ϩⲟⲟϩⲟ (”ofullgånget foster/untimely birth”) (ibid.).  

     Vidare menar Layton att restaureringen kompliceras ytterligare på grund av att det finns 

två möjliga grammatiska tolkningar av ⲛⲛⲛⲛⲛⲛ̄ⲟⲟⲟϥ (ibid.). Enligt Layton kan frasen 

dels tolkas som en satsklyvning, vilket ger en emfatisk omskrivning, men den kan även tolkas 

som en grekisk relativsats (ibid.). I denna översättning utgår jag ifrån att ⲟⲟⲟ uttrycker en 

relativkonverter, där det överordnade ordet uttrycks genom en bestämd artikel (”han/den 

som”), vilken efterföljs av den positiva ändelsekonjugationen ⲛⲛⲛ ̄ⲟⲟ- (”att ha”), och 

avslutas med suffixet -ⲟ som uttrycker subjektet i tredje person plural. 

     Utifrån de olika premisser som Layton tar upp så har nämnda konstruktion restaurerats och 

tolkats på olika sätt. Nagel som tolkat denna som en relativsats föreslår: ⲟⲟⲟⲟⲟⲟⲟ 

ⲟ[ⲟ ⲟⲟⲟ]ⲟⲟ ⲟⲟⲟⲟⲟⲟⲟⲟϥ ⲛ̄ⲟϩⲟⲟⲟ ⲟⲟϩ[ⲟⲟⲟⲟ] ⲟⲟ ⲛ ̄ϩⲟ 

ⲛ ̄ⲟⲟⲟⲟⲟⲟ (”Now as for the Rulers, the body, which they have as a female element, is 

male. The faces are beasts”) (Layton 1976, s.35). Laytons förslag är densamma som Nagels 

förutom att han ändrat ⲛ ̄ϩⲟ ⲛ ̄ⲟⲟⲟⲟⲟⲟ till ϩⲟⲟϩⲟ ⲛ ̄ⲟⲟⲟⲟⲟⲟ, eftersom han 

menar att den obestämda artikeln ϩⲟⲟ skulle möjliggöra användningen av ϩⲟ 

ⲛ ̄ⲟⲟⲟⲟⲟⲟ som ett adjektiviskt predikat (ibid.). Även om Layton anser att ϩⲟⲟⲟⲟ 

är det mest rimliga valet för den andra luckan så exemplifierar han även användandet av hans 

andra förslag av ord, och hur konstruktionen skulle kunna översättas om denna tolkas som en 

emfatisk omskrivning, genom: ⲟⲟⲟⲟⲟⲟⲟ ⲟ[ⲟ ⲟⲟⲟⲟ]ⲟⲟ 

ⲟⲟⲟⲟⲟⲟⲟⲟⲟϥ ⲛ ̄ⲟϩⲟⲟⲟ ⲟⲟϩ[ⲟⲟϩⲟ] ⲟⲟ ⲛ ̄ϩⲟ ⲛ ̄ⲟⲟⲟⲟⲟⲟ (”Now 
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as for the Rulers, it is a female body that they have; it is (as it were) an aborted foetus with the 

face of a beast”) (Layton 1976, s.36). Detta skulle således ge en helt annan läsning, eftersom 

den saknar den androgyna beskrivningen av Furstarna. På grund av kopplingen till 94,14-19 

så medger Layton dock att sistnämnda restaurering är tveksam, även om han i slutet av 

stycket uttrycker en undran om denna koppling kanske varit ett misstag från början (ibid.). 

     Bullards restaurering och översättning från 1970 är den som sticker ut mest. Han föreslår 

nämligen: ⲟⲟⲟⲟⲟⲟⲟ ⲟ[ⲟ ⲟⲟⲟ]ⲟⲟ ⲟⲟⲟⲟⲟⲟⲟⲟϥ ⲛ ̄ⲟϩⲟⲟⲟ 

ⲟⲟⲟ[ⲟ ϩⲟⲟⲟ] ⲟⲟ ⲛ ̄ϩⲟ ⲛ ̄ⲟⲟⲟⲟⲟⲟ, till vilken han ger översättningen: ”The 

archons however, the [body] which they have is neither female [nor male.] Their 

countenances are of animals”. I sin kommentar till översättningen av dessa rader nämner han 

dock att betoningen här ligger i att påvisa Furstarnas androgynitet (1970, s.60). Visserligen är 

det möjligt att tänka sig att den som varken är kvinnlig eller manlig är androgyn, men 

Bullards översättning ger snarare uppfattningen av att dessa beskrivs utifrån en könlöshet. 

Eftersom Furstarna explicit beskrivs som ”av manskvinnlighet tillhörande”, med betoning på 

dem två könstillhörigheterna, på sida 95,3, så verkar Meyer och Magnussons förslag som de 

mest troliga.  

     Det som vi med säkerhet kan utläsa, med det relativt säkra i klammer, är: ”Men Furstarnas 

kropp[ar] så är den som har kvinnlighet […..]. Den största osäkerheten finner vi alltså i slutet, 

där vi endast kan utläsa ⲟⲟϩ framför luckan. Enligt den föreslagna översättningen så skulle 

vi kunna tänka oss att det möjligen har stått ⲟⲟϩ[ⲟⲟⲟⲟ] (Magnusson, personlig 

kommunikation). Denna konstruktion består då av ⲟⲟ- som är den obestämda artikeln 

singular, och ϩⲟⲟⲟⲟ som är ett substantiv, vilket kan översättas till ”manlig” eller 

”manlighet”. 

     Även om den föreslagna översättningen är osäker så stärks den av att Furstarna beskrivs 

som ”av manskvinnlighet tillhörande” på sida 95,3. Detta genom ϩⲟⲟⲟⲟϩⲟⲟⲟ, som är 

en sammansmält konstruktion av ordet för ”manlig”/”manlighet”, ϩⲟⲟⲟⲟ, och ordet för 

”kvinnlighet”/”kvinna”, ⲟϩⲟⲟⲟ.  
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7. 

ϣⲟⲟ̄ⲟⲟⲟⲟ 

Det koptiska ordet ϣⲟⲟ ̄ⲟⲟⲟⲟ, här översatt som ”partner”, har en något oklar betydelse, 

men är en sammansättning av orden för partner, vän, likhet och avbild (Magnusson 2012, s. 

107). Layton kommenterar nämnda ord i sin översättning från 1974, och hänvisar till den 

sahidiska versionen av Rom 8:29, där detta sällsynta koptiska ord återges. I den grekiska 

versionen av Rom 8:29 används εἰκόνος, och enligt Liddel and Scotts grekisk-engelska 

lexikon är betydelsen av εἰκών följande: 1. a likeness, image, portrait, 2. a semblance, 

phantom, 3. a similitude, simile. 

     Både Layton och Meyer har tolkat denna partner/avbild som manlig och därav översatt 

detta ord till ”male counterpart” respektive ”male partner”. Även om jag här har valt att 

använda det mer könsneutrala ”partner” så finns det visserligen en poäng i att översätta såsom 

både Layton och Meyer har gjort. Detta eftersom nämnda substantiv föregås av den 

possessiva artikeln ⲟⲟϥ. Här uttrycker ⲟ att det handlar om bestämd form maskulinum, 

medan ϥ uttrycker ägaren i tredje person singular maskulinum (Layton 2011, s.46). Att 

ägaren här uttrycks som maskulin när det är den kvinnliga Oförgängligheten som åsyftas 

beror på att ϣⲛⲛ̄ⲟⲟⲟⲟ syftar tillbaka till ”bilden” av Oförgängligheten som visat sig i 

vattnet. Det koptiska ordet för ”bild” är ⲟⲟⲟ, som är ett maskulint ord. Således skulle det 

vara möjligt att översätta ⲟⲟϥϣⲛⲛ ̄ⲟⲟⲟⲟ till ”hans partner” såväl som ”sin partner”. 

För att komma fram till vem som åsyftas som ägaren i nämnda konstruktion har jag därför fått 

ta hjälp av den litterära kontexten och därför översatt denna till ”sin partner”. 

     Vad gäller den artikel som uttrycker substantivet i bestämd form maskulinum så kan detta 

tyda på två saker, nämligen att ϣⲛⲛ̄ⲟⲟⲟⲟ är ett maskulint ord och således får en 

maskulin artikel, men det är även möjligt att det syftar till att ”partnern” är av manligt kön. 

Eftersom att ordet är en sammansättning av flera ord, där betydelsen är något oklar, så är även 

genusbestämningen av ordet oklar.  

     Återigen kan det således vara av vikt att ta hjälp av den litterära kontexten i ett försök att 

utröna vilken översättning som är att föredra. Om vi går tillbaka till sida 87,29-33 kan vi läsa: 
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”De tog lera från marken och formade sin människa i enlighet med sin kropp och i enlighet 

med Guds bild som visat sig i vattnen”, och på sida 87,27-28 kan vi läsa: ”Men [angående] 

Furstarnas kropp[ar så] är den som har kvinnlighet [även] [manlig]”. Eftersom det finns en del 

luckor i den senare konstruktionen så är dock rekonstruktionen av meningen inte helt säker. 

Däremot finns återigen en referens till Furstarna som androgyna på sida 94,34-95,4: 

”Eftersom den fursten hade blivit manskvinna skapade den en stor sfär åt sig själv, med 

oändlig omfattning. Och den tänkte skapa barn åt sig. Den skapade sig sju barn, av 

manskvinnlighet tillhörande, såsom sin förälder”. Genom att Oförgänglighetens partner, 

människan, formas i enlighet med Furstarnas androgyna kroppar och i enlighet med den 

kvinnliga Oförgängligheten, så blir det möjligt att även tolka denna människa som androgyn. 

