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1. Inledning 
 
1.1 Bakgrund 
1999 kom den första filmen om den virtuella världen Matrix ut, en science fiction trilogi 
skriven av de amerikanska bröderna Andy och Larry Wachowski. Tillhörande dessa tre filmer 
finns även en animerad film, kallad Animatrix, som i 9 kortfilmer berättar om tiden före Matrix 
och hur vi människor kom att hamna i den situation trilogin berättar om. Det som utmärker 
filmerna är inte bara den genre de tillhör, dvs. science fiction, utan även sammansmältningen av 
flera abstrakta och teoretiska föreställningar. Detta är ett filmverk byggt på synkretism och det 
medvetet för bröderna har använt sig av kristendom, judendom, zenbuddism, hinduism, 
hellenistisk/grekisk mytologi, esoteriska läror mm. Mixat med sagan ”Alice i underlandet”, 
asiatiska kampsporter, hög matematik, kvantfysik, virtuella datavärldar och Jungs psykologi. 
De är också inne på likheter mellan teoretisk matematik och religion, här kommer några citat 
från extramaterialet till den första filmen The Matrix: 
 
”We are interested in mythology, theology and, to a certain extent, higher-level mathematics” 
”All the ways human beings try to answer bigger questions, as well as the Big Question. If 
you’re going to do epic stories, you should concern yourself with those issues. People might not 
understand all the allusions in the movie, but they understand the important ideas. We wanted 
to make people think, engage their minds a bit.” 
”It’s a story about consciousness” … ”The Matrix is about the birth and evolution of 
consciousness.” 
”by the idea that math and theology are almost the same. They begin with a supposition you can 
derive a whole host of laws or rules from. And when you take all of them to the infinity point, 
you wind up at the same place: these unanswerable mysteries really become about personal 
perception. Neo’s journey is affected by all these rules, all these people trying to tell him what 
the truth is. He doesn’t accept anything until he gets to his own end point, his own rebirth.”1 

 
Är Matrixtrilogin en modern version av Odysseus, med Neos upptäcktsresor i annat format? 
Kanske det men bakom hela ”eposet” lyser något mer och det är den fördolda mystiken som 
Neo måste ta sig an och igenom. Han måste gå igenom och göra resan ”trefaldigt” kan man 
säga, till kropp, själ och ande, via egna upplevelser och genom ett medvetandegörande 
av/om/inom sig själv! Inte bara genom yttre förmedlare och ting såsom ”biskop och kyrka” 
mm, utan genom den egna insikten och kunskapen i ett andligt uppvaknande … dvs. gnosis. 
Filmerna visar även på stark dualism, elitism och alienation, nygnostiska drag som härstammar 
från den antika gnosticismen för mer än 2000 år sedan. Mer om det sen. ”Filmen är Jung till 
hjärtat”, sägs det också i extramaterialet, och enligt vissa författare tillhörde C G Jung den skara 
av nutidsmänniskor som kan räknas som gnostiker. Det är den här ”skivan av limpan” jag ska 
fördjupa mig i, i de gnostiska och numera nygnostiska dragen som stilla lyser i den mycket 
mörka dystopin Matrix, Matrix Reloaded, Matrix Revolutions samt Animatrix. 
 
Hösten 2003 gick jag en kurs i Nygnosticism och där väcktes mitt intresse för detta ämne, inte 
bara för att det var en ny arena för mig utan också för att det fortfarande talas så lite om 
gnosticism. I alla fall allmänt här i Sverige. Gnosticism som begrepp tycks fortfarande vara lite 
negativt laddat, eller nedtystad. Och denna trosriktning ansågs som heretisk av andra mer eller 
mindre etablerade religioner i antiken, kristna kyrkofader har t.ex. skrivit en del i polemik som 
vi kan ta del av idag. Men det intressanta för mig ligger nog i att det här tankegodset finns kvar 
än idag, om än i modifierad form och det utan den/de enorma berättelserna som vävde de inre 

                                                 
1 Citerat från Andy Wachowski, tilläggstext Dvd:n The Matrix. 
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bilderna hos forntida gnostiker/människor. (I Matrix vävs människornas inre bilder, om 
människan, världen och kosmos, åt dem utan att de är medvetna om det). 
 
Dagens nygnosticism är en spretig och ofta lite svårfångad röra, men vissa antika/religiösa 
grundbegrepp och negativa känslorna inför livet och världen finns där (bl.a.) Så att valet för 
uppsatsämne föll på trilogin om Matrix, blev nog ett naturligt val. Allt pga. det ovan sagda och 
för mitt eget science fiction intresse, samt att filmerna låg så bra i tiden kring millenniumskiftet. 
Nyfikenhet och funderingar kring hur pass påverkade och influerade är vi egentligen är, av 
gnosticismen, och hur dess ut idag surrade i huvudet. På vilket vis och hur mycket kan vi se av 
detta i dagens ”ytliga myter”? Berättelsen fortsätter, i Matrix! 
 
1.2 Syfte 
Syftet med den här uppsatsen är först och främst att se om Matrixtrilogin bär på nygnostiska 
inslag, om dessa idéströmningar från antik tid till dagens moderna version av gnosticism 
existerar i filmverket. Jag kommer att fördjupa mig i filmerna och jämföra de gnostiska mönster 
jag hittar med litteratur av olika slag, försöka förstå de olika kontexterna och parallellt söka 
likheter och olikheter mellan dåtida gnosticism och nutida nygnosticism. Försöka synliggöra en 
del av vårt historiska arv som legat i glömska och varit gömd, samt att försöka få en större 
förståelse för hur saker och ting hänger ihop i och på vår religiösa inre spelplan av idag. En inre 
spelplan där den inre upplevelsen är den viktigaste. 
 
Det material jag hittar tänker jag sen använda som en mall i jämförelse mellan dåtida 
verklighetsföreställningar och känslor, till dagens nyandlighet och profana föreställningar. Då 
fenomenet uppstod, under kristendomens formande, var en tid av stora förändringar på flera 
plan. Liknar den vår tid, med ännu en stor förändring inom andligheten eller? New Age är ju ett 
begrepp som kan underordnas gnosticismen, men även profana begrepp som individualism, 
verklighetsflykt, dualism, liberalism, existentialism, pessimism mm faller under samma 
kontext. Hur pass mycket av dessa underströmningar ser vi i filmerna och hur kan man tolka 
dem till en begripbar samhällsskildring av idag? Matrixtrilogin är egentligen bara en bit av det 
mediala berättande av och om vår syn på världen, människan och livet idag, men en ganska 
tydlig och bra sådan. 
 
1.3 Avgränsning 
Av naturliga skäl blir avgränsning dels till den sfär där jag lever och verkar, den västerländskt 
sekulariserade världen, eftersom jag inte har mycket att komma med vad gäller t.ex. den 
österländska kulturen. Filmernas actionscener i slow motion, med inspiration av österländsk 
kampsport och japansk animation, lämnar jag alltså där hän. En annan avgränsning, som kan 
tyckas vara bakvänd, är min brist på djupare förståelse och insikt i de religioner de använder sig 
av utom den nyandliga. New Age är alltså den religiösa trosform jag kan bäst. 
Wachowski-bröderna nämner även att de inspirerats av Cyber Punk noveller (t.ex. 
Neuromancer från 1986) och med det ett intresse för datorns inre värld och funktion. En 
kunskap jag inte har och inte förstår, kanske ett måste om man ska förstå filmerna som helhet? 
 
1.4 Metod 
Parallellt med en djupdykning i filmerna har jag sökt på nätet och läst ett antal böcker, men 
eftersom ämnet Nygnosticism fortfarande är ett relativt nytt område blev urvalet av böcker både 
vitt och brett skulle man kunna säga. Om man letar efter ordet gnosticism, kan man hitta lite och 
vagt i ett flera skrifter, mycket och tydligt i några få böcker och ingenting i andra. Men söker 
man vidare på ord kopplade till fenomenet, ord som Hermetism, Nyplatonism, New Age osv. så 
kommer man lite längre, likaså begrepp som nihilism och dualism hjälper en att hitta lite mer. 
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Det finns m.a.o. en viss begränsning av böcker skrivna om nygnosticism, speciellt på svenska, 
och den här smala nischen tampas också med vilken formulering de skall använda. 
Nygnosticism, Modern gnosticism eller bara Gnosticism … Jämförelsen mellan materialet i 
filmerna, texter från litteratur och på Internet ihop med den egna tolkningen av det hela leder 
också medvetet vidare till fortsatt forskning. Att försöka greppa och sammanfatta sin egen 
samtid, med tydliga gnostiska inslag, är en pågående process. Och eftersom nygnosticismen är 
svårfångad till sin natur avspeglar det sig nog i den här uppsatsen också, nya ämnen och nya 
områden är dock väldigt givande trots sin vaghet. 
 
För att göra det mer lättläst förkortar jag filmtitlarna till Ml (=Matrix), M2 (=Matrix Reloaded), 
M3 (=Matrix Revolutions) och AniM (=Animatrix) emellanåt. 
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2. Gnosticism 
 
Vad är och betyder gnosticism? 
Är man som jag var helt ovetandes om detta ord och vad det står för, kanske man mycket enkelt 
och kort beskriva det som en västerländsk religiös blandform om intuitiv kunskapsförståelse 
om Gud och andlig mystik, via introspektion. En vilja till direkta och inre Gudsupplevelser, på 
en icke-institutionell nivå … 
 
Gudomligheten är också ofta en mix/par av både hon och han. Gnostiska skrifter talar alltså om 
Gud, eller delar av Gud, i både feminina och maskulina termer, eller som en Enhet. 
Föreställningen var att bortanför materian i hela universum och bakom allting människan 
upplevde, med sina fem sinnen, fanns det en annan sann verklighet. En ogripbar och 
obeskrivbar verklighet som bara kunde nås via intuitiv och andlig insikt … dvs. gnosis. Gnosis 
(grekiska för insikt) infann sig alltså bara om man blev upplyst både mentalt och andligt, om de 
nu hade den kapaciteten och styrkan att ta till sig insikten. Gnostikerna såg tydligen på 
människan i tre kategorier, ”the somatic/hylic” som är nöjda med sin kroppsliga existens, ”the 
psychics” på ett högre intellektuellt plan (oftast skaran i kyrkan) och ”the 
pneumatics/gnostikoi” som förstod mysterierna.2 Gnostikerna var också individualister, 
”stökiga sökare”, elitister, egensinniga individer och pro metafysik. (Dåtidens spiritister kanske 
man kan säga.) De gick emot rådande normer och religiösa lagar som det judiska och 
nydanande kristna samhället satt som sanna, i det då hellenistiska styret. Gnostikernas Gud var 
inte av denna värld och därför påstod de att de andras Gud/ar var falska, ondskefulla och 
verkade som människans fängelsevakter. 
 
De ville uppleva och förstå någonting för och i sig själv, som en form av rebelliskt 
frihetsutövande från yttre förtryck och kollektiva regler, men speciellt som en kamp för den 
egna inre friheten. Det här med en egen individuell frihet att välja sin väg till Gud var viktigt för 
gnostikerna, likaså medvetandegörandet inom sig för att nå dit, men den var inte möjlig utan 
valmöjligheter. Så med allt detta tillkom nya själsberättelser, nya myter och riter, och för dem 
då sanningsenliga berättelser om människans mål och mening. Textfynden från t.ex. Döda 
Havsrullarna och Nag Hammadi visar också på olika skolor med lite varierande förklaringar, 
men det var å andra sidan en av poängerna … att alla har sin egen väg att söka och försöka 
förklara. En gnostisk bekännelseformel från Valentinus texter låter t.ex. så här: 
 
”What liberates is the knowledge of who we were, what we became; where we were, where into 
we have been thrown; whereto we speed, wherefrom we are redeemed; what birth is, and what 
rebirth.”3 

 
Men för att förstå den här formeln behöver vi ramberättelsen, dvs. förklaringsmodellerna och 
deras meningsbärande bildsammanhang. Jag tycker Hans Jonas ger en bra beskrivning av de 
här läromässiga grunddragen, i kapitlet ”Abstracts of Main Gnostic Tenets”.4 Förkortat, 
förenklat, omarbetat och översatt står det: 
 
Teologin: Det främsta huvuddraget av gnostiskt tänkande är om radikal dualism, mellan Gud 
och universum och med det även mellan människan och världen. Den sanna Guden är helt 
ovärldslig, transcendent och av främmande natur. Han går inte att förstås normalt i vår värld, 
utan endast via övernaturliga uppenbarelser och upplysning. En beskrivning av Gud är därför 
                                                 
2 Lee, P. J. (1987) s. 34. 
3 Jonas, H. (2001) s. 45. 
4 Ibid. s. 42-47. 
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näst intill omöjligt. Guds ”Rike av Ljus” (kallad Pleroma) är helt självinnehållande och avskiljt 
från vårt kosmos, som är ett ”Rike av Mörker” skapat av ringa krafter. De här lägre och 
världsliga krafterna (Arkonterna och deras ledare Demiurgen) härstammar dock indirekt från 
Pleroma, utan att de är medvetna om det. Hur det gick till och hur allt kan repareras och återgå 
tillbaka till Ljusguden, är huvudtemat i gnostisk teologi. 
 
Kosmologin: Det är Demiurgen och Arkonterna som är skaparna av den kosmiska arkitekturen, 
av världen, en uppfinning i syfte att kontrollera människorna. Kollektivt styr de över världen 
och individuellt över var sin sfär. Deras tyranniska rike kallas för heimarmene (ungefär 
=Universellt Öde). Återspeglingen av detta rike kan fysiskt ses i Naturlagarna, samt psykiskt i 
förslavningen av människorna via de mosaiska lagarna mm. Över jorden, som är den lägsta och 
tyngsta ”fängelsehålan”, sträcker sig sfärerna som koncentriska skal. Antalet sfärer varierar 
(från sju till 365 beroende på skola) men alla är till för att försvåra människans inre ”gnista” att 
nå sitt mål Gud. Arkonterna demoniska krafter försök m.a.o. aktivt stoppa gnistans/andens resa 
genom sfärerna. 
 
Antropologin: Människan är uppdelad i kropp, själ och ande. De två första är skapelser av 
kosmiska krafter, endast den sista härrör från det gudomliga. Anden/”pneuma”/”gnistan”, som 
kommer bortifrån har fallit in i denna värld, hålls fången i den världsliga själen och materian. 
Anden är omedveten och ”sovandes”, helt ignorant om sitt ursprung tills kunskapen väcker den. 
Gnosis gör anden fri. Och likt sfärerna i kosmologin är ”pneuma/gnistan” omsluten av 
själsdräkter, ett mikrokosmos i makrokosmos. Vår kropp, som avspeglar den heliga ”Första 
(Arketypiska) Människan”, är upplivad av/med de kosmiska energiernas olika sidor. De 
själsliga sidorna, t.ex. apati och passion mm, skapar tillsammans den astrala själen. D.v.s. vårt 
psyke. Människans psyke är således en del av världen och undersåte till heimarmene. 
 
Eskatologin: Hos de antika gnostikerna blev läran om de yttersta tingen, att hela Ljusguden. 
Gnosis betydde både att få kunskap om sanningen och att de som mottog insikten genomgick en 
uppståndelse/förändring, medvetenheten förändrade både människan och Guden. Inför resan 
”hem” genom sfärerna behövdes också kunskap om vilka sakrament och magiska förberedelser 
man behövde, om vilka psykiska ”klädnader” man måste släppa i vart och ett av sfärerna. 
Människans mission är att bli fri från dessa olika främmande avlagringar, som lagts på en. När 
hela processen, som egentligen startade i Guden själv, är färdig och alla ”gnistorna” är tillbaka 
igen är kosmos tid över. Slutet på den här (vår) värld betyder slutet på ett heligt drama. 
 
Moralen: Moralen hos de upplysta gnostikerna (pneumatikerna) skiljde sig från ”massan”, de 
såg sig som både individuellt suveräna och självstyrande. Deras avsky för världen och de 
jordliga bindningarna visade sig i två motsatt extrema yttringar, asketism och libertinism. De 
sistnämndas leverne betydde inte bara ett liv fritt från moraliska lagar eller fysiska sådana, för 
deras promiskuösa och frisläppta beteende (”gnistan/pneuma” låg skyddad från allt det jordliga 
och kunde varken skrämmas eller svärtas) var en handling i syfte att gäcka Arkonternas 
arkitektur och Demiurgens normer. Alltså en medveten skapad konflikt för att skynda på 
frälsningen! 
 
Texten ovan skapar kanske mer förvirring än klarhet om vad en gnostiker är och vad gnosticism 
betyder, det räcker nog inte för de flesta eftersom kunskapen om densamma är nästan lika med 
noll. I alla fall vad gäller den meningsbärande ”bildberättelsen”, eller den förklarande 
”själsberättelsen” som jag tidigare kallade det. De flesta idag talar inte om människan i termer 
av tre, oftast blir det kropp & själ, om man inte är religiös och använder den kontexten. Biologin 
talar om arten homo sapiens sapiens, en fysisk/biologisk enhet med kemiska signaler i hjärnan 
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som ihop skapar vårt vara, vårt medvetande osv. Upplevelser som tycks ligga utanför det 
ordinära och det normala är fortfarande ”hjärnspöken”, inom traditionell vetenskap idag. Hur 
det verkligen ligger till med den andliga delen av/i människan får framtiden visa, det är inte det 
viktiga här utan jag vill visa på ett sätt att förklara ”den tredelade människan” … den gnostiska. 
 
Som sagts tidigare fanns det olika skolor och lite olika förklaringsmodeller till den kristna 
gnosticismen, de ville ha frihet till personlig perception. Men man måste ha en yttre 
berättelse/ramverk för att kunna bygga den inre bilden/världen, den som får oss att tro på 
religiösa och andliga verkligheter. Så för att ge läsarna en version av de gnostiska 
tankegångarna, ett smakprov, gör jag likt ovan och tar valda delar ur ”The gnostic religion”. 
Vill också säga att texten nedan är starkt förkortad så jag uppmanar intresserade läsare att själva 
läsa ur boken för en större förståelse … och insikt. 
 
Här kommer alltså kosmogonin enligt Valentinus hämtad från kapitel 8. (The Valentinian 
speculation5) ur Hans Jonas bok: 
 
Utvecklingen av Pleroma: 
I osynliga och namnlösa höjder fanns en för-existerande perfekt Eon. Hans namn är 
Före-Begynnelsen och Abyss … med honom fanns Tystnaden/Ennoia (Tanken). Abyss 
projicerade ett tankefrö i Tystnaden och hon födde fram Mind (Medvetande?) och tillsammans 
med honom Truth/Sanningen. De var den första ”fyrsidigheten”. Så fortsatte nästa och nästa 
parskapande tills det homogena, hierarkiska och heliga riket Pleroma/Fullness blev klart, med 
femton par à 30 Eoner. Den sista kvinnliga Eonen blev Sofia (=Visheten). 
 
Kris i Pleroma: 
Bara den förstfödde Mind kände till/av sin underbara och ofattbara Fader, han ville dela med 
sig men modern Tystnaden stoppade det på begäran av Fadern själv. Eonerna fick längta i 
hemlighet, utan att förstå att de faktiskt var inuti Honom. Tyvärr gav/var detta starten till en kris 
i Pleroma … och sist i raden av de faderslängtande Eonerna kom Sofia. Hennes faderspassioner 
som ursprungligen kom från Mind & Truth, gjorde henne ”tokig”. Hon ignorerade förbudet att 
skapa utan partner och avlade ensam en ”formlös självständig enhet” … ett väsen. ”Glömskan 
kom inte till existens nära Fadern, men väl pga. Honom” I skapandeprocessen blev till slut 
Sofia stoppad av (maskulina) Gränsen, tillbakadragen och renad till/i henne själv, men hennes 
avkomma levde vidare utanför Pleroma. 
 
Konsekvenserna av krisen och Gränsens funktion: 
Åsynen av allt detta/denna gjorde Sofia rädd, sorgsen, chockad, förvirrad, ångestfylld mm. 
Känslor som även konkretiserades i avkomman och var början till materian. Detta hade en 
viktig ontologisk roll i Valentinus system, ”Från här, från ignorans, sorg, rädsla och chock, tog 
den materialiserade substansen sin start”. Ångesten blev tät som dimma å ingen kunde se. 
Felet/avvikelsen vidareutvecklade sin formlösa materia i ”rymden”. Tvåfaldiga 
Gränsen/Korset har två uppgifter, dels hålla de födda Eonerna från den ofödde Fadern och 
Pleroma från kosmos … dels en mer andlig funktion att restaurera och bevara Pleromas 
harmoni. Gränsen är inte en Eon skapad inom Pleroma utan kom till som en funktion när Sofia 
”ställde till det”, han är symbolen för starten av dualismen utvecklat ur ett ”logisk/samtal” från 
det ursprungliga Varat självt. 
 

                                                 
5 Ibid. s. 174-197. 
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Återställandet av Pleroma: 
Sofias ”abort” som kastats ut från Pleroma, åsynen av en Sofia i sorg och oron av allt detta 
bland Eonerna får dem att be till Fadern, som skapar ett nytt par … Kristus och Helig Ande. 
Tvåfaldigt ska de bringa sann stillhet inom Pleroma … samt skänka form till den överblivna 
och formlösa ”aborten” utanför. Kristus (ej Jesus), som arbetar på båda sidorna, etablerar en ny 
harmoni inom Pleroma, genom att ge Eonerna gnosis/upplysning om Fadern. Tillsammans med 
den nya insikten skapade de ytterligare en ensam Eon, Jesus, som innehåller all perfektion från 
Pleroma. Skapad så för sitt kommande arbete utanför. 
 
Händelser utanför Pleroma: 
En ny och lägre Sofia/Achamoth bildas, skapat av hennes ”Intention and Desire” (hypostas), 
utanför Pleroma. Kristus sträcker sig tillfälligt ut över korset (T) och hjälper Sofia/A, han 
formger ”aborten” och lämnar sen henne kvar med ett sakta medvetande om det sorgliga. 
Ensam utan en manlig partner men med ett gestaltblivande av ”aborten”, samt initiering av 
frälsningsarbetet. Valentinus version: Kristus kom ej från/ur Eonerna i Pleroma, utan som en 
bättre idé av lägre Sofia. Men som man, kunde han gå tillbaka till P och lämnade därur skuggan 
sin kvar utanför … som Sofia skapade en ny son av Demiurgen. 
 
Den lägre Sofias Lidande: 
Medveten om sin situation pendlar Sofia mellan massa känslor, känslor som fjärmar sig från 
henne/självet, sjunker och förtätas till fysisk och psykisk form/massa. Sorg, Rädsla, Förvirring 
och Ignorans … de fyra blir till negativ massa och Omvändelsen (konvertering till Livgivaren) 
den positiva formen … ursprunget till psyket/själen som ligger värdemässigt mellan Ande och 
Materia. Ibland läggs skrattet till ”de fyra”, en fysiskt upplysande substans som återfinns i 
stjärnorna och solen (ej eld). Sofia pendlar alltså mellan skratt och gråt/sorg i vissa valentinska 
texter. 
 
Materians ursprung: 
Eonerna sörjer för Sofia och sänder så ”den enade frukten” Jesus till henne, partnern som både 
botar henne från lidande (samt längtan efter Kristus) och medvetandegör henne om 
passionerna. Sofias ”formerande abort” släpps/frigörs sig ifrån henne, men omhändertas den 
här gången av Jesus, som gör den nu ”vanemässiga och verksamma” substansen självgående. 
Detta blir starten till den förkroppsliga materian och påföljande, skapelsen av Demiurgen. Den 
befriade Sofia ”mottar” nu ljuset runt Frälsaren Jesus och hans följe änglarna, en befruktning 
som gav upphovet till det andliga/pneumatik elementet i den lägre världen. 
 
Enkla elements härstamning: 
Från Sofias passioner kom Materia, från hennes om/hemvändelse Själen och från hennes 
mottagande av ljuset Anden … som är Sofias egen essens. 
 
Demiurgen och världens skapelse: 
Av psykisk substans formad den lägre Sofia Demiurgen, fader och kung av alla psykiska och 
materiella ting, hantverkaren som i sin tur skapade utan vetskap om att han blev guidad av Sofia 
själv. Han är också kallad ”Heptad” (=sju?) eftersom han är skaparen av de Sju Himlarna 
(=Änglarna). Hans placering blir ”i mellanvärlden” mellan Sofia och den materiella världen, 
som han dock råder över. Hans karaktärsdrag enligt valentinierna är hans ignorans och 
inbilskhet/fåfänga, den första för hans okunnighet om helheten och sin moder samt vad idéerna 
ursprungligen kom ifrån. Och den sista eftersom han tror sig vara den Enda Guden … Han blir 
till slut upplyst av Sofia om allt ovan honom (Pleroma osv.) men håller mysterierna för sig 
själv, borta från hans profeter. För att Sofia ska få fram sin upplysande frälsning till 
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människorna, måste hon besöka en egen agent dvs. den inkarnerade och historiska Jesus. 
Paradoxalt en ankomst förberedd av Demiurgens profeter, via Sofias ”andedräkt” omedvetet 
inbakade i dem alla. (Profeterna och Mose Lag ansågs av gnostikerna vara Demiurgens verk). 
 
Frälsningen/Räddningen: 
”Perfekt räddning” går via gnosis och insiktsförmågan om Ljusguden, fallet, Eonerna, Sofia 
och Frälsaren, Demiurgen, människans belägenhet osv. 
 
”Since Oblivion (the lower world) came into existence because they (the Aeons) did not know 
the Father, therefore if they attain to a knowledge of the Father, Oblivion becomes at that very 
instant non-existent. That, then, is the Gospel of Him whom they seek and with (Jesus) revealed 
to the Perfect.”6 

 
Men själva poängen med den valentinska frälsningen i metafysisk mening, är Sofias 
insamlande av gudagnistorna/pneuma för hennes återgång till ett parförhållande med 
Jesus/Kristus i Pleroma. Tillbaka till Helheten som stördes av hennes omedvetenhet och 
passion efter Fadern, räddningen blir på så sätt egentligen en fråga om en gudomlig frälsning 
där våra gudagnistor måste bli väckta och upplysta. Demiurgen, som Sofia medvetet använde 
sin ”krigslist” på/av, var heller aldrig medveten om anden/spirit (eller Modern) och förde så 
vidare den essensen in i världen utan den förståelsen. Människans kropp och själ blev 
omedvetet ”med frö/ande” och när dessa frön får gnosis och når sin moder Sofia, bekläds dessa 
av henne i väntan på alla gnistornas ankomst. (Jesus roll här nere på jorden var ”bara” den som 
upplysaren, av gnosis, när människorna var tillräckligt mogen för det. Han lurade också döden 
som vi sett tidigare, genom att i Kristusform lämna Jesuskroppen före döden på korset.) 
 
2.1 Lite om antik Gnosticism 
Efter den här förenklade och förkortade beskrivningen av det valentinska tankesystemet, vill 
jag ta upp några få aspekter av den antika gnosticismen. Det handlar Ute om synen på materian 
och kroppen, som oftast är förbundet med synen på kvinnan, men även om ödestro som också 
det kan ses utifrån ett genusperspektiv. Kommer också att nämna lite om den antika kontexten 
historiskt sätt mm. innan jag går över till den moderna kontexten, gnosticismen av idag. 
 
Heimarmene 
Eftersom ordet Fate (Ödet) dyker upp som ett nyckelord genom trilogin, vill jag först gå 
igenom betydelsen av och synen på ödestro i antik tid. D.v.s. den hellenistiska versionen av 
ödestro, som radikalt skiljer sig från dagens allmänna syn på densamma (om man inte är fatalist 
och/eller panteist) och hur den har förändrats över tid. Heimarmene är ett grekiskt ord för ödet7 
och i den hellenistiska kosmologins teorier var ödestron kopplad till en feminin gudinna 
Tyke/Fortuna. 
 
Tyke symboliserar snarast ödet eller lyckan, och hon blev senare centralgestalt i en 
blomstrande kult. Romarna kallade henne Fortuna.8 

 
Men som L. M. Martin också skriver så hade människorna då en positiv syn på kosmos, 
eftersom kontakten med gudarna var möjlig och livet därmed påverkbar via riter etc. En 
människas öde kunde alltså delvis påverkas av en själv, med ett gott förhållande till den 
kvinnliga ödesgudinnan. Synen på materia var också positiv då kosmos, jordens och kroppens 

                                                 
6 Ibid. s. 195. (ur Sanningens Evangelium) 
7 Luther, H. M. (1987) s. 106. 
8 Field, D. M. (1977) s. 39. 
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materia hängde ihop i en lagbundenhet. En form av determinism bunden till en besjälad 
materia, en levande värld fylld av gudomligheter av alla de slag och dessa med både bra och 
dåliga karaktärer. Astrologi var också en naturlig del av detta. 
 
Men med tiden förvandlades den här ödestron och känslan i det hellenistiska och romerska 
riket. Med in/påverkan av den judiskt patriarkala och monoteistiska tro med Mose lagar, 
österländska mysteriereligioner mm. och senare en ung kristendom och gnosticism. Det gick så 
långt att hela kosmos öde, och inte bara människornas, var en del av Demiurgen och 
Arkonternas fängslande värld/öde. I den gnostiska verkligheten där all materia var av ondo, likt 
en förblindande och bindande boja till kropp och själ. Det fysiskt/materiellt positiva och 
medbestämmande ödet samt den gamla ödestron förvandlades till en tyrannernas och 
demonernas kaos-kosmos och fängelse. 
 
Through his body and his soul man is a part of the world and subjected to the heimarmene.9 

 
Den dualistiska tanken (som nog startade med Zoroaster) kom med den judiska tron på en 
maskulin Gud, att påverka och sprida sig till oanade följder. På flera plan. 
 
Only the transcendent masculine principle provided an alternative to the feminine nature of 
fallen matter.10 

 
Heimarmene blev sedermera ett bittert öde, med den fallna Sofia som bröt harmonin i Pleroma, 
och materian någonting man bara torrt kunde bruka, missbruka eller fly från. Däri kvinnans 
negativa roll som även bar de nya liven till jorden, det hemska jordliga livet som de var bundna 
till. Ändå finner vi de gnostiska församlingarna fulla av kvinnor, till och med lika delaktiga i 
religiöst utövande. Det utövande som strikt tilldelades mannen hos de ortodoxa kristna då (som 
nu, utom i Norden?). Det fanns och finns hela tiden tvetydigheter hos gnostikerna, som det med 
kvinnans roll och vara, och kanske var de mer uppdelat mellan ”sekterna” än vad vi vet nu. 
Texterna från Nag Hammadi tycks tala flera ”språk” … 
 
Det vi vet är att den grekiska filosofin (med t.ex. Platon idéer) spelar en avgörande roll i allt 
detta, i denna synkronistiska/samtidighetens era/n som inte bara är av religiös karaktär. Det 
sociala, ekonomiska och symboliska hänger som sagt alltid ihop, mer eller mindre beroende på, 
men synkronismen påverkar kontexten och i den här uppsatsen den religiösa sfären. Där det 
religiösa/andliga var en naturlig och oskiljbar del av vardagen och verkligheten, inte uppdelat 
eller undanstoppat som idag. 
 
Alexander den Stores rike (och senare Romarriket) påverkade kanske inte så mycket de länder 
som blev inlemmade i varandra, den enda som skulle vara sammanhängande rent geografiskt 
var språket (grekiska/latin?) och en central administration (liberalismen/ekonomin). Städerna 
blev mera självständiga än tidigare, vad gällde idéer, religionen och yrken, en form av 
privatisering tog fart.11 Däremot tycks det indirekt ha skett ett stort kulturutbyte mellan öst och 
väst, mellan olika kulturer och folk, i människornas inre. ”Själens/Andens resa/öde” blev en 
annan med inblandning av t.ex. indiskt tankegods, om karma, inkarnation, maya (den ”slöja” 
som döljer vår syn från sanningen), atman/”självet” mm. 
 

                                                 
9 Jonas, H. (2001) s. 44. 
10 Luther, H. M. (1987) s. 136. 
11 Jonas, H. (2001) s. 7. 
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Antikens gnosticism kom efter den här brytningstiden att visa sig bli både befriande och 
bindande, antagligen både medvetet och omedvetet. Befriande för sinnet med nya 
föreställningar, som lösgjorde sig från det gamla, men bindande för det kvinnliga då materian 
förknippades med det bindande. Det var ju Sofias brott mot par/ordningen, hennes 
självskapande ”abort” och förtvivlade/negativa känslor, som skulle återställas. 
Omedvetenheten skulle medvetandegöras, om alltings ursprung, och splittringen enas. Och 
eftersom ny materia (nya människor) skapades via materian (kvinnors kroppar) kan man förstå 
den enkla förståelsen/förklaringen av gnosticismen som kvinnoförringande, en syn som ett på 
sätt höll i sig ända in 1800-talet. (Ända till vetenskapen fick förståelse hur ett nytt liv blir till, 
kvinnor sågs på ”som ett kärl” för mannens spermier ända in i vår tid. Men det är en annan 
historia.) Vad jag menar men ”enkel” gnosticism är att stanna där, stanna vid Sofias ”fall”, för 
med hennes hemliga inblandning av pneuma i Demiurgens materiella värld kom vi att få 
”gnistan” i oss och det är tillbaka till Sofia vi/gnistan ska först. Hela processen startade också 
med en ”manlig tanke” i Ljusguden och ett hemlighållande av honom/sanningen till de andra 
Eonerna, dvs. även Sofia. 
 
Thomasevangeliet, som tidigare funnits i Nya Testamentet men tagits bort, tillhör Apokryferna 
(apokryfisk = hemlig) och anses av flera vara gnostiska textfynd. Texten finns översatt till 
svenska men nedan citat kommer från en teosofisk förenings hemsida, en online-version av ett 
föredrag de hade 1997 om evangeliet ur ett teosofiskt-gnostiskt perspektiv. På sidan sju säger 
också en medlem, på tal om kvinnan, att ett tecken på att det är en gnostisk skrift är kvinnornas 
medverkan och plats hos Jesus, Kristus. Vers 22 ur Thomasevangeliet: 
 
Jesus såg några små som fick bröstet. Han sade till sina lärjungar: ”Dessa små som får bröstet 
liknar dem som går in i riket.” 
De sade till honom: ”Om vi är små skall vi då gå in i riket?” 
Jesus sade till dem: ”När ni gör det som är två till ett, och när ni gör det inre likt det yttre och 
det yttre likt det inre och det över likt det undre, och när ni gör det manliga och det kvinnliga till 
ett enda, så att det manliga inte är manligt och det kvinnliga inte är kvinnligt, … då skall ni gå 
in i (riket).”12 

 
Hur ska man tolka det här? Att antika skrifter om/från gnosticismen om kvinnan roll ligger in 
the eye of the beholder? … åsikten om detta skiljer sig i alla fall åt mellan dagens författare och 
mellan könen. Elaine Pagels, i sin bok ”De gnostiska evangelierna”, har till exempel en positiv 
syn på kvinnans roll och det kvinnliga i gnosticismen. Det var en judisk sed att inte öppet tala 
med kvinnor på Jesu tid, och de sociala och politiska rollerna tillkom mannen, men Jesus talade 
med och inbjöd kvinnor att vara med. Någonting vi kan hitta hos gnostikerna också, och den 
”himmelska ordningen” avspeglade sig lite i den ”jordliga ordningen” hos de troende. En 
existentiell jämlikhet eftersom gudagnistan var oberoende av kön och materian/kroppen av 
samma ursprung, det icke-materiella ödet för människornas ande/gnista var lika. Men som E. 
Pagels också skriver förändrades den här jämlikheten från 200-talet och framåt, all kvinnlig 
inblandning raderades ut (i gnostiska texter också) och den patriarkala hierarkin tog över igen. 
Att synen på världen, materian, genus, ödet och gud/gudarna hänger ihop kanske kommer fram 
lite här, hur det svänger och omformas … och var är vi idag? 
 
Med detta i åtanken kanske man kan förklara gnosticismen vs. Kristen ortodoxi, som förnyelse 
och rörelse vs. tradition och stagnation. Gnosticismen var också obunden till den historiska 
tiden, då Gud och anden var rums- och tidlös, fri från fasta lagar och normer. Gnostikerna ville 

                                                 
12 http://www.teosofiskakompaniet.net/ThomasEvangeliet.htm Från Malmölogen U.L.T. s. 10. (2/5-00) 
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i allra högsta grad vara aktiva i sina egna liv, av sin egen individuella frigörelse, men på ett 
introspektivt sätt. De asketiskt lagda gnostikerna förhöll sig nog passiva till det yttre livet men 
aktiva till sina inre liv. Libertinerna däremot var kanske aktiva i sina val både utåt och inåt, men 
även här för sin ande/gnista. De ortodoxa medlemmarnas livsuppgift handlade om att vänta, 
vänta på Domedagen och köttets uppståndelse, i det kollektiva samlivet. Och det genom en 
hierarkisk uppbyggd kyrka och församling, där det yttre var aktivt i det sociala livet, men 
passivt till sin egna individuella uppståndelse. 
 
