
 Kursplan 
 
 
Apofatisk teologi i öst och väst (7,5 hp) 
Apophatic Theology in the East and West (7,5 ECTS credits) 
 
Nivå: Grundnivå 
Ämnesområde: TEOLOGI (systematisk teologi, historisk teologi) 
Kurskod: 0355 
 
 
Förkunskapskrav 
Grundläggande behörighet för högskolestudier. Som programkurs i utbildningsprogrammet för 
kandidatexamen i teologi förutsätter kursen att A-kursen Introduktion i filosofi och teologi (30 hp) 
är fullgjord. Som fristående kurs förutsätter kursen motsvarande förkunskaper. 
 
 
Utbildningsmål 
Efter genomgången kurs förväntas den studerande 

• kunna redogöra för förhållandet mellan apofatisk, katafatisk och mystik teologi i öst (med 
tyngdpunkt på Dionysios Areopagita och Gregorios av Palamas) och i väst (med tyngdpunkt 
på Bonaventura och Thomas av Aquino); 

• kunna redogöra för relationen mellan den apofatiska teologins teoretiska och praktiska sidor 
och uttryck, det vill säga den apofatiska teologin som en lära om Gud och såsom en hållning 
i bönelivet i såväl enskild andakt som i offentlig gudstjänst; 

• visa förmåga att konstruktivt och kritiskt kunna förhålla sig till den apofatiska teologins 
skriftliga framställningar i såväl primär- som sekundärlitteraturen; 

• kunna relatera den medeltida apofatiska teologin till uttryck och versioner av densamma i 
vår egen tid. 

 
Innehåll 
Är allting mätbart och låter sig fångas i begrepp? Går det att beskriva vem Gud är? Kursen utgår 
från den senantike teologen Dionysios Areopagita som i sitt tänkande kombinerade det outsägliga 
med det som kan sägas. Apofatisk teologi har präglat östkyrklig tradition men också varit viktig i 
väst, därför studerar vi även Bonaventuras och Thomas av Aquinos texter. Dessutom berörs 
filosofen Jonna Bornemarks samhällskritiska perspektiv utifrån kunskapens gränser. 
 
 
 
 
 



Undervisning och examination 
Undervisning och examination på halvdistans  

Kursstarten sker via kursportal på nätet. Undervisningen har formen av föreläsningar samt 
diskussionsövningar och källtextläsning. Två obligatoriska samlingar på studieorten ingår i kursen. 
Examination sker genom en skriftlig uppsats (sammanlagt 60 % av slutbetyget) och genom muntlig 
tentamen via zoom vid kursens slut (40 % av slutbetyget). 
 
Litteratur 
Dionysios	Areopagita,	Paradoxernas	Gud.	Verk	i	urval,	översättning	Tord	Fornberg	med	
inledning	och	kommentar	av	Fredrik	Heiding,	Artos,	2017.	(260	s.)	
	
John	Meyendorff,	Helige	Gregorios	Palamas	och	ortodox	andlighet,	Artos,	2021.	(167	s.)	
	
Sarah	Coakley	&	Charles	M.	Stang	(red.),	Re-thinking	Dionysius	the	Areopagite,		
Wiley-Blackwell,	Chichester,	2009.	(200	s.)	
	
Fredrik	Heiding,	”Childlike	Play	in	the	Liturgical	Writings	of	Dionysios	the	Areopagite”,	
artikeln	ingår	i	planerad	antologi,	tillhandahålls	som	pdf.	(20	s.)	
	
Fredrik	Heiding,	”Hur	olika	är	gudomspersonerna	–	Treenighetens	mysterium	hos	Thomas	av	
Aquino,	Signum	nr	3/2021.	Tillhandahålls	som	pdf.	(8	s.)	
	
Gregory	P.	Rocca	O.P.,	Speaking	the	Incomprehensible	God:	Thomas	Aquinas	on	the	Interplay	of	
Positive	and	Negative	Theology,	The	Catholic	University	of	America	Press,	2008.	(440	s.)	
	
	
Referenslitteratur:	
Golitzin,	Alexander,	Mystagogy:	A	Monastic	Reading	of	Dionysius	Areopagita,	
Cistercian	Publications,	Liturgical	Press,	Collegeville	MN,	2013.	(400	s.)	
	
Johannes	Damaeskenos,	Den	ortodoxa	tron,	översättning	Olof	Andrén,	Artos,	2014.	(219	
s.)	
	
Bonaventura,	The	Soul’s	Journey	into	God,	flera	utgåvor.	(Finns	även	i	svensk	översättning,	
men	denna	är	slut	på	förlaget.)	
	
Josef	Pieper,	The	Silence	of	St.	Thomas,	St.	Augustine’s	Press,	South	Bend	IN,	1963.	(128	
s.)	
	
Remes,	Pauliina,	Neoplatonism,	Acumen,	Stocksfield,	2008. (200	s.)	
	
Jonna	Bornemark,	Horisonten	finns	alltid	kvar.	Om	det	bortglömda	omdömet,	Volante,	2020.	
(221	s.)	
	
Jonna	Bornemark,	Det	omätbaras	renässans.	En	uppgörelse	med	pedanternas	världsherravälde,	
Volante,	2020.	(300	s.)	
	
Ytterligare	artiklar	av	samt	podd	med	Jonna	Bornemark.	
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