Därför har jag i detta sammanhang valt att översätta ⲟⲟϥϣⲛⲛ ̄ⲟⲟⲟⲟ till det 

könsneutrala ”sin partner”. 

     Det finns dock ytterligare ett argument som skulle kunna tala för Laytons och Meyers 

översättning. Ordet ϣⲛⲛ ̄ⲟⲟⲟⲟ återfinns nämligen även på sida 92,24-25, men då med 

den possessiva artikeln ⲛⲛⲛⲛ̄. Denna artikel uttrycker ägaren i tredje person plural, men då 

de possessiva artiklarna i första person singular och samtliga personer plural är 

genusoberoende så säger den således ingenting om ägarens kön. Däremot så uttrycker den 

inledande bokstaven ⲟ att substantivet ska läsas i bestämd form femininum. Det är därför 

möjligt att översätta denna konstruktion till både ”er partner” och ”er kvinnliga partner”. Att 

här översätta till ”er kvinnliga partner”, som både Layton och Meyer gjort, styrks av 

kontexten, då denna partner i detta fall syftar tillbaka till den köttsliga kvinnan. Således finns 

det ingen problematik kring översättningen av ϣⲛⲛ ̄ⲟⲟⲟⲟ i detta exempel. Exemplet 

skulle dock kunna förklara varför både Layton och Meyer har använt sig av epitetet ”manlig” 

i sin översättning av sida 87,35, eftersom avskrivaren använder sig av både bestämd artikel 

femininum och maskulinum, vilket i förlängningen kan ses som ett sätt att göra en distinktion 

mellan den ”manliga partnern” och den ”kvinnliga partnern”.  

     Den direkta litterära kontexten på sida 87,33-88,1 visar på ytterligare en möjlig förklaring 

till den bestämda artikeln maskulinum: ”’Kom! Låt oss fånga den genom vår skapelse så att 

när den ser sin partner så kan vi gripa den genom vår skapelse’”. Här ser vi att partnern syftar 
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tillbaka till deras ”skapelse”, ⲟⲟⲟⲟⲟⲟ, vilket är ett maskulint ord, och skulle således 

kunna förklara varför den bestämda artikeln maskulinum har använts.         

     Det finns dock en liknande problematik på sida 89-90 som skulle kunna tala för vikten av 

kontextanalys vid denna typ av konstruktioner i texten. På sida 89,32 och 90,6 används den 

bestämda artikeln maskulinum: ⲟ, framför ordet ⲟⲟϥⲟⲟⲟⲟ, här översatt till 

”instruktören”. Ordet ⲟⲟϥⲟⲟⲟⲟ består av två delar, då ⲟⲟϥ är ett adjektiviskt uttryck 

som tillsammans med verbet ⲟⲟⲟⲟ, undervisa, berätta och informera, bildar ordet 

”instruktör”. Eftersom ⲟⲟϥ är genusneutral och får sitt genus genom att en bestämd artikel 

läggs till så signalerar ovan nämnda konstruktion att det är en manlig instruktör som beskrivs. 

Däremot så används den bestämda artikeln femininum: ⲟ, vilket ger konstruktionen 

ⲟⲟⲟϥⲟⲟⲟⲟ på sida 90,11, vilket då signalerar att det här är en kvinnlig instruktör. 

Eftersom alla tre exempel syftar till samma ”instruktör” så blir det således viktigt att 

undersöka i vilken kontext nämnda konstruktioner används. 

     På sidan 89,32 läser vi ”Men den andliga kom genom ormen, instruktören, och 

undervisade de om dessa saker”. Här beskrivs hur den andliga har gått in i ormen, den som 

kallas instruktören. Den som här beskrivs som ”den andliga” syftar tillbaka till den som på 

sida 89,11 beskrivs som ”den andliga kvinnan”, ⲟⲟϩⲟⲟⲟ ⲛ ̄ⲟⲟⲟⲟⲟⲟ, vilket ger en 

okomplicerad signal om att den andliga är av kvinnligt kön. Samma bestämda artikel 

maskulinum används på sida 90,6 där vi läser: ”Men ormen, instruktören, sade: ’Ni kommer 

inte att dödligen dö’”. Det är först på sida 90,11 som den bestämda artikeln byts ut mot den 

feminina motsvarigheten: ”Och instruktören lämnade ormen ensam så att den blev jordisk”. 

Möjligtvis kan det vara så att den maskulina artikeln syftar till referensen om ormen som 

instruktören, då orm, ϩⲟϥ, kan anta både maskulin och feminin form. Då hade vi dock 

förväntat oss att den maskulina artikeln uteslutande hade använts, och eftersom detta inte är 

fallet så är det mindre troligt. Detta exempel visar således att det är av stor vikt att även titta 

på i vilken kontext ordet används, och genom det vill jag även visa varför jag har valt att 

översätta ⲟⲟϥϣⲟⲟⲟⲟⲟⲟ till det könsneutrala ”sin partner”. Dels för att kontexten 

talar för att den partner som här beskrivs är androgyn, och dels för att det ger en mer neutral 
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bas för läsaren att själv tolka texten utifrån. Både Magnusson och Bullard har valt liknande 

översättningar, nämligen ”sin partner” respektive ”its co-image”.  

 

8.  

91,12-13  

I just denna text finns det olika tolkningsmöjligheter till vilka som är föräldrar till Abel, vilket 

delvis beror på hur man översätter det inledande grekiska låneordet ⲟⲟⲟⲟⲟ. Liddel and 

Scott ger följande betydelser av πάλιν som tidsreferens: again, once more, anew. Därav har 

jag valt översättningen ”Än en gång”. Vilket då skulle kunna syfta till att det som tidigare 

hände mellan den köttsliga kvinnan och Furstarna händer ännu en gång, och att det subjekt 

som uttrycks genom ett personligt pronomen maskulinum, nämligen -ϥ i ⲟϥⲟⲟⲟⲟⲟ 

(”han/den kände”), således syftar tillbaka till Samael. 

 

     Bullard har valt en liknande översättning av ⲟⲟⲟⲟⲟ ⲟϥⲟⲟⲟⲟⲟ ⲟⲟϥϩⲟⲟⲟ, 

nämligen ”Again he knew his wife”, medan Layton översatt till ”Thereupon he knew his 

wife”2, och Magnusson till ”Därnäst kände han sin kvinna”. Meyer har däremot valt att lägga 

in sin egen tolkning av subjektet som Adam i sin översättning som lyder: ”Then Adam had 

sex with his wife”. Att jag vill betona översättningen av ⲟⲟⲟⲟⲟ är för att en översättning 

till ”Thereupon”, ”Then” och ”Därnäst” inte fungerar som den upprepande tidsmarkör som 

nämnda ord beskrivs vara i Liddel and Scotts lexikon. Om händelsen som beskrivs i nämnda 

passage tolkas som en upprepad händelse eller endast en händelse som följer den föregående 

är därav beroende av vilken översättning som väljs för ⲟⲟⲟⲟⲟ, vilket i förlängningen 

kan ge helt olika läsningar av texten. Det bör också tilläggas att både Meyer och Layton valt 

att översatta ⲟⲟⲟⲟⲟ till ”again” när detta ord återkommer på sida 91,34.3  

                                                           
2 Både Bullard och Layton har markerat att det är just ⲟⲟⲟⲟⲟ som översatts till ”Again” respektive 

”Thereupon”. 
3 Även här är det tydligt markerat i Laytons översättning att det är en översättning av ⲟⲟⲟⲟⲟ.  
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     Liksom Meyer har Layton gjort tolkningen att subjektet i ovannämda konstruktion syftar 

tillbaka till Adam, vilket han uttrycker i en not där han skriver: ”By specifying that Adam was 

the father of Abel, the author distracts from the plural (their son) in 91:12, with the result that 

the extraordinary teaching of this passage is partly concealed” (1976, s.61). Visserligen finns 

det en poäng i att författaren skiftar från plural till singular som Layton noterar. Däremot så 

skulle ”their” på sida 91,12 även kunna syfta till den köttsliga kvinnan och Furstarnas ledare 

och det subjekt som uttrycks i tredje person singular maskulinum på sida 91,13 skulle kunna 

syfta tillbaka till Samael, vilket då talar emot Laytons argument. 

     Som jag tog upp i min sammanfattning av texten, så har idén om Kain och Abel som barn 

till djävulen funnits inom vissa judiska tolkningstraditioner, och denna idé tas även upp av 

Epiphanius. Även om detta inte kan tas som indikationer på att detta varit idén i just denna 

text, så visar ändå nämnda tankar att denna tolkning inte är helt orimlig. 

9. 

88,31 

Här används en inledande cirkumstantiell konverter med ett osjälvständigt pronomina som 

uttrycker andra person plural (ⲟⲟⲟⲟⲟ ̄-), tillsammans med basen för futurum 1 (ⲟⲟ-), 

före verbet ⲟⲟⲟⲟ (”äta”/”bita”). Talet till Adam på sida 88,28 skiftar således från andra 

person singular maskulinum (ⲟⲟⲟⲟⲟⲟⲟⲟ, ”skall du äta”), till att här uttrycka andra 

person plural (”då ni äter”). Eftersom människan i denna del av texten är ensam, och ännu inte 

delats så borde talet utgå från andra person singular genom hela passagen. 