2.2 Lite om nygnosticism 
Fortsätter ovan diskussion om synen på ödet, världen, genus, materian och gudomligheten inom 
nygnosticismen idag, för att se om man finner paralleller till den antika versionen. Så hur ser det 
ut idag? Makten och hierarkin är inte skarpt dragen mellan könen och jämlikhet är på agendan, 
vi strävar mot ett ”förgudande” av människan idag också. Den yttre statiska och historiska 
formen av religiöst utövande är inte normen/lagen idag, vi är fria att tycka, tänka och tro (till 
synes fria). Nyandligheten har fått utrymme att synas och höras och den är positiv till ovan 
nämnda ämnen, om än i ny form. Vi är här för att lära oss och successivt ”förfina” vår andlighet, 
ungefär. Materian, båda könen, världen, universum, ödet osv. är dock i händerna på en Gud, en 
energi/kraft som bara är ren kärlek. Ondskan/mörkret ligger i vår okunskap om helheten, likt 
Sofias okunskap om Fadern, men nu bara i människan själv. Inte utanför oss som i ortodox 
kristen tro, där djävulen får representera ondskan. 
 
Kanske är det som E. Pagels uttrycker det, ”att de (gnosticismen och ortodoxin) drog till sig 
olika människotyper”13 Hon berättar vidare på samma sida att när anhängarna till Valentinus 
sökte efter det ondas ursprung, ”syftade de särskilt på känslomässig skada”. Känslor som Sofia 
hade, som fruktan, förvirring och sorg mm. Ser man på vilka människor som vänder sig till t.ex. 
New Age så är nog också majoriteten ”ute efter” att hela sina känslomässiga skada, vad den än 
består av. Ett introvert och introspektivt sökande efter Gud och sin inre kraft, men som också 
ska läras/visas utåt. ”Lär bara (ut/om) kärlek, för det är vad du är”, säger A Course in 
Miracles.14 Och när det gäller ACIM skriver O. Hammer: 
 
I nyare tid ligger gnostiska tankegods bakom några av de mest framgångsrika nyandliga 
budskapen. Gnostiska idéer genomsyrar ett av de mest utbredda trossystemen inom New Age, 
nämligen A Course in Miracles.15 

 
Thomas DiLeva är ett ”lysande” exempel av nyandlighet här i Sverige och det gnostiska i denna 
rörelse är att hitta Gud inom sig, att ”gudagnistan” finns inom varje människa och det är där du 
ska söka. Ingenting av yttre auktoritet behövs. Den blir på det sättet lika utmanande och 
gäckande för den traditionella religionen då som nu, och vår kristna kyrka har problem med hur 
de ska handskas med New Age idag. Sökarna idag är också av varierande ”form och färg” och 
till nygnostikerna räknas en mängd olika utövare, som t.ex. Teosoferna jag tidigare talat om. 
Alltså räknas Antroposoferna i Järna hit också, de tillhör den teosofiska grenen som räknas som 
mer filosofiska än vad gnostikerna är/gör. (Det kan ju diskuteras). 
 
Vissa benämner ny/gnosticismen som en del av den tredje vägen eller den tysta 
underströmning, ofta förknippat till allehanda mer eller mindre socialt oaccepterade religiösa 
riktningar … som det står i H. Ariebrands bok: 

                                                 
13 Pagles, E. (2004) s. 236-7. 
14 ”A Course in Miracles”. New Age rörelsens mest spridda kanaliserade lära. Startade med Helen Schucman 

(1909-1981) diktamen av en inre gudomlig/Jesus röst. 
15 Hammer, O. (1998) s. 104. 
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Inom nutida andlighet hyllas gnostikerna ofta som viktiga föregångare till ockultism och New 
Age. Långt före vår egen tid fick gnosticismen stor betydelse för den religiösa 
undervegetationen som finns i västerlandet trots kyrkans andliga monopol.16 

 
Eller som det står i inledningen av en mer vetenskaplig bok, av R. van Den Broek och W. J. 
Hanegraaff, med fokus på helheten av dessa underströmningar: 
 
It is still regarded as self-evident that western culture is based on the twin pillar of Greek 
rationality, on the one hand, and biblical faith, on the other. … However, from the first 
centuries to the present day there has also existed a third current, characterized by a resistance 
to the dominance of either pure rationality or doctrinal faith.17 

”the third component of western culture”18 

 
Att den här tredje komponenten har funnits, finns och existerar idag är väl inget att orda om, sen 
hur man ser på den beror på vilka ”glasögon” man bär. Man kan vara för, emot eller neutralt 
inställd, och det kan ju vara bäst att försöka hålla sig till den sistnämnda fast vi alla bär på mer 
eller mindre färgade ”kulturavlagringar”. Skiljelinjer mellan religionerna som ligger nära 
varandra är inte heller så lättdragna som man kanske vill, speciellt inte när de har uppkommit i 
samma geografiska område (typ Hellas). Skulle man göra det väldigt lätt för sig kanske man 
kan säga att den här tredje vägen, som ny/gnosticismen ligger under, skiljer sig från de 
traditionella religionerna med att de tror sig kunna påverka livet. Att de själva kan med- och 
påverka ”processen”. 
 
Utan gnosticismen skulle nog inte alkemi, spiritism, ordnar, Teosofi, New Age mm. ha funnits, 
till och med vissa kända kulturpersoners verk och politiska rörelser enligt Eric Voegelin.19 
Listan kan göras lång. Men oftast är dessa negativa värderingar om gnosticismen skrivna av 
motståndare till ”aktiva sökare”, även av och mot de kristna själva. Det är ingalunda en kamp 
mellan/mot helt udda och annorlunda religion, utan det handlar ofta om hur människorna ser 
och beter sig inom sin etablerade religion … som kristendomen. (Jag undrar om kabbala20 och 
sufism21 räknas till ”undervegetationen”?) De gnostiska dragen inom protestantismen och flera 
frireligiöst kristna föreningar får stå till doms ibland, från de s.k. renläriga/ortodoxa/katolska 
kristna. I alla fall hos Philip J. Lee som tillhör den katolska delen av Kristendomen, och så här 
kan det låta i hans bok ”Against the Protestant Gnostics”: 
 
The decline of an authentic Protestantism and the ascendancy of gnostic Christianity in North 
America has wrought horrendous results and threaten even more tragic consequences in the 
future.22 

 
Enligt Lee så lever tydligen majoriteten av västvärldens människor inom den gnostiska 
föreställningsvärlden, där de flesta människor är heretiker med sitt individuella sökande efter 
Gud och insikt inom sig själv. Han drar linjer som är Ute svårsmält, för när man känner sig 
alienerad i en grym värld och söker räddning i en direkt dialog med Gud, är det inte rätt väg för 
Lee. Han står upp för människor som söker sig till gruppen/kollektivet och den traditionella 

                                                 
16 Ariebrand, H. (2001) s. 52. 
17 Utg. van den Broek, R & Hanegraaff, J. H. (1998) s. vii. 
18 Ibid. s. x. 
19 Voegelin, E. (2001) Se t.ex. s. 71 om Karl Marx och s. 76 om Nietzsche. 
20 Filosofilexikonet. (1991) Kabbala = esoterisk judisk tolkningstradition och mystik, s. 279. 
21 Religionslexikonet. (1999) Sufism = företeelse hemmahörande i islams mystika ådra … s. 509. 
22 Lee, P. J. (1987) s. 189. 
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kyrkan, för dem som tror på en god Gud i skapelsen och den traditionella kärnfamiljen. Inget fel 
med det men det räcker inte i dagens globaliserade värld, där den nya tekniken spelar så stor 
roll. Mycket finns att säga om Lee, för och emot, men den grova uppdelningen mellan de han 
ser som gnostiker och ej är inte rätt och rättvist tycker jag. Och lägger man ihop allt som 
anti-gnostikerna har skrivit så kan man nästan tro att hela västvärlden är påverkade av 
gnosticismen, att vi medvetet eller omedvetet lever inom och med ett gnostiskt tänkande. 
 
På kursen jag inledningsvis nämnde fick vi lära oss att den här negativa känslan som de antika 
gnostikerna hade inför jordelivet (materian var ju ”gnistans” fängelse) lever kvar i 
nygnosticismen, men nu endast på ett existentiellt plan. Den inre teoretiska arkitekturen är ju 
borta, den som de gnostiska skolorna tillhandahöll, för nu tros den allmänna pessimismen bero 
på efterkrigstiderna och sekulariseringens. När ”Gud är död” och den goda skapelsen med det, 
har det en misstro på världen smugit sig in och en andlig anorexi med det. Verklighetsflykt 
ligger nära till, på tusende sätt (missbruk av ”gud vet vad” är en form av verklighetsflykt). 
Eftersom vi varken har en godtagbar förklaring på livets mening och mål, eller den inre 
trygghet som det ger att ha tillit till en högre makt som tar emot oss när vi dör. Universum, 
jorden (med all dess liv) och evolutionen är idag vedertaget som en enda stor slump, Big Bang 
teorin och DNA/RNA styr den slumpvisa utvecklingen. Det finns inte mycket till övers för det 
andliga, den astrala delen av människan som New Ages vokabulär uttrycker det. 
 
Nu kommer jag tillbaka till den här s.k. ”tredje vägen”, den underström som hela tiden funnits 
kvar sen antiken och idag visar sig i nyandligheten och nygnosticismen. Där Matrixtrilogin är 
ett uttryck för det. Det sades också på P1 (i år) att New Age och nyandligheten är på 
frammarsch hos medelklassen i väst, hos de med en relativ god ekonomi, men även hos 
medelklassen i Indien, Ryssland och vissa Arabstater … mycket intressant. Att ny/gnosticism 
framtoning har en stark anknytning till hur samhället och kulturen ser ut tycks vara klart, med 
förändringar i kommunikation och rörelse/frihet (på gott och ont). Är den här smygande 
kulturförändringen ett tecken på ett nytt paradigm (som det talas om ibland), och 
nyandligheten/New Age ”sleven i grytan som rör om”? Kanske är New Age och det 
nygnostiska en naturlig rörelse (movement) mot nya visioner och förändringar, förändringar 
som hela tiden leder oss framåt? De psykologiska aspekterna av vad en människa är har 
förändrats, inte bara med t.ex. Jungs psykologi och andra inre läror, utan nya visioner härrör 
också från yttre förändringar. Vi har t.ex. en enorm och fortgående nydaning inom astronomin 
och kvantfysiken, nya rön om makrokosmos och mikrokosmos som är utvecklande för vår 
förståelse av vad helheten är och består av. Ingenting står still! 
 
Nygnosticismen har likt sin äldre version i alla fall påverkan på samhället, vi söker oss också 
mer och mer mot öst. Speciellt inom hälsovård i föreningen av kropp, själ och ande, och av yin 
& yang mm. Människan är komplex och allt hänger ihop enligt dem, så för att bota en åkomma 
behöver man se till hela människan. Alla ”kroppar” en människa består av. Det är en förening 
av öst och väst igen, en religionsblandning då som nu, och engelskan är den här gången det 
gemensamma språket. Mycket av det här pga. Internet och friheten över gränserna på ett 
virtuellt plan, de nyandliga har också en mycket större chans och utrymme att ”träffas” den här 
gången. Ett utbyte av texter (gnostiska texter t.ex.) sker blixtfort om man vill och söker, ingen 
stoppar en rent fysiskt och diskussioner av nygnostisk art pågår för fullt just nu. 
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3. Matrixtrilogin 
 
Ordet Matrix kan betyder olika saker, t.ex. en matematisk term, eller en livmoder/en form ur 
vilket något nytt växer fram, ett naturligt material som innehåller något annat (som 
kristaller/fossiler i en sten) mm.23 

 
Varför jag börja med funderingar kring ordet Matrix, är att bröderna genomgående använder 
sig av mångtydighet. Som ett exempel säger de på en nätsida24 att alla namnen i filmerna är 
valda med stor omsorg och att de har dubbel mening. Även händelser som spegelscenen med 
Neo och speglingen i Morpheus glasögon betyder, i M1, första gången Neo och Morpheus möts 
betyder något mer. 
 
Reflections in general are a significant theme in the film. The ideas of worlds within worlds. 
The idea of the reflection, the two Neo’s in Morpheus glasses represents the two lives that Neo 
is leading. In the left lens, we see the blue pill and Thomas Anderson, and in the right lens, we 
see the red pill and Neo.25 

 
På samma ”frågor och svar” sida som ovan säger bröderna att också musiken är 
meningsbärande. Musiken beskriver människornas belägenhet och de inre känslorna som 
kommer med situationen, t.ex. via en pojkes sopransång eller i stora kyrkokörer. Följer man 
musiken genom trilogin hör man också att den förändras vart efter handlingen fortskrider, 
förändras och avslutas. Den här ofta mättade och tunga, men maffiga, musiken lutar ibland åt 
den existentiella livskänslan av pessimism som var så typiskt för de antika gnostikerna. Den 
livskänsla som H. Jonas beskriver i kap. 3 som ”fångenskap”, ”alienation”, ”hemlängtan” osv. 
Och för att förstå lite av brödernas syn på religion och filosofi, den i uppsatsen viktigaste 
punkten, svarar de så här på några frågor: 
 
Question: Do you guys hold on to any religious beliefs? 
Answer: non-denominational. (icke-traditionella). 
Q: Did ideas from Buddhism influence you in making the film? 
A: Yes. There’s something uniquely interesting about Buddhism and Mathematics, particularly 

about Quantum Physics, and where they meet. That has fascinated us for a long time. 
Q: Your movie has many and varied connections to myths and philosophies, Judeo-Christian, 

Egyptian, Arthurian, and Platonic, just to name those I’ v noticed. How much of that 
was intentional? 

A: All of it. 
Q: Have you ever been told that the Matrix has Gnostic overtone? A: Do you consider that to be 

a good thing?26 

 
Hur ska man tolka det här? Är de troende fast inte tillhörande de traditionella religionerna? De 
är i alla fall sanna synkretister, förandligar den rådande matematiken och ställer motfrågor som 
råder frågaren att tänka själv! 
 
Det här sista att få sökaren att tänka och formulera egna ord, var ibland ett typiskt gnostiskt 
drag. I gnostikern Valentinus skola27 var det en regel att den sanna kunskapen, och med det ett 

                                                 
23 Merriam Webster’s Collegiate Dictionary (1993) 
24 http://www.warnervideo.com/matrixevents/ (25/7-04) 
25 Ibid. 
26 Ibid. 
27 Valentinus arbetade och undervisade i Rom ungefär mellan åren 135 och 160. 
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andligt uppvaknande och insikt (gnosis), bara kom till sin rätta individuellt. Ingen var den andra 
lik och för att helt förstå måste man själv uppleva och förstå med sina egna ord, för att sen gärna 
skriva ned detta i egna ord. Kyrkofadern Irenaeus beklagade sig över detta med orden: 
 
”Every day every one of them invents something new, and none of them is considered perfect 
unless he is productive in his way.”28 

 
Som det sades i inledningen var det också vad bröderna Wachowski ville, att deras betraktare 
och åhörare skull tänka till och använda deras egna hjärnor. Trots att filmtittarna kanske inte 
kunde förstå anspelningarna. Har de likt Valentinus kanske producera något nytt och eget för att 
få oss att tänka/växa? Om nu Matrix är någonting helt nytt inom science fiction genre? Den 
sista frågan kan jag egentligen inte svara på, men under mina 30 år av tittande och läsande av 
si-fi har jag ännu inte kommit över det tjocka lager av olika tankegångar som trilogin har. Och 
ju mer noga man ser på filmerna desto mer hittar man. Sen om allt har en betydelse eller ej 
(debatteras brett och vilt på olika diskussions sidor på nätet), vet inte jag heller men mycket 
finns det och många anspelningar på t.ex. nyandlighet och gnosticism hittar man. 
 
3.1 Animatrix 
Det finns en tecknade film, med nio korta berättelser i som berättar om tiden före Matrix, kallad 
Animatrix. Dessa animerade kortfilmer väver ihop en tragisk saga om oss människor, en 
mörkret för-saga till Matrixtrilogin. Kort kan jag säga att ramberättelsen består av hur vi 
människor uppfinner bättre och mer avancerade robotar in i framtiden, hur dessa ”slavar” med 
tiden blir mer och mer intelligenta (med en artificiell intelligens förkortad AI). Till den grad att 
de börjar känna, få känslor, som till slut får dem att göra uppror mot människornas okänsliga 
kontroll över dem och deras vara. Med tiden eskalerar konflikten och de delas upp rent 
geografiskt, människorna för sig och robotarna för sig. Men maktkampen dem emellan fortgår 
så människan uppfinner ett sätt att stoppa maskinerna genom att förmörka himlen, förhindra 
solens strålar nå jorden som är robotarnas energikälla. Tyvärr ”gräver människorasen sin egen 
grav” med detta, för de blir den nya energikällan … 
 
Zions arkiv, historiedokument nr. 12-1: I början fanns människorna och det var gott, men snart 
föll de offer för fåfänga och korruption … Då skapade människan maskinen till sin egen avbild 
… människan blev arkitekten till sin egen undergång.29 

 
Den utlösande faktorn för krigandet blir en robots mord på sin ägare, för att roboten själv 
(B1-66) inte ville bli likviderad. En blodig scen som utmynnar i en rättegång, där B1-66 
avrättas och de andra robotarna börjar samla sig för motstånd. Det finns flera liknelser till vårt 
verkliga liv idag med FN, börsras, rasism etc. Ett typiskt drag för science fiction, som när den är 
som bäst handlar om samhällskritik och ett försök att synliggöra våra destruktiva karaktärsdrag. 
 
Och människan sa: Varde ljus! Och han välsignades med ljus, värme, magnetism och 
tyngdkraft. Och alla universums energiformer.30 

 
Sägs av en röst innan vi i får se att människornas bruk av bomber och radioaktiva vapen inte 
biter på robotarna … bara människorna själva. Det är en grym historia med mycket rädsla i 
botten, som alltid när förändringar sker och ovisshet råder. Den rent tekniska sidan av 

                                                 
28 Jonas, H. (2001) s. 179. 
29 Animatrix, del 2. 
30 Animatrix, del 3. 
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energibortfallet, solen, och utbytet beskrivs så här: Människan = alternativ energi = 
biotekniska, termala och kinetiska energin i människokroppen. 
 
Ett nytt symbiotiskt förhållande växte fram mellan de två fienderna. Maskinerna hämtade kraft 
ur människans kropp som utgjorde en evig förnyelsebar energikälla. Välsignad vare alla 
former av intelligens. Ert kött är blott ett ynka kärl.31 

 
Men Animatrix innehåller även en hel del prov på det som den här uppsatsen handlar om, om 
olika verkligheter, medvetandet, öst & väst, olika energiformer, anomalier, själen, mystik och 
magi, andlig insikt/gnosis osv. Jag tycker Animatrix ger bra för-information om de tre 
kommande filmerna, kanske ställer den ännu fler filosofiska och andliga frågor än trilogin? Och 
den är helt klar en bra grund för att bättre förstå allt det abstrakta, det ogripbara och 
ickemateriella som finns innanför ramberättelsen. Här kommer lite smakprov på det … 
 
Kan någon svara mig. Varför känns allt verkligare i drömmen än i vaket tillstånd? Hur kan jag 
veta om mina sinnen ljuger? Svar: Det finns fantasi i din sanning och sanning i din fantasi … 
för att veta sanningen måste du våga allt.32 

 
Ur en berättelse om en kille ute på nätet, om att bli räddad av sin egen kraft. Nästa kortfilm heter 
”World Record” och handlar om en elitidrottare som vill och passera gränsen/limit i löpning: 
 
Endast exceptionella personer blir medvetna om Matrix. De som får veta besitter en sällsam 
intuition, mottaglighet och en ifrågasättande natur … Men ibland vinner någon vishet genom 
ett annat sätt … Viktlöshet, helt och hållet fri.33 

 
Han spräckte tidsgränsen och erhöll en total frihetskänsla men kroppen bröt ihop och han 
hamnade i rullstol, delvis medveten om sin insikt. Den sjunde kortfilmen heter ”Beyond” 
(Bortom) och rör sig i en asiatisk miljö, med barn och djur som reagerar på avvikelser. Magi 
och mirakler som släcks av Agenter/Poliser. Och i den åttonde ”En detektivs berättelse” (han 
söker och finner Trinity) låter det: 
 
Nej, det är du som befinner dig i spegelvärlden … Det är en skillnad mellan en fälla och en test, 
det är en skillnad mellan ett test och ett val.34 

 
Detektiven vill följa Trinity men klara inte valet. Valet står för sanningen. Han är en man från 
förr, filmen går i svart-vitt, och för gammalmodig med en föråldrad tankegång/kraft. Det jag 
vill få fram är att redan i Animatrix finner vi gnostiska drag som synkretism, elitism, 
individualism mm. Om att vara upplyst eller ej, bli medveten eller ej och med det undergå 
inträdesexamen, samt avskildheten från materian för insikt om … 
 
3.2 Matrix 
I den första scenen får vi möta Trinity när hon är ute i Matrix och ”smygtittar” på Neo i digital 
form, kvinnan som (av Oraklet) har fått vetat att hon kommer att falla för den rätta, dvs. ”The 
One.” Men hon vet inte ännu om Morpheus (ledare för rebellstyrkan) har rätt i att Thomas 
Anderson alias Neo är deras frälsare och hjälpare i nöden, och den hon kommer att bli kär i. 
Trinitys nyfikenheten och funderingarna om och kring honom finns dock där. Trilogin är på ett 

                                                 
31 Ibid. 
32 Animatrix, del 4. ”Kid’s story”. 
33 Animatrix, del 6. ”World Record”. 
34 Animatrix, del 8. 
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plan en kärlekssaga, lite av en Törnrosa fast omvänt eftersom Trinity senare kommer att väcka 
Neo till liv med en kyss. Jag kommer att återkommer till kärleken senare. 
 
Ett annat intressant ämne är talmystiken, som också startar direkt med nr. 303 på dörren in till 
rummet där Trinity sitter. Återkommande siffror och sifferkombinationer går som en röd tråd 
genom filmerna, som små tecken på färden. Jag kommer att ta upp dem i textmassan men bara 
för att visa hur ofta de dyker upp, kanske är det bara ett medvetet sätt att få in mystiken utan att 
det egentligen betyder någonting djupare? 
 
Ganska snart får vi bekanta oss med huvudfiguren i hans hem bland dataapparater och allmän 
röra, han sover lätt men blir uppväckt av sin egen dataskärm som klickar fram: 
 
Wake up Neo … The Matrix has you … Follow the white rabbit … Knock, knock Neo. 
 
Hans totala förvåning bryts också med att någon verkligen knackar på dörren, dörr nr. 101, det 
är en handfull partymänniskor som kommer för att köp ett program. Hans som vill handla heter 
Choi (likt Choice = val) och säger: 
 
Hallelujah. You’re my savior man. My own personal Jesus Christ. 
 
… när han får det han köpt. Neos roll börjar klarna. Kvinnan vid Chois sida har en vit kanin 
tatuerad på axeln, ett tecken som får en tveksam Neo att följa dem till ett dekadent dansställe. 
Det mest intressant i scenen är ändå när Neo hämtar en diskett i en urgröpt bok med namnet 
Simularca & Simulation35 på och i den uppslagna boken ser vi kapitelnamnet On nihilism.36 
Ute på dansstället möter så Neo Trinity för första gången, hon kommer fram och samtalet leder 
till att Neo förstår att hon kan ta honom till Morpheus och ett svar på frågan: Vad är Matrix? 
Neo, som han kallas ute på nätet och av rebellerna, lever som datahacker på nätterna och som 
Thomas Anderson programmerare, för ett dataföretag på dagarna. Hans motsatta leverne och 
liv kommer också att ställa till den serie av förlopp, genom filmerna, som gör att han och 
agenten Smith möter och följer varandra hela tiden. De två är som Yin & Yang, ljus och 
mörker, räddaren och förgöraren som hela tiden slåss för sin sida av ”verkligheten”. Stark 
dualism på icke-materiell nivå. 
 
I nästa scen får vi se Thomas komma för sent till arbetet, med en arg chefs diskussioner om 
ansvar och val samt Thomas känsla av overklighet i det han upplever. Det styrks av 
fönsterputsarna utanför kontoret, deras arbete i ljud och bild. Det blir nästa Ute surrealistiskt. 
Neo går till sitt bås och får ett expressbrev överlämnad till sig, innehållande en mobiltelefon. 
Telefon ringer och Neo svarar, det är Morpheus som nu vill hjälpa Neo från de kommande 
Agenterna som är ute efter honom. Neo försöker fly men misslyckas och blir intagen till förhör, 
ett förhör som slutar i att agent Smith buggar Neo. En elektronisk liten pryl 
animeras/levandegörs (från metall till organiskt) och tar sig in i Neos kropp via naveln. Ny 
scen: Neo vaknar upp med ett ryck och tror han har drömt alltihop men träffar så småningom 
Trinity (+fler) igen, han är på väg att gå därifrån men Trinity säger: 
 
T) … you’ve been down there, Neo. You already know that road. You know exactly where it 

ends. And I know that’s not where you want to be. 
 

                                                 
35 Simulacra & Simulation The body in theory: Histories of cultural materialism. Av Jean Baudrillard. Kommer 

tillbaka om Baudrillard under punkt 5.2. 
36 Nihilism är ett typiskt drag av Nygnosticism. 
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Hela scenen dryper av känslan av att stå still, av att ha fastnat i livets flöde, och du vet att det 
finns någonting mer där ute. En känsla av längtan, otålighet, rastlöshet, sorg osv. Och om att 
stanna inom ramen för lagar, regler, normer och det liv du redan vet om, eller ta mod till sig och 
välja det okända som kallar. Om att välja sitt levnadsöde eller ej! 
 
Neo väljer det okända, får buggen utsugen och blir tagen till första mötet med Morpheus. I ett 
förfallet och murrigt hotellrum, våning 13 rum 1313, möter Neo Morpheus och ett intressant 
samtal dem emellan låter: 
 
Morpheus) I imagine, that right now, you must be feeling a bit like Alice, tumbling down the 

rabbit hole? 
Neo) You could say that. 
M) I can see it in your eyes. You have the look of a man who accepts what he sees because he is 

expecting to wake up … Ironically, this is not far from the truth … Can you tell me, Neo, 
why are you here? 

N) You’re Morpheus, you’re a legend. Most hackers would die to meet you. 
M) Yes, thank you. But I think we both know there’s more to it than that. Do you believe in fate, 

Neo? 
N) No 
M) Why not? 
N) Because I don’t like the idea that I’m not in control of my life. 
M) I know exactly what you mean. Let me tell you why you are here. You have come because 

you know something. What you know you can’t explain but you feel it. You’ve felt it your 
whole life, felt that something is wrong with the world. You don’t know what, but it’s 
there like a splinter in your mind, driving you mad. It is this feeling that brought you to 
me. Do you know what I’m talking about? 

N) The Matrix? 
M) Do you want to know what it is? (Neo nickar ja) The Matrix is everywhere, it’s all around 

us, even in this room. You can see it out your window or on your television. You feel it 
when you go to work, or go to church or pay taxes. It is the world that has been pulled 
over your eyes to blind you from the truth. 

N) What truth? 
M) That you are a slave, Neo. Like everyone else, you were born into bondage, born into a 

prison that you cannot smell, taste, or touch. A prison for your mind. Unfortunately, no 
one can be told what the Matrix is. You have to see it for yourself. 

 
Sittandes mitt emot varandra i två gamla nötta läderfåtöljer, sträcker så Morpheus fram två 
piller i var sin hand och säger: 
 
M) This is your last chance. After this, there is no turning back. You take the blue pill the story 

ends, you wake up in your bed and believe what ever you want to believe. You take the 
red pill you stay in Wonderland and I show you how deep the rabbit hole goes. (Neo 
sträcker sig efter den röda tabletten) Remember, all I’m offering is the truth. Nothing 
more. 

 
Neo tar den röda tabletten och resan börjar, resan mot uppvaknandet och gradvisa insikten hur 
verkligheten egentligen ter sig. Den gnostiska grunden är lagd, ditt liv ligger i dina egna händer 
och bara via insikt/gnosis om sanningen blir du fri. Han kopplas sen upp med sladdar och kablar 
för kunna ”födas”, men uppvaknandet har sina faror likt alla limbon/övergångsstadier. Den 
röda tabletten är inte en tillfällig drog utan del av ett spårprogram, det är designat att avbryta 
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alla in- och output bärande signaler och gör det möjligt för rebellerna att lokalisera var Neo 
egentligen är. D.v.s. Neos nedsövda och kontrollerade kropp & själ i maskinvärlden 
(Maskinernas/Demiurgens värld) och det som har förblindat Neo börjar smärtsamt tas bort, 
både fysiskt och psykiskt. 
 
Innan ”illusionen Thomas/Neo” försvinner ur Matrix, så hallucinerar han och ser en sprucken 
spegel börjar hela sig själv. Neo som rört den med fingrarna blir gradvis ”uppslukad” av den 
flytande spegelmassan. Neo chockas och undrar om de andra ser: 
 
Morpheus) Have you ever had a dream, Neo, that you were so sure it was real? What if you 

were unable to wake from that dream? How would you know the difference between the 
dream world and the real world? 

 
Spegelmassan brer ut sig över kroppen och Neo upplever stor skräck innan han försvinner från 
”vår värld”, för att i nästa scen vakna upp i sin konstgjorda ”livmoder” av glas och metall, fylld 
med någon genomskinlig, kletig och rödaktig gelé. Han sliter sönder ”fosterhinnan” och drar ur 
respirator slangen/röret ur sin hals, ser sig omkring och får sitt livs chock. Där i maskinvärldens 
energikälla ser vi en oräknelig mängd nedsövda människor, alla uppkopplade till Matrix, som 
blir urkopplade och nedspolade i ett avfall när de dör. (De dödas kroppar blir till föda för de 
fysiskt levande människorna). Neo centrala nervsystem (mm.) kopplas sen bort från en tjock 
kabel bak i nacken (av en maskin) samt flera mindre kablar på hela kroppen. Han blir sen 
nedspolad i avloppet, men räddas av rebellerna och blir upplyft till skeppet Nebucadnezzar. 
 
Efter en tids rehabilitering av Neos kropp som aldrig används fysiskt mm, får så Neo hela den 
fasansfulla historien berättat för sig. Han och Morpheus är då uppkopplad (bak i nacken) och 
samtalar inne i ett dataprogram, likt Matrix, allt för att Neo lättare ska förstå att detta är sant. Att 
AI tagit över och rebellerna är de enda vakna och medvetna människorna kvar på jorden, att året 
är ca. 2199 och inte 1999, att den ”drömvärld” Neo levt i inte existerar. 
 
Morpheus) This is the construct. It’s our loading program, (de kan ladda ner allt de behöver i 

Matrix) Your appearance now is what we call ”residual self image It is the mental 
projection of your digital self 

Neo) This is not real? 
M) What is ”real”? How do you define ”real”? If you’re talking about what you can feel, smell, 

taste or see then ”real” is simply electrical signals interpreted by your brain. You have 
been living inside a dreamworld, Neo. As in Baudrillard’s vision, your whole life has 
been spent inside a map, not the territory. This is the world as it exists today. 

 
Han visar Neo hur totalt raserad och mörk vår värld är på en Tv apparat, ”domedagen” har 
redan passerat. Och som svar på Neos fråga om han menar artificiell intelligens, samt om 
Matrix, säger han: 
 
M) Yes. A singular consciousness that spawned an entire race of machines. I must say I find it 

almost funny to imagine the world slapping itself on the back, toasting the new age. I 
say almost funny. 

M) What is the Matrix? Control The Matrix is a computer generated dreamworld built to keep 
us under control in order to change a human being into this. (Han håller upp ett batteri). 
When the Matrix was first built there was a man born inside that had the ability to 
change what he wanted, to remake the Matrix as he saw fit. It was this man that freed 
the first of us and taught us the truth; as long as the Matrix exists, the human race will 
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never be free. When he died, the Oracle prophesied his return and envisioned that his 
coming would hail the destruction of the Matrix … 

 
Morpheus har fått veta av Oraklet att han är den som kommer att finns den nya messias, dvs. 
hitta deras frälsare i ny skepnad. Kroppens fysiologi/materia är här (som hos gnostikerna) inte 
viktig, den kan ändra form och den fysiska döden är blott skenbart historia. Inne i programmet 
börjar Neo få nog och vill ut, han kopplas ur och reagerar sen mycket stark. Han skriker och 
försöker fysiskt och psykiskt fly sanningen, spyr och svimmar av, men överlever insikten 
tillika. Insikten här, likt gnosis, innebär inte bara att förstå det hela rent intellektuellt utan även 
att leva det nya livets insikter rent praktiskt också … så Neo sätts i arbete! Han får sin träning i 
att förstå, harmonisera och synkronisera sitt nya liv via träningsprogram från en dator, t.ex. hur 
man använder och utövar olika kampsporter. Den nyinmatade kunskapen (alltid via kabeln i 
nacken) måste även testas ”fysiskt” innan Neo får komma ut i Matrix. Så han och Morpheus kör 
ett träningspass i jiujitsu … Their fists fly with pneumatic speed … står det i extra textmaterialet. 
Morpheus är än så länge snabbare men säger: 
 
M) I’m trying to free you mind, Neo, but all I can do is show you the door. You’re the one that 

has to step through Tank, load down the jump program. (Tank sköter det tekniska till 
träningsprogrammet i skeppet) 

M) Let it all go, Neo. Fear. Doubt. Disbelief. Free your mind. 
 
De hoppar mellan två skyskrapors tak, men Neo blir rädd och faller. Tillbaka i Nebuchadnessar 
spottar Neo lite blod och undrar över det: 
 
Neo) I thought it wasn’t real. 
Morpheus) Your mind makes it real. 
N) If you are killed in the Matrix, you die here? 
M) The body cannot live without the mind. 
 
Nu gäller det här inte alla som vi kommer att se senare. Träningen fortsätter och nu får Neo testa 
på ett möte med The Gatekeepers, dvs. Agenterna som hämtade Neo på arbetsplatsen i hans 
ofödda tillstånd. Men nu ute på en gata full av folk. Morpheus igen: 
 
M) You have to understand that most of these people are not ready to be unplugged and many of 

them are so injured, so hopelessly dependent on the system that they will fight to protect 
it. 

 
Det finns med andra ord en uppdelning mellan människorna också, de som söker, vill ha och 
klarar av att ”födas” och de som varken önskar, vill eller överlever sanningen. Här tänker jag 
osökt på den gnostiska s.k. eliten, som Kyrkofäderna beskrev dem. Parallellen är tydlig. 
Tillbaka till filmen så säger Morpheus att Agenterna vaktar alla dörrar, håller alla nycklar och 
att ingen har överlevt ett möte med dem. Men att han även är övertygad om att Neo kommer att 
överleva Agenterna, till och med att bli skjuten … 
 
På skeppet finns en spion, en förrädare likt Judas, med namnet Cypher. Han talar om för Neo 
vid ett möte på skeppet, att Morpheus tagit dit fem stycken ”frälsare” före honom. Alla fem dog. 
Det här är en nyhet för Neo som blir både arg och besviken på Morpheus, han känner sig lurad 
och tappar tron på sin ledare och guide. Ett frö av misstro är sått. Cypher vill tillbaka till 
”puppstadiet” och Matrix ”plantskola”, han vill glömma allt och i infoutbyte hur Agenterna kan 
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fånga Morpheus bli rik och berömd. Cypher möter Smith i smyg på en restaurang i Matrix, 
tuggandes en saftig virtuell stek, för att konferera över utbytet/förräderiet: 
 
Agent Smith) Do we have a deal, Mr. Reagan? 
Cypher) (svara jakande på det och säger) … ignorance is bliss. 
 
Ignorans är lycksalighet! Cypher slåss för systemet, för att själv få återgå till en bortdomnad 
sömntillvaro där Matrix tillhandahåller allehanda berusning. Historien går vidare och Neo tas 
med in i Matrix för första gången, samt till hans första möte med Oraklet, om hans liv och öde. 
Utanför Oraklets lägenhet säger Morpheus (som blivit konfronterad och erkänt sina misstag om 
de andra fem) till en uppgiven Neo att: 
 
M) Faith is not a matter of reasonability. I do not believe thing with my mind. I believe them 

with my heart. In my gut! 
 
I vardagsrummet möter Neo barn med olika övernaturliga gåvor, som att lyfta och böja saker 
med tanken mm. och i köket Oraklet, en äldre svart kvinna med en ”Känn dig själv” tavla (på 
latin) ovanför dörren. Neo som starkt tvivlar på profetian och inte förväntar sig mycket av 
mötet, träffar dock en som vet mer än honom. Hon synar honom och mer eller mindre får Neo 
att själv säga: 
 
N) I’m not the One. 
O) Sorry, kid. You got the gift but looks like you’ve waiting for something. 
N) What? 
O) Your next life, maybe. Who knows. That’s how these things go. 
N) Morpheus. He almost had me convinced. 
O) I know. Poor Morpheus. Without him we are lost … Morpheus believes in you, Neo, and no 

one, not you or even me can convince him otherwise. He believes it so blindly that he’s 
going to sacrifice his life to save you. 

N) What? 
O) You’re going to have to make a choice … One of you are going to die. Which one, will be up 

to you. (Neo har svårt att andas) I’m sorry, kiddo … But don’t worry, as soon you walk 
outside that door, you’11 start feeling better. You’11 remember that you don’t believe 
any of this fate crap. You’re in control of your own life, remember? 

 
Neo (som tiger om nyheterna) och de andra åker tillbaka till hotellet (rum 1313 igen) för att bli 
urkopplad men Cypher har röjt deras plats och nu startar en rad actionscener (våning 8, rum 
808) och Morpheus blir tillfångatagen (i rum 608). Cypher kommer tillbaka till skeppet först, 
skjuter Tank och Dozer och tar över kontrollen. Han talar med Trinity över telefon (som ser 
Apoc och Swith dö när Cypher drar ur kabeln/koppling i nacken), han berättar om sitt förräderi 
och viljan att få leva ”The American dream” (bli rik och berömd). Cypher hotar sen koppla 
ur/ta livet av Neo för att se om han verkligen är the One, för då skulle han ju inte dö, men 
stoppas av Tank som bara blev svårt skadad. Trinity, Neo och Tank samlas i skeppet, oroar sig 
över Morpheus och Zions överlevnad, då Neo inser att Oraklets ord slagit in. Han måste göra ett 
val och han börjar tro att han kan rädda Morpheus, han berättar allt för de andra och Trinity 
följer med. 
 
Ny scen med Morpheus fastbunden vid en stol, halvt nerdrogad, med agent Smith som en 
filosoferande förhörsledare: 
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Smith) Did you know that the first Matrix was designed to be a perfect human world? Where 
none suffered, where everyone would be happy. It was a disaster. No one would accept 
the program. Entire crops were lost … I believe that, as a species, human beings define 
their reality through suffering and misery. The perfect world was a dream that your 
primitive cerebrum kept trying to wake up from. With is why the Matrix was redesigned 
to this: the peak of your civilization. I say ‘your civilization’ because as soon as we 
started to thinking for you, it really became our civilization … Evolution, Morpheus. 
Evolution. Like the dinosaur … You had your time. 

 
Smith drar en lång harang om hans syn på Matrixvärlden och att människan inte är ett däggdjur 
utan mer likt ett virus som inte anpassar sig efter naturens ordning. Hur fort vi förökar, 
konsumerar och sprider oss överallt, likt cancer. ”Ni är en farsot och vi är botemedlet”, säger 
Smith. Han skickar ut de andra agenterna, tar av sig hörsnäckan och säger i smyg till Morpheus: 
 
S) Do you hear me Morpheus? I’m going to be honest to with you. I hate this planet. This zoo. 

This prison. This reality, whatever you want to call it, I can’t stand it any longer. It’s the 
smell, if there is such a thing. I feel saturated by it … I can taste your stink and every 
time I do, I fear that I’ve somehow been infected by it. Repulsive, isn’t it? I must get out 
of here, I must get free … Once Zion is destroyed, there is no need for me … I need the 
codes. 

 
Räddningen av Morpheus går ”våldsamt” bra och de hinner utbyta några ord: 
 
Neo) The Oracle … she told me. 
Morpheus) She told you exactly what you needed to hear. That is all. Sooner or later, Neo, 

you’re going to realize just like I did the difference between knowing the path and 
walking the path. 

 
Alla kommer tillbaka till Nebuchadnessar utom Neo som fastnar med Smith i Matrix. En kamp 
sker och Neo lyckas fly. I flykten från Agenterna får Neo en utgångsplats tillbaka till skeppet, 
rum 303, av Tank. Men väl framme möter han Smith innanför dörren och blir skjuten till döds, 
Trinity förlorar sin behärskning och säger till Neos livlösa kropp i Neb. 
 
T) Neo, please, listen to me. I promised to tell you the rest. The Oracle, she told me that I’d fall 

in love and that man, the man I loved would be the One. You see? You can’t be dead, 
Neo, you can’t be because I love you. You hear me? I love you! 

 
Hon kysser Neo och efter några kompakta minuter så slår han upp ögonen, han vaknar till liv 
rent fysiskt på Neb. och mentalt i Matrix. Ett mirakel har skett! Nu inser Neo till fullo att han är 
the One och all rädsla försvinner, han stoppar Agenternas kulor med tanken och de i sin tur blir 
rädda för första gången. Smith försöker i ett raserianfall attackera Neo men blir tillbakaslagen 
och till sist sprängd i molekyler efter att Neo rusat in i honom. Neos insikt i att han är ren 
mental/psykisk energi i Matrix spränger alla normer … och Smith. 
 
Slutscen och man hör Neos röst talar till A.I. och oss: 
 
N) Hi, it’s me. I know you’re out there. I can feel you now. I imagine you can also feel me. I 

believe deep down, we both want this world to change. I believe that the Matrix can 
remain our cage or it can become our chrysalis, that’s what you helped me to 
understand. That to be free, truly free, you cannot change your cage. You have to 
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change yourself. When I used to look out at this world, all I could see was its edges, its 
boundaries, its rules and controls, its leaders and laws. But now, I see another world. A 
different world where all things are possible. A world of hope. Of peace. I can’t tell you 
how to get there, but I know if you can free your mind, you’ll find your way. 

 
3.3 Matrix Reloaded 
Tillbaka till kriget mellan Maskinerna och Zions innevånare … och kring profetian om att en 
frälsare kommer för att rädda människorna. Morpheus står på sig om att låta Neo få fortsätta 
trots motstånd hos vissa och får så rådet i Zion med sig, en grupp på tolv äldre individer av båda 
kön och av alla ”färger”. Nebuchadnessar och dess besättning måste tillbaka till Oraklet för att 
finna Neos väg vidare in i förståelsen/insikten, hur han kan stoppa kriget och skapa fred och 
frihet. Innan dess får vi se Morpheus, Trinity, Neo m.fl. komma hem till Zion, där Neo sen möts 
av en folkhop med gåvor till honom, offergåvor och önskningar om att deras nära och kära på 
de andra skeppen ska klara sig. Och likt en skara troende vänder de sig till deras frälsare/räddare 
Neo, en äldre kvinna säger: 
 
Neo please. I have a son, Jakob, on board the Gnosis. Please watch over him. 
 
Senare hålls ett Tempelmöte i en stor grotta och Morpheus håller tal inför Zions jublande 
innevånare, om tro och vetskap. Efter det utspelar sig en flera minuter lång sensuell och extatisk 
dansscen fram. Alla deltar i hetta, svett och fysisk närhet, det varvat med en kärleksscen mellan 
Neo och Trinity i eget krypin. Bröderna W backar inte för den mänskliga intimiteten och de 
långa scenerna har fått kristna individer i USA att upprört skriva om det här37, hur hemskt det 
tycker att det är osv. Trilogin berör alltså flera tabun i den kristna världen, där sensualitet och 
halvnakna kroppar i en enda stor svettig jättedans lutar åt synd.38 För att inte tala om Trinitys 
och Neos helnakna kroppar (där inget intimt egentligen syns). Det som skulle kunna vara ett 
normalt, sunt och vuxet sätt att mötas och leva ut sin sensualitet på, på lika villkor, blir för vissa 
ett s.k. hedniskt sätt att vara. Motpolen till den här scenen är kanske folkhopen på Merovingians 
dansställe i Matrix, bland mask och läderklädda exhibitionisterna? 
 
Libertinism var ju ett utslag i den antika gnosticismen, av hur de såg på kroppen/materian, som 
en negativ del av Demiurgen. Man kunde hänge sig till vilka fysiska njutningar som helst 
eftersom kroppen vara ett fängelse och/eller obetydlig, den var inte helig. I trilogin blir 
uppdelningen gott och ont, ande och materia, mänskligt och omänskligt, medvetet och 
omedvetet i stället Zion vs. Matrix. Den sistnämnda vår värld i virtuell form. 
 
Neo blir kallad till Oraklet så besättningen på Nebuchadnessar far från Zion och ut i tunnlarna 
under jordens yta, ytan som maskinerna härskar över. Neo kopplas upp i dataprogrammet 
Matrix och beger sig till Oraklet men möts först av hennes skyddare, Seraph, som genom en 
kamp försäkrar sig om att Neo är Neo. Väl hos Oraklet följer en lång diskussion, bl.a. om att 
hon är del av ett annat slags kontrollprogram: 
 
Neo) … how can I trust you? 
Oracle) Bad news is there’s no way you really know if I’m here to help you or not … Just have 

to make up your own damn mind to either accept what I’m going to tell you or reject it. 
O) Candy? 

                                                 
37 Se t.ex. www.crossroad.to/articles2/2003/matrix.htm punkt 3. Ritual sex. Berit Kjos, som har skrivit en hel om 

Matrix, kan vara intressant att läsa för att få ett kristet perspektiv på trilogin. (4/7-04) 
38 Just att trilogin inte fokuserar på mänsklig synd, som den kristna Jesus ska frälsa oss ifrån, är ett tecken på att 

filmerna inte talar för det kristna budskapet. 
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N) Do you ready know if I’ll take it? 
O) Wouldn’t be much of an oracle if I didn’t. 
N) But if you already know, how can I make a choice? 
O) Because you didn’t come here to make a choice. You’ve already made it. You’re here to try 

to understand why you made it 
N) Why are you here? 
O) Same reason, (få fred) 
N) But why help us? 
O) I’m interested in one thing, Neo: the future … the only way to get there is together. 
 
Neo frågar om det finns flera program som henne, det gör det inte. Och de ”osynliga” 
programmen, som solen, fåglarna etc. fungerar bra, men allt tal om spöken, änglar, 
utomjordingar osv. är assimileringar av program som gör nåt de inte ska göra. Gamla uttjänta 
program som i stället för att bli raderade och återgå till källan, maskinernas huvuddator, väljer 
att gömma sig i Matrix. I det här fallet är änglarna rester av en svunnen tid och, med tanke på H. 
Bloom, skapade av källan/A.I. Alltså ingenting gulligt, sött och skyddande. 
 
Neo) The machine mainframe. 
Oracle) Yes. Where you must go. Where the path of the One ends. You’ve seen it in your 

dreams, haven’t you? A door made of light? (Neo nickar ja) What happens when you go 
through the door? 

N) I see Trinity and something happens, something bad. She starts to fall and I wake up. 
O) Do you see her die? 
N) No. 
O) You have the sight now, Neo. You are looking at the world without time. 
N) Then why can’t I see what happens to her? 
O) We can never see past the choices we don’t understand. 
 
Neo kan rädda Zion om han når källan, men då behöver han The Keymaker.39 Oraklet ger 
honom en adress till mannen som håller Nyckelmakaren fången, Merovingian, och Neo, 
Morpheus samt Trinity far dit. På väg till Merovingian (hissen stannar på våning 101) leds de 
fram i en exklusiv restaurang och som på en tron Merovingian själv, hans fru Persephone40 
samt andra medarbetare. Morpheus frågar efter Nyckelmakaren men Merovingian inleder en 
monolog om orsak och verkan, att det bara finns en universell sanning och det är kausalitet (likt 
vår traditionella vetenskapsbild). Han motsäger Morpheus tal om att allt börjar med ett val och 
säger att fritt val bara är en illusion: created between those with power and those without … och 
… all that matters is feeling. 
 
Hela action-reaction diskussionen som Merovingian för (och visar prov på) passar dock in i 
Matrixvärlden, det av Arkitekten konstruerade programmet, där allt är styrt och kontrollerat. Är 
man en marionett omedvetet styrd av en annan/högre makthavare eller är man en självgående 
och medveten individ med fria val? För Morpheus, Trinity och Neo ter det sig nog som för den 
gnostiska eliten, att med lite hjälp på vägen (här av Oraklet) inser och lär man sig bitvis hur man 
med ett medvetet och ”vaket liv” kan välja själv. Se bortanför det synliga och rationella. Likt 
Jungs individuationsprocess och/eller som en diskussion mellan troende och icketroende. 
 
Jag har kollat upp Merovingian och funnit att han tillhörde den Franska aristokratin, från en 
grupp av medeltida riddare, som påstod sig vara ättling till Jesus/Kristus (och att familjen hade 
                                                 
39 Nyckeln symboliserar befrielse, kunskap, mysterierna och invigning. En axelsymbol som omfattar alla krafter. 
40 Persephone var en grekisk gudinna som blev bortförd av Hades, till hans rike i underjorden. 
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den heliga Graalen i sina ägor?). Myten om den riktiga Merovingian liv och leverne får stå åt 
sidan här, för den påhittade. Han vet i alla fall om sin situation i Matrix och nämner också Ute 
lätt om de tidigare frälsarna före Neo. Merovingian är med andra ord ett gammalt program som 
likt en maffiaboss styr och ställer i den undre världen, i de flottaste och mörkaste kvarteren i 
Matrix. Han handlar med information och är mycket mäktig men som Oraklet sa, en man med 
makt som vill ha mer makt. Merovingian är girigheten själv. 
 
Mycket händer på vägen till källan/source, för alla inblandade från båda sidor, men tillslut 
kommer Neo fram till dörren av ljus och sugs in i ett runt rum full av monitorer. Ett rum med två 
dörrar och en stol, där en proper äldre vit man sitter. 
 
Neo) Who are you? 
A) I am the Architect. I created the Matrix. I’ve been waiting for you. You have many questions. 

Though the process has altered your consciousness you remain irrevocably human … 
N) Why am I here? 
A) Your life is a sum of a remainder of an unbalanced equation inherent to the programming of 

the Matrix. … an anomaly … I’ve been unable to eliminate from what is otherwise a 
harmony of mathematical precision. 

N) You haven’t answered my question. 
A) Quite right. Interesting. That was quicker than the others. 
N) Others? How many? 
A) The Matrix is older than you know. … this is the sixth version. … As you are undoubtedly 

gathering, the anomaly is systemic creating fluctuation in even the most simplistic 
equation. 

N) (Neo tänker argt - du kan inte kontrollera mig) Choice. The problem is choice. 
 
The One/Neo har, beroende på en anomali/avvikelse, kommit fem gånger tidigare. Varför fem? 
Tankarna går åt att de kanske syftar på de fem världsreligionerna och deras företrädare och här 
kommer den sjätte frälsaren, med ev. en ny religion/andlighet? Kanske … Obruten tid och rum 
hänger troligen ihop i maskinernas värld, men i Matrix fortsätter anomalin att komma tillbaka i 
olika versioner trots Arkitektens försök att radera ut den. Och som det står i texten, skapar 
”samlingen Neo” (anomalin) växelvisa rörelser och problem i hela system- 
kretsloppet/organismen. Den avvikelse som skapar ”samlingen Neo” är summan av en 
mänsklig ofullkomlighet, dvs. möjligheten att få och kunna välja själv. Det kan verka rörigt i 
början men texten fortsätter: 
 
Architect) The first Matrix was naturally perfect, a work of art. Flawless, sublime. A triumph 

equaled only by its monumental failure. The inevitability of its doom is apparent now as 
a consequence of the imperfection inherent in every human. … I redesigned it … I was 
again frustrated by failure. … The answer (på problemet) was stumbled upon by 
another, an intuitive program initially created to investigate certain aspects of the 
human psyche. If I am the father of the Matrix, she would undoubtedly be its mother. 

Neo) The Oracle. 
A) Please. As I was saying, she stumbled upon a solution whereby 99 percent of subjects 

accepted the program, as long as they were given a choice, even if they only aware of 
the 

choice at a near unconscious level While this answer functioned, … those that refused the 
program, while a minority, if unchecked would constitute an escalating probability of 
disaster. 
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Förenklat kan man säga att priset för att få Matrix att fungera blev en nedärvd svaghet, i 
programmet, pga. och i varje människas psyke. Det var Oraklets fynd i människans psyke, som 
fick nästan alla människoslavarna att till slut acceptera livet i Matrix. Att det gavs en 
valmöjlighet, om mest på det omedvetna planet. (Enligt gnostikerna var också psyket en del av 
Demiurgen, en del av ”fängelset”). Baserat på mänsklighetens tidigare groteskhet inbakat i 
Matrix, som Arkitekten uttryckte det, kunde programmet existera vidare. 
Choice/Valmöjligheten blev på så sätt fortsatt nedärvt i varje människas inre, även om mest 
omedvetet, och den 1 % som medvetet valde vägrade leva i/efter programmet. De blev 
rebellerna. (I ordboken står det, för att leka med språket som bröderna själva gör, betyder också 
choice urval, sortiment och the choice eliten, den/det/de bästa41 … alltså ”eliten” i Zion.) 
 
Architect) You are here because Zion is to about to be destroyed. 
Neo) Bullshit. 
A) Denial is the most predictable of all human responses. … this is the sixth time we have 

destroyed it and we have become exceedingly efficient at it. The function of the One is 
now to return to the source, allowing a temporary dissemination of the code you carry 
reinserting the prime program. After which you will be required to select from the 
Matrix 23 individuals, 16 female, 7 male, to rebuild Zion. Failure to comply … 
extinction of the entire human race. 

N) You can’t. You need human beings to survive. 
A) There are levels of survival we are prepared to accept. The relevant issue is whether or not 

you are ready to accept the responsibility for the death of every human being in this 
world. 

 
Arkitekten finner Neos reaktioner intressanta för att de inte helt överensstämmer med de fem 
före honom, Neos reaktion är inte allmänt altruistisk utan: 
 
A) … your experience is far more specific … vis-á-vis love. (Monitorbilderna visar nu Trinity i 

actionscener mot agenterna) 
N) Trinity! 
A) Apropos, she entered the Matrix to save your life at the cost of her own. 
N) No! 
A) Which brings us at last to the moment of truth, wherein the fundamental flaw is ultimately 

expressed and the anomaly revealed as both beginning and end. There are two doors. 
The door to your right leads to the source and salvation of Zion. The door to your left 
leads back to the Matrix, to her … As you adequately put, the problem is choice. 
Already I can see the chain reaction, the chemical precursors that signal the onset of an 
emotion designed specifically to overwhelm logic and reason. … blinding you … 

 
Neo går tillbaka ut mot Matrix och Trinity. Arkitekten fnyser och säger: 
 
A) Hope. It is the quintessential human delusion, simultaneously the source of your greatest 

strength and your greatest weakness. 
N) … I would hope that we don’t meet again. 
A) We won’t. 
 
Neo flyger tillbaka mot Trinity, som nu faller dödligt skjuten från en skyskrapa, och som genom 
ett mirakel räddar han hennes liv genom att ”helt enkelt” föra in handen i kroppen ta ut kulan ur 

                                                 
41 Nordstedts stora Engelsk - Svensk Ordbok (1993). 
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hjärtat samt ge hjärtmassage. (Syns digitalt) De har båda räddat livet på varandra en gång, tack 
vare kärlekens stora kraft, men sagan är inte slut här och döden kommer igen i M3. Senare 
samtalar Neo, Morpheus och andra om varför profetian inte stämmer (bara Neo kom till källan 
så skulle kriget ta slut), men maskinernas jätteborrar och spanare kommer allt närmare Zion och 
tiden är knapp. Neo säger att profetian var en lögn och att han hört (vill ej berätta från vem) att 
om de inte gör något inom ett dygn så kommer Zion att förstöras. 
 
Neo) The prophecy was a lie. The One was never to end anything. It was all another system of 

control. 
Morpheus) I don’t believe that. 
N) But you just said it yourself How can the prophecy be true if the war isn’t over. I’m sorry. … 

I swear it’s the true. 
 
Morpheus är både förbryllad, missmodig och bedrövad, men kan fortfarande inte fult ut tro på 
vad Neo säger. I sista scenerna sprängs Nebuchadnessar och besättningen möter spanare ute i 
tunnelsystemet, den enda förändringen är att nu kan Neo för första gången känna av dem. 
Känna A.I.’s vara/energi i de bläckfiskliknande spanarna och även stoppa dem av egen 
tankekraft, men faller efter det avsvimmad ner. Efter att de blivit upplockade på och av skeppet 
Hammers besättning, får vi även reda på att krigandet mot maskinerna i tunnelsystemet gått 
dåligt pga. förräderi bland dem. Allra sist får vi se Neo i någon form av koma och bredvid 
honom en avsvimmad Bane, den nye förrädaren. To be continued … 
 
Ingen en ny tanke inom gnosticismen, att Demiurgens skapade värld störs av en 
”utifrånkommande rörelse”, en som sätter fart på människornas medvetande mot insikt. Den 
andlighet som Sofia i smyg inlemmade i sonens skapade värld, gömd i människans inre. Kan 
man göra en liknelse mellan ”gnistan” och choice/valmöjligheten? Det är ju möjligheten till ett 
val som gör oss ”rörliga” s.a.s. Som gör det möjligt att välja en ny väg. Sen om den verkligen är 
fri eller inte diskuteras också i filmen, den blir friare ju mer medveten man blir om allt/et. 
Arkitekten är inte fri i sin vilja till total ordning, även fast han tänker att han är fri i sitt skapande 
som överordnad människorna. Total kontroll och ordning är bindande och omöjligt i 
utvecklingstänkandet. 
 
3.4 Matrix Revolutions 
Neo är fortfarande i koma och Morpheus känner på sig någonting, så han ber den som sköter 
datorn på skeppet att söka efter Neo i Matrix. Trots att Neo inte är uppkopplad till programmet. 
De finner honom inte som vanligt men tycker sig märka nått. De blir sen kallade av Oraklet som 
vägleder dem och mycket riktigt är Neos icke-fysiska vara/medvetenhet skiljd från kroppen. 
Neo har utvecklats och kan efter mötet med A.I.’s spanare likt en schaman lämna kroppen utan 
fysiska hjälpmedel/kablar, om än ofrivilligt än. Men han är inte i Matrix utan i en mellanvärld, 
mellan Matrix och Maskinvärlden … på en tågstation. Där möter han Sati, en indisk liten flicka 
(det sista exit-programmet), och hennes föräldrar Rama-Kandra och Kamala42 som offrar sig 
själva till Merovingian för dotterns överlevnad. De talar om kärlek, karma och att ge allt för 
den/det man älskar. 
 
Trinity och Morpheus blir ledd av Seraph (Oraklets ”skyddsängel”) till både Tågmästaren (som 
sköter Mobil Ave station där Neo är) och sen Merovingian. De tre tar en hiss ned till det mest 
dekadenta dansstället hittills i trilogin och på den röda knappen i hissen står det troligen 

                                                 
42 Alla tre namnen är anspelningar på indisk mytologi. Sati och Ramachandra är gudomligheter och Kamala var en 

kurtisan till Siddharta. 
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HELL43, den sista bokstaven är förstörd. Merovingian lovar att spara deras liv om de kan ge 
honom någonting i utbyte, någonting man inte kan ta … bara få: 
 
Merovingian) Bring me the eyes of the Oracle and I will give you back your savior. 
 
Trinity vägrar och hela scenen ändras från en omöjlig förhandling till att hon hotar skjuta 
Merovingian (alla hotar alla scen) om han inte släpper Neo, hon är redo att dö för kärleken. 
Merovingian säger något om att -tänk att kärlekens mönster ligger så nära vansinnet! Neo blir 
räddad/hämtad ur mellanvärlden och till Matrix, men på väg tillbaka till skeppet och kroppen 
sin förstår Neo att han inte kan ge sig av än. Han måste få träffa Oraklet igen, som en sista 
chans. Oraklet bakar kakor med Sati när Neo kommer (varför hamnade hon där?), Sati går ut ur 
köket och de två talar lite om vad som har hänt och hur de båda har förändrats. Neo är dock 
fortfarande inte på det klara med vad hans roll är: 
 
Neo) You helped me to get here, but my question is, why? Where is this going? Where does it 

end? 
Oracle) I don’t know. 
N) You don’t know or you won’t tell me? 
O) I told you before no one can see beyond a choice they don’t understand, and I mean no one. 

… 
N) Does that include what things to tell me and what not to? 
O) Of course not. 
N) Why didn’t you tell me about the Architect? About Zion and the ones before me? … 
O) Because it wasn’t time for you to know. 
N) Who decides it wasn’t time? 
O) You know who (hon nickar mot ”Känn dig själv” tavlan). 
N) I did. Then I think it’s time for me to know a few more things. 
O) So do I. 
N) Tell me how I separated my mind from my body without jacking in. Tell me how I stopped 

four sentinels by thinking it. Tell me just what the hell is happening to me. 
O) The power of the One extends beyond this world. It reaches from here all the way back to 

where it came from. 
N) Where? 
O) The source. That’s what you felt when you touched those sentinels, but you weren’t ready. 

You should be dead, but apparently you weren’t ready for that either. 
N) The Architect said if I didn’t return to the source Zion would be destroyed tonight. 
O) Please. You and I may not be able to see beyond our own choices, but that man can’t see 

past any choice. 
N) Why not? 
O) He doesn’t understand them. … To him, they are variables in an equation. One at a time, 

each variable must be solved, then countered. That’s his purpose. To balance the 
equation. 

N) What’s your purpose? 
O) To unbalance it. 
N) Why? What do you want? 
O) I want the same thing you want, Neo. And I’m willing to as far as you to get it. 
N) The end of the war. Is it going to end? 
O) One way or another. 
                                                 
43 Är det inte Hell = Helvetet på engelska, så är Hel också namnet på både dödsriket och dess gudinna i nordisk 

mytologi. 
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N) Can Zion be saved? 
O) I’m sorry, I don’t have the answer to that question, but if there is an answer, there’s only one 

place you’re going to find it. 
N) Where? 
O) You know where. And if you can’t find the answer then I’m afraid there may be no tomorrow 

for any of us. 
N) What does that mean? 
O) Everything that has a beginning has an end. I see the end coming. I see the darkness 

spreading. I see death. And you are all that stands in his way. 
N) Smith? (Oraklet nickar ja) 
O) Very soon, he is going to have the power to destroy this world. But I believe he won’t stop 

there. He can’t. He won’t stop until there’s nothing left at all. 
N) What is he? 
O He is you! Your opposite, your negative. The result of the equation trying to balance itself 

out. 
N) And if I can’t stop him? 
O) One way or another, Neo, this war is going to end. Tonight, the future of both worlds will be 

in your hands or in his. 
 
Oraklets örhängen har genom filmerna haft symbolen av Yin & Yang, hon och texten ovan är 
mycket buddistiskt influerad, och Neos mörka sida Smith får en att tänka på Jungs ”skugga”. 
Alla människors mörka och omedvetna sida som lurar i bakom hörnet och vill bli ”belyst”. Neo 
kommer tillbaka till skeppet och besättningen, samt till kroppen sin, och man får se Bane vakna 
upp i sjukrummet, ta livet av läkaren och fly skeppet. Samtidigt hos Oraklet ser man henne 
sända bort Sati med Seraph som skydd mot Smiths övertagande av andras liv/vara, vilket inte 
hjälper: 
 
Oracle) You are a bastard. 
Smith) You would know, mom. 
O) Do what you are here to do. 
S) Yes, mam. 
 
Smith, som genom att föra handen in i andra ”kopierar upp” dem till sig, tar över Oraklet också. 
Hon omformas/förändras och blir till synes en ny Smith, en till kopia av honom (lik ett virus). 
Hotet hon talade med Neo om är detta eviga kopierade Smith håller på med, mörkret sprider sig 
med honom/det och hotar ta över hela Matrix programmet. Neo har fortsatta inre visioner och 
syner om ytan på jorden och maskinvärlden, vilket utmynnar i att Neo och Trinity får ta Niobes 
skepp Logos för att åka dit. De andra människorna far hem till Zion, för att slåss mot 
maskinvärldens invasion av spanare och borrar. På Logos börjar nu saker att hända, Neo och 
Trinity som är på väg inse snart att de har en medpassagerare. Förrädaren Bane, som under en 
kamp med Neo visar sig vara Smith fast utan att tagit/raderat Banes skepnad. Rösten är Smiths 
och intentionerna likaså: 
 
Neo) Who are you? 
Bane/Smith) Still don’t recognize me. I admit it. It is difficult to even think in this rotten piece of 

meat. Stink of it. Feeling every breath. Suffocating cloud you can’t escape. (Han spottar 
lite blod) Disgusting! Look how pathetic fragile it is. 

N) What do you want? 
B/S) I want what you want. Yes, that’s it Mr. Anderson … Look past the flesh, look through this 

soft gelatin of cow eyes and see your enemy. 
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N) No, it can’t be! 
 
Neo förstår nu att detta är Smith och som Bane/Smith sa tidigare att skenet kan bedra. Smith har 
inte bara lyckats med att ta över andras kroppar och kopiera upp dem till sig utan även ta över 
en människas fysiska jag utan att ändra på fysiken. Både Smith och Neo har alltså utvecklats, 
båda kan mer och mer röra sig över gränserna för ”ett möte med sig själv”. Insikterna och 
medvetenheten växer fram smärtsamt. I den fortsatta kampen förlorar Neo sin syn och B/S tror 
sig ha vunnit, men mirakulöst ser Neo ändå. Han ser inte materian men väl materians energi, allt 
omkring honom lyser och glöder … av materians inneboende energi. 
 
Bane/Smith) I wish you could see yourself. A blind messias. 
 
Neo gör slut på krigandet genom att slå sönder/ihjäl B/S energi/kropp, och sen far Trinity själv 
manövrera skeppet mot maskinvärlden. Neo guider dock vidare med sitt nyupptäckta 
”ljussinne”, efter de inre visioner han tidigare haft. Uppe och ute på jordytan ser dom sen de 
enorma fälten med växande människobarn hängandes som puppor i grenar, men även städerna 
där maskinerna bor, på var sitt sätt. Olika synsätt där Neos kan liknas med kvantfysikens: 
 
Neo) It’s unbelievable, Trin. Light everywhere. Like the whole thing was built of light. 
 
De följer tre stora energiledningar och möter snart massor av spanare, Neo stoppar första vågen 
med tanke men orkar snart inte mer så de flyger upp över molnen. Törsta gången Trinity får se 
solen och en klar himmel, allt är vackert för tre sekunder, men Logos vänder pga. energibrist 
och de krockar med ett torn. Trinity har blivit genomborrad av flera metallrör och en sorgligt 
och kärleksfullt farväl utspelar sig, innan hon dör. Neo tar sig ur skeppet och börjar högt upp 
vandra på, som han ser det, energiljuset. Vi får också se den mörka stadens byggnader och 
arkitektur, den molntunga maskinvärlden helt utan organiskt liv. Både pampigt och 
skrämmande på samma gång. Upp framför honom kommer sen en stor maskin, som med hjälp 
av små flygande maskiner/spanare formar ett mänskligt ansikte i mitten. Neo börjar samtalet: 
 
Neo) I only ask to say what I’ve come to say. After that, do what you want, and I won’t try to 

stop you. 
A.I) Speak! 
N) The program Smith has grown beyond your control. Soon he will spread through this city as 

he spread through the Matrix. You cannot stop him. But I can. 
A.I.) We don’t need you! We need nothing! 
N) If that’s true, then I’ve made a mistake, and you should kill me now. 
A.I.) What do you want? 
N) Peace. 
A.I) And if you fail? 
N) I won’t. 
 
Samtidigt i Zion, som nu är en enda stor krigszon full av spanare och jätteborrar, stannar allt 
upp. Alla maskiner upphör med sin offensiv och tycks invänta nya direktiv, Morpheus förstår 
att Neo slåss för dem och det bara är att invänta resultatet av mötet. Neo blir så upplyft och 
inkopplad av flera kablar av A.I. till Matrix, för den sista striden mot Smith. Mötet kan sägas 
ske mellan mörker och ljus, medvetandet och omedvetandet osv. för att bli ett/enat. 
100 000-tals Smith står i skyskraporna och efter gatan där striden tar plats, men bara en (den 
riktiga?) Smith möter Neo i en strid utan like. Högt och lågt, inne och ute osv. Stridandet 
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upphör när de faller ner från skyn, ned från himlen på en gata. Neo är utslagen för ett tag men 
rör sig och fortsätter utmaningen: 
 
Smith) Why, Mr. Anderson? Do you believe you’re fighting for something? For more than your 

survival? Can you tell me what it is? Do you even know? Is it freedom or truth? Perhaps 
peace? Could it be for love? Illusions, Mr. Anderson. Vagaries of perception. 
Temporary constructs of a feeble human intellect trying desperately to justify an 
existence that is without meaning or purpose! And all of them as artificial as the Matrix 
itself although only a human mind could invent something as insipit as love. You must 
be able to see it, Mr. Anderson. You must know it by now. You can’t win. It’s pointless to 
keep fighting. … Why do you persist? 

Neo) Because I choose to. 
S) This is my world! My world! 
 
Neo blir nedslagen och slocknar igen. 
 
S) Wait. I’ve seen this. This is it. This is the end. Yes. You were laying right there, just like that. 

And I. I stand here, right here, and I’m supposed to say something. I say: ”Everything 
that has a beginning has an end, Neo”. (Neo vaknar till liv, kvicknar till och Smith är 
förvirrad). 

S) What? What did I just say? No, no. This isn’t right. This can’t be right. (Neo står på benen nu 
och Smith börjar vackla). Get away from me! 

N) What are you afraid of? You were right, Smith. You were always right. It was inevitable. 
 
Neo låter Smith köra handen in i sig, han låter sig övertas av Smith och blir kopierad likt alla de 
andra offren. Nu står det till synes två Smith nere i gropen på gatan de gjort, och Smith undrar 
om det är över nu? Neo/Smith nickar jakande men då får man se hur A.I. laddar den fysiske Neo 
med energi (?) som sen sprider sig till de i Matrix. Alla Smith blir mer och mer ”upplyst” inifrån 
och spricker till slut i molekyler, alla Smith ”dör” av ljuset inifrån och kvar i gropen ligger en 
ensam och avsvimmad kvinna … Oraklet. Hon kom tillbaka nu när Smiths grepp över henne är 
borta. Neo ligger till synes bortdomnad eller död i maskinvärlden, han kopplas ur från Matrix 
och blir sakta bortforslad av en maskin i Maskinvärlden. Men före det ser vi den scenen som om 
Neo skulle se den, i energiform, och helt lysande liknar han en ängel eller Kristusfigur. En totalt 
upplyst och strålande Neo som tydligen inte har dött. Alla i Zion förstår att Neos kamp för dem 
är över när spanarna försvinner tyst tillbaka in i tunnelsystemet, bort från människorna och 
jublet ekar ”Kriget är över”. Fred blir det också i Matrix värld, allt återgår till det tidigare och 
bilden/skapelsen/arkitekturen repareras. Sista scenen är när vi får se Arkitekten komma gående 
mot Oraklet i en fin park: 
 
Oracle) Well, now. Ain’t this a surprise. 
Architect) You played a very dangerous game. 
O) Change always is. 
A) Just how long do you think this peace is going to last? 
O) As long as it can (Arkitekten börjar gå iväg) What about the others? 
A) What others? 
O) The ones that want out. 
A) Obviously, they will be freed. 
O) I have your word? 
A) What do you think I am? Human? 
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Synkretistiska filmverk som det är kommer olika föreställningar och går, från att tydligt ha sätt 
gnostiska drag i M1 till mer buddism osv. tycker jag man här väver ihop det lite gnostiskt igen. 
Men med en skapare som går med på att fria (vissa?) människors medvetande, från illusionen 
Matrix och med det kontrollen över dem alla. Arkitekten går iväg, solen går upp och Sati 
kommer springandes med Seraph efter. 
 
Sati) We were afraid we might not find you. 
Oracle) Everything is okay now. 
Sati) Look, look (pekar mot soluppgången). 
O) Just look at that. Beautiful. Did you do that? For Neo? (Sati nickar). That’s nice. I know he’d 

love it. 
Sati) Will we ever see him again? 
O) I suspect so. Some day. 
Seraph) Did you always know? 
Oracle) Oh no. No, I didn’t. But I believed, I believed. 
 

THE END 
 

 34



4. Matrix - en ny form av gnosticism? 
 
Att filmverket har gripit tag i många människor ser man på nätet, där det fortfarande pågår livlig 
diskussion fem år efter den första filmen släpptes. Det är nog inte så konstigt heller eftersom 
trilogin handlar om så mycket som liknar och berör vårt sekulariserade samhälle idag, ett 
liberalt konsumtionssamhälle som ger allt utom en ”Ljusgud”. Dystopin i filmerna är så 
påträngande att den antika gnosticismens verklighet nästan känns banal ibland, så den 
pessimistiska livskänslan som var typisk för gnostikerna då är en realitet även här och nu. Jag 
kan hitta många paralleller mellan dåtidens djupgående förändringar, på flera plan, och 
nutidens (nästan omärkbara) paradigmskifte. Men kan man gå så långt att man applicerar dåtid 
på nutid? Det är ju som sagt en mångbottnad trilogi, om en framtid där den transcendenta 
(kristna) Guden tycks vara tyst, obetydlig eller ”död”. Det lilla ljus som lyser tycks komma 
inifrån människan själv och via hjärtats intuition till ett högre jag, inte utifrån en god 
skapare/demiurg. När jag läste igenom Valentinus tankesystem igen så förstärktes också 
känslan om att bröderna W använt sig av gnosticismen på ett medvetet plan, trots att de aldrig 
nämner ordet själv och svarar undvikande på en fråga om detta. Men hur det verkligen ligger till 
med den saker kan jag egentligen inte svara på, det kanske visar sig i framtiden. 
 