     Detta öppnar således upp för olika tolkningsmöjligheter. Möjligtvis kan vi tänka oss att 

Furstarna här räknar in den Andliga kvinnan, men inte förstår att hon är just andlig, och 

således redan innehar den kunskap som trädet sägs ge. Dock skulle det även kunna ge en 

indikation på att Furstarna redan har kunskap om att både Adam och den köttsliga kvinnan 

kommer att befinna sig i trädgården, och redan i detta skede planerat att dela människan. 

10. 

92,31 
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Den konstruktion som jag här valt att översätta till ”din andra mor Eva” har i de 

översättningar som jag tagit del av översatts till ”din mor Eva”. I den koptiska texten kan vi 

läsa ⲛ ̄ⲟⲟⲟⲟⲟⲟⲟⲟ, men eftersom varken Bullard eller Meyer tar upp denna 

konstruktion i sina noter så kan vi inte veta exakt hur de har kommit till denna slutsats. 

Layton har däremot gjort en kort not i sin översättning där han endast skriver: ”Sah. 

ⲛ ̄ⲟⲟⲟⲟⲟⲟⲟⲟⲟ” (2000, s.248), vilken uttrycker att ⲟⲟⲟ- är den possessiva 

artikeln i andra person singular femininum som vi hade förväntat oss om avskrivaren använt 

sig av sahidiskt språkbruk. I denna text används istället ⲟⲟ- som possessiv artikel för att 

uttrycka ägaren i andra person singular femininum, vilket vi exempelvis kan se på sida 92,20-

21 där vi läser ⲟⲟⲟⲟⲟⲟ ⲟⲟϩⲟ (”din mor Eva”). Således hade vi även förväntat oss 

denna konstruktion på sida 92,31 för en översättning till ”din mor Eva” även där. 

     Laytons not tar dock endast upp hur de possessiva artiklarna fungerar i texten gentemot det 

sahidiska språkbruket, men utelämnar att kommentera det efterföljande ⲟⲟ- framför 

ⲟⲟⲟⲟ (”moder”). Enligt Laytons bok A Coptic Grammar så är ⲟⲟ- en artikel som i 

singular uttrycker ”another” (2011, s.43). Denna artikel kan föregås av både en bestämd 

artikel och då uttrycka ”the other”, eller som i detta fall, en possessiv artikel och då uttrycka 

”din andra” (Layton 2011, s.47,48). Delar vi upp nämnda konstruktion så uttrycker således det 

inledande ⲟⲟ- den possessiva artikeln i andra person singular femininum, medan ⲟⲟ- 

uttrycker artikeln för ”another”, och ⲟⲟⲟⲟ översätts till ”moder”. 

     Denna läsning ger även andra tolkningsmöjligheter, men passar väl in med det som vi kan 

läsa att Norea säger till Furstarna på sida 92,23-25: ”Ni kände inte min mor. Tvärtom var det 

er partner ni kände”. Redan här antyder Norea att det finns en distinktion mellan hennes mor 

och den köttsliga kvinnan som kommit ur den partner som Furstarna skapade i sitt försök att 

fånga Oförgängligheten. Norea verkar således ha kunskap om sitt eget ursprung som har 

undgått de materiella Furstarna. Dessa vill dock fortfarande hävda att Noreas ursprung är 

kommen ur deras skapelse, men benämner henne då som ”din andra mor Eva”.    

11. 

 93,19 
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ⲟⲟⲟⲟ' ⲟⲟϫⲟϥ' ⲟⲟ ⲟ'ⲛⲛⲛⲛⲛⲛ̄ϩⲟⲟ.  

”’Jag!’, sade han. ’Är intellektet’”. ⲟⲟⲟⲟ är ett självständigt personligt pronomen, som 

uttrycker första person singular. I en enkel nominalsats skulle detta även kunna uttryckas 

genom att ett personligt prefix läggs till artikelfrasen som bildar ”intellektet” (Magnusson 

2012, s.23). Denna konstruktion hade då kunnat se ut på detta sätt: 

”ⲛⲛⲛⲛⲛⲛⲛⲛⲛⲛ̄ϩⲟⲟ”, vilket då hade kunnat översättas till ”Jag är intellektet”. När det 

däremot är det självständiga personliga pronomenet i första person som används i en 

utanförställning så markerar denna därigenom emfas (Magnusson 2012, s.44). Även 

användandet av ett självständigt pronomen tillsammans med en kopula, här ⲟⲟ, uttrycker 

mer emfas än exemplet på den enkla nominalsatsen (Magnusson 2012, s.44). Om denna 

konstruktion använts för att uttrycka: ”Det är jag som är intellektet”, så hade vi dock förväntat 

oss en konstruktion som kunnat se ut som följer: ”ⲟⲟⲟⲟ' ⲟⲟ ⲟ'ⲟⲟⲟⲟⲟⲟϩⲟⲟ”, 

men istället används ⲟⲟϫⲟϥ, ”han sade/sade han”, mellan ⲟⲟⲟⲟ och ⲟⲟ. Det är då 

möjligt att tänka sig att denna konstruktion vill uttrycka att: ”Han sade: ’Jag är intellektet’”, 

men tittar vi på raden innan, 93,18, så har detta redan uttryckts: ”ⲟⲟϫⲟϥ ⲟⲟⲟⲟ ⲛ ̄ϭⲟ 

̄ⲛ ̄ⲛ ̄ⲛ̄ⲛ ̄ⲛ ̄ⲛ ̄ ⲟⲟⲟϭ ⲛ ̄ⲟⲟ'ⲟⲟⲟⲟⲟ, vilket kan översättas till ”Den stora ängeln Eleleth 

sade:”. Genom att sida 93,18 inleds med ⲟⲟϫⲟϥ, och det därmed redan har uttryckts vem 

det är som talar, så är det troligt att ⲟⲟϫⲟϥ på sida 93,19 tillhör den konstruktionen den 

står i. Därför har jag här valt översättningen: ”Jag, sade han, är intellektet”, vilket även får 

med den emfas som det självständiga subjektet i utanförställning, tillsammans med en kopula, 

ofta uttrycker. 

3.2.2 Översättning 

86,20 
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Angående Makternas4 natur5. Genom sanningens faders ande talade den stora aposteln till oss 

angående mörkrets makter6: ”Vår strid står inte mot kött och [blo]d, tvärtom står den mot 

världens makter och ondskans andar”.7 Eftersom du undersöker makternas natur [har jag]8 

skickat detta. 

Deras ledare är blind och [på grund av]9 sin kraft, okunskap [och] högmodighet talade den10 i 

enlighet med sin [kraft]11: ”Det är jag som är Gud och ingen finns [förutom mig]”. När deras 

ledare12 sade detta syndade den mot [Alltet]13. Men detta tal nådde (87) Oförgängligheten14, 

och se då kom en röst ut ur den och sade: ”Du misstar dig15 Samael”,16 det vill säga de blindas 

Gud17. Samaels18 tankar förblindades och kastade ut sin kraft, det vill säga hädelsen som den 

sade när den följde den ner mot kaoset och avgrunden. Och det var Samaels19 mor som genom 

                                                           
4 Dessa benämns både som ”Makter”, genom ⲟⲟⲟⲟⲟⲟⲟ, och ”Furstar”, genom ⲟⲟⲟⲟⲟ i denna 

text, men syftar tillbaka till samma grupp. Roger A. Bullard menar att användningen av dessa två olika termer i 
alla fall väcker frågan om dessa två verkligen syftar tillbaka till samma varelser (1970, s.43). Alexander Böhlig 
har studerat användandet av de två olika benämningarna i denna text och i det besläktade femte traktatet i 

Kodex II, och föreslår två källor, nämligen den källan han kallar för E (ⲟⲟⲟⲟⲟⲟⲟ) och den han kallar för A 

(ⲟⲟⲟⲟⲟ) (Bullard 1970, s.43,44). Enligt Bullard så används dock inte dessa två benämningar tillräckligt ofta 

i texten för att det skulle vara möjligt att göra en så ingående textanalys som Böhligs slutsats kräver (ibid.)  
5 Termen Ϩⲟⲟⲟⲟⲟⲟⲟⲟⲟ, här ”natur”, har tolkats olika bland översättare. Se kommentar nr. 2 för en 

mer utförlig diskussion kring detta.  
6 Kolosserbrevet 1:13 
7 Efesierbrevet 6:12. 
8 Rest. Nagel (Layton 2000, s.234). 
9 Luckan i texten har vanligen restaurerats till ⲟⲟⲟⲟ (”på grund av”), förutom av Kasser som föredrar 

ⲟⲟⲟⲟ (”i enlighet med”) (Layton 2000, s.234). 

10 ⲟϥϫⲟⲟⲟ ”talade den” skulle även kunna översättas till ”talade han”. Se kommentar nr. 3 för en mer 

ingående diskussion kring mitt val av översättning här. 
11 Rest. Layton, baserat på kopplingen till 87,4-5 (Layton 2000, s.234). 
12 Ordagrant: ”när han”/”när den”, se kommentar nr. 3. 
13 Restaureringen av texten här styrks av att denna konstruktion nämns på sida 94,23 (Layton 1976, s.46), där vi 
kan läsa en mer detaljerad beskrivning av samma händelseförlopp. 
14 I texten refererar Oförgängligheten både till en plats, som i detta fall, och till ett gudomligt väsen, som på 
sida 87,11. 
15 ⲟⲟⲟⲟⲟⲟⲟⲟ (här: ”missta”). Denna passiva form av verbet brukar på koptiska vanligen återges genom 

den aktiva formen ⲟⲟⲟⲟⲟ, vilket också görs genom hela den sahidiska versionen av Nya Testamentet 

(Layton 1976, s.72). Detta är därför en ovanlig användning av verbet (ibid.). Denna form används både här och 

på sida 94,25. På sida 95,7 används dock ⲟⲟⲟⲟⲟ. 
16 Vid den ungefärliga tillkomsten av denna text var ”Samael” det främsta namnet för Satan inom Judendomen 
(Layton 1976, s.46). Se kommentar nr. 4 för en vidare diskussion kring dess etymologi. 
17 Det råder delade meningar om hur ⲟⲟⲟⲟⲟⲟ ⲟ[ⲟ] ⲟ ̄ⲟ ̄ⲟⲟⲟⲟ (här: ”de blindas Gud”) bör 

översättas. Se kommentar nr. 4 för en längre diskussion kring detta. 