För att gör jämförelserna lite mer hanterlig och för att åtminstone ha någonting att förhålla sig 
till, så kommer jag åter att använda mig av gnostiska termer från H. Jonas bok.44 Det känns som 
att man behöver lite mer att gå på och under nästa punkt väver jag alltså ihop och gör en 
växelvis jämförelse mellan Matrix och den valentinska kosmogonin, för att se om de olika 
formerna passar ihop eller inte. Det finns mycket rent konkret som alla vet skiljer sig åt i fråga 
om kosmologi, astronomi och naturvetenskapen, mellan antik tid och nutid. Men det som 
fortgår och består är ändå människans inre längtan efter trygghet, närhet, kärlek, tro och hopp 
mm. Vi skiljer oss inte nämnvärt åt rent känslomässigt, det är bara den yttre versionen och 
ramverket som förändras och den yttre kontexten påverkar oss då som nu. Det var stor rörlighet 
över stora geografiska områden då, kulturer som fick undergå ett stort rike då som nu. Och det 
nu rådande riket är USA … den kultur och den värld där filmerna kommer ifrån. De flesta 
böcker och samtal om gnosticism tycks också kommer från Nordamerika, med kritiker likt Lee 
som påstår att hela deras samhälle är ”gnostiserat”. Det pågår alltså en skarp dialog (och 
monolog) mellan människor där, som både är för och emot gnosticismen, Man måste nog ha det 
här i bakhuvudet också, eftersom Matrixtrilogin är skapad av två amerikanska bröder. En kultur 
som breder ut sig och som Sverige starkt är påverkad och influerad av. Nog om detta, här 
kommer den fortsatta jämförelsen i sökandet efter det gnostiska i Matrix som nog är en form av 
nygnosticism! 
 
4.1 Likheter och olikheter mellan gnosticism och Matrix 
 
THE ”ALIEN” 
Gnostisk version -gnistan/the alien som existerar i människorna lever på/i en främmande 
planet och kosmos, fångad i materian. 
 
Matrix version - vi tillhör denna jord men är alienerade från vårt sanna jag (från vår kropp, själ 
och ande beroende på var man befinner sig i medvetandet). 
 

                                                 
44 Jonas, H. (2001) s. 48-91. 
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”BEYOND”, WITHOUT”, ”THIS WORLD” AND ”THE OTHER WORLD” 
G.v - människans sanna och verkliga hem ligger utanför denna värld, den existerar utanför det 
materiella. 
 
M.v - här tycks uppdelningen av den sanna och den osanna världen, ligga i enbart medvetandet. 
Matrix är osann och maskinvärlden samt Zion sann. Materian som sådan är inte problemet. 
 
WORLDS AND AEONS 
G.v - det finns från sju till 365 labyrintlika olika ”världar” (beroende på skola) att ta sig igenom 
tillbaka till ursprunget, Pleroma, sfärer där tid och rum existerar och där Arkonterna huserar för 
att hålla oss kvar på jorden … kvar i Demiurgens skapelse. 
 
M.v - här rör det sig om tre (fyra) olika tillstånd/liv, det omedvetna, det medvetna och det 
undermedvetna (=Jung). Eller: - ett fysiskt vaket liv (i Zion), - ett icke-fysiskt virtuellt vaket liv 
(i Matrix) samt - ett drömliv omedveten om de båda (i maskinvärldens ”kokonger” och Matrix) 
… total illusion. Man kan säga att de ”sovande” måste ta sig igenom två världar/stadier först, 
den i Matrix för själen/medvetandet och den för kroppen/materian maskinvärlden. Och sen 
kommer befrielsen/kampen från skaparen/AI, men mot vad mer än fred och frihet? Befrielsen 
från tid, rum och materia ligger inte på agendan. Det fjärde tillståndet/livet blir Neos 
upplysning (gnosis) och uppståndelse, han lever inte bara i den vanliga tredimensionella 
tids-rum världen och/eller mellan det vakna medvetandet i och ur Matrix. Hans fortgående 
förändring på det visas också tydligt genom trilogin, hans fjärde dimension/värld är ett fritt 
andligt sådant. Neo kan med tiden, ouppkopplad, röra sig fritt i Matrixvärlden och utanför 
kroppen utan att dö. 
 
THE COSMIC HABITATION AND THE STRANGER’S SOJOURN 
G.v - ”här och nu” är lika med en främlings vistelse i ett uppehållsrum, ett ofrivilligt boende 
som på ett dödens motell där både kroppen, jorden och kosmos är gnistan/oss främmande. 
 
M.v - ”uppehållsrummet” rent mentalt är Matrix självt. De vakna/upplysta förstår det här, och 
att jordens yta är i lika med döden, de i Zion är m.a.o. ofrivilliga fångar inuti jordens materia. 
 
”LIGHT” AND ”DARKNESS”, ”LIFE” AND ”DEATH” 
G.v - dualismen inom gnosticismen skiljer sig åt men den som passar bäst i jämförelse här är 
den av Mani, där ”den här världen” är en mix av både ljus och mörker. 
 
M.v - skillnaden mellan ljus & mörker, liv & död i filmerna är på flera plan klart dualistiska, 
men inte alltid lika tydligt ”gott & ont” som hos gnostikerna. Det var ju människorna som 
skapade maskinerna och AI till att börja med, och Neos blinda ögon ”ser” sen maskinvärlden 
som ett enda stort strålande ljus. (Andra influenser kryper in). 
 
”MIXTURE”, ”DISPERSAL”, THE ”ONE”, AND THE ”MANY” 
G.v - de från enheten/ljusguden utspridda och skingrade ”gnistorna” i världen, som bara blir 
fler genom födslar (mörkergudens önskan), är övervägande uppblandat i det mörka/materian. 
Frälsningen är lika med ett själv-återsamlandet av gudagnistor, innan, med och ihop med ”the 
One”. 
 
M.v - att samla ihop alla människor, eller så många som orkar ta sig igenom ett uppvaknande. 
Tillsammans innan, med och efter ”the One”, Neos frälsande roll är att stoppa mörkret/kriget 
för människornas överlevnad. 
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”FALL”, ”SINKING”, ”CAPTURE” 
G.v - vare sig ”utfallet” var en process från ljusets vilja att uppleva eller mörkrets kraft som 
”tog” ljuset med sig, så är människan både ett offer och en frälsare samtidigt. ”Fallet” efterträds 
av ”sjunkandet” ner i världen och kroppen (mer och mer ner i dimman/dyn) tills ”gnistorna” nu 
symboliskt är tillfångatagna. Det tycks inte vara en rent negativ bild utan mer ett konstaterande, 
kanske t.o.m. med en positiv känsla i det hela eftersom ”gnistan/anden” kan komma/kommer 
tillbaka till Ljuset. 
 
M.v - I Matrix kan man säga att människan har sjunkit så långt ner att maskinerna och AI tagit 
över dem totalt, på alla plan, och de vakna i Zion är ”tillfångatagna” långt ner i/underjorden. En 
psykologisk aspekt på det hela, med de olika medvetandestadierna a la Jungs psykologi, blir 
den själsliga och mentala ”fången”. Ungefär som reklamens och medians ”mörker” över våra 
medvetanden, vi (vissa) har fallit offer för det virtuella (Matrix) via TV, datorer mm. Är att de 
mest drabbade/fallna de som har insikt i sin försjunkenhet och sitt fall? Individer som 
Merovingian och förrädarna Cypher (M1)och Bane (M3)? Man kan ju fundera … 
 
FORLORNNESS, DREAD, HOMESICKNESS 
G.v - övergivenhet, ensamhet, fruktan och bävan samt hemlängtan … hos de ”vakna” som har 
insett sanningen och bara vill tillbaka till ursprunget (Sofia och Pleroma). 
 
M.v - det var en man (Cypher) som ångrade sin födsel/insikt och ville tillbaka till 
livmoder/Matrix, tvärtom kan man säga. Annars kan jag inte se någon direkt liknelse med den 
gnostiska tanken på övergivenhet och hemlängtan, eftersom trilogin inte ger oss ett gudomligt 
alternativ. Om man inte ser sitt egna ”uppvaknande” som gudomligt. 
 
NUMBNESS, SLEEP, INTOXICATION 
G.v - Hans Jonas beskriver det omedvetna/oupplysta tillståndet med känslor av att vara 
bortdomnad, stel, känslolös, förgiftad, berusad och sovande. Själen sover i materian och 
mänskligheten är ”sovandes” i denna värld, de t.o.m. älskar att ”sova”, vara ”berusad” osv. De 
som nyktrar till och tar till sig och i sig insikten/gnosis är de ”vakna”. 
 
M.v - här en mycket tydlig bild av hur illa det kan se ut och vara, inte bara i form av alla/alla fält 
av människor som ”sovandes” ligger i sina kokonger (helt stel och bortdomnad). Utan även 
deras s.k. liv inne i Matrix, för alla dessa negativa känsloyttringar tycks tillhöra Matrixvärlden 
och inte i Zion. 
 
THE NOICE OF THE WORLD 
G.v - hos Mandean en konspirationsteori. Att tillsammans med ”fyllan/förgiftningen” skapa ett 
så stort oljud/dån i världen att människorna inte hör ropet från Ljuset (”the call of Life”). Och 
att helt enkelt be/döva individen för sitt eget inre ljus, sin gudagnista. Lyckligtvis så blev 
”mörkrets” intention dubbeltydig, för dånet gjorde Adam omskakad och rädd. Så pass att han 
ville se varför och ha hjälp emot detta oljud. 
 
M.v - här kommer media bruset in igen och Matrix är det enorma dån som bedövar och dövar 
människorna i ”puppstadiet”. Det här virtuella dånet tycks inte störa eller väcka någon, förutom 
om för många fel i programmet dyker upp, likt ”oljud i dånet” som ovan. De få som reagerar på 
och funderar över avvikelsen/felet, blir räddade och hjälpta av rebellstyrkan. Neo vill också 
veta (han vet intuitivt) och ha hjälp i början. 
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THE ”CALL FROM WITHOUT” 
G.v - ”kallet” kommer oftast/jämt (?) via en röst, i en dröm eller i vaket tillstånd, till personen i 
fråga eller till hela världen ifall apokalypsen är nära. 
 
M.v - Neos ”kall” utifrån, kom först från rebellerna via hans dator … så klart! Däremot används 
telefonen som ett verktyg för att ge budskap/meddelande mellan dataprogrammet Matrix och 
Zions dator, det medium Oraklet använder för att ”kalla” på vissa individer. Neo har också fått 
”kall” via visioner och drömmar. 
 
THE ”ALIEN MAN” 
G.v - är den (man) som kommer med budet/kallet/ordet från den rätta Guden, likt Jesus som 
kom till jorden men i transcendent form för gnostikerna. Den Valentinska kosmogonin talar om 
en transformation av de medvetnas räddare (Adam som blev/vart frälsaren Jesus som tog 
formades till den transcendenta Kristus). 
 
M.v - någon direkt utomjording, från en helt annan värld, syns inte till i filmerna. Den enda som 
kommer med ett övermänskligt meddelande/budskap här är Morpheus till Neo, och sierskan 
Oraklet till dem som behöver det (i och utanför Matrix). Arkitekten kommer också indirekt med 
ett ”kall” efter Neo, via Oraklet, men han är inte en man av ljuset. Frälsarfiguren Neo, likt en 
”alien man” som kommer med ordet, existerar inte direkt trots att han är mest ”alien” här. Hans 
”ordande” sker i det tysta kan man säg, han predikar inte utan verkar i action. Men Neo liknar 
den gnostiske ”alien man” i sin transformation på flera plan. 
 
THE CONTENT OF THE CALL 
G.v - innehållet i meddelandet/kallet är dels ett uppvaknande från mörkret, det handlar om att 
minnas sitt himmelska ursprung, löftet om räddning och instruktionerna om hur man bör/måste 
leva i den här världen. Ibland är innehållet i meddelande kopplat till sin nära död. 
 
M.v - likt ovan får Neo stegvis inblick i hur det egentligen förhåller sig, hans uppvaknande sker 
både fysiskt och psykiskt/mentalt … från mörkret. Det sker för alla som inte längre är 
uppkopplade i Matrix, men Neos kall går ett steg längre än de andras. På ett sätt liknar det 
gnostiska innehållet mer det Morpheus får, med insikten på räddningen och instruktionerna hur 
de ska komma dit … hitta Neo och tro på honom. 
 
THE RESPONSE TO THE CALL 
G.v - som det står i Jonas bok upplever Adam sitt uppvaknande och informationen om 
verkligheten i akut terror, han skriker och river sina kläder i ren skräck och förtvivlan. Han 
förlorar all kontroll och bryter ihop. 
 
M.v - Neo tror knappt på informationen först utan blir både rädd, omskakad och svimmar av det 
han får se av verkligheten. Det tar tid och kraft för honom att inse och förstå. Speciellt 
”födelsen/uppvaknandet” ut ur kokongen blir till en verklig skräckupplevelse. 
 
Som vi ser finns det både likheter och olikheter mellan de här två berättelserna/verkligheterna, 
fast Matrixfilmerna inte tydligt lyfter fram och tala om religion … eller religiösa 
föreställningar. Det finns dock medvetet inbakat från brödernas sida (se Inledningen), ihop med 
mycket annat, sen beror det på ens egen verklighetsuppfattning hur man ser på trilogin. Är man 
en troende människa med kunskap om ens egen institutionella religion, t.ex. kristendomen, kan 
man tydligt se vissa likheter. Neo som Jesusgestalt/messias osv. om än i modifierad form. 
Filmverket har också rört upp många känslor på gott och ont. Men intressant nog hittar man 
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många likheter till vårt profana och sekulariserade leverne också, till de icketroendes 
verklighet. Nihilism t.ex. Man kan tyckas bo och verka i en kultur som till synes är utan 
andlighet eller religiösa föreställningar, saken är bara den att de icketroendes språkbruk och 
uppfattningar om livet och verkligheten levs utan religiösa ord. Talar man inte medialt öppet i 
de termerna, om en andlighet av idag som skulle passa in, finns/existerar inte en rumsren och 
passande religion för de profana människorna. De flesta ateister som sett filmerna rörs nog ändå 
av de mystika och övermänskliga inslagen, av Neos förmåga till en form av övermedvetenhet 
… hjärnans enorma förmåga till att överträda fasta former utanför materian. Och hjärtas 
vägledande energier/rörelser, det vi kallar intuition. Kärleken är mäktig och ingen är/var väl 
oberörd av den. Många delar av det mänskliga livet (och kanske döden?) är långt ifrån 
vetenskapligt bevisade idag, fast den rationella vetenskapen gärna talar om elektriska signaler 
och kemiska substanser som den enda förklaringen till vårt varseblivande osv. 
 
Det jag vill komma fram till är att - allt går inte att förklaras eller enkelt sägas vara gamla 
verklighetsföreställningar som har gått över till att bli myter, som sen används igen för nya 
”osanningar”. Folks inre längtan efter outtalade känslor och ”känningar” som sträcker sig 
bortanför det gripbara, är lika verkligt idag som då. De har bara förändrats i det yttre, i det yttre 
ramverket. Längtan efter en gudomlighet, vad man är kallar den och vilken väg man än tar för 
att försöka hitta den och den känslan (via Gud, gnistan, naturen, familjen, ekonomin, sex, 
droger mm), finns alltid där. 
 
Likheterna mellan den antika gnosticismen och de nygnostiska inslagen i Matrix tycks också 
väga över olikheterna, i alla fall genom mina glasögon. Och likheterna rent tidsmässigt, hur 
deras troligen tumulta tidsepok såg ut och våra västerländska samhälleliga förändringar ser ut 
idag, påvisar också många paralleller. Det kanske automatiskt blir så när en religiös form 
avbyts med en annan, med det/ett tomrum emellan där vi tycks hänga i luften utan fasta former 
och fast mark under fötterna s.a.s. Det skulle dock ge mer substans/djup till den ovangjorda 
jämförelsen, och uppsatsen, om man även plockade in Mani och andra gnostikers system. Man 
får ta det här arbetet som ett steg i analysen, vara kritisk och undrande, men det finns enligt mig 
klara likheter mellan den gnostiska läran, Matrix och dagens mediautbud. 
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5. Egna associationer och funderingar 
 
Här kommer ett försök att brett sammanföra gnosticismen, nygnosticismen och det nygnostiska 
i Matrix filmerna till något eget, vad jag har hittat och inte hittat, förstått och inte förstått. Det 
finns egentligen mycket att orda och spekulera om, men det går ju inte så jag håller mig lite till 
den form jag tidigare använt … vissa nyckelord. 
 
Heimarmene, eller ödestro, som vi tittat på tidigare kanske får fler anhängare nu bland de som 
sätt trilogin? Skoja Ute men sanningen är den, att bland de nyandliga rörelserna, spec. inom 
New Age, är det mänskliga ödet ett vedertaget begrepp. Människans roll här på jorden är likt en 
elevs, en återkommande andlig skolning i varje liv individen lever. Det ligger i var och ens öde 
att på kära ”Moder jord” arbeta och lära sig bli helare och harmoniskare med helheten … för att 
vi själva har valt det. Så här skriver en frontfigur inom New Age, Kristina Wennergren: 
 
… jorden (är) en liten cell i ett större sammanhang, i kosmos levande kropp. … Jorden är en 
levande organism. … jorden reagerar på vår missköt sel av den.45 

”Precis som människokroppen är planeten jorden en levande varelse, ett individuellt liv. … 
Jordytan år hennes hud.46 

Människan är en skapande varelse. Den intelligens som skapade hela universum finns också 
inom varje människa och därmed är också människan en skapare. Med sin fria vilja skapar hon 
det hon vill ha …47 

”själens syfte” … Enligt den esoteriska läran är vi här för att resa oss i vibrationsnivå, arbeta 
med vår karma och fullfölja vår ”dharma” … genom att släppa vår rädsla, utveckla oss genom 
de talanger vi har och uttrycka kravlös kärlek Själen är det som håller ihop kropp och ande.48 

 
Wennergren visar tydligt hur ett nyandligt tänkande kan låta och visst finns det paralleller till 
det gnostiska tankesättet, med vår inre koppling till ”intelligensen” och människans inre 
utveckling och skapande. Men det finns skillnader också. T.ex. Jorden, som hos de antika 
människorna före och utanför det monoteistiska, är en ”god moder” som vi kan interagera med 
(igen). Och: Materian är en del av den universella, levande och ”goda” helheten. Som jag ser 
det gick heimarmene från att kunna vara en positiv medarbetande ”naturlag”, till ett totalt 
negativ begrepp med gnosticismens Demiurgen och konkret Mose lagar (via det judisk-kristna 
arvet) mm. För att till i dagens nyandlighet bejaka det ”materiella” … och kvinnliga igen. 
Matrixtrilogins synkretism tycks gälla på dagens nygnosticism också, för gnosticismen har 
under bara detta århundrade, eller mindre, starkt moderniserats. Kanske för att den 
monoteistiska och patriarkala religionen har förlorat fotfäste i vårt sekulariserade samhälle, det 
finns nu utrymme för ny/gamla tankar att förklaras och förändras till att passa nuet. 
 
Jag tycker nyandligheten på flera sätt talar för det kvinnliga i människan, som C. G. Jungs 
anima och animus49, nyandlighetens tal om människan som skapande varelse oavsett … och 
materian/jorden/kroppen som del av den gudomliga planen. Matrixtrilogin talar både för och 
emot jord och kropp, de vakna i Zion tycks ha ett gott förhållande till det/den medan budskapet 
ligger i att befria de omedvetna och Neos ande från det/densamma. Det kan kanske vara och 
kännas lite bakvänt det här med kvinnlighetens (yin) framtoning, med tanke på ”den fallna 
Sophia” och att manlighet (yang) var normen med Ljusguden/Fadern och frälsaren 

                                                 
45 Wennergren, K. (1993) s. 191-2. 
46 Ibid. s. 195. 
47 Ibid. s. 424. 
48 Ibid. s. 411. 
49 Anima är mannens feminina aspekt och Animus kvinnans manliga aspekter. 
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Kristus/Jesus. Å andra sidan var de antika gnostikernas religionsutövande unisex, viken som 
skulle göra/vara vad lottades ut och alla kunde ta prästens roll. Alla bar de på ”gnistan” och alla 
kunde de bli ”pneumatiker”. Dock kunde frälsaren (som i Matrix) bara vara en man, någonting 
annat har jag varken läst eller sett hittills. Matrixtrilogin är dock till mångt och mycket ett 
patriarkalt verk och Trinity, som om än är tuff och orädd (yang), har mycket rollen av den 
”heliga anden/treenigheten” (yin) som offrar sig för frälsaren/Neo och kärleken. Som en liten 
avslutning om maskulint/feminint står det så här på ”Svenska Gnostiska Bibliotekets” hemsida, 
skrivet av Gordon Sandgren: 
 
Sophia (kvinnligheten), som i det naturliga samhället var likvärdig med Kristus (manligheten), 
trängdes undan av draken (det nya manliga härskarväldet) och härmed inledde en lång period 
av ett mansdominerat samhälle … Den kvinnliga aspekten ”intuitionen” som den felande 
länken till helheten, fick gömma sig i symbolik och mystik …50 

 
Det här är kanske Ute långsökt men i mitt sökande efter de dubbla budskapen i rollfigurernas 
namn, hamnade jag i Gamla Testamentet om Nebukadnezzar. Han var en babylonisk monark på 
500-talet före vår tideräkning och dyker upp i den judiska traditionen som den kung som 
tillfångatog hebréernas profet Daniel. Det finns alltså en del om Nebukadnezzar i Daniel/GT. 
Konungen hade haft en profetisk dröm och det blev Daniel som till slut fick tolka den. En dröm 
om en stor bildstod, som uppifrån och ned var uppdelad i guld, silver, koppar och järn med 
inslag av lera. Daniels tolkning handlade om fyra riken i fallande grad, det ena ringare än det 
andra: 
 
Ett fjärde rike skall ock uppstå och vara starkt såsom järn, ty järnet krossar och sönderslår allt 
… Men att du såg fötterna och tårna vara delvis av krukmakarlera och delvis av järn, det 
betyder, att det skall vara ett söndrat rike … delvis starkt delvis svagt. Och att du såg järnet 
vara blandat med lerjord, det betyder, att väl en beblandning där skall äga rum genom 
människosäd, men att delarna likväl skola hålla ihop med varandra, lika lite som järn kan 
förbinda sig med lera.51 

 
Att människan är skapad av lera/jord enligt GT minns nog de flesta och att temat i Daniel 
egentligen handlar om Nebukadnezzars omvändelse till judendom och den judiska gudens 
evighet, vet kanske en del. Men det jag drogs till blev en (min) liknelse mellan Maskinvärlden 
och järnriket … järnriket som var det sista i raden av fallande riken. Det här sista riket av järn 
liknar maskinernas värld så till vida att de är byggda av samma ämne, hård metall, ”järn som 
krossar och söndrar” likt borrarna i M3. Men med en inblandning av lera, människokropparnas 
alla energier, bär järnriket också på en ”svaghet”. Mjuka och formbara kroppar som alstrar 
organisk energi och maskinerna ”lever av”, människosäd som sprider livet vidare och som kan 
odlas i ”kokonger”. Det är som det står i bibeltexten en (symbiotisk) beblandning som inte kan 
hålla ihop i längden. Kriget mellan Maskinvärlden och Människovärlden gick ju också i en 
sjätte version i Matrix. Det är bara att invänta en fjärde Matrixfilm om vi ska se om hypotesen 
stämmer, kommer en Gud att rädda Zion och mänskligheten, kommer det att bli en ”grand 
finale” i en M4? 
 
Det intressanta med vår kultur, som så mycket bygger på en judiskt monoteistisk tro (och 
utvalda folk), är att så mycket hänger ihop. Helhetsföreställningar som splittrat lever vidare i ny 
skepnader, komna från samma fundament och som vi är så blinda för. Hur de direkt och indirekt 
påverkar vår kultur idag, indirekt för vi har så lite religionskunskap kvar. Vi tror oss vara mer 
                                                 
50 http://www.sgb.has.it/ (25/7-04) Se under Gordons Nycklar. 
51 Daniel 2:40-43. Bibelutgåvan är från 1950, därav det ålderdomliga språket. 
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eller mindre sekulariserade och trolösa, men den kulturella historien går alltså modifierat 
vidare. Människor skyller också ofta på att religionerna har skapa en massa hemska krig, som 
om religion var något helt abstrakt utanför vår kontroll, medan den religiösa föreställningen 
egentligen är en del av hela människans kultur. Hur den än ser ut och hur vi än använder den. 
Det är som AniM berättar för oss, en skapelse av människan själv. Maskinvärlden/Järnriket och 
robottorna var en skapelse av människan, de/vi skapade den egen verklighet som blev overklig 
till slut. Så att bli medveten om vår ”skugga” och alla våra dolda (mirakel-) sidor är kanske en 
poäng med trilogin?, att få insikt i vårt eget psyke som sökandet förhoppningsvis ger. Att ta 
ansvar för vår egen skapelse, vårt eget skapande i det inre och det yttre. Matrixtrilogin är hur 
som helst ett mischmasch av olika religionsformer, både de traditionella (statisk) och deras 
underströmmar (rörliga) som t.ex. gnosticismen, ihop med dagens nya syn på teknologi, 
astronomi, filosofi och psykologi. En ny helhetsföreställning! 
 

Människan är vad hon tror på 
Anton Tjeckov 

 
5.1 Nya föreningar 
Flera teman går igen genom filmerna och ska man försöka leta efter nyckelord blir de nog: val, 
ödet, mirakler, o-, med- och undermedvetande, intuition, tro, hopp & kärlek, kropp & själ, 
förnuft & känsla. Men även outtalade ord som dualism, magi, tal/mystik, metafysik mm. Ett 
viktigt ord (och kanske det mest sagda?) är ändå choice, att välja själv. Välja att gå vidare eller 
stanna kvar, välja att gå bortanför det vi inte vet eller inte och fånga modet att välja. Att det 
individuella och fria valet är en stor och viktig del av det amerikanska samhället vet vi redan, 
freedom to … det och det. Men i trilogin poängteras det att ”ingen kan se bortanför ett val man 
inte förstår”, man kan inte medvetet göra ett val bortom det man inte vet. Därför behöver man 
ibland tron som Morpheus, för att gå vidare och utan honom hade de ju varit förlorade sa 
Oraklet. Nu handlar Morpheus tro inte om en yttre gudomlighet, en gud avskiljd från 
människan, utan han hittar sin tro och gudomliga vägvisare intuitivt i sitt inre. ”Gud” är inom 
honom och hans abstrakta ”magkänsla” leder honom i hans tro på att hitta deras frälsare, Neo. 
Ramberättelsen i trilogin är som hos gnostikerna ett enda stort mörker som de försöker 
undkomma, så kanske kan man likna choice/val med ”gnistan” nu när de kan göra ett 
medvetet/vaket val. Gnistan = Valmöjligheter? 
 
Tittar man på genren som sådan faller nog Matrixtrilogin under Soft Sci-Fi, där den tekniska 
vetenskapen är mer diffus än människans beteende och känslor. Filmerna handlar alltså mer om 
(irrationell) psykologi än (rationell) teknik än vanliga SF filmer, även fast alla hårdkokta 
actionscener biter sig fast på näthinnan. Utan alla religiösa, symboliska och mytologiska inslag 
och röda tråd, skulle det här verket inte diskuteras så hett på nätet som det görs idag. Men å 
andra sidan skulle inte vi kunna föra denna gränslösa diskussion utan datorns hjälp heller, 
tekniken är och förblir grunden för SF. Tittar men lite historiskt på SF genren så räknas J. 
Vernes ”Från jorden till månen” från 1874 och H. G. Wells ”Världarnas Krig” från 1898, till 
grundarna av SF-litteraturen. Men som självständig genre räknas SF-litteraturens start till 1926 
när tidskriften ”Amazing Stories” kom ut i USA. SF litteraturen har sen förändrats från 
50/60-talets utomjordingar till 80-talets Cyberpunk, pga. datorteknik intåg. SF filmerna följer 
också teknikens utveckling och i Matrix har filmerna tagit oss bortanför människans skapande 
av den. Tekniken tog kontrollen över skaparen, vilket många tycker media tekniken har gjort 
idag. Jag tycker man allvarligt ska fundera över det här, speciellt som vissa använder sig av ett 
förgudande över skapelsen. SF genren kan få oss att reflektera över vad vi håller på med idag. 
Vad finns kvar då, efter allt elände Matrix beskriver? Jo vårt inre liv/livsöde, människans 
psykologi på olika plan där andligheten till slut blir en realitet (igen). Realiteten i Matrix liknar 
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också den gnostiska dualismens uppdelning mellan gott och ont, mellan kropp och själ, 
andligheten har blivit psykologiserad. Har man ingen yttre kontroll får man utveckla sin inre 
kontroll, om medvetande ska överleva och utvecklas. Och i vårt sekulariserade samhälle 
kommer, som sagt, de religiösa/andliga budskapen ut i ny medial tappning. Matrix har ju också 
politiska budskap, tvetydiga men ändå, ett är att alla ”icke-vakna” människor blir matade med 
samma overkliga verklighet, Matrix. Alla ”bedövade (vi) lever” också i ett liberalt 
konsumtionssamhälle, med den marknadsekonomi vi har idag. Men att de inte är fria i egentlig 
mening, de verkligt fria (i Zion) lever under helt andra förhållanden. Det är extrema 
förhållanden som står emot varandra, att ha en vara, bli en vara eller vara en vara. 
 
Återgår vi till den mänskliga psykologin och som bröderna Wachowski själva sa att filmerna är 
Jung till hjärtat, så gjorde jag några parallella föreningar mellan Matrix rollfigurer vs. Jungs 
arketyper. På sidan elva i ”Svar på Job” skriver Jung ”Själen är en autonom faktor” och menar 
att det både finns fysiska och själsliga sanningar (den sista utanför naturvetenskapens område). 
Själens sanning/verklighet ligger på ett metafysiskt plan, de innehåller arketyperna och allas 
själar delar på det kollektiva medvetandet på ett omedvetet plan. I hans bok ”Svar på Job” gör 
Jung sen en egen psykologisk analys av Jobs/människans möte med Jahve/gudomen och 
tvärtom, Jahve är ingalunda allvetande här eftersom han inte äger självreflexion som Job gör. 
 
Men vad äger människan som Gud inte redan förfogar över? På grund av sin litenhet, svaghet 
och försvarslöshet gentemot den Mäktige, besitter hon … ett något klarare medvetande grundat 
i självreflexion: hon måste, för att kunna bestå, ständigt vara medveten om sin vanmakt 
gentemot den allsmäktiga Guden.52 

 
Tänker man på Neos möte med A.I. i slutet av M3, i sin litenhet och svaghet som Job, så är A.I. 
lika amoralisk och omedveten om sin ”mörka frånsida” (Smith?) som Jahve är här. Jahve i 
Jungs bok vill bli människa samtidigt som han förtrycker och ser ner på Job, Job står på ett sätt 
för gudens start av självreflexionen. I motstånd måste man se det dualistiska i varat, ungefär. 
Neo utmanar också A.I., för allas överlevnad mot Smith/Satan/Skuggan (?), som formar ett 
ansikte mot honom och ryter ”Vi behöver inte dig! Vi behöver ingenting!”. Den allsmäktiga är 
inte allvetande och likt Jahve har inte heller A.I. en härkomst, de är fria från biografiska 
släktleds öden och liv (som t.ex. de gr. Gudarna hade). Så trodde sig Demiurgen också vara fri 
från en överhet, till att börja med … de har och tror sig inte behöva ha en moral. Arkitekten i 
Matrix tolkar jag som den visuella formen av A.I. (det är ju ändå en film, en visuell produkt), 
Arkitekten blir till en skapad, gudomlig, manlig aspekt av intelligensen lik Demiurgen. Och om 
Oraklet kan liknas vid den synliga formen av Sophia, Visheten, så blir det här metafysiska 
dramat mellan Arkitekten, Oraklet och Neo en spegling av det fysiska dramat som pågår nere i 
jorden … i Zion. 
 
Det mänskliga och materiella dramat mellan Morpheus, Neo och Trinity (Fadern/Johannes 
Döparen, Sonen/Jesus och Heliga Anden/Maria Magdalena) pågår alltså samtidigt som deras 
(andliga) arketyper Demiurgen, Sophia och Messias leder utvecklingen framåt. 
 
Kan inte heller låta bli och tänka på Matrix som en form av kollektivt o/medvetande, ett dubbelt 
kollektivt o/medvetande kanske? För människorna i Zion bär också på sina arketyper, det syns i 
rollfigurerna där t.ex. Morpheus är den religiösa vägvisaren likt Johannes Döparen mm. 
Kärleken mellan Neo och Trinity kan också liknas vid ett Heligt Bröllop (= Hieros Gamos) från 
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början till slutet i M3, det är en kärlekssaga där kärleken vinner fred och frihet via offer. Den är 
både fysisk, psykisk och andlig, den väcker upp både gnosis och livet till liv i sina deltagare. 
 
När det gäller Smith blir han för mig Arkitektens skuggsida, eller projicerade frånsida som Jung 
uttrycker det. Smith kan ses som allas skuggsida eller personifikationen av vårt ego, han är den 
rena andlighetens baksida med sin cynism och avsky för mänskans fysik, psyke och själ. Som vi 
sett är han också Neos frånsida, de två är ett likt Yin & Yang, men i stället för att harmonisera är 
de varandras fiender som dras till varandra. 
 
Ibland får jag en känsla av att allt som har med mänsklig kreativitet och individuella uttryck, i 
sin längtan efter att få uttrycka det gudomliga i livet, är till problem för det statiska. Att 
människor med vilja till likriktning, makt och kontroll (för vad?) och de etablerade 
storsystemen för massorna, är emot frihet över lag. Kultur är rörelse och hur ser den kulturella 
rörelsen ut bland folk idag? Man får lätt en känsla av stagnation i brist på frihet och rörelse, folk 
har kanske fastnat och är handlingsförlamade pga. likriktningen. Religion och konst är 
besläktade med varandra och båda kräver frihet för att kunna fortleva och utvecklas, det är 
kanske här det heretiska dyker upp. Precis som i antiken när Alexander den Stores rike styrde 
och ställde i det yttre livet, i stora mått. 
 
De antika gnostikerna stod för eget skapande, för rörelse och utveckling, det var till och med ett 
krav hos Valentinus att skapa en egen förståelse och ett eget berättande om sina insikter. Det 
fanns inga böcker/skrifter som var givna för alltid, inga statiska berättelser om Gud eftersom 
Gud var tvungen att upplevas och förstår själv, utifrån ens egna premisser och i ens egen 
kontext. 
 
Det jag vill komma fram till är att det inte är så konstigt att filmer som Matrix dyker upp på den 
västligt kulturella arenan idag, jag tolkar det som att människor längtar efter inre rörelse och 
frihet. Människor vill också utvecklas och få känna sig delaktiga i någonting större än det stora 
statiska, de längtar efter en inre andlighet som innehåller någonting meningsbärande. Som att 
söka och finna sin ”spirit”, sin själagnista, sin del i Självet osv. Nu när vi ”ska” leva i och med 
en obesjälad natur utan gudars inblandning, utan myter, riter och symboler, i vetenskapens 
namn. Maskinerna både befriar och binder oss, datorn både för oss närmar och fjärmar 
människan från varandra. Ett sant utbyte sker kanske bara i direkta möten? 
 
5.2 Andras tankar och verk inbakat i Matrixtrilogin 
Om boken ”Simulacra & Simulation” av den franska sociologen Jean Baudrillard (en stor 
kritiker av den amerikanska kulturen), fick jag gå in på nätet för att hitta betydelsen av varför 
bröderna W tagit med denna boktitel. Varför On nihilism kom med förstår jag bättre, det är 
typiskt för vår tidsanda och likaså för människorna som tror sig leva i vår tid, dvs. de nedsövda 
och uppkopplade i Matrix. Nihilism (av lat. nihil intet.) är en åskådning enligt vilket det inte 
finns några obestridliga sanningar, värden eller normer.53 Precis som de antika gnostikerna 
troligen tänkte kring och om vår värld, den här världen. Skillnaden ligger i att dagens nihilism 
är utan Gud, utan Pleroma och utan föreställningen/bildväven av det gudomligas vara. Det blir 
som att gå från Vem är du egentligen? till Vad är du egentligen? Vår tids nihilism har att göra 
med den framväxande naturvetenskapen och industrialismen, dvs. den nya människosynen 
(med Darwin) och maskinernas utveckling. Det ”yttersta dagen” kom aldrig och väntandet på 
Jesu återkomst byttes ut mot en form av depression, tiderna förändrades och känslorna 
pendlade. Men i dagens sekulära och profana nihilism finner vi känslor av alienation, 
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pessimism, maktlöshet, storhetsvansinne, melankoli, ofokuserad vrede och våld, misstro mm. I 
bristen på känsla av sammanhang, samhörighet och delaktighet samt tro på en högre ordning 
och mål och mening med livet och döden, beskriver vissa vår nihilism som liknande den för 
2000 år sedan. Den tid då stora förändringar pågick och gnosticismens nihilism rådde, där hela 
skapelsen var ett fall/förfall. 
 
Gud är död! sa Sartre och om en skrivare på nätet har rätt, så finns ett citat från Heidegger i M1 
(sagt av Morpheus till Neo i Ml): 
 
You have come because you know something … this feeling that has brought you to me.54 
(Samma källa skriver) Baudrillard like to think that when you peel the mask from the language 
of power, what you see is not the truth revealed- but another mask.55 

 
Hur mycket värde man ska lägga in i den texten vet jag inte, anonym som skrivaren är för mig, 
men det är intressant att Heidegger och Sartre kommer upp i både böcker och på nätet kring 
sökorden: nihilism, Matrix, gnosticism (och nutida samhällskritiker som nedan). 
 
Tillbaka till ”Simulacra & Simulation”, så är denna USA kulturkritiska Baudrillard ute efter hur 
de/vi blir manipulerade av masskonsumtion och media. Hur en påhittad värld blandas upp med 
det verkliga och skapar en ny ”hyperrealitet”, ett uttryck han använder. Tre svenska uttrycker 
det så här: 
 
En hyperrealistisk värld är en värld uppbyggd endast kring simulationer och saknar ursprung 
och verklighetsförankring, precis som alla objekt vi ser på dataskärmen saknar en enkel fysisk 
referent.56 (Matrix = hyperrealistisk värld) 
Han [Baudrillard] menar att samhällsinstitutionerna har dränerats på mening och det enda 
som förefaller verkligt är det som representerar verkligheten i form av tecken och symboler; 
verkligheten har övergått till hyperverklighet i ett integrerat, självproducerat universum av 
simulacra, d.v.s. kopior eller representationer av objekt eller händelser. Kort sagt: den 
simulerade verkligheten är mer verklig än den verklighet som simuleras.57 Baudrillard 
använder Disneyland som modell för det här, och Per Strömberg fortsätter: 
Men frågan år inte huruvida Disneylands föreställningsvärld är sann eller falsk, menar Jean 
Baudrillard, för Disneyland är ingen avbild av Amerika. Disneys fantasivärld har i stället 
uppgiften att få oss att tro att resten av Amerika är verkligt, när landet i själva verket lever i en 
hyperverklighet. Det handlar inte längre om att låtsas, eftersom illusionen i sig konstruerar 
verkligheten. Vi är alla deltagare i en gigantisk verklighetsshow, hävdar Jean Baudrillard.58 

 
Strömberg ser J. Bs kulturkritik som både elitistisk och eurocentrisk och att han gärna 
mystifierar vår samtid, och skriver: 
 
Det är i min mening den avancerade teknologin i kombination med den allt mer drivna 
exploateringen av bilden som har utvecklat nya typer av simulacra inom turismen.59 

 

                                                 
54 www.dmc.mq.edu.au/mwark/warchive/cv/columns/cv-oz-baudrillard.html (4/7-04) 
55 Ibid. 
56 www.socbetbib.lu.se/epubl/socpdf/SOC02014.pdf. Sid.5 (4/7-04) 
57 www.gstromberg.nu/DAGDROMMAR.pdf DESIGNADE DAGDRÖMMAR, av Per Strömberg. (4/7-04) 
58 Ibid. 
59 Ibid. 
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Vår media blir här till en form av kontrollerade tankar, de erbjuder oss den verklighet vi sen tror 
oss leva i och skapar våra drömmar till förmån för … egennytta för vissa (för maskinernas 
energikälla i trilogin). All konstruerad input läggs till den output vi redan känner till med våra 
sinnen, dvs. det vi (tror) se, höra, smaka, lukta och känna med våra sinnen av världen/naturen 
utanför. Matrix blir nästa steg, för de teknologiska bilderna tas inte in genom våra fem sinnen 
längre utan matas in direkt i hjärnan. Det blir den totala kontrollen av vad vi tror på och 
simulatorn Matrix inte bara efterliknar våra liv, vår miljö och tidens förlopp, utan har även 
tillintetgjort all sann kontakt med vår intuition. Gud är verkligen död här eftersom Maskinerna 
inte ens vet vad orden Gud och andlighet betyder i mänsklig mening. Maskinerna, söm visar sig 
vara delar i kontakt med hela sig själv (en form av helhet), är på så vis verkligen lätt att 
identifiera med Demiurgen. Den nya självförgudningen av människan, som det säga om den 
andligheten idag (t.ex. New Age mm.) har tagit steget vidare, till en nygnostisk version av 
Demiurgen skulle man kunna säga. Min egen enkla översättning av ”Simulacra & Simulation” 
blir ”låtsaskopior/låtsasbilder” av verkligheten, som den mycket avancerade teknologin Matrix 
skapar … 
 
Föra att förstärka det här med teknologin skriver Staffan Lööf från Inst. Bibliotekshögskolan i 
Borås så här: 
 
Flera inlägg går ut från visioner om intelligenta datorer, bildtelefoner och annat som i olika 
sammanhang fått symbolisera utveckling, framgång och framtid. Jean Baudrillard, däremot, 
menar att när människan tänker ut eller fantiserar om intelligenta maskiner så bottnar det i en 
bristande tro på den egna intelligensen. Han jämför industrisamhällets maskiner med dagens 
datorer och system. I det förra fallet var det ingen tvekan om gränserna mellan människa och 
maskin. Baudrillard hävdar att det farliga med det genomdigitaliserade samhället ligger i att 
människan i allt större utsträckning tvingas leva i symbios med maskinen. Vilket i 
förlängningen skapar en fysisk och psykisk förkrympt människa, som i likhet med dem som 
levde i Platons grotta tror att verkligheten är skuggor på väggen. Friheten som ligger i 
kommunikationsmöjligheterna skall, om man får tro Baudrillard, ställas mot hur man kan 
svara på frågan om jag är maskin eller människa.60 

 
Man förstår verkligen varför bröderna W tagit med Baudrillards bok i M1, det han skriver om 
återspeglas verkligen i trilogin. T.ex. människans symbiotiska leverne med maskinerna. Den 
röda filmtråden av viljan till valfrihet (choice), den eviga strävan att finna frihet från både inre 
och yttre tryck från andra, annat och sig själv, är också kopplat till tekniken. Det inre och yttre 
hänger ihop och den totala friheten uppnås bara när de båda står i harmoni, när man upplever 
frihet (= frid) både fysiskt, psykiskt och andligt. Om det ens är möjligt? Friheten kan se olika ut, 
för till och med livet i Matrix blir till en form av frihet. De ”ofödda” som ligger i var sin 
”livmoder” lever ett för dom relativt skyddat liv, de ”slipper” ta fullt ansvar som det innebär att 
möta hela varat/helheten/Gud/sig själv osv. Ignorance is bliss! Men som vi redan såg i 
Animatrix gör vi oftast tvärtom, vi skapar vår egen ofrihet och förslavning genom att förslava 
andra/annat, som maskinerna i detta fall. Vissa tror att yttre makt och kontroll kan ge den inre 
frihet de så hett efterlängtar, likt den cyniska Merovingian. Cynism är kanske det yttersta 
tecknet på avsaknad av andlig tro? 
 
Går man tillbaka till diskussionen mellan Arkitekten och Neo om Matrix och vad som fick 
massan att acceptera programmet, är det för mig i högsta grad en politisk kritik mot 
konsumtionssamhället. Att vi konsumenter, vi med pengar att shoppa, faktiskt lever i ett 
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samhälle som både berövat oss friheten och förnuftet. Och vi låter oss köpas också, många 
individer har gått på myten att handla sig ”mätt”. Nästan sorti i ett rus springer vi runt och fyller 
det inre tomrummet med mera … vi dövar vårt behov efter andlighet, närhet, omsorg, trygghet, 
kärlek osv. med fler yttre ting. Ett påhittat och uppskruvat köpbehov, som media av alla de slag 
sköljer över oss, ett kontrollerat program av dem som tjänar mera makt på det. Parallellen här 
blir att de få som inte längre lever med i ekorrhjulet, är de vakna och medvetna i Zion. Tittar 
man på rekvisitan i trilogin så är också deras liv och leverne mycket enkelt, kläder, kost, 
inredning osv. är vad vi skulle kalla ”fattigt och simpelt”. A.I. har bara hittat vårt ”nygamla” 
sätt att ge opium till folket. (Smith kallar även förrädaren Cypher för Mr. Reagan?) 
 
5.3 Slutord 
Så, är Matrixtrilogin ett gnostiskt filmverk? På ett sätt en ologisk fråga eftersom den är 
synkronistisk och innehåller allt möjligt, men sen logisk eftersom synkronism är ett ledord för 
det gnostiska. Med det blir svaret både ja och nej, det beror på vad man tittar på och med vilka 
ögon man tittar med. Mycket går igen men mycket är också nytt. Nyckelorden som 
Valmöjligheter, Intuition, Insikt/Vetskap, Livsöde, Förståelse och Tro, stöts och blöts genom 
hela trilogin. Men det rör sig inte bara om rent logiska frågeställningar utan behandlar lika 
mycket känslan av desamma, kropp & själ, rationellt & irrationellt, yin & yang, det ena berörs 
av det andra. Likt ett dualistiskt möte för mänskligt utvecklande, i och av en 
medvetandegörande rörelse. Och som sagts av bröderna, handlar filmerna om en människas 
(Neos) ”födsel”, ”uppvaknande” och gradvisa utveckling mot personlig ”insikt”. Som en 
gnostisk neofyt går sökaren Neo från ”puppstadiet” till en fullfjädrad ”fjäril”, eller änglalika 
och rent lysande Kristus/gestalt. Välj själv! 
 
Hans inre vilja till förståelse av en magkänsla driver honom att söka (hans intuition ”talar” och 
han lyssnar), han blir ”bönhörd” och uppsökt av andra upplysta. Men sanningen går inte att 
förstås utan egna erfarenheter och han får ett val, att stå still eller gå vidare i livet. Han 
genomgår sen en smärtsam födelse på flera plan, får veta svaren på hans kalland intuition (om 
de vaknas verklighet) och ställs igen inför ett nytt val. Att i det här nya vakna tillståndet välja 
och tro på det livsödet vägledaren tror på, att rädda dem från total förslavning. En inte helt lätt 
och lättsmält utmaning. Neo blir stegvis inskolad i mysterierna (fysiskt, mentalt och andligt) 
och undan för undan faller insikterna på plats. ”Ingen kan se bortanför de val dom inte förstår”, 
att bli medveten om det omedvetna tar tid, kraft och vilja. Sakta går han alltså mot att bli en 
sann pneumatiker och mänsklighetens frälsare, en ”gnistrande gnista”. Eller för att använda 
Jungs psykologiska termer … mot Självet. 
 
Man kan undra om filmernas budskap, från bröderna W till sina tittare, blir ”om du följer din 
intuition och gör dina val utifrån den, så följer du också ditt livsöde och får uppleva mirakler”? 
Helt klart så har och fortsatt kommer trilogin att kittla en massa människor, det är bara att gå ut 
på det beryktade nätet och se hur många träffar du får. Det pågår en nu femårig diskussion om 
filmernas mening och mål, bortanför alla action, som inte tycks försvinna än på ett bra tag. Den 
”nya ålderns” andlighet och religion söker ”gud” inåt och upplever personliga mirakler, hittar 
gudomlighetens gnista inom sig, precis som de antika gnostikerna gjorde. Men den stora 
skillnaden mellan gnosticism då och nu är nog synen på materian, kroppen och universum, för 
jag vet ingen nyandlig rörelse i västvärlden som medvetet ”kastrerar” kroppen ”avsätter” de 
mänskliga sinnena. Kropp, själ och ande hör ihop och bör vårdas, likaså Moder Jord och allt liv 
på den. Många inom New Age strävar t.ex. mot en holism genom att försöka förstå både sitt 
inre mörker och ljus, de separerar inte verkligheten likt dualismen utan försöker ”laga gud” 
inom sig i sina egna liv. Gud är här och nu, allt är en del av Gud och livet är en skola. 
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Sen finns det former av nyandliga rörelser idag som tyvärr förlägger all mörker utom sig själva, 
allt ont i det yttre, som också tillägnas det gnostiska arvet. Livets Ord här i Sverige t.ex. och de 
är kopplade till religiösa församlingar i USA, men det har andra skrivit om. En 
dualism/uppdelning av inre gott och yttre ont kan vi finna överallt, profant som heligt, De som 
medvetet eller omedvetet flyr den smärtsamma ”födelsen” Neo gjorde. Ett gott skratt förlänger 
livet, sägs det så sanningsenligt, men det är gråt ger livet djup. Livet är både horisontellt och 
vertikalt, och ju bredare och djupare desto rikare. Om vi har en god och omsorgsfull vägledare 
med oss, en som stöttar oss när vi vacklar, en Morpheus. 
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Sammanfattning 
 
Uppsatsen består framför allt av en jämförelse mellan de nygnostiska inslagen i filmerna 
Matrix, Matrix Reloaded, Matrix Revolutions samt Animatrix och den antika versionen av 
gnosticism. Jag har speciellt använt mig av Valentinus kosmogoni hämtad ur H. Jonas bok ”The 
Gnosic Religion”, för denna jämförelse. Hela arbetet sträcker sig dock över flera områden och 
ämnen som historia, genus, sociala och politiska förändringar, vår media och existentiella 
spörsmål i västvärlden idag mm. 
 
Eftersom gnosticismen delvis uppstod och formades i nära förhållande till kristendomen, samt 
levde vidare under ytan av det etablerade fram till nyligen, finns det Mara paralleller mellan 
dåtid och nutid. Idag är ett tydlig tecknet på detta New Age, det samlingsbegrepp som rymmer 
så mycket men som likt gnosticismen delar på många föreställningar. T.ex. människans vilja till 
förmåga bortanför och utöver materien/kroppen, hennes eget inre gudomliggörande och 
behovet av en transcendent messias mm. Profana likheter kan vara pessimism, nihilism, 
känslan av en konstgjord och overklig verklighet, verklighetsflykt mm. 
 
På ett annat plan handlar uppsatsen om människans mytologiserade/andliga psykologi, dels om 
Jungs arketypiska psykologi och dels om nyandlighets mystik. Hur de kliver in och tar över 
tomrummet i den traditionellt vetenskapliga och rationella värld vi ”mytlösa” lever i. Den 
religiösa mystiken var en allmän realitet förr i tiden, men blev s.a.s. bortrationaliserad i 
upplysningens och senare protestantismens era. Människans belägenhet i den tekniskt 
avancerade världen har förändrat mycket, också hennes psyke. Bröderna Wachowskis filmverk 
visar också tydligt på den gnostiska versionen av uppdelningen mellan omedvetna, medvetna 
och upplysta. Att ”felet” med människan är hennes okunskap om den yttre verkligheten, och att 
räddningen ligger i ett introvert sökande efter sanningen. Uppsatsens helhet rör sig alltså både i 
det yttre och det inre, likt Matrixtrilogin och ny/gnosticismen, över tid och rum samt mellan 
olika tekniska mediala medel. 
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Bilaga. Några namn i Matrix och deras ev. betydelse 
 
Thomas Anderson = Thomas arameiska Tvilling, Anderson ev. av Andros = son och andros 

man … alltså Son av Man (människosonen). 
Neo = Ny, anagram för ”One”, messias (som kom tillbaka) och omkastat Eon, tidsrymd. 
Trinity - treenigheten, heliga anden, kärleken. 
Morpheus = (andlig ledare och kapten på Nebuchadnezzar) i gr. mytologi en drömgud. 
Oraklet - ursprungligen en helig plats på Delfi/Grekland, där en kvinna fick likt ett medium 

tolka frågor och ge svar från underjorden (här ev. Sophia = Visdomen). 
Architect - Synonymt med skapare (ev. Demiurgen, skaparen av vår värld). 
Smith = Troligen Winston Smith, huvudpersonen i G. Orwells framtidsroman ”1984”. Han 

genomskådar den officiella lögnen i skuggan av diktatorn Storebror (Arkitekten?) och 
tar kontakt med en motståndsrörelse (rebellerna i Zion). 

Hamann - (rådman i Zion) Ev. anspelning på den tyska pietisten och filosofen Johann G. 
Hamann? Kärnpunkten i H:s tänkande är att Gud har förnedrat sig i mänsklig gestalt … 

Mifune = (kapten i Zion) ev. huvudrollinnehavares namn i A. Kurosawas samurajfilmer, 
Mifune Toshiro. 

Niobe - (kapten på Logos) gr. mytologi. Drottning i Thebe, hon finns med i Iliaden. 
Jason = gr. mytologi. Sjöfarande hjälte och kungason, som drevs att leta efter ”det gyllene 

skinnet”. 
Cypher = engelskans ”cipher” som betyder nolla, siffra, chiffer mm. 
Merovingian - Fransk dynasti/familj som förknippas med Tempel Riddarna, den heliga Graalen 

och ansåg sig vara i nedstigande led släkt till. 
Persephone - Grekisk Gudinna, dotter till, bortförd till underjorden av Hades? 
Zion = (sista människostaden) även namn på Jerusalem. 
Seraph - ev. från hebreiska ordet saraf, ”orm”, och kanske har seraferna varit ormgestaltade. 

Inom kristendomen räknas de som en klass av ”änglar” (och väktare). 
 
Skeppen: 
Nebuchadnezzar = Babylonisk kung i GT. Han erövrade Jerusalem 597 f. Kr. Han uppförde 

storstilade tempelanläggningar vigda åt de babyloniska gudarna. Blev sedermera 
omvänd. 

Gnosis = grekiska för Insikt/Kunskap … andliga insikt. 
Logos - grekiska för tanke, förnuft (Guds-) ord mm. 
Ikaros = grek/rom. mytologisk hjälte som flög för nära solen, svedde sina vingar och störtade i 

havet. 
Hammer = eng. för hammare, klå upp/ge stryk. 
 
Det finns fler namn och namnbetydelser än de här, går alltså att leta vidare om man vill det. 
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1. Inledning


1.1 Bakgrund


1999 kom den första filmen om den virtuella världen Matrix ut, en science fiction trilogi skriven av de amerikanska bröderna Andy och Larry Wachowski. Tillhörande dessa tre filmer finns även en animerad film, kallad Animatrix, som i 9 kortfilmer berättar om tiden före Matrix och hur vi människor kom att hamna i den situation trilogin berättar om. Det som utmärker filmerna är inte bara den genre de tillhör, dvs. science fiction, utan även sammansmältningen av flera abstrakta och teoretiska föreställningar. Detta är ett filmverk byggt på synkretism och det medvetet för bröderna har använt sig av kristendom, judendom, zenbuddism, hinduism, hellenistisk/grekisk mytologi, esoteriska läror mm. Mixat med sagan ”Alice i underlandet”, asiatiska kampsporter, hög matematik, kvantfysik, virtuella datavärldar och Jungs psykologi. De är också inne på likheter mellan teoretisk matematik och religion, här kommer några citat från extramaterialet till den första filmen The Matrix:


”We are interested in mythology, theology and, to a certain extent, higher-level mathematics” ”All the ways human beings try to answer bigger questions, as well as the Big Question. If you’re going to do epic stories, you should concern yourself with those issues. People might not understand all the allusions in the movie, but they understand the important ideas. We wanted to make people think, engage their minds a bit.”

”It’s a story about consciousness” … ”The Matrix is about the birth and evolution of consciousness.”

”by the idea that math and theology are almost the same. They begin with a supposition you can derive a whole host of laws or rules from. And when you take all of them to the infinity point, you wind up at the same place: these unanswerable mysteries really become about personal perception. Neo’s journey is affected by all these rules, all these people trying to tell him what the truth is. He doesn’t accept anything until he gets to his own end point, his own rebirth.”


Är Matrixtrilogin en modern version av Odysseus, med Neos upptäcktsresor i annat format? Kanske det men bakom hela ”eposet” lyser något mer och det är den fördolda mystiken som Neo måste ta sig an och igenom. Han måste gå igenom och göra resan ”trefaldigt” kan man säga, till kropp, själ och ande, via egna upplevelser och genom ett medvetandegörande av/om/inom sig själv! Inte bara genom yttre förmedlare och ting såsom ”biskop och kyrka” mm, utan genom den egna insikten och kunskapen i ett andligt uppvaknande … dvs. gnosis. Filmerna visar även på stark dualism, elitism och alienation, nygnostiska drag som härstammar från den antika gnosticismen för mer än 2000 år sedan. Mer om det sen. ”Filmen är Jung till hjärtat”, sägs det också i extramaterialet, och enligt vissa författare tillhörde C G Jung den skara av nutidsmänniskor som kan räknas som gnostiker. Det är den här ”skivan av limpan” jag ska fördjupa mig i, i de gnostiska och numera nygnostiska dragen som stilla lyser i den mycket mörka dystopin Matrix, Matrix Reloaded, Matrix Revolutions samt Animatrix.


Hösten 2003 gick jag en kurs i Nygnosticism och där väcktes mitt intresse för detta ämne, inte bara för att det var en ny arena för mig utan också för att det fortfarande talas så lite om gnosticism. I alla fall allmänt här i Sverige. Gnosticism som begrepp tycks fortfarande vara lite negativt laddat, eller nedtystad. Och denna trosriktning ansågs som heretisk av andra mer eller mindre etablerade religioner i antiken, kristna kyrkofader har t.ex. skrivit en del i polemik som vi kan ta del av idag. Men det intressanta för mig ligger nog i att det här tankegodset finns kvar än idag, om än i modifierad form och det utan den/de enorma berättelserna som vävde de inre bilderna hos forntida gnostiker/människor. (I Matrix vävs människornas inre bilder, om människan, världen och kosmos, åt dem utan att de är medvetna om det).


Dagens nygnosticism är en spretig och ofta lite svårfångad röra, men vissa antika/religiösa grundbegrepp och negativa känslorna inför livet och världen finns där (bl.a.) Så att valet för uppsatsämne föll på trilogin om Matrix, blev nog ett naturligt val. Allt pga. det ovan sagda och för mitt eget science fiction intresse, samt att filmerna låg så bra i tiden kring millenniumskiftet. Nyfikenhet och funderingar kring hur pass påverkade och influerade är vi egentligen är, av gnosticismen, och hur dess ut idag surrade i huvudet. På vilket vis och hur mycket kan vi se av detta i dagens ”ytliga myter”? Berättelsen fortsätter, i Matrix!


1.2 Syfte


Syftet med den här uppsatsen är först och främst att se om Matrixtrilogin bär på nygnostiska inslag, om dessa idéströmningar från antik tid till dagens moderna version av gnosticism existerar i filmverket. Jag kommer att fördjupa mig i filmerna och jämföra de gnostiska mönster jag hittar med litteratur av olika slag, försöka förstå de olika kontexterna och parallellt söka likheter och olikheter mellan dåtida gnosticism och nutida nygnosticism. Försöka synliggöra en del av vårt historiska arv som legat i glömska och varit gömd, samt att försöka få en större förståelse för hur saker och ting hänger ihop i och på vår religiösa inre spelplan av idag. En inre spelplan där den inre upplevelsen är den viktigaste.


Det material jag hittar tänker jag sen använda som en mall i jämförelse mellan dåtida verklighetsföreställningar och känslor, till dagens nyandlighet och profana föreställningar. Då fenomenet uppstod, under kristendomens formande, var en tid av stora förändringar på flera plan. Liknar den vår tid, med ännu en stor förändring inom andligheten eller? New Age är ju ett begrepp som kan underordnas gnosticismen, men även profana begrepp som individualism, verklighetsflykt, dualism, liberalism, existentialism, pessimism mm faller under samma kontext. Hur pass mycket av dessa underströmningar ser vi i filmerna och hur kan man tolka dem till en begripbar samhällsskildring av idag? Matrixtrilogin är egentligen bara en bit av det mediala berättande av och om vår syn på världen, människan och livet idag, men en ganska tydlig och bra sådan.


1.3 Avgränsning


Av naturliga skäl blir avgränsning dels till den sfär där jag lever och verkar, den västerländskt sekulariserade världen, eftersom jag inte har mycket att komma med vad gäller t.ex. den österländska kulturen. Filmernas actionscener i slow motion, med inspiration av österländsk kampsport och japansk animation, lämnar jag alltså där hän. En annan avgränsning, som kan tyckas vara bakvänd, är min brist på djupare förståelse och insikt i de religioner de använder sig av utom den nyandliga. New Age är alltså den religiösa trosform jag kan bäst. Wachowski-bröderna nämner även att de inspirerats av Cyber Punk noveller (t.ex. Neuromancer från 1986) och med det ett intresse för datorns inre värld och funktion. En kunskap jag inte har och inte förstår, kanske ett måste om man ska förstå filmerna som helhet?


1.4 Metod


Parallellt med en djupdykning i filmerna har jag sökt på nätet och läst ett antal böcker, men eftersom ämnet Nygnosticism fortfarande är ett relativt nytt område blev urvalet av böcker både vitt och brett skulle man kunna säga. Om man letar efter ordet gnosticism, kan man hitta lite och vagt i ett flera skrifter, mycket och tydligt i några få böcker och ingenting i andra. Men söker man vidare på ord kopplade till fenomenet, ord som Hermetism, Nyplatonism, New Age osv. så kommer man lite längre, likaså begrepp som nihilism och dualism hjälper en att hitta lite mer. Det finns m.a.o. en viss begränsning av böcker skrivna om nygnosticism, speciellt på svenska, och den här smala nischen tampas också med vilken formulering de skall använda. Nygnosticism, Modern gnosticism eller bara Gnosticism … Jämförelsen mellan materialet i filmerna, texter från litteratur och på Internet ihop med den egna tolkningen av det hela leder också medvetet vidare till fortsatt forskning. Att försöka greppa och sammanfatta sin egen samtid, med tydliga gnostiska inslag, är en pågående process. Och eftersom nygnosticismen är svårfångad till sin natur avspeglar det sig nog i den här uppsatsen också, nya ämnen och nya områden är dock väldigt givande trots sin vaghet.


För att göra det mer lättläst förkortar jag filmtitlarna till Ml (=Matrix), M2 (=Matrix Reloaded), M3 (=Matrix Revolutions) och AniM (=Animatrix) emellanåt.


2. Gnosticism


Vad är och betyder gnosticism?


Är man som jag var helt ovetandes om detta ord och vad det står för, kanske man mycket enkelt och kort beskriva det som en västerländsk religiös blandform om intuitiv kunskapsförståelse om Gud och andlig mystik, via introspektion. En vilja till direkta och inre Gudsupplevelser, på en icke-institutionell nivå …

Gudomligheten är också ofta en mix/par av både hon och han. Gnostiska skrifter talar alltså om Gud, eller delar av Gud, i både feminina och maskulina termer, eller som en Enhet. Föreställningen var att bortanför materian i hela universum och bakom allting människan upplevde, med sina fem sinnen, fanns det en annan sann verklighet. En ogripbar och obeskrivbar verklighet som bara kunde nås via intuitiv och andlig insikt … dvs. gnosis. Gnosis (grekiska för insikt) infann sig alltså bara om man blev upplyst både mentalt och andligt, om de nu hade den kapaciteten och styrkan att ta till sig insikten. Gnostikerna såg tydligen på människan i tre kategorier, ”the somatic/hylic” som är nöjda med sin kroppsliga existens, ”the psychics” på ett högre intellektuellt plan (oftast skaran i kyrkan) och ”the pneumatics/gnostikoi” som förstod mysterierna.
 Gnostikerna var också individualister, ”stökiga sökare”, elitister, egensinniga individer och pro metafysik. (Dåtidens spiritister kanske man kan säga.) De gick emot rådande normer och religiösa lagar som det judiska och nydanande kristna samhället satt som sanna, i det då hellenistiska styret. Gnostikernas Gud var inte av denna värld och därför påstod de att de andras Gud/ar var falska, ondskefulla och verkade som människans fängelsevakter.


De ville uppleva och förstå någonting för och i sig själv, som en form av rebelliskt frihetsutövande från yttre förtryck och kollektiva regler, men speciellt som en kamp för den egna inre friheten. Det här med en egen individuell frihet att välja sin väg till Gud var viktigt för gnostikerna, likaså medvetandegörandet inom sig för att nå dit, men den var inte möjlig utan valmöjligheter. Så med allt detta tillkom nya själsberättelser, nya myter och riter, och för dem då sanningsenliga berättelser om människans mål och mening. Textfynden från t.ex. Döda Havsrullarna och Nag Hammadi visar också på olika skolor med lite varierande förklaringar, men det var å andra sidan en av poängerna … att alla har sin egen väg att söka och försöka förklara. En gnostisk bekännelseformel från Valentinus texter låter t.ex. så här:


”What liberates is the knowledge of who we were, what we became; where we were, where into we have been thrown; whereto we speed, wherefrom we are redeemed; what birth is, and what rebirth.”


Men för att förstå den här formeln behöver vi ramberättelsen, dvs. förklaringsmodellerna och deras meningsbärande bildsammanhang. Jag tycker Hans Jonas ger en bra beskrivning av de här läromässiga grunddragen, i kapitlet ”Abstracts of Main Gnostic Tenets”.
 Förkortat, förenklat, omarbetat och översatt står det:


Teologin: Det främsta huvuddraget av gnostiskt tänkande är om radikal dualism, mellan Gud och universum och med det även mellan människan och världen. Den sanna Guden är helt ovärldslig, transcendent och av främmande natur. Han går inte att förstås normalt i vår värld, utan endast via övernaturliga uppenbarelser och upplysning. En beskrivning av Gud är därför näst intill omöjligt. Guds ”Rike av Ljus” (kallad Pleroma) är helt självinnehållande och avskiljt från vårt kosmos, som är ett ”Rike av Mörker” skapat av ringa krafter. De här lägre och världsliga krafterna (Arkonterna och deras ledare Demiurgen) härstammar dock indirekt från Pleroma, utan att de är medvetna om det. Hur det gick till och hur allt kan repareras och återgå tillbaka till Ljusguden, är huvudtemat i gnostisk teologi.


Kosmologin: Det är Demiurgen och Arkonterna som är skaparna av den kosmiska arkitekturen, av världen, en uppfinning i syfte att kontrollera människorna. Kollektivt styr de över världen och individuellt över var sin sfär. Deras tyranniska rike kallas för heimarmene (ungefär =Universellt Öde). Återspeglingen av detta rike kan fysiskt ses i Naturlagarna, samt psykiskt i förslavningen av människorna via de mosaiska lagarna mm. Över jorden, som är den lägsta och tyngsta ”fängelsehålan”, sträcker sig sfärerna som koncentriska skal. Antalet sfärer varierar (från sju till 365 beroende på skola) men alla är till för att försvåra människans inre ”gnista” att nå sitt mål Gud. Arkonterna demoniska krafter försök m.a.o. aktivt stoppa gnistans/andens resa genom sfärerna.


Antropologin: Människan är uppdelad i kropp, själ och ande. De två första är skapelser av kosmiska krafter, endast den sista härrör från det gudomliga. Anden/”pneuma”/”gnistan”, som kommer bortifrån har fallit in i denna värld, hålls fången i den världsliga själen och materian. Anden är omedveten och ”sovandes”, helt ignorant om sitt ursprung tills kunskapen väcker den. Gnosis gör anden fri. Och likt sfärerna i kosmologin är ”pneuma/gnistan” omsluten av själsdräkter, ett mikrokosmos i makrokosmos. Vår kropp, som avspeglar den heliga ”Första (Arketypiska) Människan”, är upplivad av/med de kosmiska energiernas olika sidor. De själsliga sidorna, t.ex. apati och passion mm, skapar tillsammans den astrala själen. D.v.s. vårt psyke. Människans psyke är således en del av världen och undersåte till heimarmene.

Eskatologin: Hos de antika gnostikerna blev läran om de yttersta tingen, att hela Ljusguden. Gnosis betydde både att få kunskap om sanningen och att de som mottog insikten genomgick en uppståndelse/förändring, medvetenheten förändrade både människan och Guden. Inför resan ”hem” genom sfärerna behövdes också kunskap om vilka sakrament och magiska förberedelser man behövde, om vilka psykiska ”klädnader” man måste släppa i vart och ett av sfärerna. Människans mission är att bli fri från dessa olika främmande avlagringar, som lagts på en. När hela processen, som egentligen startade i Guden själv, är färdig och alla ”gnistorna” är tillbaka igen är kosmos tid över. Slutet på den här (vår) värld betyder slutet på ett heligt drama.


Moralen: Moralen hos de upplysta gnostikerna (pneumatikerna) skiljde sig från ”massan”, de såg sig som både individuellt suveräna och självstyrande. Deras avsky för världen och de jordliga bindningarna visade sig i två motsatt extrema yttringar, asketism och libertinism. De sistnämndas leverne betydde inte bara ett liv fritt från moraliska lagar eller fysiska sådana, för deras promiskuösa och frisläppta beteende (”gnistan/pneuma” låg skyddad från allt det jordliga och kunde varken skrämmas eller svärtas) var en handling i syfte att gäcka Arkonternas arkitektur och Demiurgens normer. Alltså en medveten skapad konflikt för att skynda på frälsningen!


Texten ovan skapar kanske mer förvirring än klarhet om vad en gnostiker är och vad gnosticism betyder, det räcker nog inte för de flesta eftersom kunskapen om densamma är nästan lika med noll. I alla fall vad gäller den meningsbärande ”bildberättelsen”, eller den förklarande ”själsberättelsen” som jag tidigare kallade det. De flesta idag talar inte om människan i termer av tre, oftast blir det kropp & själ, om man inte är religiös och använder den kontexten. Biologin talar om arten homo sapiens sapiens, en fysisk/biologisk enhet med kemiska signaler i hjärnan som ihop skapar vårt vara, vårt medvetande osv. Upplevelser som tycks ligga utanför det ordinära och det normala är fortfarande ”hjärnspöken”, inom traditionell vetenskap idag. Hur det verkligen ligger till med den andliga delen av/i människan får framtiden visa, det är inte det viktiga här utan jag vill visa på ett sätt att förklara ”den tredelade människan” … den gnostiska.


Som sagts tidigare fanns det olika skolor och lite olika förklaringsmodeller till den kristna gnosticismen, de ville ha frihet till personlig perception. Men man måste ha en yttre berättelse/ramverk för att kunna bygga den inre bilden/världen, den som får oss att tro på religiösa och andliga verkligheter. Så för att ge läsarna en version av de gnostiska tankegångarna, ett smakprov, gör jag likt ovan och tar valda delar ur ”The gnostic religion”. Vill också säga att texten nedan är starkt förkortad så jag uppmanar intresserade läsare att själva läsa ur boken för en större förståelse … och insikt.


Här kommer alltså kosmogonin enligt Valentinus hämtad från kapitel 8. (The Valentinian speculation
) ur Hans Jonas bok:


Utvecklingen av Pleroma:

I osynliga och namnlösa höjder fanns en för-existerande perfekt Eon. Hans namn är Före-Begynnelsen och Abyss … med honom fanns Tystnaden/Ennoia (Tanken). Abyss projicerade ett tankefrö i Tystnaden och hon födde fram Mind (Medvetande?) och tillsammans med honom Truth/Sanningen. De var den första ”fyrsidigheten”. Så fortsatte nästa och nästa parskapande tills det homogena, hierarkiska och heliga riket Pleroma/Fullness blev klart, med femton par à 30 Eoner. Den sista kvinnliga Eonen blev Sofia (=Visheten).


Kris i Pleroma:


Bara den förstfödde Mind kände till/av sin underbara och ofattbara Fader, han ville dela med sig men modern Tystnaden stoppade det på begäran av Fadern själv. Eonerna fick längta i hemlighet, utan att förstå att de faktiskt var inuti Honom. Tyvärr gav/var detta starten till en kris i Pleroma … och sist i raden av de faderslängtande Eonerna kom Sofia. Hennes faderspassioner som ursprungligen kom från Mind & Truth, gjorde henne ”tokig”. Hon ignorerade förbudet att skapa utan partner och avlade ensam en ”formlös självständig enhet” … ett väsen. ”Glömskan kom inte till existens nära Fadern, men väl pga. Honom” I skapandeprocessen blev till slut Sofia stoppad av (maskulina) Gränsen, tillbakadragen och renad till/i henne själv, men hennes avkomma levde vidare utanför Pleroma.


Konsekvenserna av krisen och Gränsens funktion:

Åsynen av allt detta/denna gjorde Sofia rädd, sorgsen, chockad, förvirrad, ångestfylld mm. Känslor som även konkretiserades i avkomman och var början till materian. Detta hade en viktig ontologisk roll i Valentinus system, ”Från här, från ignorans, sorg, rädsla och chock, tog den materialiserade substansen sin start”. Ångesten blev tät som dimma å ingen kunde se. Felet/avvikelsen vidareutvecklade sin formlösa materia i ”rymden”. Tvåfaldiga Gränsen/Korset har två uppgifter, dels hålla de födda Eonerna från den ofödde Fadern och Pleroma från kosmos … dels en mer andlig funktion att restaurera och bevara Pleromas harmoni. Gränsen är inte en Eon skapad inom Pleroma utan kom till som en funktion när Sofia ”ställde till det”, han är symbolen för starten av dualismen utvecklat ur ett ”logisk/samtal” från det ursprungliga Varat självt.