18 Ordagrant: ”hans”/”dess”, se kommentar nr. 3. 
19 Ordagrant: ”hans”/”dess”, se kommentar nr. 3. 
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Trons Vishet20 upphöjde vart och ett av dess barn i enlighet med dess kraft och i enlighet med 

de upphöjda sfärernas mönster, för genom de dolda upptäcktes de uppenbarade. 

Oförgängligheten såg ned mot marken, mot vattenområdena. Hennes bild visade sig i vattnen 

och mörkrets Makter förälskade sig i henne.21 Men bilden som på grund av deras svaghet 

visat sig i vattnen kunde de inte finna kraft att fånga. För de själsliga kan inte fånga de 

andliga, för de är jordiska medan bilden22 är himmelsk. Därför såg Oförängligheten ned mot 

marken, mot områdena, så att hon i enlighet med Förälderns23 önskan skulle förena alltet med 

ljuset.  

Furstarna rådslog och sade: ”Kom! Vi ska skapa en människa av lera från marken”. De 

formade sin skapelse så att den blev helt jordisk. Men [angående] Furstarnas kropp[ar]24 så är 

den som har kvinnlighet [även] [manlig]25, ansiktena är som djurs.  

De tog [lera] från marken och formade [sin mä]nniska i enlighet med sin kropp och i enlighet 

med Guds [bild] som visat sig [för dem] i vattnen. Eftersom de genom sin svaghet inte kunde 

förstå Guds kraft sade de: ”[Kom!]26 Låt oss fånga den genom vår form27 [så att]28 när den ser 

sin partner29 […….]30 (88) så kan vi gripa den genom vår form”. Och Fursten31 blåste in i dess 

                                                           
20 Eller Pistis Sophia, om man väljer att använda de grekiska låneorden som egennamn. 
21 Alternativt: ”älskade henne”. 
22 Ordagrant: ”den”, men syftar troligtvis tillbaka till ”bilden”. 
23 Vanligen översatt till ”Fadern” (Se Layton, Meyer, Magnusson och Bullard). Se kommentar nr. 5 för en 
utförligare diskussion kring mitt val av översättning. 
24 ⲟ[ⲟ..ⲟⲟ]ⲟⲟ. Här saknas ungefär två bokstäver (Layton 2000, s.236). Se kommentar nr. 6 för en längre 

diskussion kring översättning och restaurering av denna passage. 
25 Se not 24. 
26 Rest. Nagel ⲟ[ⲛⲛⲛⲛⲛⲛ̄ ⲟⲟ]ⲛⲛ ̄ⲟⲟϩⲟϥ (Layton 2000, s.238). 

27 På sida 87,26 används ordet ⲟⲟⲟⲟⲟ (”skapelse”), medans människan här beskrivs med ordet 

ⲟⲟⲟⲟⲟⲟ. Detta grekiska låneord kan översättas till ”form” eller ”modell”, men används även för något 

som är imiterat, förfalskat eller en illusion. Här har jag valt att översätta till ”form”, men eftersom människan är 
skapad för att försöka lura till sig Oförgängligheten, så är även kopplingen till en ”imitation” eller ”illusion” 
relevant utifrån kontexten. Ordet användes dock som en nära teknisk term för Adam, som Guds skapelse, i 
Kristen litteratur under första århundradet e.v.t (Layton 1976, s.50).  
28 Rest. Schenke ϫ[ⲟⲟⲟⲟⲟ] (Layton 2000, s.238). 

29 ”Partner” (ϣⲛⲛ ̄ⲟⲟⲟⲟ) har tilldelats epitetet ”manlig” i Layton och Meyers översättningar. Se 

kommentar nr. 7 för en längre diskussion och argumentation kring översättningen av detta ord. 
30 Enligt Layton saknas ungefär 5-7 bokstäver (2000, s.238). Nagel föreslår: ϣⲛⲛ̄ⲟⲟ[ⲟⲟ ⲛ ̄ϥⲟⲟⲟⲟⲟϥ 

ⲛ ̄]ⲛⲛ ̄ ("counterpart [and become enamoured of it]”); Schenke: ϣⲛⲛ ̄ⲟⲟ[ⲟⲟ ⲛ ̄ϥⲟⲟ ϣⲟⲟⲟϥ ⲛ̄]ⲛⲛ̄ 

(”counterpart [and come to it]”) (Layton 2000, s.238,239); Magnusson: ”[närmar sig den]”; Meyer: ”[and fall in 
love with it]”.  
31 Ordagrant: ”han”/”den”. Syftar troligtvis till Samael, även om det inte explicit framgår att Samael deltar i 
skapelsen av människan.  
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ansikte och människan blev själslig, och förblev på marken i många dagar. På grund av sin 

svaghet kunde de verkligen inte resa den upp. De fortsatte som virvelvindar för att kunna 

fånga den bild som uppenbarat sig för dem i vattnen. De förstod varken dess kraft eller vem 

den är. Men allt detta hände genom Alltets Förälders32 vilja.  

Efter detta såg Anden den själsliga människan på marken och Anden kom ut ur det 

oföränderliga33 landet, kom ned till marken och tog sin boning i den. Människan blev en 

levande själ. Anden34 kallade människan för Adam, eftersom den hade rört sig på marken. 

Därför kom en röst ut ur Oförgängligheten till undsättning för Adam.  

Och Furstarna samlade ihop alla markens djur och alla himlens fåglar och förde fram de till 

Adam för att se vad Adam skulle kalla dessa och vem som fick honom att namnge var och en 

av fåglarna och alla tamboskap. De tog Adam och placerade människan35 i trädgården för att 

arbeta [i den] och skydda den. Och Furstarna uppmanade Adam36 och sade: ”Från [alla] träd i 

trädgården ska du äta37, men [från] kunskapens träd, om vad som är [gott] och vad som är ont, 

ska du varken äta eller [röra]! För dagen då ni äter [från det] ska ni dödligen dö”.38 [De…]39 

det här.  För de vet inte vad [de sagt]40 till Adam41, tvärtom var det i enlighet med 

                                                           
32 Se not nr.23. 
33 ⲟⲟⲟⲟⲟⲟⲟⲟⲟⲟ (här: ”ofärenderlig”) är ett adjektiv som används för något som är av hårdaste 

metall. Det kan dock användas metaforiskt för det som är hårdast, oövervinnerligt, obrytbart och oföränderligt 

(Magnusson 2012, s.91). ⲟⲟⲟϩ ⲛ̄ⲟⲟⲟⲟⲟⲟⲟⲟⲟ (här: ”det oföränderliga landet”) har ofta översatts 

till ”Adamantine land” (Se: Layton, Meyer och Bullard), men bör i detta sammanhang ses som metaforiskt.  
34 Ordagrant: ”den kallade”/”han kallade”. 
35 Ordagrant: ”placerade honom”/”placerade den” 
36 Ordagrant: ”uppmanade honom”/”uppmanade den” 
37 Se kommentar nr. 1 för diskussion kring användningen av futurum i texten. 
38 I denna mening används två futurumkonstruktioner vilka verkar uttrycka generell potential, snarare än ett 

immanent futuralt skeende. Detta är en återkommande användning av futurumbasen ⲟⲟ- i texten, och 

därför finns en längre diskussion kring användningen av futurumbasen i kommentar nr. 1. 
39 Här saknas ungefär fem bokstäver. Layton föreslår [ϩⲟⲟ ⲛ ̄] (”[command to him]”); Schenke: [ϫⲟ ⲟⲟϥ 

ⲛ ̄] (”[tell him]”); Kasser: [ⲛⲛⲛⲛ ̄ ϩⲛ ̄] (”[are wrong in]”) (Layton 2000, s.240,241); Magnusson “[sägs till 

honom]”; Meyer: ”[said this to him]”. 
40  Rest. Schenke, Nagel ⲟⲟⲟ[ⲟⲟⲟϫⲟⲟ]ϥ (Layton 2000, s.240). 
41 Ordagrant: ”till den”/”till honom”. 
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Förälderns42 (89) önskan43 som de sade detta till Adam, för att det på detta sätt skulle ätas och 

för att Adam <inte>44 skulle se på dem som en helt materiell person. 

Furstarna rådslog med varandra och sade: ”Kom! Vi bringar en sömn över Adam”. Och 

Adam45 sjönk i dvala. Men den sömn som de förde över Adam är okunskapen. Och när 

Adam46 försjunkit öppnade de dens sida såsom en levande kvinna, och de byggde dens sida 

med kött i hennes ställe47, och Adam blev helt själslig.  

Och den andliga kvinnan kom och talade med honom. Hon sade: ”Res dig Adam!”. Och när 

han såg henne sade han: ”Det är du som gett mig livet, du kommer att kallas för de levandes 

moder, för hon är min mor. Hon är läkaren48 och kvinnan och den som har fött49”. 

Men Makterna kom till sin Adam och när de såg hans partner50 tala med honom skälvde de i 

stor bävan och förälskade sig i henne51. De sade till varandra: ”Kom! Vi sår vår säd i henne”. 