Återställandet av Pleroma:

Sofias ”abort” som kastats ut från Pleroma, åsynen av en Sofia i sorg och oron av allt detta bland Eonerna får dem att be till Fadern, som skapar ett nytt par … Kristus och Helig Ande. Tvåfaldigt ska de bringa sann stillhet inom Pleroma … samt skänka form till den överblivna och formlösa ”aborten” utanför. Kristus (ej Jesus), som arbetar på båda sidorna, etablerar en ny harmoni inom Pleroma, genom att ge Eonerna gnosis/upplysning om Fadern. Tillsammans med den nya insikten skapade de ytterligare en ensam Eon, Jesus, som innehåller all perfektion från Pleroma. Skapad så för sitt kommande arbete utanför.


Händelser utanför Pleroma:

En ny och lägre Sofia/Achamoth bildas, skapat av hennes ”Intention and Desire” (hypostas), utanför Pleroma. Kristus sträcker sig tillfälligt ut över korset (T) och hjälper Sofia/A, han formger ”aborten” och lämnar sen henne kvar med ett sakta medvetande om det sorgliga. Ensam utan en manlig partner men med ett gestaltblivande av ”aborten”, samt initiering av frälsningsarbetet. Valentinus version: Kristus kom ej från/ur Eonerna i Pleroma, utan som en bättre idé av lägre Sofia. Men som man, kunde han gå tillbaka till P och lämnade därur skuggan sin kvar utanför … som Sofia skapade en ny son av Demiurgen.


Den lägre Sofias Lidande:

Medveten om sin situation pendlar Sofia mellan massa känslor, känslor som fjärmar sig från henne/självet, sjunker och förtätas till fysisk och psykisk form/massa. Sorg, Rädsla, Förvirring och Ignorans … de fyra blir till negativ massa och Omvändelsen (konvertering till Livgivaren) den positiva formen … ursprunget till psyket/själen som ligger värdemässigt mellan Ande och Materia. Ibland läggs skrattet till ”de fyra”, en fysiskt upplysande substans som återfinns i stjärnorna och solen (ej eld). Sofia pendlar alltså mellan skratt och gråt/sorg i vissa valentinska texter.


Materians ursprung:


Eonerna sörjer för Sofia och sänder så ”den enade frukten” Jesus till henne, partnern som både botar henne från lidande (samt längtan efter Kristus) och medvetandegör henne om passionerna. Sofias ”formerande abort” släpps/frigörs sig ifrån henne, men omhändertas den här gången av Jesus, som gör den nu ”vanemässiga och verksamma” substansen självgående. Detta blir starten till den förkroppsliga materian och påföljande, skapelsen av Demiurgen. Den befriade Sofia ”mottar” nu ljuset runt Frälsaren Jesus och hans följe änglarna, en befruktning som gav upphovet till det andliga/pneumatik elementet i den lägre världen.


Enkla elements härstamning:

Från Sofias passioner kom Materia, från hennes om/hemvändelse Själen och från hennes mottagande av ljuset Anden … som är Sofias egen essens.


Demiurgen och världens skapelse:

Av psykisk substans formad den lägre Sofia Demiurgen, fader och kung av alla psykiska och materiella ting, hantverkaren som i sin tur skapade utan vetskap om att han blev guidad av Sofia själv. Han är också kallad ”Heptad” (=sju?) eftersom han är skaparen av de Sju Himlarna (=Änglarna). Hans placering blir ”i mellanvärlden” mellan Sofia och den materiella världen, som han dock råder över. Hans karaktärsdrag enligt valentinierna är hans ignorans och inbilskhet/fåfänga, den första för hans okunnighet om helheten och sin moder samt vad idéerna ursprungligen kom ifrån. Och den sista eftersom han tror sig vara den Enda Guden … Han blir till slut upplyst av Sofia om allt ovan honom (Pleroma osv.) men håller mysterierna för sig själv, borta från hans profeter. För att Sofia ska få fram sin upplysande frälsning till människorna, måste hon besöka en egen agent dvs. den inkarnerade och historiska Jesus. Paradoxalt en ankomst förberedd av Demiurgens profeter, via Sofias ”andedräkt” omedvetet inbakade i dem alla. (Profeterna och Mose Lag ansågs av gnostikerna vara Demiurgens verk).


Frälsningen/Räddningen:

”Perfekt räddning” går via gnosis och insiktsförmågan om Ljusguden, fallet, Eonerna, Sofia och Frälsaren, Demiurgen, människans belägenhet osv.


”Since Oblivion (the lower world) came into existence because they (the Aeons) did not know the Father, therefore if they attain to a knowledge of the Father, Oblivion becomes at that very instant non-existent. That, then, is the Gospel of Him whom they seek and with (Jesus) revealed to the Perfect.”


Men själva poängen med den valentinska frälsningen i metafysisk mening, är Sofias insamlande av gudagnistorna/pneuma för hennes återgång till ett parförhållande med Jesus/Kristus i Pleroma. Tillbaka till Helheten som stördes av hennes omedvetenhet och passion efter Fadern, räddningen blir på så sätt egentligen en fråga om en gudomlig frälsning där våra gudagnistor måste bli väckta och upplysta. Demiurgen, som Sofia medvetet använde sin ”krigslist” på/av, var heller aldrig medveten om anden/spirit (eller Modern) och förde så vidare den essensen in i världen utan den förståelsen. Människans kropp och själ blev omedvetet ”med frö/ande” och när dessa frön får gnosis och når sin moder Sofia, bekläds dessa av henne i väntan på alla gnistornas ankomst. (Jesus roll här nere på jorden var ”bara” den som upplysaren, av gnosis, när människorna var tillräckligt mogen för det. Han lurade också döden som vi sett tidigare, genom att i Kristusform lämna Jesuskroppen före döden på korset.)


2.1 Lite om antik Gnosticism


Efter den här förenklade och förkortade beskrivningen av det valentinska tankesystemet, vill jag ta upp några få aspekter av den antika gnosticismen. Det handlar Ute om synen på materian och kroppen, som oftast är förbundet med synen på kvinnan, men även om ödestro som också det kan ses utifrån ett genusperspektiv. Kommer också att nämna lite om den antika kontexten historiskt sätt mm. innan jag går över till den moderna kontexten, gnosticismen av idag.


Heimarmene


Eftersom ordet Fate (Ödet) dyker upp som ett nyckelord genom trilogin, vill jag först gå igenom betydelsen av och synen på ödestro i antik tid. D.v.s. den hellenistiska versionen av ödestro, som radikalt skiljer sig från dagens allmänna syn på densamma (om man inte är fatalist och/eller panteist) och hur den har förändrats över tid. Heimarmene är ett grekiskt ord för ödet
 och i den hellenistiska kosmologins teorier var ödestron kopplad till en feminin gudinna Tyke/Fortuna.


Tyke symboliserar snarast ödet eller lyckan, och hon blev senare centralgestalt i en blomstrande kult. Romarna kallade henne Fortuna.


Men som L. M. Martin också skriver så hade människorna då en positiv syn på kosmos, eftersom kontakten med gudarna var möjlig och livet därmed påverkbar via riter etc. En människas öde kunde alltså delvis påverkas av en själv, med ett gott förhållande till den kvinnliga ödesgudinnan. Synen på materia var också positiv då kosmos, jordens och kroppens materia hängde ihop i en lagbundenhet. En form av determinism bunden till en besjälad materia, en levande värld fylld av gudomligheter av alla de slag och dessa med både bra och dåliga karaktärer. Astrologi var också en naturlig del av detta.


Men med tiden förvandlades den här ödestron och känslan i det hellenistiska och romerska riket. Med in/påverkan av den judiskt patriarkala och monoteistiska tro med Mose lagar, österländska mysteriereligioner mm. och senare en ung kristendom och gnosticism. Det gick så långt att hela kosmos öde, och inte bara människornas, var en del av Demiurgen och Arkonternas fängslande värld/öde. I den gnostiska verkligheten där all materia var av ondo, likt en förblindande och bindande boja till kropp och själ. Det fysiskt/materiellt positiva och medbestämmande ödet samt den gamla ödestron förvandlades till en tyrannernas och demonernas kaos-kosmos och fängelse.


Through his body and his soul man is a part of the world and subjected to the heimarmene.


Den dualistiska tanken (som nog startade med Zoroaster) kom med den judiska tron på en maskulin Gud, att påverka och sprida sig till oanade följder. På flera plan.


Only the transcendent masculine principle provided an alternative to the feminine nature of fallen matter.


Heimarmene blev sedermera ett bittert öde, med den fallna Sofia som bröt harmonin i Pleroma, och materian någonting man bara torrt kunde bruka, missbruka eller fly från. Däri kvinnans negativa roll som även bar de nya liven till jorden, det hemska jordliga livet som de var bundna till. Ändå finner vi de gnostiska församlingarna fulla av kvinnor, till och med lika delaktiga i religiöst utövande. Det utövande som strikt tilldelades mannen hos de ortodoxa kristna då (som nu, utom i Norden?). Det fanns och finns hela tiden tvetydigheter hos gnostikerna, som det med kvinnans roll och vara, och kanske var de mer uppdelat mellan ”sekterna” än vad vi vet nu. Texterna från Nag Hammadi tycks tala flera ”språk” …

Det vi vet är att den grekiska filosofin (med t.ex. Platon idéer) spelar en avgörande roll i allt detta, i denna synkronistiska/samtidighetens era/n som inte bara är av religiös karaktär. Det sociala, ekonomiska och symboliska hänger som sagt alltid ihop, mer eller mindre beroende på, men synkronismen påverkar kontexten och i den här uppsatsen den religiösa sfären. Där det religiösa/andliga var en naturlig och oskiljbar del av vardagen och verkligheten, inte uppdelat eller undanstoppat som idag.


Alexander den Stores rike (och senare Romarriket) påverkade kanske inte så mycket de länder som blev inlemmade i varandra, den enda som skulle vara sammanhängande rent geografiskt var språket (grekiska/latin?) och en central administration (liberalismen/ekonomin). Städerna blev mera självständiga än tidigare, vad gällde idéer, religionen och yrken, en form av privatisering tog fart.
 Däremot tycks det indirekt ha skett ett stort kulturutbyte mellan öst och väst, mellan olika kulturer och folk, i människornas inre. ”Själens/Andens resa/öde” blev en annan med inblandning av t.ex. indiskt tankegods, om karma, inkarnation, maya (den ”slöja” som döljer vår syn från sanningen), atman/”självet” mm.


Antikens gnosticism kom efter den här brytningstiden att visa sig bli både befriande och bindande, antagligen både medvetet och omedvetet. Befriande för sinnet med nya föreställningar, som lösgjorde sig från det gamla, men bindande för det kvinnliga då materian förknippades med det bindande. Det var ju Sofias brott mot par/ordningen, hennes självskapande ”abort” och förtvivlade/negativa känslor, som skulle återställas. Omedvetenheten skulle medvetandegöras, om alltings ursprung, och splittringen enas. Och eftersom ny materia (nya människor) skapades via materian (kvinnors kroppar) kan man förstå den enkla förståelsen/förklaringen av gnosticismen som kvinnoförringande, en syn som ett på sätt höll i sig ända in 1800-talet. (Ända till vetenskapen fick förståelse hur ett nytt liv blir till, kvinnor sågs på ”som ett kärl” för mannens spermier ända in i vår tid. Men det är en annan historia.) Vad jag menar men ”enkel” gnosticism är att stanna där, stanna vid Sofias ”fall”, för med hennes hemliga inblandning av pneuma i Demiurgens materiella värld kom vi att få ”gnistan” i oss och det är tillbaka till Sofia vi/gnistan ska först. Hela processen startade också med en ”manlig tanke” i Ljusguden och ett hemlighållande av honom/sanningen till de andra Eonerna, dvs. även Sofia.


Thomasevangeliet, som tidigare funnits i Nya Testamentet men tagits bort, tillhör Apokryferna (apokryfisk = hemlig) och anses av flera vara gnostiska textfynd. Texten finns översatt till svenska men nedan citat kommer från en teosofisk förenings hemsida, en online-version av ett föredrag de hade 1997 om evangeliet ur ett teosofiskt-gnostiskt perspektiv. På sidan sju säger också en medlem, på tal om kvinnan, att ett tecken på att det är en gnostisk skrift är kvinnornas medverkan och plats hos Jesus, Kristus. Vers 22 ur Thomasevangeliet:


Jesus såg några små som fick bröstet. Han sade till sina lärjungar: ”Dessa små som får bröstet liknar dem som går in i riket.”

De sade till honom: ”Om vi är små skall vi då gå in i riket?”

Jesus sade till dem: ”När ni gör det som är två till ett, och när ni gör det inre likt det yttre och det yttre likt det inre och det över likt det undre, och när ni gör det manliga och det kvinnliga till ett enda, så att det manliga inte är manligt och det kvinnliga inte är kvinnligt, … då skall ni gå in i (riket).”


Hur ska man tolka det här? Att antika skrifter om/från gnosticismen om kvinnan roll ligger in the eye of the beholder? … åsikten om detta skiljer sig i alla fall åt mellan dagens författare och mellan könen. Elaine Pagels, i sin bok ”De gnostiska evangelierna”, har till exempel en positiv syn på kvinnans roll och det kvinnliga i gnosticismen. Det var en judisk sed att inte öppet tala med kvinnor på Jesu tid, och de sociala och politiska rollerna tillkom mannen, men Jesus talade med och inbjöd kvinnor att vara med. Någonting vi kan hitta hos gnostikerna också, och den ”himmelska ordningen” avspeglade sig lite i den ”jordliga ordningen” hos de troende. En existentiell jämlikhet eftersom gudagnistan var oberoende av kön och materian/kroppen av samma ursprung, det icke-materiella ödet för människornas ande/gnista var lika. Men som E. Pagels också skriver förändrades den här jämlikheten från 200-talet och framåt, all kvinnlig inblandning raderades ut (i gnostiska texter också) och den patriarkala hierarkin tog över igen. Att synen på världen, materian, genus, ödet och gud/gudarna hänger ihop kanske kommer fram lite här, hur det svänger och omformas … och var är vi idag?


Med detta i åtanken kanske man kan förklara gnosticismen vs. Kristen ortodoxi, som förnyelse och rörelse vs. tradition och stagnation. Gnosticismen var också obunden till den historiska tiden, då Gud och anden var rums- och tidlös, fri från fasta lagar och normer. Gnostikerna ville i allra högsta grad vara aktiva i sina egna liv, av sin egen individuella frigörelse, men på ett introspektivt sätt. De asketiskt lagda gnostikerna förhöll sig nog passiva till det yttre livet men aktiva till sina inre liv. Libertinerna däremot var kanske aktiva i sina val både utåt och inåt, men även här för sin ande/gnista. De ortodoxa medlemmarnas livsuppgift handlade om att vänta, vänta på Domedagen och köttets uppståndelse, i det kollektiva samlivet. Och det genom en hierarkisk uppbyggd kyrka och församling, där det yttre var aktivt i det sociala livet, men passivt till sin egna individuella uppståndelse.

2.2 Lite om nygnosticism


Fortsätter ovan diskussion om synen på ödet, världen, genus, materian och gudomligheten inom nygnosticismen idag, för att se om man finner paralleller till den antika versionen. Så hur ser det ut idag? Makten och hierarkin är inte skarpt dragen mellan könen och jämlikhet är på agendan, vi strävar mot ett ”förgudande” av människan idag också. Den yttre statiska och historiska formen av religiöst utövande är inte normen/lagen idag, vi är fria att tycka, tänka och tro (till synes fria). Nyandligheten har fått utrymme att synas och höras och den är positiv till ovan nämnda ämnen, om än i ny form. Vi är här för att lära oss och successivt ”förfina” vår andlighet, ungefär. Materian, båda könen, världen, universum, ödet osv. är dock i händerna på en Gud, en energi/kraft som bara är ren kärlek. Ondskan/mörkret ligger i vår okunskap om helheten, likt Sofias okunskap om Fadern, men nu bara i människan själv. Inte utanför oss som i ortodox kristen tro, där djävulen får representera ondskan.


Kanske är det som E. Pagels uttrycker det, ”att de (gnosticismen och ortodoxin) drog till sig olika människotyper”
 Hon berättar vidare på samma sida att när anhängarna till Valentinus sökte efter det ondas ursprung, ”syftade de särskilt på känslomässig skada”. Känslor som Sofia hade, som fruktan, förvirring och sorg mm. Ser man på vilka människor som vänder sig till t.ex. New Age så är nog också majoriteten ”ute efter” att hela sina känslomässiga skada, vad den än består av. Ett introvert och introspektivt sökande efter Gud och sin inre kraft, men som också ska läras/visas utåt. ”Lär bara (ut/om) kärlek, för det är vad du är”, säger A Course in Miracles.
 Och när det gäller ACIM skriver O. Hammer:


I nyare tid ligger gnostiska tankegods bakom några av de mest framgångsrika nyandliga budskapen. Gnostiska idéer genomsyrar ett av de mest utbredda trossystemen inom New Age, nämligen A Course in Miracles.


Thomas DiLeva är ett ”lysande” exempel av nyandlighet här i Sverige och det gnostiska i denna rörelse är att hitta Gud inom sig, att ”gudagnistan” finns inom varje människa och det är där du ska söka. Ingenting av yttre auktoritet behövs. Den blir på det sättet lika utmanande och gäckande för den traditionella religionen då som nu, och vår kristna kyrka har problem med hur de ska handskas med New Age idag. Sökarna idag är också av varierande ”form och färg” och till nygnostikerna räknas en mängd olika utövare, som t.ex. Teosoferna jag tidigare talat om. Alltså räknas Antroposoferna i Järna hit också, de tillhör den teosofiska grenen som räknas som mer filosofiska än vad gnostikerna är/gör. (Det kan ju diskuteras).


Vissa benämner ny/gnosticismen som en del av den tredje vägen eller den tysta underströmning, ofta förknippat till allehanda mer eller mindre socialt oaccepterade religiösa riktningar … som det står i H. Ariebrands bok:


Inom nutida andlighet hyllas gnostikerna ofta som viktiga föregångare till ockultism och New Age. Långt före vår egen tid fick gnosticismen stor betydelse för den religiösa undervegetationen som finns i västerlandet trots kyrkans andliga monopol.


Eller som det står i inledningen av en mer vetenskaplig bok, av R. van Den Broek och W. J. Hanegraaff, med fokus på helheten av dessa underströmningar:


It is still regarded as self-evident that western culture is based on the twin pillar of Greek rationality, on the one hand, and biblical faith, on the other. … However, from the first centuries to the present day there has also existed a third current, characterized by a resistance to the dominance of either pure rationality or doctrinal faith.


”the third component of western culture”


Att den här tredje komponenten har funnits, finns och existerar idag är väl inget att orda om, sen hur man ser på den beror på vilka ”glasögon” man bär. Man kan vara för, emot eller neutralt inställd, och det kan ju vara bäst att försöka hålla sig till den sistnämnda fast vi alla bär på mer eller mindre färgade ”kulturavlagringar”. Skiljelinjer mellan religionerna som ligger nära varandra är inte heller så lättdragna som man kanske vill, speciellt inte när de har uppkommit i samma geografiska område (typ Hellas). Skulle man göra det väldigt lätt för sig kanske man kan säga att den här tredje vägen, som ny/gnosticismen ligger under, skiljer sig från de traditionella religionerna med att de tror sig kunna påverka livet. Att de själva kan med- och påverka ”processen”.


Utan gnosticismen skulle nog inte alkemi, spiritism, ordnar, Teosofi, New Age mm. ha funnits, till och med vissa kända kulturpersoners verk och politiska rörelser enligt Eric Voegelin.
 Listan kan göras lång. Men oftast är dessa negativa värderingar om gnosticismen skrivna av motståndare till ”aktiva sökare”, även av och mot de kristna själva. Det är ingalunda en kamp mellan/mot helt udda och annorlunda religion, utan det handlar ofta om hur människorna ser och beter sig inom sin etablerade religion … som kristendomen. (Jag undrar om kabbala
 och sufism
 räknas till ”undervegetationen”?) De gnostiska dragen inom protestantismen och flera frireligiöst kristna föreningar får stå till doms ibland, från de s.k. renläriga/ortodoxa/katolska kristna. I alla fall hos Philip J. Lee som tillhör den katolska delen av Kristendomen, och så här kan det låta i hans bok ”Against the Protestant Gnostics”:

The decline of an authentic Protestantism and the ascendancy of gnostic Christianity in North America has wrought horrendous results and threaten even more tragic consequences in the future.


Enligt Lee så lever tydligen majoriteten av västvärldens människor inom den gnostiska föreställningsvärlden, där de flesta människor är heretiker med sitt individuella sökande efter Gud och insikt inom sig själv. Han drar linjer som är Ute svårsmält, för när man känner sig alienerad i en grym värld och söker räddning i en direkt dialog med Gud, är det inte rätt väg för Lee. Han står upp för människor som söker sig till gruppen/kollektivet och den traditionella kyrkan, för dem som tror på en god Gud i skapelsen och den traditionella kärnfamiljen. Inget fel med det men det räcker inte i dagens globaliserade värld, där den nya tekniken spelar så stor roll. Mycket finns att säga om Lee, för och emot, men den grova uppdelningen mellan de han ser som gnostiker och ej är inte rätt och rättvist tycker jag. Och lägger man ihop allt som anti-gnostikerna har skrivit så kan man nästan tro att hela västvärlden är påverkade av gnosticismen, att vi medvetet eller omedvetet lever inom och med ett gnostiskt tänkande.


På kursen jag inledningsvis nämnde fick vi lära oss att den här negativa känslan som de antika gnostikerna hade inför jordelivet (materian var ju ”gnistans” fängelse) lever kvar i nygnosticismen, men nu endast på ett existentiellt plan. Den inre teoretiska arkitekturen är ju borta, den som de gnostiska skolorna tillhandahöll, för nu tros den allmänna pessimismen bero på efterkrigstiderna och sekulariseringens. När ”Gud är död” och den goda skapelsen med det, har det en misstro på världen smugit sig in och en andlig anorexi med det. Verklighetsflykt ligger nära till, på tusende sätt (missbruk av ”gud vet vad” är en form av verklighetsflykt). Eftersom vi varken har en godtagbar förklaring på livets mening och mål, eller den inre trygghet som det ger att ha tillit till en högre makt som tar emot oss när vi dör. Universum, jorden (med all dess liv) och evolutionen är idag vedertaget som en enda stor slump, Big Bang teorin och DNA/RNA styr den slumpvisa utvecklingen. Det finns inte mycket till övers för det andliga, den astrala delen av människan som New Ages vokabulär uttrycker det.


Nu kommer jag tillbaka till den här s.k. ”tredje vägen”, den underström som hela tiden funnits kvar sen antiken och idag visar sig i nyandligheten och nygnosticismen. Där Matrixtrilogin är ett uttryck för det. Det sades också på P1 (i år) att New Age och nyandligheten är på frammarsch hos medelklassen i väst, hos de med en relativ god ekonomi, men även hos medelklassen i Indien, Ryssland och vissa Arabstater … mycket intressant. Att ny/gnosticism framtoning har en stark anknytning till hur samhället och kulturen ser ut tycks vara klart, med förändringar i kommunikation och rörelse/frihet (på gott och ont). Är den här smygande kulturförändringen ett tecken på ett nytt paradigm (som det talas om ibland), och nyandligheten/New Age ”sleven i grytan som rör om”? Kanske är New Age och det nygnostiska en naturlig rörelse (movement) mot nya visioner och förändringar, förändringar som hela tiden leder oss framåt? De psykologiska aspekterna av vad en människa är har förändrats, inte bara med t.ex. Jungs psykologi och andra inre läror, utan nya visioner härrör också från yttre förändringar. Vi har t.ex. en enorm och fortgående nydaning inom astronomin och kvantfysiken, nya rön om makrokosmos och mikrokosmos som är utvecklande för vår förståelse av vad helheten är och består av. Ingenting står still!


Nygnosticismen har likt sin äldre version i alla fall påverkan på samhället, vi söker oss också mer och mer mot öst. Speciellt inom hälsovård i föreningen av kropp, själ och ande, och av yin & yang mm. Människan är komplex och allt hänger ihop enligt dem, så för att bota en åkomma behöver man se till hela människan. Alla ”kroppar” en människa består av. Det är en förening av öst och väst igen, en religionsblandning då som nu, och engelskan är den här gången det gemensamma språket. Mycket av det här pga. Internet och friheten över gränserna på ett virtuellt plan, de nyandliga har också en mycket större chans och utrymme att ”träffas” den här gången. Ett utbyte av texter (gnostiska texter t.ex.) sker blixtfort om man vill och söker, ingen stoppar en rent fysiskt och diskussioner av nygnostisk art pågår för fullt just nu.


3. Matrixtrilogin


Ordet Matrix kan betyder olika saker, t.ex. en matematisk term, eller en livmoder/en form ur vilket något nytt växer fram, ett naturligt material som innehåller något annat (som kristaller/fossiler i en sten) mm.


Varför jag börja med funderingar kring ordet Matrix, är att bröderna genomgående använder sig av mångtydighet. Som ett exempel säger de på en nätsida
 att alla namnen i filmerna är valda med stor omsorg och att de har dubbel mening. Även händelser som spegelscenen med Neo och speglingen i Morpheus glasögon betyder, i M1, första gången Neo och Morpheus möts betyder något mer.


Reflections in general are a significant theme in the film. The ideas of worlds within worlds. The idea of the reflection, the two Neo’s in Morpheus glasses represents the two lives that Neo is leading. In the left lens, we see the blue pill and Thomas Anderson, and in the right lens, we see the red pill and Neo.


På samma ”frågor och svar” sida som ovan säger bröderna att också musiken är meningsbärande. Musiken beskriver människornas belägenhet och de inre känslorna som kommer med situationen, t.ex. via en pojkes sopransång eller i stora kyrkokörer. Följer man musiken genom trilogin hör man också att den förändras vart efter handlingen fortskrider, förändras och avslutas. Den här ofta mättade och tunga, men maffiga, musiken lutar ibland åt den existentiella livskänslan av pessimism som var så typiskt för de antika gnostikerna. Den livskänsla som H. Jonas beskriver i kap. 3 som ”fångenskap”, ”alienation”, ”hemlängtan” osv. Och för att förstå lite av brödernas syn på religion och filosofi, den i uppsatsen viktigaste punkten, svarar de så här på några frågor:


Question: Do you guys hold on to any religious beliefs?


Answer: non-denominational. (icke-traditionella).


Q: Did ideas from Buddhism influence you in making the film?


A: Yes. There’s something uniquely interesting about Buddhism and Mathematics, particularly about Quantum Physics, and where they meet. That has fascinated us for a long time.


Q: Your movie has many and varied connections to myths and philosophies, Judeo-Christian, Egyptian, Arthurian, and Platonic, just to name those I’ v noticed. How much of that was intentional?


A: All of it.


Q: Have you ever been told that the Matrix has Gnostic overtone? A: Do you consider that to be a good thing?


Hur ska man tolka det här? Är de troende fast inte tillhörande de traditionella religionerna? De är i alla fall sanna synkretister, förandligar den rådande matematiken och ställer motfrågor som råder frågaren att tänka själv!


Det här sista att få sökaren att tänka och formulera egna ord, var ibland ett typiskt gnostiskt drag. I gnostikern Valentinus skola
 var det en regel att den sanna kunskapen, och med det ett andligt uppvaknande och insikt (gnosis), bara kom till sin rätta individuellt. Ingen var den andra lik och för att helt förstå måste man själv uppleva och förstå med sina egna ord, för att sen gärna skriva ned detta i egna ord. Kyrkofadern Irenaeus beklagade sig över detta med orden:


”Every day every one of them invents something new, and none of them is considered perfect unless he is productive in his way.”


Som det sades i inledningen var det också vad bröderna Wachowski ville, att deras betraktare och åhörare skull tänka till och använda deras egna hjärnor. Trots att filmtittarna kanske inte kunde förstå anspelningarna. Har de likt Valentinus kanske producera något nytt och eget för att få oss att tänka/växa? Om nu Matrix är någonting helt nytt inom science fiction genre? Den sista frågan kan jag egentligen inte svara på, men under mina 30 år av tittande och läsande av si-fi har jag ännu inte kommit över det tjocka lager av olika tankegångar som trilogin har. Och ju mer noga man ser på filmerna desto mer hittar man. Sen om allt har en betydelse eller ej (debatteras brett och vilt på olika diskussions sidor på nätet), vet inte jag heller men mycket finns det och många anspelningar på t.ex. nyandlighet och gnosticism hittar man.


3.1 Animatrix


Det finns en tecknade film, med nio korta berättelser i som berättar om tiden före Matrix, kallad Animatrix. Dessa animerade kortfilmer väver ihop en tragisk saga om oss människor, en mörkret för-saga till Matrixtrilogin. Kort kan jag säga att ramberättelsen består av hur vi människor uppfinner bättre och mer avancerade robotar in i framtiden, hur dessa ”slavar” med tiden blir mer och mer intelligenta (med en artificiell intelligens förkortad AI). Till den grad att de börjar känna, få känslor, som till slut får dem att göra uppror mot människornas okänsliga kontroll över dem och deras vara. Med tiden eskalerar konflikten och de delas upp rent geografiskt, människorna för sig och robotarna för sig. Men maktkampen dem emellan fortgår så människan uppfinner ett sätt att stoppa maskinerna genom att förmörka himlen, förhindra solens strålar nå jorden som är robotarnas energikälla. Tyvärr ”gräver människorasen sin egen grav” med detta, för de blir den nya energikällan …

Zions arkiv, historiedokument nr. 12-1: I början fanns människorna och det var gott, men snart föll de offer för fåfänga och korruption … Då skapade människan maskinen till sin egen avbild … människan blev arkitekten till sin egen undergång.


Den utlösande faktorn för krigandet blir en robots mord på sin ägare, för att roboten själv (B1-66) inte ville bli likviderad. En blodig scen som utmynnar i en rättegång, där B1-66 avrättas och de andra robotarna börjar samla sig för motstånd. Det finns flera liknelser till vårt verkliga liv idag med FN, börsras, rasism etc. Ett typiskt drag för science fiction, som när den är som bäst handlar om samhällskritik och ett försök att synliggöra våra destruktiva karaktärsdrag.


Och människan sa: Varde ljus! Och han välsignades med ljus, värme, magnetism och tyngdkraft. Och alla universums energiformer.


Sägs av en röst innan vi i får se att människornas bruk av bomber och radioaktiva vapen inte biter på robotarna … bara människorna själva. Det är en grym historia med mycket rädsla i botten, som alltid när förändringar sker och ovisshet råder. Den rent tekniska sidan av energibortfallet, solen, och utbytet beskrivs så här: Människan = alternativ energi = biotekniska, termala och kinetiska energin i människokroppen.


Ett nytt symbiotiskt förhållande växte fram mellan de två fienderna. Maskinerna hämtade kraft ur människans kropp som utgjorde en evig förnyelsebar energikälla. Välsignad vare alla former av intelligens. Ert kött är blott ett ynka kärl.


Men Animatrix innehåller även en hel del prov på det som den här uppsatsen handlar om, om olika verkligheter, medvetandet, öst & väst, olika energiformer, anomalier, själen, mystik och magi, andlig insikt/gnosis osv. Jag tycker Animatrix ger bra för-information om de tre kommande filmerna, kanske ställer den ännu fler filosofiska och andliga frågor än trilogin? Och den är helt klar en bra grund för att bättre förstå allt det abstrakta, det ogripbara och ickemateriella som finns innanför ramberättelsen. Här kommer lite smakprov på det …

Kan någon svara mig. Varför känns allt verkligare i drömmen än i vaket tillstånd? Hur kan jag veta om mina sinnen ljuger? Svar: Det finns fantasi i din sanning och sanning i din fantasi … för att veta sanningen måste du våga allt.


Ur en berättelse om en kille ute på nätet, om att bli räddad av sin egen kraft. Nästa kortfilm heter ”World Record” och handlar om en elitidrottare som vill och passera gränsen/limit i löpning:


Endast exceptionella personer blir medvetna om Matrix. De som får veta besitter en sällsam intuition, mottaglighet och en ifrågasättande natur … Men ibland vinner någon vishet genom ett annat sätt … Viktlöshet, helt och hållet fri.


Han spräckte tidsgränsen och erhöll en total frihetskänsla men kroppen bröt ihop och han hamnade i rullstol, delvis medveten om sin insikt. Den sjunde kortfilmen heter ”Beyond” (Bortom) och rör sig i en asiatisk miljö, med barn och djur som reagerar på avvikelser. Magi och mirakler som släcks av Agenter/Poliser. Och i den åttonde ”En detektivs berättelse” (han söker och finner Trinity) låter det:


Nej, det är du som befinner dig i spegelvärlden … Det är en skillnad mellan en fälla och en test, det är en skillnad mellan ett test och ett val.


Detektiven vill följa Trinity men klara inte valet. Valet står för sanningen. Han är en man från förr, filmen går i svart-vitt, och för gammalmodig med en föråldrad tankegång/kraft. Det jag vill få fram är att redan i Animatrix finner vi gnostiska drag som synkretism, elitism, individualism mm. Om att vara upplyst eller ej, bli medveten eller ej och med det undergå inträdesexamen, samt avskildheten från materian för insikt om …

3.2 Matrix


I den första scenen får vi möta Trinity när hon är ute i Matrix och ”smygtittar” på Neo i digital form, kvinnan som (av Oraklet) har fått vetat att hon kommer att falla för den rätta, dvs. ”The One.” Men hon vet inte ännu om Morpheus (ledare för rebellstyrkan) har rätt i att Thomas Anderson alias Neo är deras frälsare och hjälpare i nöden, och den hon kommer att bli kär i. Trinitys nyfikenheten och funderingarna om och kring honom finns dock där. Trilogin är på ett plan en kärlekssaga, lite av en Törnrosa fast omvänt eftersom Trinity senare kommer att väcka Neo till liv med en kyss. Jag kommer att återkommer till kärleken senare.


Ett annat intressant ämne är talmystiken, som också startar direkt med nr. 303 på dörren in till rummet där Trinity sitter. Återkommande siffror och sifferkombinationer går som en röd tråd genom filmerna, som små tecken på färden. Jag kommer att ta upp dem i textmassan men bara för att visa hur ofta de dyker upp, kanske är det bara ett medvetet sätt att få in mystiken utan att det egentligen betyder någonting djupare?


Ganska snart får vi bekanta oss med huvudfiguren i hans hem bland dataapparater och allmän röra, han sover lätt men blir uppväckt av sin egen dataskärm som klickar fram:


Wake up Neo … The Matrix has you … Follow the white rabbit … Knock, knock Neo.


Hans totala förvåning bryts också med att någon verkligen knackar på dörren, dörr nr. 101, det är en handfull partymänniskor som kommer för att köp ett program. Hans som vill handla heter Choi (likt Choice = val) och säger:


Hallelujah. You’re my savior man. My own personal Jesus Christ.


… när han får det han köpt. Neos roll börjar klarna. Kvinnan vid Chois sida har en vit kanin tatuerad på axeln, ett tecken som får en tveksam Neo att följa dem till ett dekadent dansställe. Det mest intressant i scenen är ändå när Neo hämtar en diskett i en urgröpt bok med namnet Simularca & Simulation
 på och i den uppslagna boken ser vi kapitelnamnet On nihilism.
 Ute på dansstället möter så Neo Trinity för första gången, hon kommer fram och samtalet leder till att Neo förstår att hon kan ta honom till Morpheus och ett svar på frågan: Vad är Matrix? Neo, som han kallas ute på nätet och av rebellerna, lever som datahacker på nätterna och som Thomas Anderson programmerare, för ett dataföretag på dagarna. Hans motsatta leverne och liv kommer också att ställa till den serie av förlopp, genom filmerna, som gör att han och agenten Smith möter och följer varandra hela tiden. De två är som Yin & Yang, ljus och mörker, räddaren och förgöraren som hela tiden slåss för sin sida av ”verkligheten”. Stark dualism på icke-materiell nivå.


I nästa scen får vi se Thomas komma för sent till arbetet, med en arg chefs diskussioner om ansvar och val samt Thomas känsla av overklighet i det han upplever. Det styrks av fönsterputsarna utanför kontoret, deras arbete i ljud och bild. Det blir nästa Ute surrealistiskt. Neo går till sitt bås och får ett expressbrev överlämnad till sig, innehållande en mobiltelefon. Telefon ringer och Neo svarar, det är Morpheus som nu vill hjälpa Neo från de kommande Agenterna som är ute efter honom. Neo försöker fly men misslyckas och blir intagen till förhör, ett förhör som slutar i att agent Smith buggar Neo. En elektronisk liten pryl animeras/levandegörs (från metall till organiskt) och tar sig in i Neos kropp via naveln. Ny scen: Neo vaknar upp med ett ryck och tror han har drömt alltihop men träffar så småningom Trinity (+fler) igen, han är på väg att gå därifrån men Trinity säger:


T) … you’ve been down there, Neo. You already know that road. You know exactly where it ends. And I know that’s not where you want to be.


Hela scenen dryper av känslan av att stå still, av att ha fastnat i livets flöde, och du vet att det finns någonting mer där ute. En känsla av längtan, otålighet, rastlöshet, sorg osv. Och om att stanna inom ramen för lagar, regler, normer och det liv du redan vet om, eller ta mod till sig och välja det okända som kallar. Om att välja sitt levnadsöde eller ej!


Neo väljer det okända, får buggen utsugen och blir tagen till första mötet med Morpheus. I ett förfallet och murrigt hotellrum, våning 13 rum 1313, möter Neo Morpheus och ett intressant samtal dem emellan låter:


Morpheus) I imagine, that right now, you must be feeling a bit like Alice, tumbling down the rabbit hole?


Neo) You could say that.


M) I can see it in your eyes. You have the look of a man who accepts what he sees because he is expecting to wake up … Ironically, this is not far from the truth … Can you tell me, Neo, why are you here?


N) You’re Morpheus, you’re a legend. Most hackers would die to meet you.


M) Yes, thank you. But I think we both know there’s more to it than that. Do you believe in fate, Neo?


N) No


M) Why not?


N) Because I don’t like the idea that I’m not in control of my life.


M) I know exactly what you mean. Let me tell you why you are here. You have come because you know something. What you know you can’t explain but you feel it. You’ve felt it your whole life, felt that something is wrong with the world. You don’t know what, but it’s there like a splinter in your mind, driving you mad. It is this feeling that brought you to me. Do you know what I’m talking about?


N) The Matrix?


M) Do you want to know what it is? (Neo nickar ja) The Matrix is everywhere, it’s all around us, even in this room. You can see it out your window or on your television. You feel it when you go to work, or go to church or pay taxes. It is the world that has been pulled over your eyes to blind you from the truth.


N) What truth?


M) That you are a slave, Neo. Like everyone else, you were born into bondage, born into a prison that you cannot smell, taste, or touch. A prison for your mind. Unfortunately, no one can be told what the Matrix is. You have to see it for yourself.


Sittandes mitt emot varandra i två gamla nötta läderfåtöljer, sträcker så Morpheus fram två piller i var sin hand och säger:


M) This is your last chance. After this, there is no turning back. You take the blue pill the story ends, you wake up in your bed and believe what ever you want to believe. You take the red pill you stay in Wonderland and I show you how deep the rabbit hole goes. (Neo sträcker sig efter den röda tabletten) Remember, all I’m offering is the truth. Nothing more.


Neo tar den röda tabletten och resan börjar, resan mot uppvaknandet och gradvisa insikten hur verkligheten egentligen ter sig. Den gnostiska grunden är lagd, ditt liv ligger i dina egna händer och bara via insikt/gnosis om sanningen blir du fri. Han kopplas sen upp med sladdar och kablar för kunna ”födas”, men uppvaknandet har sina faror likt alla limbon/övergångsstadier. Den röda tabletten är inte en tillfällig drog utan del av ett spårprogram, det är designat att avbryta alla in- och output bärande signaler och gör det möjligt för rebellerna att lokalisera var Neo egentligen är. D.v.s. Neos nedsövda och kontrollerade kropp & själ i maskinvärlden (Maskinernas/Demiurgens värld) och det som har förblindat Neo börjar smärtsamt tas bort, både fysiskt och psykiskt.


Innan ”illusionen Thomas/Neo” försvinner ur Matrix, så hallucinerar han och ser en sprucken spegel börjar hela sig själv. Neo som rört den med fingrarna blir gradvis ”uppslukad” av den flytande spegelmassan. Neo chockas och undrar om de andra ser:


Morpheus) Have you ever had a dream, Neo, that you were so sure it was real? What if you were unable to wake from that dream? How would you know the difference between the dream world and the real world?


Spegelmassan brer ut sig över kroppen och Neo upplever stor skräck innan han försvinner från ”vår värld”, för att i nästa scen vakna upp i sin konstgjorda ”livmoder” av glas och metall, fylld med någon genomskinlig, kletig och rödaktig gelé. Han sliter sönder ”fosterhinnan” och drar ur respirator slangen/röret ur sin hals, ser sig omkring och får sitt livs chock. Där i maskinvärldens energikälla ser vi en oräknelig mängd nedsövda människor, alla uppkopplade till Matrix, som blir urkopplade och nedspolade i ett avfall när de dör. (De dödas kroppar blir till föda för de fysiskt levande människorna). Neo centrala nervsystem (mm.) kopplas sen bort från en tjock kabel bak i nacken (av en maskin) samt flera mindre kablar på hela kroppen. Han blir sen nedspolad i avloppet, men räddas av rebellerna och blir upplyft till skeppet Nebucadnezzar.


Efter en tids rehabilitering av Neos kropp som aldrig används fysiskt mm, får så Neo hela den fasansfulla historien berättat för sig. Han och Morpheus är då uppkopplad (bak i nacken) och samtalar inne i ett dataprogram, likt Matrix, allt för att Neo lättare ska förstå att detta är sant. Att AI tagit över och rebellerna är de enda vakna och medvetna människorna kvar på jorden, att året är ca. 2199 och inte 1999, att den ”drömvärld” Neo levt i inte existerar.


Morpheus) This is the construct. It’s our loading program, (de kan ladda ner allt de behöver i Matrix) Your appearance now is what we call ”residual self image It is the mental projection of your digital self


Neo) This is not real?


M) What is ”real”? How do you define ”real”? If you’re talking about what you can feel, smell, taste or see then ”real” is simply electrical signals interpreted by your brain. You have been living inside a dreamworld, Neo. As in Baudrillard’s vision, your whole life has been spent inside a map, not the territory. This is the world as it exists today.


Han visar Neo hur totalt raserad och mörk vår värld är på en Tv apparat, ”domedagen” har redan passerat. Och som svar på Neos fråga om han menar artificiell intelligens, samt om Matrix, säger han:


M) Yes. A singular consciousness that spawned an entire race of machines. I must say I find it almost funny to imagine the world slapping itself on the back, toasting the new age. I say almost funny.


M) What is the Matrix? Control The Matrix is a computer generated dreamworld built to keep us under control in order to change a human being into this. (Han håller upp ett batteri). When the Matrix was first built there was a man born inside that had the ability to change what he wanted, to remake the Matrix as he saw fit. It was this man that freed the first of us and taught us the truth; as long as the Matrix exists, the human race will never be free. When he died, the Oracle prophesied his return and envisioned that his coming would hail the destruction of the Matrix …

Morpheus har fått veta av Oraklet att han är den som kommer att finns den nya messias, dvs. hitta deras frälsare i ny skepnad. Kroppens fysiologi/materia är här (som hos gnostikerna) inte viktig, den kan ändra form och den fysiska döden är blott skenbart historia. Inne i programmet börjar Neo få nog och vill ut, han kopplas ur och reagerar sen mycket stark. Han skriker och försöker fysiskt och psykiskt fly sanningen, spyr och svimmar av, men överlever insikten tillika. Insikten här, likt gnosis, innebär inte bara att förstå det hela rent intellektuellt utan även att leva det nya livets insikter rent praktiskt också … så Neo sätts i arbete! Han får sin träning i att förstå, harmonisera och synkronisera sitt nya liv via träningsprogram från en dator, t.ex. hur man använder och utövar olika kampsporter. Den nyinmatade kunskapen (alltid via kabeln i nacken) måste även testas ”fysiskt” innan Neo får komma ut i Matrix. Så han och Morpheus kör ett träningspass i jiujitsu … Their fists fly with pneumatic speed … står det i extra textmaterialet. Morpheus är än så länge snabbare men säger:


M) I’m trying to free you mind, Neo, but all I can do is show you the door. You’re the one that has to step through Tank, load down the jump program. (Tank sköter det tekniska till träningsprogrammet i skeppet)


M) Let it all go, Neo. Fear. Doubt. Disbelief. Free your mind.


De hoppar mellan två skyskrapors tak, men Neo blir rädd och faller. Tillbaka i Nebuchadnessar spottar Neo lite blod och undrar över det:


Neo) I thought it wasn’t real.


Morpheus) Your mind makes it real.


N) If you are killed in the Matrix, you die here?


M) The body cannot live without the mind.


Nu gäller det här inte alla som vi kommer att se senare. Träningen fortsätter och nu får Neo testa på ett möte med The Gatekeepers, dvs. Agenterna som hämtade Neo på arbetsplatsen i hans ofödda tillstånd. Men nu ute på en gata full av folk. Morpheus igen:


M) You have to understand that most of these people are not ready to be unplugged and many of them are so injured, so hopelessly dependent on the system that they will fight to protect it.


Det finns med andra ord en uppdelning mellan människorna också, de som söker, vill ha och klarar av att ”födas” och de som varken önskar, vill eller överlever sanningen. Här tänker jag osökt på den gnostiska s.k. eliten, som Kyrkofäderna beskrev dem. Parallellen är tydlig. Tillbaka till filmen så säger Morpheus att Agenterna vaktar alla dörrar, håller alla nycklar och att ingen har överlevt ett möte med dem. Men att han även är övertygad om att Neo kommer att överleva Agenterna, till och med att bli skjuten …

På skeppet finns en spion, en förrädare likt Judas, med namnet Cypher. Han talar om för Neo vid ett möte på skeppet, att Morpheus tagit dit fem stycken ”frälsare” före honom. Alla fem dog. Det här är en nyhet för Neo som blir både arg och besviken på Morpheus, han känner sig lurad och tappar tron på sin ledare och guide. Ett frö av misstro är sått. Cypher vill tillbaka till ”puppstadiet” och Matrix ”plantskola”, han vill glömma allt och i infoutbyte hur Agenterna kan fånga Morpheus bli rik och berömd. Cypher möter Smith i smyg på en restaurang i Matrix, tuggandes en saftig virtuell stek, för att konferera över utbytet/förräderiet:


Agent Smith) Do we have a deal, Mr. Reagan?


Cypher) (svara jakande på det och säger) … ignorance is bliss.


Ignorans är lycksalighet! Cypher slåss för systemet, för att själv få återgå till en bortdomnad sömntillvaro där Matrix tillhandahåller allehanda berusning. Historien går vidare och Neo tas med in i Matrix för första gången, samt till hans första möte med Oraklet, om hans liv och öde. Utanför Oraklets lägenhet säger Morpheus (som blivit konfronterad och erkänt sina misstag om de andra fem) till en uppgiven Neo att:


M) Faith is not a matter of reasonability. I do not believe thing with my mind. I believe them with my heart. In my gut!


I vardagsrummet möter Neo barn med olika övernaturliga gåvor, som att lyfta och böja saker med tanken mm. och i köket Oraklet, en äldre svart kvinna med en ”Känn dig själv” tavla (på latin) ovanför dörren. Neo som starkt tvivlar på profetian och inte förväntar sig mycket av mötet, träffar dock en som vet mer än honom. Hon synar honom och mer eller mindre får Neo att själv säga:


N) I’m not the One.


O) Sorry, kid. You got the gift but looks like you’ve waiting for something.


N) What?


O) Your next life, maybe. Who knows. That’s how these things go.


N) Morpheus. He almost had me convinced.


O) I know. Poor Morpheus. Without him we are lost … Morpheus believes in you, Neo, and no one, not you or even me can convince him otherwise. He believes it so blindly that he’s going to sacrifice his life to save you.


N) What?


O) You’re going to have to make a choice … One of you are going to die. Which one, will be up to you. (Neo har svårt att andas) I’m sorry, kiddo … But don’t worry, as soon you walk outside that door, you’11 start feeling better. You’11 remember that you don’t believe any of this fate crap. You’re in control of your own life, remember?


Neo (som tiger om nyheterna) och de andra åker tillbaka till hotellet (rum 1313 igen) för att bli urkopplad men Cypher har röjt deras plats och nu startar en rad actionscener (våning 8, rum 808) och Morpheus blir tillfångatagen (i rum 608). Cypher kommer tillbaka till skeppet först, skjuter Tank och Dozer och tar över kontrollen. Han talar med Trinity över telefon (som ser Apoc och Swith dö när Cypher drar ur kabeln/koppling i nacken), han berättar om sitt förräderi och viljan att få leva ”The American dream” (bli rik och berömd). Cypher hotar sen koppla ur/ta livet av Neo för att se om han verkligen är the One, för då skulle han ju inte dö, men stoppas av Tank som bara blev svårt skadad. Trinity, Neo och Tank samlas i skeppet, oroar sig över Morpheus och Zions överlevnad, då Neo inser att Oraklets ord slagit in. Han måste göra ett val och han börjar tro att han kan rädda Morpheus, han berättar allt för de andra och Trinity följer med.


Ny scen med Morpheus fastbunden vid en stol, halvt nerdrogad, med agent Smith som en filosoferande förhörsledare:


Smith) Did you know that the first Matrix was designed to be a perfect human world? Where none suffered, where everyone would be happy. It was a disaster. No one would accept the program. Entire crops were lost … I believe that, as a species, human beings define their reality through suffering and misery. The perfect world was a dream that your primitive cerebrum kept trying to wake up from. With is why the Matrix was redesigned to this: the peak of your civilization. I say ‘your civilization’ because as soon as we started to thinking for you, it really became our civilization … Evolution, Morpheus. Evolution. Like the dinosaur … You had your time.


Smith drar en lång harang om hans syn på Matrixvärlden och att människan inte är ett däggdjur utan mer likt ett virus som inte anpassar sig efter naturens ordning. Hur fort vi förökar, konsumerar och sprider oss överallt, likt cancer. ”Ni är en farsot och vi är botemedlet”, säger Smith. Han skickar ut de andra agenterna, tar av sig hörsnäckan och säger i smyg till Morpheus:


S) Do you hear me Morpheus? I’m going to be honest to with you. I hate this planet. This zoo. This prison. This reality, whatever you want to call it, I can’t stand it any longer. It’s the smell, if there is such a thing. I feel saturated by it … I can taste your stink and every time I do, I fear that I’ve somehow been infected by it. Repulsive, isn’t it? I must get out of here, I must get free … Once Zion is destroyed, there is no need for me … I need the codes.


Räddningen av Morpheus går ”våldsamt” bra och de hinner utbyta några ord:


Neo) The Oracle … she told me.

Morpheus) She told you exactly what you needed to hear. That is all. Sooner or later, Neo, you’re going to realize just like I did the difference between knowing the path and walking the path.


Alla kommer tillbaka till Nebuchadnessar utom Neo som fastnar med Smith i Matrix. En kamp sker och Neo lyckas fly. I flykten från Agenterna får Neo en utgångsplats tillbaka till skeppet, rum 303, av Tank. Men väl framme möter han Smith innanför dörren och blir skjuten till döds, Trinity förlorar sin behärskning och säger till Neos livlösa kropp i Neb.

T) Neo, please, listen to me. I promised to tell you the rest. The Oracle, she told me that I’d fall in love and that man, the man I loved would be the One. You see? You can’t be dead, Neo, you can’t be because I love you. You hear me? I love you!


Hon kysser Neo och efter några kompakta minuter så slår han upp ögonen, han vaknar till liv rent fysiskt på Neb. och mentalt i Matrix. Ett mirakel har skett! Nu inser Neo till fullo att han är the One och all rädsla försvinner, han stoppar Agenternas kulor med tanken och de i sin tur blir rädda för första gången. Smith försöker i ett raserianfall attackera Neo men blir tillbakaslagen och till sist sprängd i molekyler efter att Neo rusat in i honom. Neos insikt i att han är ren mental/psykisk energi i Matrix spränger alla normer … och Smith.


Slutscen och man hör Neos röst talar till A.I. och oss:


N) Hi, it’s me. I know you’re out there. I can feel you now. I imagine you can also feel me. I believe deep down, we both want this world to change. I believe that the Matrix can remain our cage or it can become our chrysalis, that’s what you helped me to understand. That to be free, truly free, you cannot change your cage. You have to change yourself. When I used to look out at this world, all I could see was its edges, its boundaries, its rules and controls, its leaders and laws. But now, I see another world. A different world where all things are possible. A world of hope. Of peace. I can’t tell you how to get there, but I know if you can free your mind, you’ll find your way.

3.3 Matrix Reloaded


Tillbaka till kriget mellan Maskinerna och Zions innevånare … och kring profetian om att en frälsare kommer för att rädda människorna. Morpheus står på sig om att låta Neo få fortsätta trots motstånd hos vissa och får så rådet i Zion med sig, en grupp på tolv äldre individer av båda kön och av alla ”färger”. Nebuchadnessar och dess besättning måste tillbaka till Oraklet för att finna Neos väg vidare in i förståelsen/insikten, hur han kan stoppa kriget och skapa fred och frihet. Innan dess får vi se Morpheus, Trinity, Neo m.fl. komma hem till Zion, där Neo sen möts av en folkhop med gåvor till honom, offergåvor och önskningar om att deras nära och kära på de andra skeppen ska klara sig. Och likt en skara troende vänder de sig till deras frälsare/räddare Neo, en äldre kvinna säger:


Neo please. I have a son, Jakob, on board the Gnosis. Please watch over him.


Senare hålls ett Tempelmöte i en stor grotta och Morpheus håller tal inför Zions jublande innevånare, om tro och vetskap. Efter det utspelar sig en flera minuter lång sensuell och extatisk dansscen fram. Alla deltar i hetta, svett och fysisk närhet, det varvat med en kärleksscen mellan Neo och Trinity i eget krypin. Bröderna W backar inte för den mänskliga intimiteten och de långa scenerna har fått kristna individer i USA att upprört skriva om det här
, hur hemskt det tycker att det är osv. Trilogin berör alltså flera tabun i den kristna världen, där sensualitet och halvnakna kroppar i en enda stor svettig jättedans lutar åt synd.
 För att inte tala om Trinitys och Neos helnakna kroppar (där inget intimt egentligen syns). Det som skulle kunna vara ett normalt, sunt och vuxet sätt att mötas och leva ut sin sensualitet på, på lika villkor, blir för vissa ett s.k. hedniskt sätt att vara. Motpolen till den här scenen är kanske folkhopen på Merovingians dansställe i Matrix, bland mask och läderklädda exhibitionisterna?


Libertinism var ju ett utslag i den antika gnosticismen, av hur de såg på kroppen/materian, som en negativ del av Demiurgen. Man kunde hänge sig till vilka fysiska njutningar som helst eftersom kroppen vara ett fängelse och/eller obetydlig, den var inte helig. I trilogin blir uppdelningen gott och ont, ande och materia, mänskligt och omänskligt, medvetet och omedvetet i stället Zion vs. Matrix. Den sistnämnda vår värld i virtuell form.


Neo blir kallad till Oraklet så besättningen på Nebuchadnessar far från Zion och ut i tunnlarna under jordens yta, ytan som maskinerna härskar över. Neo kopplas upp i dataprogrammet Matrix och beger sig till Oraklet men möts först av hennes skyddare, Seraph, som genom en kamp försäkrar sig om att Neo är Neo. Väl hos Oraklet följer en lång diskussion, bl.a. om att hon är del av ett annat slags kontrollprogram:


Neo) … how can I trust you?


Oracle) Bad news is there’s no way you really know if I’m here to help you or not … Just have to make up your own damn mind to either accept what I’m going to tell you or reject it.


O) Candy?


N) Do you ready know if I’ll take it?


O) Wouldn’t be much of an oracle if I didn’t.


N) But if you already know, how can I make a choice?


O) Because you didn’t come here to make a choice. You’ve already made it. You’re here to try to understand why you made it


N) Why are you here?


O) Same reason, (få fred)

N) But why help us?


O) I’m interested in one thing, Neo: the future … the only way to get there is together.


Neo frågar om det finns flera program som henne, det gör det inte. Och de ”osynliga” programmen, som solen, fåglarna etc. fungerar bra, men allt tal om spöken, änglar, utomjordingar osv. är assimileringar av program som gör nåt de inte ska göra. Gamla uttjänta program som i stället för att bli raderade och återgå till källan, maskinernas huvuddator, väljer att gömma sig i Matrix. I det här fallet är änglarna rester av en svunnen tid och, med tanke på H. Bloom, skapade av källan/A.I. Alltså ingenting gulligt, sött och skyddande.


Neo) The machine mainframe.


Oracle) Yes. Where you must go. Where the path of the One ends. You’ve seen it in your dreams, haven’t you? A door made of light? (Neo nickar ja) What happens when you go through the door?


N) I see Trinity and something happens, something bad. She starts to fall and I wake up.


O) Do you see her die?


N) No.


O) You have the sight now, Neo. You are looking at the world without time.


N) Then why can’t I see what happens to her?


O) We can never see past the choices we don’t understand.


Neo kan rädda Zion om han når källan, men då behöver han The Keymaker.
 Oraklet ger honom en adress till mannen som håller Nyckelmakaren fången, Merovingian, och Neo, Morpheus samt Trinity far dit. På väg till Merovingian (hissen stannar på våning 101) leds de fram i en exklusiv restaurang och som på en tron Merovingian själv, hans fru Persephone
 samt andra medarbetare. Morpheus frågar efter Nyckelmakaren men Merovingian inleder en monolog om orsak och verkan, att det bara finns en universell sanning och det är kausalitet (likt vår traditionella vetenskapsbild). Han motsäger Morpheus tal om att allt börjar med ett val och säger att fritt val bara är en illusion: created between those with power and those without … och … all that matters is feeling.


Hela action-reaction diskussionen som Merovingian för (och visar prov på) passar dock in i Matrixvärlden, det av Arkitekten konstruerade programmet, där allt är styrt och kontrollerat. Är man en marionett omedvetet styrd av en annan/högre makthavare eller är man en självgående och medveten individ med fria val? För Morpheus, Trinity och Neo ter det sig nog som för den gnostiska eliten, att med lite hjälp på vägen (här av Oraklet) inser och lär man sig bitvis hur man med ett medvetet och ”vaket liv” kan välja själv. Se bortanför det synliga och rationella. Likt Jungs individuationsprocess och/eller som en diskussion mellan troende och icketroende.


Jag har kollat upp Merovingian och funnit att han tillhörde den Franska aristokratin, från en grupp av medeltida riddare, som påstod sig vara ättling till Jesus/Kristus (och att familjen hade den heliga Graalen i sina ägor?). Myten om den riktiga Merovingian liv och leverne får stå åt sidan här, för den påhittade. Han vet i alla fall om sin situation i Matrix och nämner också Ute lätt om de tidigare frälsarna före Neo. Merovingian är med andra ord ett gammalt program som likt en maffiaboss styr och ställer i den undre världen, i de flottaste och mörkaste kvarteren i Matrix. Han handlar med information och är mycket mäktig men som Oraklet sa, en man med makt som vill ha mer makt. Merovingian är girigheten själv.


Mycket händer på vägen till källan/source, för alla inblandade från båda sidor, men tillslut kommer Neo fram till dörren av ljus och sugs in i ett runt rum full av monitorer. Ett rum med två dörrar och en stol, där en proper äldre vit man sitter.


Neo) Who are you?


A) I am the Architect. I created the Matrix. I’ve been waiting for you. You have many questions. Though the process has altered your consciousness you remain irrevocably human …

N) Why am I here?


A) Your life is a sum of a remainder of an unbalanced equation inherent to the programming of the Matrix. … an anomaly … I’ve been unable to eliminate from what is otherwise a harmony of mathematical precision.


N) You haven’t answered my question.


A) Quite right. Interesting. That was quicker than the others.


N) Others? How many?


A) The Matrix is older than you know. … this is the sixth version. … As you are undoubtedly gathering, the anomaly is systemic creating fluctuation in even the most simplistic equation.


N) (Neo tänker argt - du kan inte kontrollera mig) Choice. The problem is choice.


The One/Neo har, beroende på en anomali/avvikelse, kommit fem gånger tidigare. Varför fem? Tankarna går åt att de kanske syftar på de fem världsreligionerna och deras företrädare och här kommer den sjätte frälsaren, med ev. en ny religion/andlighet? Kanske … Obruten tid och rum hänger troligen ihop i maskinernas värld, men i Matrix fortsätter anomalin att komma tillbaka i olika versioner trots Arkitektens försök att radera ut den. Och som det står i texten, skapar ”samlingen Neo” (anomalin) växelvisa rörelser och problem i hela system- kretsloppet/organismen. Den avvikelse som skapar ”samlingen Neo” är summan av en mänsklig ofullkomlighet, dvs. möjligheten att få och kunna välja själv. Det kan verka rörigt i början men texten fortsätter:


Architect) The first Matrix was naturally perfect, a work of art. Flawless, sublime. A triumph equaled only by its monumental failure. The inevitability of its doom is apparent now as a consequence of the imperfection inherent in every human. … I redesigned it … I was again frustrated by failure. … The answer (på problemet) was stumbled upon by another, an intuitive program initially created to investigate certain aspects of the human psyche. If I am the father of the Matrix, she would undoubtedly be its mother.


Neo) The Oracle.


A) Please. As I was saying, she stumbled upon a solution whereby 99 percent of subjects accepted the program, as long as they were given a choice, even if they only aware of the


choice at a near unconscious level While this answer functioned, … those that refused the program, while a minority, if unchecked would constitute an escalating probability of disaster.


Förenklat kan man säga att priset för att få Matrix att fungera blev en nedärvd svaghet, i programmet, pga. och i varje människas psyke. Det var Oraklets fynd i människans psyke, som fick nästan alla människoslavarna att till slut acceptera livet i Matrix. Att det gavs en valmöjlighet, om mest på det omedvetna planet. (Enligt gnostikerna var också psyket en del av Demiurgen, en del av ”fängelset”). Baserat på mänsklighetens tidigare groteskhet inbakat i Matrix, som Arkitekten uttryckte det, kunde programmet existera vidare. Choice/Valmöjligheten blev på så sätt fortsatt nedärvt i varje människas inre, även om mest omedvetet, och den 1 % som medvetet valde vägrade leva i/efter programmet. De blev rebellerna. (I ordboken står det, för att leka med språket som bröderna själva gör, betyder också choice urval, sortiment och the choice eliten, den/det/de bästa
 … alltså ”eliten” i Zion.)


Architect) You are here because Zion is to about to be destroyed.


Neo) Bullshit.


A) Denial is the most predictable of all human responses. … this is the sixth time we have destroyed it and we have become exceedingly efficient at it. The function of the One is now to return to the source, allowing a temporary dissemination of the code you carry reinserting the prime program. After which you will be required to select from the Matrix 23 individuals, 16 female, 7 male, to rebuild Zion. Failure to comply … extinction of the entire human race.


N) You can’t. You need human beings to survive.


A) There are levels of survival we are prepared to accept. The relevant issue is whether or not you are ready to accept the responsibility for the death of every human being in this world.


Arkitekten finner Neos reaktioner intressanta för att de inte helt överensstämmer med de fem före honom, Neos reaktion är inte allmänt altruistisk utan:


A) … your experience is far more specific … vis-á-vis love. (Monitorbilderna visar nu Trinity i actionscener mot agenterna)

N) Trinity!


A) Apropos, she entered the Matrix to save your life at the cost of her own.


N) No!


A) Which brings us at last to the moment of truth, wherein the fundamental flaw is ultimately expressed and the anomaly revealed as both beginning and end. There are two doors. The door to your right leads to the source and salvation of Zion. The door to your left leads back to the Matrix, to her … As you adequately put, the problem is choice. Already I can see the chain reaction, the chemical precursors that signal the onset of an emotion designed specifically to overwhelm logic and reason. … blinding you …

Neo går tillbaka ut mot Matrix och Trinity. Arkitekten fnyser och säger:


A) Hope. It is the quintessential human delusion, simultaneously the source of your greatest strength and your greatest weakness.


N) … I would hope that we don’t meet again.


A) We won’t.


Neo flyger tillbaka mot Trinity, som nu faller dödligt skjuten från en skyskrapa, och som genom ett mirakel räddar han hennes liv genom att ”helt enkelt” föra in handen i kroppen ta ut kulan ur hjärtat samt ge hjärtmassage. (Syns digitalt) De har båda räddat livet på varandra en gång, tack vare kärlekens stora kraft, men sagan är inte slut här och döden kommer igen i M3. Senare samtalar Neo, Morpheus och andra om varför profetian inte stämmer (bara Neo kom till källan så skulle kriget ta slut), men maskinernas jätteborrar och spanare kommer allt närmare Zion och tiden är knapp. Neo säger att profetian var en lögn och att han hört (vill ej berätta från vem) att om de inte gör något inom ett dygn så kommer Zion att förstöras.


Neo) The prophecy was a lie. The One was never to end anything. It was all another system of control.


Morpheus) I don’t believe that.


N) But you just said it yourself How can the prophecy be true if the war isn’t over. I’m sorry. … I swear it’s the true.


Morpheus är både förbryllad, missmodig och bedrövad, men kan fortfarande inte fult ut tro på vad Neo säger. I sista scenerna sprängs Nebuchadnessar och besättningen möter spanare ute i tunnelsystemet, den enda förändringen är att nu kan Neo för första gången känna av dem. Känna A.I.’s vara/energi i de bläckfiskliknande spanarna och även stoppa dem av egen tankekraft, men faller efter det avsvimmad ner. Efter att de blivit upplockade på och av skeppet Hammers besättning, får vi även reda på att krigandet mot maskinerna i tunnelsystemet gått dåligt pga. förräderi bland dem. Allra sist får vi se Neo i någon form av koma och bredvid honom en avsvimmad Bane, den nye förrädaren. To be continued …

Ingen en ny tanke inom gnosticismen, att Demiurgens skapade värld störs av en ”utifrånkommande rörelse”, en som sätter fart på människornas medvetande mot insikt. Den andlighet som Sofia i smyg inlemmade i sonens skapade värld, gömd i människans inre. Kan man göra en liknelse mellan ”gnistan” och choice/valmöjligheten? Det är ju möjligheten till ett val som gör oss ”rörliga” s.a.s. Som gör det möjligt att välja en ny väg. Sen om den verkligen är fri eller inte diskuteras också i filmen, den blir friare ju mer medveten man blir om allt/et. Arkitekten är inte fri i sin vilja till total ordning, även fast han tänker att han är fri i sitt skapande som överordnad människorna. Total kontroll och ordning är bindande och omöjligt i utvecklingstänkandet.


3.4 Matrix Revolutions


Neo är fortfarande i koma och Morpheus känner på sig någonting, så han ber den som sköter datorn på skeppet att söka efter Neo i Matrix. Trots att Neo inte är uppkopplad till programmet. De finner honom inte som vanligt men tycker sig märka nått. De blir sen kallade av Oraklet som vägleder dem och mycket riktigt är Neos icke-fysiska vara/medvetenhet skiljd från kroppen. Neo har utvecklats och kan efter mötet med A.I.’s spanare likt en schaman lämna kroppen utan fysiska hjälpmedel/kablar, om än ofrivilligt än. Men han är inte i Matrix utan i en mellanvärld, mellan Matrix och Maskinvärlden … på en tågstation. Där möter han Sati, en indisk liten flicka (det sista exit-programmet), och hennes föräldrar Rama-Kandra och Kamala
 som offrar sig själva till Merovingian för dotterns överlevnad. De talar om kärlek, karma och att ge allt för den/det man älskar.


Trinity och Morpheus blir ledd av Seraph (Oraklets ”skyddsängel”) till både Tågmästaren (som sköter Mobil Ave station där Neo är) och sen Merovingian. De tre tar en hiss ned till det mest dekadenta dansstället hittills i trilogin och på den röda knappen i hissen står det troligen HELL
, den sista bokstaven är förstörd. Merovingian lovar att spara deras liv om de kan ge honom någonting i utbyte, någonting man inte kan ta … bara få:


Merovingian) Bring me the eyes of the Oracle and I will give you back your savior.


Trinity vägrar och hela scenen ändras från en omöjlig förhandling till att hon hotar skjuta Merovingian (alla hotar alla scen) om han inte släpper Neo, hon är redo att dö för kärleken. Merovingian säger något om att -tänk att kärlekens mönster ligger så nära vansinnet! Neo blir räddad/hämtad ur mellanvärlden och till Matrix, men på väg tillbaka till skeppet och kroppen sin förstår Neo att han inte kan ge sig av än. Han måste få träffa Oraklet igen, som en sista chans. Oraklet bakar kakor med Sati när Neo kommer (varför hamnade hon där?), Sati går ut ur köket och de två talar lite om vad som har hänt och hur de båda har förändrats. Neo är dock fortfarande inte på det klara med vad hans roll är:


Neo) You helped me to get here, but my question is, why? Where is this going? Where does it end?


Oracle) I don’t know.


N) You don’t know or you won’t tell me?


O) I told you before no one can see beyond a choice they don’t understand, and I mean no one. …

N) Does that include what things to tell me and what not to?


O) Of course not.


N) Why didn’t you tell me about the Architect? About Zion and the ones before me? …

O) Because it wasn’t time for you to know.


N) Who decides it wasn’t time?


O) You know who (hon nickar mot ”Känn dig själv” tavlan).

N) I did. Then I think it’s time for me to know a few more things.


O) So do I.


N) Tell me how I separated my mind from my body without jacking in. Tell me how I stopped four sentinels by thinking it. Tell me just what the hell is happening to me.


O) The power of the One extends beyond this world. It reaches from here all the way back to where it came from.


N) Where?


O) The source. That’s what you felt when you touched those sentinels, but you weren’t ready. You should be dead, but apparently you weren’t ready for that either.


N) The Architect said if I didn’t return to the source Zion would be destroyed tonight.


O) Please. You and I may not be able to see beyond our own choices, but that man can’t see past any choice.


N) Why not?


O) He doesn’t understand them. … To him, they are variables in an equation. One at a time, each variable must be solved, then countered. That’s his purpose. To balance the equation.


N) What’s your purpose?


O) To unbalance it.


N) Why? What do you want?


O) I want the same thing you want, Neo. And I’m willing to as far as you to get it.


N) The end of the war. Is it going to end?


O) One way or another.


N) Can Zion be saved?


O) I’m sorry, I don’t have the answer to that question, but if there is an answer, there’s only one place you’re going to find it.


N) Where?


O) You know where. And if you can’t find the answer then I’m afraid there may be no tomorrow for any of us.


N) What does that mean?


O) Everything that has a beginning has an end. I see the end coming. I see the darkness spreading. I see death. And you are all that stands in his way.


N) Smith? (Oraklet nickar ja)


O) Very soon, he is going to have the power to destroy this world. But I believe he won’t stop there. He can’t. He won’t stop until there’s nothing left at all.


N) What is he?


O He is you! Your opposite, your negative. The result of the equation trying to balance itself out.


N) And if I can’t stop him?


O) One way or another, Neo, this war is going to end. Tonight, the future of both worlds will be in your hands or in his.


Oraklets örhängen har genom filmerna haft symbolen av Yin & Yang, hon och texten ovan är mycket buddistiskt influerad, och Neos mörka sida Smith får en att tänka på Jungs ”skugga”. Alla människors mörka och omedvetna sida som lurar i bakom hörnet och vill bli ”belyst”. Neo kommer tillbaka till skeppet och besättningen, samt till kroppen sin, och man får se Bane vakna upp i sjukrummet, ta livet av läkaren och fly skeppet. Samtidigt hos Oraklet ser man henne sända bort Sati med Seraph som skydd mot Smiths övertagande av andras liv/vara, vilket inte hjälper:


Oracle) You are a bastard.


Smith) You would know, mom.


O) Do what you are here to do.


S) Yes, mam.


Smith, som genom att föra handen in i andra ”kopierar upp” dem till sig, tar över Oraklet också. Hon omformas/förändras och blir till synes en ny Smith, en till kopia av honom (lik ett virus). Hotet hon talade med Neo om är detta eviga kopierade Smith håller på med, mörkret sprider sig med honom/det och hotar ta över hela Matrix programmet. Neo har fortsatta inre visioner och syner om ytan på jorden och maskinvärlden, vilket utmynnar i att Neo och Trinity får ta Niobes skepp Logos för att åka dit. De andra människorna far hem till Zion, för att slåss mot maskinvärldens invasion av spanare och borrar. På Logos börjar nu saker att hända, Neo och Trinity som är på väg inse snart att de har en medpassagerare. Förrädaren Bane, som under en kamp med Neo visar sig vara Smith fast utan att tagit/raderat Banes skepnad. Rösten är Smiths och intentionerna likaså:


Neo) Who are you?


Bane/Smith) Still don’t recognize me. I admit it. It is difficult to even think in this rotten piece of meat. Stink of it. Feeling every breath. Suffocating cloud you can’t escape. (Han spottar lite blod) Disgusting! Look how pathetic fragile it is.


N) What do you want?


B/S) I want what you want. Yes, that’s it Mr. Anderson … Look past the flesh, look through this soft gelatin of cow eyes and see your enemy.


N) No, it can’t be!


Neo förstår nu att detta är Smith och som Bane/Smith sa tidigare att skenet kan bedra. Smith har inte bara lyckats med att ta över andras kroppar och kopiera upp dem till sig utan även ta över en människas fysiska jag utan att ändra på fysiken. Både Smith och Neo har alltså utvecklats, båda kan mer och mer röra sig över gränserna för ”ett möte med sig själv”. Insikterna och medvetenheten växer fram smärtsamt. I den fortsatta kampen förlorar Neo sin syn och B/S tror sig ha vunnit, men mirakulöst ser Neo ändå. Han ser inte materian men väl materians energi, allt omkring honom lyser och glöder … av materians inneboende energi.


Bane/Smith) I wish you could see yourself. A blind messias.


Neo gör slut på krigandet genom att slå sönder/ihjäl B/S energi/kropp, och sen far Trinity själv manövrera skeppet mot maskinvärlden. Neo guider dock vidare med sitt nyupptäckta ”ljussinne”, efter de inre visioner han tidigare haft. Uppe och ute på jordytan ser dom sen de enorma fälten med växande människobarn hängandes som puppor i grenar, men även städerna där maskinerna bor, på var sitt sätt. Olika synsätt där Neos kan liknas med kvantfysikens:


Neo) It’s unbelievable, Trin. Light everywhere. Like the whole thing was built of light.