De följde efter henne men hon skrattade åt dem för deras oförstånd och deras blindhet. Och 

hon blev ett träd i deras händer så att hon kunde lägga sin skugga bland dem. Och de 

besudlade [skuggan]52 med orenhet. Och de besudlade hennes rösts sigill53 så att de ska döma 

sig själva genom sin form och [sin]54 bild.55 

                                                           
42 Se kommentar nr. 5. 
43 ⲟⲟⲟϣ (här: ”önskan”) kan även betyda ”längtan” eller ”kärlek”, vilket skulle kunna ge en läsning där 

händelserna sker utifrån en kärleksfull handling av Alltets Förälder, snarare än utifrån en enhällig önskan eller 
vilja. 
44 Enligt Layton så har ett skrivfel här korrigerats av avskrivaren, som också har strukit den tidigare versionen 

(1976, s.54). Den negativa partikeln ⲛⲛ ̄ saknas dock, och tros ha utelämnats av misstag (ibid.). Därav 

markeringen. 
45 Ordagrant: ”den”/”han” 
46 Ordagrant: ”den”/”han” 
47 ⲟⲟⲟⲟⲟⲟ (”i hennes ställe”) består av den inledande förnominala formen av prepositionen ⲟ 

(”till/för/mot/ i jämförelse med”), som följs av den possessiva artikeln ⲟⲟⲟ, som uttrycker ägaren i tredje 

person singular femininum, för att sedan avslutas med substantivet ⲟⲟ (”plats”). Detta stärker argumentet 

för att människan skapas androgyn, eftersom det indikerar att en kvinnlig del tas bort från människan, och 
tomrummet byggs igen med kött i hennes ställe. 
48 Alternativt: ”barnmorskan”. 
49 Alternativt: ”och den som har fötts”. 
50 Se kommentar nr. 7 för en längre diskussion kring översättningen av ⲟⲟϥ’ϣⲛⲛ̄ⲟⲟⲟⲟ (”hans partner”). 
51 Alternativt: ”älskade henne”. 
52 Ordagrant: ”De besudlade den/henne” ⲟⲟϫⲟϩⲟ[ⲟⲟ] (Layton 2000, s.242). Bullard föreslår däremot: 

ⲟⲟϫⲟϩⲟ[ⲟⲟ] (”They defiled [themselves]”) (1970, s. 137).  

53 Layton har här ändrat den koptiska textens ⲟⲟⲟ (”röst”) till ⲟⲟⲟⲟ (”form, avbild, karaktär”) i sin 

översättning från 1974. Detta eftersom han menar att texten troligtvis är felaktig (1976, s.57). I hans 
översättning kan vi därför läsa: ”And they defiled the form that she had stamped in her likeness”. Däremot 
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Men den Andliga kom [genom]56 ormen, instruktören57, och undervisade [dem]58. Ormen59 

sade: ”Vad är det som man [sagt åt er]60? Att från alla träd i trädgården ska du äta61, men ät 

inte [från trädet] (90) av kunskap om vad som är ont och vad som är gott”. Den köttsliga 

kvinnan sade: Man sade inte bara ”ät inte”, utan även ”rör det inte”, för den dag då ni äter från 

den kommer ni att dödligen dö”. Men ormen, instruktören62, sade: ”Ni kommer inte att 

dödligen dö. Det här sade den åt er för att den är svartsjuk. Tvärtom skall era ögon öppnas och 

ni ska bli som gudar när ni förstår vad som är ont och vad som är gott”. Och instruktrisen63 

lyftes från ormen, och lämnade den ensam så att den blev jordisk. Och den köttsliga kvinnan 

tog från trädet och åt, och hon gav även åt sin man som var tillsammans med henne, och de 

själsliga åt. Och deras uselhet blev synlig genom deras okunskap och de förstod att de var 

andligen nakna. De tog fikonlöv och band dessa runt sina höfter. 

Då kom furstarnas ledare och sade: ”Adam, vart är du?” För ledaren64 visste inte vad som 

hänt. Och Adam sade: ”När jag hörde din röst blev jag rädd eftersom jag var naken, och jag 

gömde mig”. Fursten sade: ”Varför gömde du dig, om inte för att du ätit från det enda träd 

som jag befallt dig att inte äta från? Men ändå åt du!”. Adam sade: ”Det var kvinnan som du 

gav mig [som gav] till mig och jag åt”. Och den högmodige fursten förbannade kvinnan. 

Kvinnan sade: ”Det var ormen som förledde mig så att jag åt”. [De vände] sig till ormen, 

                                                                                                                                                                                     
översätter han annorlunda i sin översättning från 2000: ”And they defiled the stamp of her voice”, även om han 
i noten nämner den förstnämnda översättningen som alternativ (Layton 2000, s.243). Meyer, Magnusson och 

Bullard har dock alla översatt ⲟⲟⲟ till ”röst”.  

54 Rest. Schenke ⲟ[ⲛ ̄ ⲟⲟⲟ]ⲟⲟⲟⲟ. Nagel föreslår däremot ⲟ[ⲛ ̄ ⲟⲟϥ]ⲟⲟⲟⲟ (”och dess/hans bild”) 

(Layton 2000, s.242). 
55 Referensen till deras egen form och bild indikerar att det är den köttsliga kvinnan, som är en del av den 
människa som de skapade efter sin egen kropp och efter bilden av Oförgängligheten, som de besudlar då den 
Andliga kvinnan undkommit genom förvandlingen till trädet. Detta indikerar således även att den skugga som 
den Andliga kvinnan beskrivs lämna efter sig på sida 89,26 är den köttsliga kvinnan.  
56 Rest. Schenke (Layton 2000, s.242). 
57 Framför ⲟⲟϥⲟⲟⲟⲟ (”instruktör”) används här och på sida 90,6 den bestämda artikeln maskulinum, ⲟ-, 

medans den bestämda artikeln femininum, ⲟ-, används framför samma konstruktion på sida 90,11. Se 

kommentar nr. 7 för en längre diskussion kring dessa konstruktioner.  
58 ⲟⲟ[ⲟⲟⲟⲟ]. Nagel föreslår: ⲟⲟ[ⲟⲟⲟ] (”undervisade den/henne”); Schenke: ⲟⲟ[ⲟⲟϥ] 

(”undervisade den/honom”) (Layton 2000, s.242). 
59 Ordagrant: ”Den sade”. 
60ⲛ ̄ⲟⲟϥ[ϫⲟⲟϥ ⲟⲟ]ⲛⲛ̄. 
61 Se kommentar nr. 1 angående användningen av Futurum i texten. 
62 Se not nr. 57. 
63 Se not nr. 57. 
64 Ordagrant: ”han visste inte”/”den visste inte”. 
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förbannade dess skugga […..]65 kraftlös, för de förstod inte att det var deras egen form. Från 

(91) den dagen var ormen under Makternas förbannelse, ända tills den fullkomna människan 

är kommen var förbannelsen över ormen. De vände sig mot sin Adam, lyfte honom och 

kastade ut honom och hans kvinna från trädgården, för det fanns ingen välsignelse genom 

dem. För de är själva under förbannelsen! Och de kastade människorna66 i stor förvirring och 

livets plåga, så att deras människor skulle bli upptagna med världsliga angelägenheter och inte 

ha tid att vara trogen Den heliga anden.  

     Och efter detta födde hon Kain, deras67 son. Och Kain brukade jorden. Än en gång68 kände 

han69 sin kvinna och hon födde Abel. Och Abel var deras fåraherde. Och Kain förde fram 

markens frukter. Men Abel förde fram ett offer från sina lamm. Gud såg mot Abels gåva, men 

tog inte emot Kains. Och köttsliga Kain jagade sin bror Abel.70 Och Gud sade till Kain71: 

”Vart är din bror Abel?” Han svarade och sade: ”Inte är väl jag min brors beskyddare?”. Gud 

sade till Kain72: ”Se! Din brors blods röst skriar till mig. Du har syndat med din mun. Det 

kommer att vända sig mot dig. Vem som än dödar Kain släpper lös sjufaldig hämnd och du 

kommer förbli skriande och skälvande på marken.  

Och Adam [kände] sin partner Eva, och hon födde [Seth]73 åt Adam. Och hon sade: ”Jag har 

fött en [annan]74 människa genom Gud som ersättning för [Abel]”.  

                                                           
65 Här saknas ungefär fem bokstäver. Schenke föreslår: [ϩⲟⲟⲟⲟ ⲟ]ⲟ (“[and thus it is]”); Nagel: [ⲟⲟⲟ 

ⲟⲟⲟ ⲟ]ⲟ (“[which is]”); Meyer: ”[so that it was]”. 

66 Här föregås ⲟⲟⲟⲟ (”människa”) av ⲛ ̄- där vi förväntar oss den bestämda artikeln plural, ⲛ ̄-. Se 

kommentar nr. 4 för en längre diskussion kring detta. 
67 Som både Meyer och Layton noterar så syftar ”deras” här troligtvis tillbaka till Furstarna, som ett resultat av 
Furstarnas våldtäkt på den köttsliga kvinnan (Layton 1976, s.60; Meyer 2008, s.194). Martin Krause har ändrat 

detta till ”hennes son” i sin översättning (Layton, 1976, s.60). Då hade vi dock förväntat oss ⲟⲟⲟϣⲟⲟⲟ 

istället för ⲟⲟⲟϣⲟⲟⲟ som återfinns i den koptiska texten. Se kommentar nr.9 för en längre diskussion 

kring Kain och Abel. 
68 Beroende av hur det grekiska låneordet ⲟⲟⲟⲟⲟ (här: ”Än en gång”) översätts så finns det olika 

tolkningsmöjligheter till vilka som är föräldrar till Abel. Se kommentar nr.9 för en längre diskussion kring detta. 
69 Alternativt: ”kände den”. 
70 Genom att benämna Kain som ”köttslig” men inte Abel så görs här en distinktion mellan dessa två. Se 
kommentar nr.9 för en längre diskussion kring detta. 
71 ⲟⲟϣ ⲟⲟϫⲟ ⲟⲟⲟ[ⲟ]ⲟⲟ ⲟ ̄ⲟⲟⲟⲟ ϫⲟ skulle även kunna översättas till: ”Och Kains Gud sade:”. 
72 Se not nr.72. 
73 Luckan i texten har restaurerats till ⲟⲟⲟ genom parallellen till 1 Mos 4:25 (Layton 1976, s.61). Bullard har 

fyllt i luckan med ⲟ ̄ⲟⲟϣⲟⲟⲟ (”a son”) (Bullard, 1970, s.28), men enligt Layton skulle en sådan 

restaurering gå för långt ut i marginalen av texten, vilket gör den mindre trolig (1976, s.61). 
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Än en gång blev Eva havande. Hon födde [Norea]75 och sade: ”Han76 har fött en (92) jungfru 

[åt mig] som hjälp för människorna77 genom släkternas släkte. Det här är jungfrun som 

Krafterna78 inte besudlade.79 Sedan började mänskligheten att föröka sig och förbättras.  

Furstarna rådslog tillsammans och sade: Kom! Vi skapar en översvämning med våra händer 

och utplånar allt kött från människa till boskap”. Men när Krafternas furste80 förstod deras 

plan sade den till Noah: ”Skapa dig en ark av trä som inte ruttnar och göm dig i den. Du och 

dina barn och tamboskap och himlens fåglar, från små till stora, och låt den stranda vid foten 

av berget Sir”. Men Norea81 kom till honom eftersom hon ville komma ombord på arken. Men 

det tillät han henne inte. Hon blåste mot arken så att den brann upp. Än en gång byggde han 

båten, för andra gången. 

Furstarna närmade sig henne eftersom de ville förleda henne. Deras ledare82 sade till henne: 

”Din mor Eva kom till oss”. Men Norea vände sig mot dem och sade till dem: ”Ni är mörkrets 

furstar, ni är fördömda. Ni kände inte min mor. Tvärtom var det er partner ni kände. För jag är 

inte en från er. Tvärtom är jag ovanifrån”. 

Den högmodige Fursten vände sig genom sin kraft och dess ansikte blev såsom […]83 svart. 

Med djärvhet sade den till henne: ”Du måste komma till oss på samma sätt som din andra84 

                                                                                                                                                                                     
74 Rest. Schenke ⲟ ̄[ⲟⲟ]ⲟⲟⲟⲟ. Kasser föreslår dock: ⲟ ̄[ⲟⲟⲟ]ⲟⲟⲟⲟ (”[den här] människan”) 

(Layton 2000, s.246). 
75 Eller: [Orea], eftersom både Norea och Orea förekommer i texten (Layton 2000, s.247). Bullard föreslår: 

[ⲛ̄ⲟⲟϣⲟⲟⲟ] (”[a daughter]”) (1979, s.139). 
76 Alternativt: ”Den har fött”, beroende av vem som åsyftas. 
77 Här föregås ⲟⲟⲟⲟ (”människa”) av ⲟ ̄- där vi förväntar oss den bestämda artikeln plural, ⲟ ̄-. Se 

kommentar nr.4 för en längre diskussion kring detta. 
78 Från att hittills i texten benämna Furstarna genom antingen ⲟⲟⲟⲟⲟⲟⲟ (”makt, auktoritet, kraft”) eller 

ⲟⲟⲟⲟⲟ (”härskare, ledare, furste”) så används här istället ⲟⲟⲟⲟⲟⲟⲟ (”styrka, kraft”). Enligt Layton 

är detta ett sätt att förekomma Sabaoths inträde i texten på sida 92,8, då dennes traditionella epitet är 

”Krafternas Furste”, ⲟⲟⲟⲟⲟⲟ ⲟ ̄ⲟ ̄ⲟⲟⲟⲟⲟⲟⲟ (1976, s.62).   
79 Betoning att Norea inte kommit till genom Furstarna. 
80 Sabaoth, som vi får en längre beskrivning av på sida 95,13-96,17, går här emot Furstarnas plan att förgöra 
mänskligheten genom att varna Noah.  
81 Norea benämns här som ⲟⲟⲟⲟ, men efterföljande som ⲟⲟⲟⲟⲟ.  
82 Ordagrant: ”deras store bland dem”. 
83 Lucka där två bokstäver saknas: ⲛ̄[ⲟⲟ..]ϩⲟ. Schenke föreslår ⲟⲟⲟ ⲛ ̄[ⲟⲟⲟⲟ]ϩⲟ ⲟϥⲟⲟⲟ 

(”såsom svart [bly]”), eller ⲟⲟⲟ ⲛ ̄[ⲟⲟⲟⲟ]ϩⲟ ⲟϥⲟⲟⲟ (”såsom svart/intensiv [eld]”) (Layton 2000, 

s.248,249). Meyer föreslår: ”like a blazing [fire] (2008, s.185); Bullard: ⲛ ̄[ϭⲟⲟⲟ]ϩⲟ ⲟϥⲟⲟⲟ (”a black 

[pot]”) och Magnusson ”svartnade”. 
84 I tidigare översättningar har detta översatts till ”din mor Eva”. Se kommentar nr. 10 för en förklaring kring 
mitt val av översättning. 
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mor Eva. För de gav till mig […….]85. Men Norea vände sig genom kraften […….]86 och 

ropade med hög röst till Den helige, Alltets Gud (93): ”Rädda mig från dessa 

orättfärdighetens Furstar och befria mig genast från deras grepp”.  

Den <store>87 ängeln kom ned från himlarna och sade till henne: ”Varför ropar du till Gud? 

Varför är du högmodig mot den Helige anden?” Norea sade: ”Vem är du?” För de orättfärdiga 

Furstarna hade dragit sig undan från henne. Han sade: ”Det är jag som är Eleleth, visheten, 

den stora ängeln, den som står upp inför Den heliga anden. Jag har sänts för att tala med dig 

och befria dig från de laglösas grepp och undervisa dig om din rot”.  

”Men jag kan inte tala om den ängelns kraft. Hans utseende är som ädlaste guld och hans 

klädnad är som snö, för min mun förmår varken tala om hans kraft eller skepnaden av hans 

ansikte”.88 Den store ängeln Eleleth sade till mig: ”Jag”, sade han, ”är intellektet.89 Jag är en 

från De fyra lysande90, de som står upp inför den store osynlige anden. Tänk: har dessa furstar 

har någon makt över dig? Men ingen av dem kan finna kraft mot sanningens rot. För på grund 

av den91 uppenbarade han92 sig i de sista tiderna. Och de kommer att råda över dessa Makter 

och dessa Makter kommer inte att kunna besudla dig och det här släktet, för er boning är i 

                                                           
85 Ungefär sju bokstäver saknas. Enligt Layton har ingen kommit med ett förslag som skulle vara grammatiskt 
gångbart (1976, s.64). 
86 Lucka där fyra bokstäver saknas och restaureringen är osäker. Det som går att utläsa, med det relativt säkra i 

klammer är: ⲛ̄ⲟ’[….ⲟⲟⲟ]. Schenke föreslår: ⲟ[ⲟⲟⲟⲟⲟ ⲟⲟ ...] "the might of [God]". Bullard föreslår: 

ⲟ[ⲟⲟⲟⲟⲟⲟ ⲟⲟ...]"the might of the [Light]", och Krause föreslår: ⲟ[ⲛ ̄ⲛ̄ⲛ ̄ ⲟⲟ...] "the might of the 

[Spirit]". 
87 Detta ord har av misstag utelämnats av avskrivaren eller dess föregångare, däremot återfinns detta epitet på 
sida 93,9 (Layton 1976, s.65). Därav markeringen. 
88 Här skiftar berättarrösten från att tala i tredje person till att tala i första person, och berättelsen förs nu fram 
genom Noreas röst. Något som vissa forskare, exempelvis Alexander Böhlig och Robert Bullard, menar är en 
indikation på att texten är sammansatt av två fristående källor, vilket enligt Layton dock ej är bevisat (Layton, 
1974, s.365). Även om det skulle indikera en sammansättning av två olika källor så menar Layton att detta inte 
är relevant ur ett exegetiskt perspektiv (Layton 1976, s.66). Enligt Layton var detta ett vanligt litterärt grepp i 
judisk och kristen skönlitteratur, och kan snarare ses som ett stilistiskt verktyg (ibid.).  
89 Se kommentar nr. 11 för diskussion kring syntax i denna konstruktion. 
90 Layton kopplar ”De fyra lysande” till den generiska termen för solen, månen, planeterna och stjärnorna 

(1976, s.68). Det troliga ursprunget för ordet ⲟⲟⲟⲟⲟ (”ljus, belysare, upplysare”) spårar han till 

hellenistisk judendom, då det första belägget för användningen återfinns i Septuaginta, bland annat i 1 Mos 
3:14 (ibid.). Meyer refererar däremot detta till Johannesapokryfen, där Eleleth beskrivs som den fjärde av fyra 
änglar som har sin boning i varsin av de fyra eviga sfärerna (2008, s.194). De tre andra lysande beskrivs i 
Johannesapokryfen som Harmozel, Oroiael och Daveithai. 

91 ”Det” uttrycks i feminin form och bör därför syfta tillbaka till sanningens rot, då både sanning och rot är 
feminina substantiv. I Johannesapokryfen är ”roten” Jesus (Bullard 1970, s.102), och även i denna text verkar 
det finnas en koppling mellan ”Sanningens rot”, och ”den sanna människan” som beskrivs på sida 95,33-34. 
92 Eller ”den” i maskulin form. Kan syfta tillbaka till ”den osynlige anden”, då ”ande” är ett maskulint substantiv. 
Tittar vi på kontexten så är det troligare att det syftar till ”den sanna människan” som beskrivs på sida 95,33-

34, och då genom det maskulina substantivet ⲟⲟⲟⲟ (”människa”).  



62 
 

Oförgängligheten där den jungfruliga Anden är. Den som står över Kaos Makter och deras 

värld”. 

Jag själv sade: ”Herre, undervisa mig om dessa makters styrka och [hur] de blev till, av vilken 

natur93 de är och (94) från vilken materia, och vem det är som format dem och deras styrka? 

Och den store ängeln Eleleth, intellektet, sade till mig: ”Uppe i oändliga sfärer finns 

Oförgängligheten. Visheten, hon som kallas Tron ville skapa något själv, utan sin andra 

hälft94. Och hennes verk blev en himmelsk bild. Det finns ett förhänge mellan det som är ovan 

och sfärerna som är nedan. Och en skugga blev till nedanför förhänget, och den skuggan blev 

materia, och den skuggan kastades mot områdena, och hennes verk blev till materia såsom ett 

ofullgånget foster95. Den tog avbilden av skuggan och blev ett arrogant lejonliknande vilddjur. 

Det är en manskvinna96 såsom jag sa, eftersom den kom från materien. Vilddjuret97 öppnade 

sina ögon, och såg en stor oändlig materia så att det blev högmodigt och sade: ”Det är jag som 

är Gud och ingen finns förutom mig”. För då vilddjuret98 sagt detta syndade det mot Alltet 

och en röst kom ut från det upphöjda absoluta. Den sade: ”Du misstar dig99 Samael!”, det vill 

säga de blindas Gud100. Och Samael101 sade: ”Om det existerat något annat före mig så låt det 

                                                           
93 Det råder delade meningar kring hur det grekiska låneordet ϩⲟⲟⲟⲟⲟⲟⲟⲟⲟ bör översättas. Här 

översätter Layton till ”genesis”, vilket egentligen endast ersätter ett grekiskt ord med ett annat. Meyer 
översätter däremot till ”nature”, och Magnusson till ”väsen”. Se kommentar nr. 2 för en längre diskussion kring 

översättning av Ϩⲟⲟⲟⲟⲟⲟⲟⲟⲟ.   

94 En ordagrann översättning av ⲟⲟⲟϩⲛⲛⲛ̄ är ”hennes sammankoppling/förening”, vilket blir en något 

otymplig konstruktion på svenska. Eftersom det beskrivs som en helhet som brutits genom att Visheten vill 
skapa något på egen hand så har jag valt att översätta detta till ”hennes andra hälft”. 
95 I Marcions sökbara lexikon översätts ϩⲟⲟϩⲟ till ”untimely birth”. Layton och Meyer har valt att översätta 

till: ”aborted fetus”, och Magnusson har översatt till ”aborterat foster”. Jag har dock valt att översätta till 
”ofullgånget foster” för att undvika en alltför tekniskt term, eftersom betoningen verkar vara på detta verks 
avsaknad av fullkomlighet. 
96 ϩⲟⲟⲟ'ⲟϩⲟⲟⲟ översätts vanligtvis till ”androgyn” (Se Layton, Meyer, Bullard och Magnusson). Ordet är 

en sammansmält konstruktion av orden ϩⲟⲟⲟⲟ (”manlig/manlighet”) och ⲟϩⲟⲟⲟ 

(”kvinna/kvinnlighet”). För att ligga så nära den koptiska konstruktionen som möjligt så har jag valt 
översättningen ”manskvinna”. Se kommentar nr. 6 för en längre diskussion kring detta ord. 
97 Ordagrant: ”den/han öppnade”. Se kommentar nr. 3. 
98 Ordagrant: ”den/han sagt”. Se kommentar nr. 3.  
99 ⲟⲟⲟⲟⲟⲟⲟⲟ (här: ”missta”). Denna passiva form av verbet brukar på koptiska vanligen återges genom 

den aktiva formen ⲟⲟⲟⲟⲟ, vilket det också gör i hela den sahidiska versionen av Nya Testamentet (Layton 

1976, s.72). Detta är därför en ovanlig användning av verbet (ibid.). Denna form används både här och på sida 

87,3. På sida 95,7 används dock ⲟⲟⲟⲟⲟ. 

100 Det råder delade meningar om hur ⲟⲟⲟⲟⲟⲟ ⲟ ̄ⲟ̄ⲟⲟⲟⲟ (här: ”de blindas Gud”) bör översättas. Se 

kommentar nr. 4 för en längre diskussion kring detta. 
101 Ordagrant: ”den/han sade”. Se kommentar nr. 3. 
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visa sig för mig”. Och genast sträckte Visheten ut sitt finger och förde in ljuset i materien och 

hon följde det102 ner mot Kaos områden. Men hon drog sig tillbaka upp mot sitt ljus. Än en 

gång mörkret [……]103 i materien. 

Eftersom den fursten hade blivit manskvinna104 skapade den en stor sfär åt sig själv, [95] med 

oändlig omfattning. Och den tänkte skapa barn åt sig. Den skapade sig sju barn, av 

manskvinnlighet105 tillhörande, såsom sin förälder. Och Fursten106 sade till sina barn: ”Jag är 

Alltets Gud!”. Men Livet, dottern till Trons Vishet, ropade åt Fursten107: ”Du misstar dig 

Saklas!”. Det är den vars namn förstås som Jaldabaoth. Hon blåste i Jaldabaoths108 ansikte 

och för Livet109 blev hennes andedräkt en flammande ängel. Och den ängeln band Jaldabaoth 

och kastade den ned mot dödsriket under avgrunden. 

Men när Jaldabaoths110 barn Sabaoth såg den ängelns kraft ändrade Sabaoth111 sig och 

förbannade sin fader och sin moder materien. Sabaoth112 föraktade sin moder113 men sjöng 

lovsånger upp mot Visheten och hennes dotter Livet. Och Visheten och Livet reste upp 

Sabaoth114 och upphöjde Sabaoth115 över den sjunde himlen, under förhänget som är mellan 

det övre och det nedre. Och de kallade denne för krafternas Gud Sabaoth för den är över kaos 

Makter eftersom Visheten hade upphöjt den. 

Men efter att detta hade hänt skapade Sabaoth116 sig en stor vagn åt keruberna blivande av 

fyra ansikten och oändligt många änglar som tjänare, samt harpor och lyror. Och Visheten tog 

sin dotter, Livet, och placerade henne på höger sida om Sabaoth117 för att hon skulle undervisa 

                                                           
102 Subjektet uttrycks genom ett personligt pronomen i tredje person singular maskulinum och kan syfta 
tillbaka till både ”ljuset” och ”Samael”, även om det här troligtvis syftar tillbaka till ”ljuset”.  
103 Här finns en lucka i texten där ungefär sju bokstäver saknas. Meyer föreslår: ”darkness once again [came 

upon] matter” och Magnusson föreslår: ”Åter [spred sig] mörkret i materien”. Schenke och Nagel: [ⲟⲟⲟϫⲟ 

ⲟ]ⲛ ̄ⲟⲟⲟⲟ (”[became mixed with] matter” eller ”[became combined with] matter”); Kasser: [ϣⲟⲟⲟ 

ϩ]ⲛ ̄ⲟⲟⲟ (“[came into being in] matter”). 
104 Se not nr. 96. 
105 Se not nr. 96. 
106 Ordagrant: ”den/han sade”. Se kommentar nr. 3. 
107 Ordagrant: ”ropade åt den/honom”. Se kommentar nr. 3. 
108 Ordagrant: ”i dess/hans ansikte”. Se kommentar nr.3. 
109 Ordagrant: ”för henne”. 
110 Ordagrant: ”dess/hans barn”.  
111 Ordagrant: ”den/han”.  
112 Ordagrant: ”den/han”. 
113 Ordagrant: ”föraktade henne”. 
114 Ordagrant: ”den/honom”. 
115 Ordagrant: ”den/honom”.  
116 Ordagrant: ”den/han”. 
117 Ordagrant: ”den/honom”. 
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den om de saker som finns i den åttonde (sfären).118 Och Vredens ängel satte hon på den 

vänstra sidan av Sabaoth119. Från den dagen kallades Sabaoths120 [högra] sida för (96) Livet 

och den vänstra sidan blev formen för orättfärdigheten mot det absolut upphöjda. Detta hände 

före din tid.121 

Men när Jaldabaoth såg Sabaoth122 vara i denna stora ära och i denna upphöjdhet så kände 

Jaldabaoth123 avund mot Sabaoth124, och avunden blev ett verk av manskvinnlighet.125 Och 

detta blev avundens ursprung. Och avunden födde döden. Döden födde sina barn och 

upphöjde vart och ett av de över sin himmel, så att alla Kaos himlar blev fulltaliga. Men det 

var genom Alltets Förälders126 önskan127 som alla dessa blev till128. I enlighet med hela det 

upphöjda mönstret så att Kaos mängd skulle bli fulltalig. 

Se jag har undervisat dig om Furstarnas urbild och materien. Det var de som frambringade 

urbilden129 genom materien130, tillsammans med deras förälder och deras värld”. 

Men jag sade: ”Herre inte är väl jag själv inräknad i deras materia?” ”Du och dina barn är 

räknade till urföräldern131 och deras själar är komna ovanifrån, från det oförgängliga ljuset. 

Därför kommer inte Makterna att kunna132 närma sig dem133 eftersom Sanningens Ande bor 

inom dem. Och alla som känner den här vägen existerar odödliga mitt bland de dödliga 

människorna. Men den här säden framträder inte nu, utan efter tre generationer. När den säden 

kommer att framträda har den kastat av sig Makternas villfarelses bojor”. 

                                                           
118I den koptiska texten står endast ”i den åttonde” ([ϩ]ⲛ ̄ ⲟⲟⲟϩϣⲟⲟⲟⲟⲟ) skrivet. ”Sfären” är därför ett 

tillägg, som även gjorts i översättningarna av Layton, Meyer och Magnusson, för att underlätta läsningen av 
texten. ”Den åttonde” syftar till den sfär som finns över förhänget, det vill säga Ogdoaden. 
119 Ordagrant: ”den/honom”. 
120 Ordagrant: ”hans”/”dess”. 
121 Alternativt: ” Detta hände under deras begynnelse”. 
122 Ordagrant: ”den/honom”. 
123 Ordagrant: ”den/han”. 
124 Ordagrant: ”den/han”. 
125 Se not nr. 96. 
126 Alternativt ”Fader”. Se kommentar nr. 5 för en längre diskussion kring mitt val av översättning. 
127 ⲟⲟⲟϣ (här: ”önskan”) kan även betyda ”längtan” eller ”kärlek”, vilket skulle kunna ge en läsning där 

händelserna sker utifrån en kärleksfull handling av Alltets Förälder, snarare än utifrån en enhällig önskan eller 
vilja. 
128 Alternativt: ”Men allt detta hände i enlighet med Alltets Förälders vilja”. 
129 Ordagrant: ”frambringade den”. Subjektet uttrycks i tredje person singular maskulinum och bör därför syfta 

tillbaka till det maskulina substantivet ⲟⲟⲟⲟⲟ (här: ”urbild”). 
130 Ordagrant: ”genom den”. Subjektet uttrycks i tredje person singular femininum och bör därför syfta tillbaka 

till ϩⲟⲟⲟ (här: ”materia”) som föregås av den bestämda artikeln femininum. 
131 Ordagrant: ”föräldern som fanns från början”. 
132 Se kommentar nr. 1 för diskussion kring användningen av futurum i denna text. 
133 D.v.s. Noreas barn.  
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Men jag sade: ”Herre, hur länge dröjer det134?”. Han sade till mig: ”När den sanna människan 

uppenbarar sig i form av [Sanningens Ande]135. Den som föräldern sänt. Då ska denne 

undervisa dem (97) om alla ting och den sanna människan136 kommer att smörja dem genom 

det eviga livets smörjelse. Den som skänkts den genom det kejsarlösa släktet. 

Då kommer de driva ut den blinda tanken och de ska trampa på döden som kommer genom 

makterna, och de kommer att stiga upp i det oändliga ljuset där denna säd hör hemma137. 

Då kommer Makterna ha fullbordat sin tid och deras änglar kommer att gråta över deras 

undergång, och deras demoner kommer sörja över deras död. 

Då kommer alla ljusets barn känna sanningen och sin sanna rot och Alltets Förälder och den 

Heliga Anden. Genom en röst kommer alla att säga: ”Rättfärdig är Förälderns sanning och 

upphöjda avkomma138 som är över Alltet och genom alla i evigheternas evighet. 

Helig. 

Helig. 

Helig. 

Amen. 

Furstarnas natur.139  

3.2.3 Diskussion 

                                                           
134 Ordagrant: ”Herre, hur länge?” 
135 Här finns en lucka i texten där ungefär sex bokstäver saknas. Layton föreslår: [ⲛ̄<ⲟ>ⲛ ̄ⲛ ̄ⲛ ̄ 

ⲛ ̄ⲟ]ⲟⲟⲟⲟⲟⲟⲟ (”[The spirit of] truth” och Schenke, Bullard och Nagel föreslår: [ⲛⲛ ̄ⲛ ̄ⲛ̄ 

ⲛ ̄ⲟ]ⲟⲟⲟⲟⲟⲟⲟ (”[The spirit of] truth”). Även om dessa två förslag ger samma översättning så påpekar 

Layton att hans engelska översättning (”Until the moment when the True Man, within a modelled form, reveals 
(?) the existence of [the Spirit of] Truth, which the Father has sent”), kräver en inledande ackusativ markering 
(1976, s.78). Eftersom denna saknas i Bullard, Nagel och Schenkes förslag så ställs ”the Spirit of Truth” i 
apposition till ”The True Man” (ibid.). Bullards översättning blir då ”When the True Man [appears] in a 
creaturely form. [The Spirit of] Truth, whom the Father has sent”, vilket ger en annan läsning av passagen.     
136 Ordagrant: ”den/han kommer att smörja dem”. Subjektet uttrycks i tredje person singular maskulinum och 

syftar tillbaka till det maskulina substantivet ⲟⲟⲟⲟ (”människa/man”). Eftersom vi saknar en beskrivning av 

den sanna människans könstillhörighet så har jag här valt att skriva ut ”den sanna människan” istället för 
”den/han”.  
137 Ordagrant: ”där denna säd finns”. 
138 Ordagrant: ”barn/söner”. 
139 Textens titel som har översatts på olika sätt beroende på hur det grekiska låneordet ϩⲟⲟⲟⲟⲟⲟⲟⲟⲟ 

har tolkats. Se kommentar nr. 2 för en utförligare diskussion kring detta.  
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Att översätta en text är mycket mer omfattande än att endast överföra en text från ett språk till 

ett annat. Det krävs ett ingående arbete, eftersom det under dess gång uppstår problematik och 

val där ett ställningstagande är nödvändigt. Förutom att detta kräver en ingående språkstudie 

som är nödvändig för att lösa språkliga problem, så krävs det en ingående studie av texten 

som helhet. Detta har jag funnit särskilt viktigt eftersom att lösningen på många av de 

problem och val som jag stött på har varit beroende av en undersökning av den litterära 

kontexten. Särskilt viktigt har det även varit att titta på den kulturella kontexten, då centrala 

termer och karaktärer bör förstås utifrån den kontext där Furstarnas Natur kan ha tänkt 

använts. Detta medför att en god kunskap kring relevanta traditioner och dess möjliga 

influenser kan ses som en avgörande aspekt i en översättning av denna typ av text. Utan denna 

kunskap kan det bli svårt att förstå texten som helhet, och således blir det svårare att 

undersöka den litterära kontexten på det sätt som översättningen kräver.  

     Det har även varit centralt att titta på tidigare översättningar för att vidga mina egna 

tankegångar och ta del av andra argument, samtidigt som jag haft möjligheten att ingående 

diskutera texten och översättningen med Jörgen Magnusson. Detta har varit en viktig 

vägledning i arbetet, dels för att utveckla de egna språkkunskaperna, men även för att det då 

blir möjligt att på ett annat sätt ställa olika valmöjligheter mot varandra i arbetet mot en 

slutsats. Utifrån dessa aspekter har den modell som Nida tar upp i Toward a Science of 

Translating varit till stor hjälp för att komma framåt i processen. 

     Genom min jämförelse mellan olika översättningar står det även klart hur pass mycket 

läsningen av texten kan påverkas utifrån valen som görs i en översättning. Detta ser vi inte 

minst i hur appliceringen av könsbestämmande epitet utan en vidare litterär kontextanalys kan 

ändra läsningen, och således påverka sekundära tolkningar av texten. Vi har även sett hur 

läsningen kan påverkas utifrån hur översättaren tolkar specifika termer, vilket är påtagligt i 

hur tolkningarna kring textens titel skiljer sig åt mellan forskare. Därigenom blir det extra 

tydligt att en översättning i egentlig mening kan ses som en tolkning av originaltexten, och 

även hur pass beroende den sekundära tolkningen är av valen och ställningstaganden som 

översättaren gör under översättningsprocessen.         

4. Sammanfattning och slutsats 

Det är tydligt att en översättning av denna typ av text inte är helt problemfri. I 

översättningsarbetet uppkommer problematik av både syntaktisk och semantisk natur, och 

således ställs översättaren inför en rad ställningstaganden som kräver sina val. Utöver det 
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noggranna, och avgörande, språkliga studiet så framgår det i föregående undersökning att 

även en noggrann undersökning av den litterära kontexten varit ett viktigt verktyg kring hur 

det manliga och det kvinnliga bör tolkas rent språkligt i texten. Utifrån undersökningen av hur 

futurumbasen använts i texten ser vi även hur en undersökning av den litterära kontexten, 

tillsammans med det rent språkliga studiet, kan vara till stor nytta i översättningen av vissa 

grammatiska konstruktioner. 

     Som vi sett i föregående undersökning så kan dessa val påverka läsningen i mycket hög 

grad. Detta har varit extra tydligt i de varierande översättningarna av textens titel, och hur 

dessa variationer är beroende av hur översättaren tolkat termen ϩⲟⲟⲟⲟⲟⲟⲟⲟⲟ. 

Således krävs det att en omfattande undersökning av texten som helhet och texten i en större 

kontext görs. I detta arbete är därför Nidas tekniska och organisatoriska modeller för 

översättning till stor hjälp, eftersom dessa omfattar alla element som är nödvändiga för att 

uppnå ett så bra slutresultat som möjligt. 
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