De följer tre stora energiledningar och möter snart massor av spanare, Neo stoppar första vågen med tanke men orkar snart inte mer så de flyger upp över molnen. Törsta gången Trinity får se solen och en klar himmel, allt är vackert för tre sekunder, men Logos vänder pga. energibrist och de krockar med ett torn. Trinity har blivit genomborrad av flera metallrör och en sorgligt och kärleksfullt farväl utspelar sig, innan hon dör. Neo tar sig ur skeppet och börjar högt upp vandra på, som han ser det, energiljuset. Vi får också se den mörka stadens byggnader och arkitektur, den molntunga maskinvärlden helt utan organiskt liv. Både pampigt och skrämmande på samma gång. Upp framför honom kommer sen en stor maskin, som med hjälp av små flygande maskiner/spanare formar ett mänskligt ansikte i mitten. Neo börjar samtalet:


Neo) I only ask to say what I’ve come to say. After that, do what you want, and I won’t try to stop you.


A.I) Speak!


N) The program Smith has grown beyond your control. Soon he will spread through this city as he spread through the Matrix. You cannot stop him. But I can.


A.I.) We don’t need you! We need nothing!


N) If that’s true, then I’ve made a mistake, and you should kill me now.


A.I.) What do you want?


N) Peace.


A.I) And if you fail?


N) I won’t.


Samtidigt i Zion, som nu är en enda stor krigszon full av spanare och jätteborrar, stannar allt upp. Alla maskiner upphör med sin offensiv och tycks invänta nya direktiv, Morpheus förstår att Neo slåss för dem och det bara är att invänta resultatet av mötet. Neo blir så upplyft och inkopplad av flera kablar av A.I. till Matrix, för den sista striden mot Smith. Mötet kan sägas ske mellan mörker och ljus, medvetandet och omedvetandet osv. för att bli ett/enat. 100 000-tals Smith står i skyskraporna och efter gatan där striden tar plats, men bara en (den riktiga?) Smith möter Neo i en strid utan like. Högt och lågt, inne och ute osv. Stridandet upphör när de faller ner från skyn, ned från himlen på en gata. Neo är utslagen för ett tag men rör sig och fortsätter utmaningen:


Smith) Why, Mr. Anderson? Do you believe you’re fighting for something? For more than your survival? Can you tell me what it is? Do you even know? Is it freedom or truth? Perhaps peace? Could it be for love? Illusions, Mr. Anderson. Vagaries of perception. Temporary constructs of a feeble human intellect trying desperately to justify an existence that is without meaning or purpose! And all of them as artificial as the Matrix itself although only a human mind could invent something as insipit as love. You must be able to see it, Mr. Anderson. You must know it by now. You can’t win. It’s pointless to keep fighting. … Why do you persist?


Neo) Because I choose to.


S) This is my world! My world!


Neo blir nedslagen och slocknar igen.


S) Wait. I’ve seen this. This is it. This is the end. Yes. You were laying right there, just like that. And I. I stand here, right here, and I’m supposed to say something. I say: ”Everything that has a beginning has an end, Neo”. (Neo vaknar till liv, kvicknar till och Smith är förvirrad).


S) What? What did I just say? No, no. This isn’t right. This can’t be right. (Neo står på benen nu och Smith börjar vackla). Get away from me!


N) What are you afraid of? You were right, Smith. You were always right. It was inevitable.


Neo låter Smith köra handen in i sig, han låter sig övertas av Smith och blir kopierad likt alla de andra offren. Nu står det till synes två Smith nere i gropen på gatan de gjort, och Smith undrar om det är över nu? Neo/Smith nickar jakande men då får man se hur A.I. laddar den fysiske Neo med energi (?) som sen sprider sig till de i Matrix. Alla Smith blir mer och mer ”upplyst” inifrån och spricker till slut i molekyler, alla Smith ”dör” av ljuset inifrån och kvar i gropen ligger en ensam och avsvimmad kvinna … Oraklet. Hon kom tillbaka nu när Smiths grepp över henne är borta. Neo ligger till synes bortdomnad eller död i maskinvärlden, han kopplas ur från Matrix och blir sakta bortforslad av en maskin i Maskinvärlden. Men före det ser vi den scenen som om Neo skulle se den, i energiform, och helt lysande liknar han en ängel eller Kristusfigur. En totalt upplyst och strålande Neo som tydligen inte har dött. Alla i Zion förstår att Neos kamp för dem är över när spanarna försvinner tyst tillbaka in i tunnelsystemet, bort från människorna och jublet ekar ”Kriget är över”. Fred blir det också i Matrix värld, allt återgår till det tidigare och bilden/skapelsen/arkitekturen repareras. Sista scenen är när vi får se Arkitekten komma gående mot Oraklet i en fin park:


Oracle) Well, now. Ain’t this a surprise.


Architect) You played a very dangerous game.


O) Change always is.


A) Just how long do you think this peace is going to last?


O) As long as it can (Arkitekten börjar gå iväg) What about the others?


A) What others?


O) The ones that want out.


A) Obviously, they will be freed.


O) I have your word?


A) What do you think I am? Human?


Synkretistiska filmverk som det är kommer olika föreställningar och går, från att tydligt ha sätt gnostiska drag i M1 till mer buddism osv. tycker jag man här väver ihop det lite gnostiskt igen. Men med en skapare som går med på att fria (vissa?) människors medvetande, från illusionen Matrix och med det kontrollen över dem alla. Arkitekten går iväg, solen går upp och Sati kommer springandes med Seraph efter.


Sati) We were afraid we might not find you.


Oracle) Everything is okay now.


Sati) Look, look (pekar mot soluppgången).


O) Just look at that. Beautiful. Did you do that? For Neo? (Sati nickar). That’s nice. I know he’d love it.


Sati) Will we ever see him again?


O) I suspect so. Some day.


Seraph) Did you always know?


Oracle) Oh no. No, I didn’t. But I believed, I believed.


THE END


4. Matrix - en ny form av gnosticism?


Att filmverket har gripit tag i många människor ser man på nätet, där det fortfarande pågår livlig diskussion fem år efter den första filmen släpptes. Det är nog inte så konstigt heller eftersom trilogin handlar om så mycket som liknar och berör vårt sekulariserade samhälle idag, ett liberalt konsumtionssamhälle som ger allt utom en ”Ljusgud”. Dystopin i filmerna är så påträngande att den antika gnosticismens verklighet nästan känns banal ibland, så den pessimistiska livskänslan som var typisk för gnostikerna då är en realitet även här och nu. Jag kan hitta många paralleller mellan dåtidens djupgående förändringar, på flera plan, och nutidens (nästan omärkbara) paradigmskifte. Men kan man gå så långt att man applicerar dåtid på nutid? Det är ju som sagt en mångbottnad trilogi, om en framtid där den transcendenta (kristna) Guden tycks vara tyst, obetydlig eller ”död”. Det lilla ljus som lyser tycks komma inifrån människan själv och via hjärtats intuition till ett högre jag, inte utifrån en god skapare/demiurg. När jag läste igenom Valentinus tankesystem igen så förstärktes också känslan om att bröderna W använt sig av gnosticismen på ett medvetet plan, trots att de aldrig nämner ordet själv och svarar undvikande på en fråga om detta. Men hur det verkligen ligger till med den saker kan jag egentligen inte svara på, det kanske visar sig i framtiden.


För att gör jämförelserna lite mer hanterlig och för att åtminstone ha någonting att förhålla sig till, så kommer jag åter att använda mig av gnostiska termer från H. Jonas bok.
 Det känns som att man behöver lite mer att gå på och under nästa punkt väver jag alltså ihop och gör en växelvis jämförelse mellan Matrix och den valentinska kosmogonin, för att se om de olika formerna passar ihop eller inte. Det finns mycket rent konkret som alla vet skiljer sig åt i fråga om kosmologi, astronomi och naturvetenskapen, mellan antik tid och nutid. Men det som fortgår och består är ändå människans inre längtan efter trygghet, närhet, kärlek, tro och hopp mm. Vi skiljer oss inte nämnvärt åt rent känslomässigt, det är bara den yttre versionen och ramverket som förändras och den yttre kontexten påverkar oss då som nu. Det var stor rörlighet över stora geografiska områden då, kulturer som fick undergå ett stort rike då som nu. Och det nu rådande riket är USA … den kultur och den värld där filmerna kommer ifrån. De flesta böcker och samtal om gnosticism tycks också kommer från Nordamerika, med kritiker likt Lee som påstår att hela deras samhälle är ”gnostiserat”. Det pågår alltså en skarp dialog (och monolog) mellan människor där, som både är för och emot gnosticismen, Man måste nog ha det här i bakhuvudet också, eftersom Matrixtrilogin är skapad av två amerikanska bröder. En kultur som breder ut sig och som Sverige starkt är påverkad och influerad av. Nog om detta, här kommer den fortsatta jämförelsen i sökandet efter det gnostiska i Matrix som nog är en form av nygnosticism!


4.1 Likheter och olikheter mellan gnosticism och Matrix


THE ”ALIEN”

Gnostisk version -gnistan/the alien som existerar i människorna lever på/i en främmande planet och kosmos, fångad i materian.


Matrix version - vi tillhör denna jord men är alienerade från vårt sanna jag (från vår kropp, själ och ande beroende på var man befinner sig i medvetandet).


”BEYOND”, WITHOUT”, ”THIS WORLD” AND ”THE OTHER WORLD”

G.v - människans sanna och verkliga hem ligger utanför denna värld, den existerar utanför det materiella.


M.v - här tycks uppdelningen av den sanna och den osanna världen, ligga i enbart medvetandet. Matrix är osann och maskinvärlden samt Zion sann. Materian som sådan är inte problemet.


WORLDS AND AEONS

G.v - det finns från sju till 365 labyrintlika olika ”världar” (beroende på skola) att ta sig igenom tillbaka till ursprunget, Pleroma, sfärer där tid och rum existerar och där Arkonterna huserar för att hålla oss kvar på jorden … kvar i Demiurgens skapelse.

M.v - här rör det sig om tre (fyra) olika tillstånd/liv, det omedvetna, det medvetna och det undermedvetna (=Jung). Eller: - ett fysiskt vaket liv (i Zion), - ett icke-fysiskt virtuellt vaket liv (i Matrix) samt - ett drömliv omedveten om de båda (i maskinvärldens ”kokonger” och Matrix) … total illusion. Man kan säga att de ”sovande” måste ta sig igenom två världar/stadier först, den i Matrix för själen/medvetandet och den för kroppen/materian maskinvärlden. Och sen kommer befrielsen/kampen från skaparen/AI, men mot vad mer än fred och frihet? Befrielsen från tid, rum och materia ligger inte på agendan. Det fjärde tillståndet/livet blir Neos upplysning (gnosis) och uppståndelse, han lever inte bara i den vanliga tredimensionella tids-rum världen och/eller mellan det vakna medvetandet i och ur Matrix. Hans fortgående förändring på det visas också tydligt genom trilogin, hans fjärde dimension/värld är ett fritt andligt sådant. Neo kan med tiden, ouppkopplad, röra sig fritt i Matrixvärlden och utanför kroppen utan att dö.


THE COSMIC HABITATION AND THE STRANGER’S SOJOURN

G.v - ”här och nu” är lika med en främlings vistelse i ett uppehållsrum, ett ofrivilligt boende som på ett dödens motell där både kroppen, jorden och kosmos är gnistan/oss främmande.


M.v - ”uppehållsrummet” rent mentalt är Matrix självt. De vakna/upplysta förstår det här, och att jordens yta är i lika med döden, de i Zion är m.a.o. ofrivilliga fångar inuti jordens materia.

”LIGHT” AND ”DARKNESS”, ”LIFE” AND ”DEATH”

G.v - dualismen inom gnosticismen skiljer sig åt men den som passar bäst i jämförelse här är den av Mani, där ”den här världen” är en mix av både ljus och mörker.


M.v - skillnaden mellan ljus & mörker, liv & död i filmerna är på flera plan klart dualistiska, men inte alltid lika tydligt ”gott & ont” som hos gnostikerna. Det var ju människorna som skapade maskinerna och AI till att börja med, och Neos blinda ögon ”ser” sen maskinvärlden som ett enda stort strålande ljus. (Andra influenser kryper in).

”MIXTURE”, ”DISPERSAL”, THE ”ONE”, AND THE ”MANY”

G.v - de från enheten/ljusguden utspridda och skingrade ”gnistorna” i världen, som bara blir fler genom födslar (mörkergudens önskan), är övervägande uppblandat i det mörka/materian.


Frälsningen är lika med ett själv-återsamlandet av gudagnistor, innan, med och ihop med ”the One”.


M.v - att samla ihop alla människor, eller så många som orkar ta sig igenom ett uppvaknande. Tillsammans innan, med och efter ”the One”, Neos frälsande roll är att stoppa mörkret/kriget för människornas överlevnad.


”FALL”, ”SINKING”, ”CAPTURE”

G.v - vare sig ”utfallet” var en process från ljusets vilja att uppleva eller mörkrets kraft som ”tog” ljuset med sig, så är människan både ett offer och en frälsare samtidigt. ”Fallet” efterträds av ”sjunkandet” ner i världen och kroppen (mer och mer ner i dimman/dyn) tills ”gnistorna” nu symboliskt är tillfångatagna. Det tycks inte vara en rent negativ bild utan mer ett konstaterande, kanske t.o.m. med en positiv känsla i det hela eftersom ”gnistan/anden” kan komma/kommer tillbaka till Ljuset.


M.v - I Matrix kan man säga att människan har sjunkit så långt ner att maskinerna och AI tagit över dem totalt, på alla plan, och de vakna i Zion är ”tillfångatagna” långt ner i/underjorden. En psykologisk aspekt på det hela, med de olika medvetandestadierna a la Jungs psykologi, blir den själsliga och mentala ”fången”. Ungefär som reklamens och medians ”mörker” över våra medvetanden, vi (vissa) har fallit offer för det virtuella (Matrix) via TV, datorer mm. Är att de mest drabbade/fallna de som har insikt i sin försjunkenhet och sitt fall? Individer som Merovingian och förrädarna Cypher (M1)och Bane (M3)? Man kan ju fundera …

FORLORNNESS, DREAD, HOMESICKNESS

G.v - övergivenhet, ensamhet, fruktan och bävan samt hemlängtan … hos de ”vakna” som har insett sanningen och bara vill tillbaka till ursprunget (Sofia och Pleroma).


M.v - det var en man (Cypher) som ångrade sin födsel/insikt och ville tillbaka till livmoder/Matrix, tvärtom kan man säga. Annars kan jag inte se någon direkt liknelse med den gnostiska tanken på övergivenhet och hemlängtan, eftersom trilogin inte ger oss ett gudomligt alternativ. Om man inte ser sitt egna ”uppvaknande” som gudomligt.


NUMBNESS, SLEEP, INTOXICATION

G.v - Hans Jonas beskriver det omedvetna/oupplysta tillståndet med känslor av att vara bortdomnad, stel, känslolös, förgiftad, berusad och sovande. Själen sover i materian och mänskligheten är ”sovandes” i denna värld, de t.o.m. älskar att ”sova”, vara ”berusad” osv. De som nyktrar till och tar till sig och i sig insikten/gnosis är de ”vakna”.


M.v - här en mycket tydlig bild av hur illa det kan se ut och vara, inte bara i form av alla/alla fält av människor som ”sovandes” ligger i sina kokonger (helt stel och bortdomnad). Utan även deras s.k. liv inne i Matrix, för alla dessa negativa känsloyttringar tycks tillhöra Matrixvärlden och inte i Zion.


THE NOICE OF THE WORLD

G.v - hos Mandean en konspirationsteori. Att tillsammans med ”fyllan/förgiftningen” skapa ett så stort oljud/dån i världen att människorna inte hör ropet från Ljuset (”the call of Life”). Och att helt enkelt be/döva individen för sitt eget inre ljus, sin gudagnista. Lyckligtvis så blev ”mörkrets” intention dubbeltydig, för dånet gjorde Adam omskakad och rädd. Så pass att han ville se varför och ha hjälp emot detta oljud.


M.v - här kommer media bruset in igen och Matrix är det enorma dån som bedövar och dövar människorna i ”puppstadiet”. Det här virtuella dånet tycks inte störa eller väcka någon, förutom om för många fel i programmet dyker upp, likt ”oljud i dånet” som ovan. De få som reagerar på och funderar över avvikelsen/felet, blir räddade och hjälpta av rebellstyrkan. Neo vill också veta (han vet intuitivt) och ha hjälp i början.


THE ”CALL FROM WITHOUT”

G.v - ”kallet” kommer oftast/jämt (?) via en röst, i en dröm eller i vaket tillstånd, till personen i fråga eller till hela världen ifall apokalypsen är nära.


M.v - Neos ”kall” utifrån, kom först från rebellerna via hans dator … så klart! Däremot används telefonen som ett verktyg för att ge budskap/meddelande mellan dataprogrammet Matrix och Zions dator, det medium Oraklet använder för att ”kalla” på vissa individer. Neo har också fått ”kall” via visioner och drömmar.


THE ”ALIEN MAN”

G.v - är den (man) som kommer med budet/kallet/ordet från den rätta Guden, likt Jesus som kom till jorden men i transcendent form för gnostikerna. Den Valentinska kosmogonin talar om en transformation av de medvetnas räddare (Adam som blev/vart frälsaren Jesus som tog formades till den transcendenta Kristus).


M.v - någon direkt utomjording, från en helt annan värld, syns inte till i filmerna. Den enda som kommer med ett övermänskligt meddelande/budskap här är Morpheus till Neo, och sierskan Oraklet till dem som behöver det (i och utanför Matrix). Arkitekten kommer också indirekt med ett ”kall” efter Neo, via Oraklet, men han är inte en man av ljuset. Frälsarfiguren Neo, likt en ”alien man” som kommer med ordet, existerar inte direkt trots att han är mest ”alien” här. Hans ”ordande” sker i det tysta kan man säg, han predikar inte utan verkar i action. Men Neo liknar den gnostiske ”alien man” i sin transformation på flera plan.


THE CONTENT OF THE CALL

G.v - innehållet i meddelandet/kallet är dels ett uppvaknande från mörkret, det handlar om att minnas sitt himmelska ursprung, löftet om räddning och instruktionerna om hur man bör/måste leva i den här världen. Ibland är innehållet i meddelande kopplat till sin nära död.


M.v - likt ovan får Neo stegvis inblick i hur det egentligen förhåller sig, hans uppvaknande sker både fysiskt och psykiskt/mentalt … från mörkret. Det sker för alla som inte längre är uppkopplade i Matrix, men Neos kall går ett steg längre än de andras. På ett sätt liknar det gnostiska innehållet mer det Morpheus får, med insikten på räddningen och instruktionerna hur de ska komma dit … hitta Neo och tro på honom.


THE RESPONSE TO THE CALL

G.v - som det står i Jonas bok upplever Adam sitt uppvaknande och informationen om verkligheten i akut terror, han skriker och river sina kläder i ren skräck och förtvivlan. Han förlorar all kontroll och bryter ihop.


M.v - Neo tror knappt på informationen först utan blir både rädd, omskakad och svimmar av det han får se av verkligheten. Det tar tid och kraft för honom att inse och förstå. Speciellt ”födelsen/uppvaknandet” ut ur kokongen blir till en verklig skräckupplevelse.


Som vi ser finns det både likheter och olikheter mellan de här två berättelserna/verkligheterna, fast Matrixfilmerna inte tydligt lyfter fram och tala om religion … eller religiösa föreställningar. Det finns dock medvetet inbakat från brödernas sida (se Inledningen), ihop med mycket annat, sen beror det på ens egen verklighetsuppfattning hur man ser på trilogin. Är man en troende människa med kunskap om ens egen institutionella religion, t.ex. kristendomen, kan man tydligt se vissa likheter. Neo som Jesusgestalt/messias osv. om än i modifierad form. Filmverket har också rört upp många känslor på gott och ont. Men intressant nog hittar man många likheter till vårt profana och sekulariserade leverne också, till de icketroendes verklighet. Nihilism t.ex. Man kan tyckas bo och verka i en kultur som till synes är utan andlighet eller religiösa föreställningar, saken är bara den att de icketroendes språkbruk och uppfattningar om livet och verkligheten levs utan religiösa ord. Talar man inte medialt öppet i de termerna, om en andlighet av idag som skulle passa in, finns/existerar inte en rumsren och passande religion för de profana människorna. De flesta ateister som sett filmerna rörs nog ändå av de mystika och övermänskliga inslagen, av Neos förmåga till en form av övermedvetenhet … hjärnans enorma förmåga till att överträda fasta former utanför materian. Och hjärtas vägledande energier/rörelser, det vi kallar intuition. Kärleken är mäktig och ingen är/var väl oberörd av den. Många delar av det mänskliga livet (och kanske döden?) är långt ifrån vetenskapligt bevisade idag, fast den rationella vetenskapen gärna talar om elektriska signaler och kemiska substanser som den enda förklaringen till vårt varseblivande osv.


Det jag vill komma fram till är att - allt går inte att förklaras eller enkelt sägas vara gamla verklighetsföreställningar som har gått över till att bli myter, som sen används igen för nya ”osanningar”. Folks inre längtan efter outtalade känslor och ”känningar” som sträcker sig bortanför det gripbara, är lika verkligt idag som då. De har bara förändrats i det yttre, i det yttre ramverket. Längtan efter en gudomlighet, vad man är kallar den och vilken väg man än tar för att försöka hitta den och den känslan (via Gud, gnistan, naturen, familjen, ekonomin, sex, droger mm), finns alltid där.


Likheterna mellan den antika gnosticismen och de nygnostiska inslagen i Matrix tycks också väga över olikheterna, i alla fall genom mina glasögon. Och likheterna rent tidsmässigt, hur deras troligen tumulta tidsepok såg ut och våra västerländska samhälleliga förändringar ser ut idag, påvisar också många paralleller. Det kanske automatiskt blir så när en religiös form avbyts med en annan, med det/ett tomrum emellan där vi tycks hänga i luften utan fasta former och fast mark under fötterna s.a.s. Det skulle dock ge mer substans/djup till den ovangjorda jämförelsen, och uppsatsen, om man även plockade in Mani och andra gnostikers system. Man får ta det här arbetet som ett steg i analysen, vara kritisk och undrande, men det finns enligt mig klara likheter mellan den gnostiska läran, Matrix och dagens mediautbud.


5. Egna associationer och funderingar


Här kommer ett försök att brett sammanföra gnosticismen, nygnosticismen och det nygnostiska i Matrix filmerna till något eget, vad jag har hittat och inte hittat, förstått och inte förstått. Det finns egentligen mycket att orda och spekulera om, men det går ju inte så jag håller mig lite till den form jag tidigare använt … vissa nyckelord.


Heimarmene, eller ödestro, som vi tittat på tidigare kanske får fler anhängare nu bland de som sätt trilogin? Skoja Ute men sanningen är den, att bland de nyandliga rörelserna, spec. inom New Age, är det mänskliga ödet ett vedertaget begrepp. Människans roll här på jorden är likt en elevs, en återkommande andlig skolning i varje liv individen lever. Det ligger i var och ens öde att på kära ”Moder jord” arbeta och lära sig bli helare och harmoniskare med helheten … för att vi själva har valt det. Så här skriver en frontfigur inom New Age, Kristina Wennergren:


… jorden (är) en liten cell i ett större sammanhang, i kosmos levande kropp. … Jorden är en levande organism. … jorden reagerar på vår missköt sel av den.


”Precis som människokroppen är planeten jorden en levande varelse, ett individuellt liv. … Jordytan år hennes hud.


Människan är en skapande varelse. Den intelligens som skapade hela universum finns också inom varje människa och därmed är också människan en skapare. Med sin fria vilja skapar hon det hon vill ha …


”själens syfte” … Enligt den esoteriska läran är vi här för att resa oss i vibrationsnivå, arbeta med vår karma och fullfölja vår ”dharma” … genom att släppa vår rädsla, utveckla oss genom de talanger vi har och uttrycka kravlös kärlek Själen är det som håller ihop kropp och ande.


Wennergren visar tydligt hur ett nyandligt tänkande kan låta och visst finns det paralleller till det gnostiska tankesättet, med vår inre koppling till ”intelligensen” och människans inre utveckling och skapande. Men det finns skillnader också. T.ex. Jorden, som hos de antika människorna före och utanför det monoteistiska, är en ”god moder” som vi kan interagera med (igen). Och: Materian är en del av den universella, levande och ”goda” helheten. Som jag ser det gick heimarmene från att kunna vara en positiv medarbetande ”naturlag”, till ett totalt negativ begrepp med gnosticismens Demiurgen och konkret Mose lagar (via det judisk-kristna arvet) mm. För att till i dagens nyandlighet bejaka det ”materiella” … och kvinnliga igen. Matrixtrilogins synkretism tycks gälla på dagens nygnosticism också, för gnosticismen har under bara detta århundrade, eller mindre, starkt moderniserats. Kanske för att den monoteistiska och patriarkala religionen har förlorat fotfäste i vårt sekulariserade samhälle, det finns nu utrymme för ny/gamla tankar att förklaras och förändras till att passa nuet.


Jag tycker nyandligheten på flera sätt talar för det kvinnliga i människan, som C. G. Jungs anima och animus
, nyandlighetens tal om människan som skapande varelse oavsett … och materian/jorden/kroppen som del av den gudomliga planen. Matrixtrilogin talar både för och emot jord och kropp, de vakna i Zion tycks ha ett gott förhållande till det/den medan budskapet ligger i att befria de omedvetna och Neos ande från det/densamma. Det kan kanske vara och kännas lite bakvänt det här med kvinnlighetens (yin) framtoning, med tanke på ”den fallna Sophia” och att manlighet (yang) var normen med Ljusguden/Fadern och frälsaren Kristus/Jesus. Å andra sidan var de antika gnostikernas religionsutövande unisex, viken som skulle göra/vara vad lottades ut och alla kunde ta prästens roll. Alla bar de på ”gnistan” och alla kunde de bli ”pneumatiker”. Dock kunde frälsaren (som i Matrix) bara vara en man, någonting annat har jag varken läst eller sett hittills. Matrixtrilogin är dock till mångt och mycket ett patriarkalt verk och Trinity, som om än är tuff och orädd (yang), har mycket rollen av den ”heliga anden/treenigheten” (yin) som offrar sig för frälsaren/Neo och kärleken. Som en liten avslutning om maskulint/feminint står det så här på ”Svenska Gnostiska Bibliotekets” hemsida, skrivet av Gordon Sandgren:


Sophia (kvinnligheten), som i det naturliga samhället var likvärdig med Kristus (manligheten), trängdes undan av draken (det nya manliga härskarväldet) och härmed inledde en lång period av ett mansdominerat samhälle … Den kvinnliga aspekten ”intuitionen” som den felande länken till helheten, fick gömma sig i symbolik och mystik …


Det här är kanske Ute långsökt men i mitt sökande efter de dubbla budskapen i rollfigurernas namn, hamnade jag i Gamla Testamentet om Nebukadnezzar. Han var en babylonisk monark på 500-talet före vår tideräkning och dyker upp i den judiska traditionen som den kung som tillfångatog hebréernas profet Daniel. Det finns alltså en del om Nebukadnezzar i Daniel/GT. Konungen hade haft en profetisk dröm och det blev Daniel som till slut fick tolka den. En dröm om en stor bildstod, som uppifrån och ned var uppdelad i guld, silver, koppar och järn med inslag av lera. Daniels tolkning handlade om fyra riken i fallande grad, det ena ringare än det andra:


Ett fjärde rike skall ock uppstå och vara starkt såsom järn, ty järnet krossar och sönderslår allt … Men att du såg fötterna och tårna vara delvis av krukmakarlera och delvis av järn, det betyder, att det skall vara ett söndrat rike … delvis starkt delvis svagt. Och att du såg järnet vara blandat med lerjord, det betyder, att väl en beblandning där skall äga rum genom människosäd, men att delarna likväl skola hålla ihop med varandra, lika lite som järn kan förbinda sig med lera.


Att människan är skapad av lera/jord enligt GT minns nog de flesta och att temat i Daniel egentligen handlar om Nebukadnezzars omvändelse till judendom och den judiska gudens evighet, vet kanske en del. Men det jag drogs till blev en (min) liknelse mellan Maskinvärlden och järnriket … järnriket som var det sista i raden av fallande riken. Det här sista riket av järn liknar maskinernas värld så till vida att de är byggda av samma ämne, hård metall, ”järn som krossar och söndrar” likt borrarna i M3. Men med en inblandning av lera, människokropparnas alla energier, bär järnriket också på en ”svaghet”. Mjuka och formbara kroppar som alstrar organisk energi och maskinerna ”lever av”, människosäd som sprider livet vidare och som kan odlas i ”kokonger”. Det är som det står i bibeltexten en (symbiotisk) beblandning som inte kan hålla ihop i längden. Kriget mellan Maskinvärlden och Människovärlden gick ju också i en sjätte version i Matrix. Det är bara att invänta en fjärde Matrixfilm om vi ska se om hypotesen stämmer, kommer en Gud att rädda Zion och mänskligheten, kommer det att bli en ”grand finale” i en M4?


Det intressanta med vår kultur, som så mycket bygger på en judiskt monoteistisk tro (och utvalda folk), är att så mycket hänger ihop. Helhetsföreställningar som splittrat lever vidare i ny skepnader, komna från samma fundament och som vi är så blinda för. Hur de direkt och indirekt påverkar vår kultur idag, indirekt för vi har så lite religionskunskap kvar. Vi tror oss vara mer eller mindre sekulariserade och trolösa, men den kulturella historien går alltså modifierat vidare. Människor skyller också ofta på att religionerna har skapa en massa hemska krig, som om religion var något helt abstrakt utanför vår kontroll, medan den religiösa föreställningen egentligen är en del av hela människans kultur. Hur den än ser ut och hur vi än använder den. Det är som AniM berättar för oss, en skapelse av människan själv. Maskinvärlden/Järnriket och robottorna var en skapelse av människan, de/vi skapade den egen verklighet som blev overklig till slut. Så att bli medveten om vår ”skugga” och alla våra dolda (mirakel-) sidor är kanske en poäng med trilogin?, att få insikt i vårt eget psyke som sökandet förhoppningsvis ger. Att ta ansvar för vår egen skapelse, vårt eget skapande i det inre och det yttre. Matrixtrilogin är hur som helst ett mischmasch av olika religionsformer, både de traditionella (statisk) och deras underströmmar (rörliga) som t.ex. gnosticismen, ihop med dagens nya syn på teknologi, astronomi, filosofi och psykologi. En ny helhetsföreställning!


Människan är vad hon tror på

Anton Tjeckov


5.1 Nya föreningar


Flera teman går igen genom filmerna och ska man försöka leta efter nyckelord blir de nog: val, ödet, mirakler, o-, med- och undermedvetande, intuition, tro, hopp & kärlek, kropp & själ, förnuft & känsla. Men även outtalade ord som dualism, magi, tal/mystik, metafysik mm. Ett viktigt ord (och kanske det mest sagda?) är ändå choice, att välja själv. Välja att gå vidare eller stanna kvar, välja att gå bortanför det vi inte vet eller inte och fånga modet att välja. Att det individuella och fria valet är en stor och viktig del av det amerikanska samhället vet vi redan, freedom to … det och det. Men i trilogin poängteras det att ”ingen kan se bortanför ett val man inte förstår”, man kan inte medvetet göra ett val bortom det man inte vet. Därför behöver man ibland tron som Morpheus, för att gå vidare och utan honom hade de ju varit förlorade sa Oraklet. Nu handlar Morpheus tro inte om en yttre gudomlighet, en gud avskiljd från människan, utan han hittar sin tro och gudomliga vägvisare intuitivt i sitt inre. ”Gud” är inom honom och hans abstrakta ”magkänsla” leder honom i hans tro på att hitta deras frälsare, Neo. Ramberättelsen i trilogin är som hos gnostikerna ett enda stort mörker som de försöker undkomma, så kanske kan man likna choice/val med ”gnistan” nu när de kan göra ett medvetet/vaket val. Gnistan = Valmöjligheter?


Tittar man på genren som sådan faller nog Matrixtrilogin under Soft Sci-Fi, där den tekniska vetenskapen är mer diffus än människans beteende och känslor. Filmerna handlar alltså mer om (irrationell) psykologi än (rationell) teknik än vanliga SF filmer, även fast alla hårdkokta actionscener biter sig fast på näthinnan. Utan alla religiösa, symboliska och mytologiska inslag och röda tråd, skulle det här verket inte diskuteras så hett på nätet som det görs idag. Men å andra sidan skulle inte vi kunna föra denna gränslösa diskussion utan datorns hjälp heller, tekniken är och förblir grunden för SF. Tittar men lite historiskt på SF genren så räknas J. Vernes ”Från jorden till månen” från 1874 och H. G. Wells ”Världarnas Krig” från 1898, till grundarna av SF-litteraturen. Men som självständig genre räknas SF-litteraturens start till 1926 när tidskriften ”Amazing Stories” kom ut i USA. SF litteraturen har sen förändrats från 50/60-talets utomjordingar till 80-talets Cyberpunk, pga. datorteknik intåg. SF filmerna följer också teknikens utveckling och i Matrix har filmerna tagit oss bortanför människans skapande av den. Tekniken tog kontrollen över skaparen, vilket många tycker media tekniken har gjort idag. Jag tycker man allvarligt ska fundera över det här, speciellt som vissa använder sig av ett förgudande över skapelsen. SF genren kan få oss att reflektera över vad vi håller på med idag. Vad finns kvar då, efter allt elände Matrix beskriver? Jo vårt inre liv/livsöde, människans psykologi på olika plan där andligheten till slut blir en realitet (igen). Realiteten i Matrix liknar också den gnostiska dualismens uppdelning mellan gott och ont, mellan kropp och själ, andligheten har blivit psykologiserad. Har man ingen yttre kontroll får man utveckla sin inre kontroll, om medvetande ska överleva och utvecklas. Och i vårt sekulariserade samhälle kommer, som sagt, de religiösa/andliga budskapen ut i ny medial tappning. Matrix har ju också politiska budskap, tvetydiga men ändå, ett är att alla ”icke-vakna” människor blir matade med samma overkliga verklighet, Matrix. Alla ”bedövade (vi) lever” också i ett liberalt konsumtionssamhälle, med den marknadsekonomi vi har idag. Men att de inte är fria i egentlig mening, de verkligt fria (i Zion) lever under helt andra förhållanden. Det är extrema förhållanden som står emot varandra, att ha en vara, bli en vara eller vara en vara.


Återgår vi till den mänskliga psykologin och som bröderna Wachowski själva sa att filmerna är Jung till hjärtat, så gjorde jag några parallella föreningar mellan Matrix rollfigurer vs. Jungs arketyper. På sidan elva i ”Svar på Job” skriver Jung ”Själen är en autonom faktor” och menar att det både finns fysiska och själsliga sanningar (den sista utanför naturvetenskapens område). Själens sanning/verklighet ligger på ett metafysiskt plan, de innehåller arketyperna och allas själar delar på det kollektiva medvetandet på ett omedvetet plan. I hans bok ”Svar på Job” gör Jung sen en egen psykologisk analys av Jobs/människans möte med Jahve/gudomen och tvärtom, Jahve är ingalunda allvetande här eftersom han inte äger självreflexion som Job gör.


Men vad äger människan som Gud inte redan förfogar över? På grund av sin litenhet, svaghet och försvarslöshet gentemot den Mäktige, besitter hon … ett något klarare medvetande grundat i självreflexion: hon måste, för att kunna bestå, ständigt vara medveten om sin vanmakt gentemot den allsmäktiga Guden.


Tänker man på Neos möte med A.I. i slutet av M3, i sin litenhet och svaghet som Job, så är A.I. lika amoralisk och omedveten om sin ”mörka frånsida” (Smith?) som Jahve är här. Jahve i Jungs bok vill bli människa samtidigt som han förtrycker och ser ner på Job, Job står på ett sätt för gudens start av självreflexionen. I motstånd måste man se det dualistiska i varat, ungefär. Neo utmanar också A.I., för allas överlevnad mot Smith/Satan/Skuggan (?), som formar ett ansikte mot honom och ryter ”Vi behöver inte dig! Vi behöver ingenting!”. Den allsmäktiga är inte allvetande och likt Jahve har inte heller A.I. en härkomst, de är fria från biografiska släktleds öden och liv (som t.ex. de gr. Gudarna hade). Så trodde sig Demiurgen också vara fri från en överhet, till att börja med … de har och tror sig inte behöva ha en moral. Arkitekten i Matrix tolkar jag som den visuella formen av A.I. (det är ju ändå en film, en visuell produkt), Arkitekten blir till en skapad, gudomlig, manlig aspekt av intelligensen lik Demiurgen. Och om Oraklet kan liknas vid den synliga formen av Sophia, Visheten, så blir det här metafysiska dramat mellan Arkitekten, Oraklet och Neo en spegling av det fysiska dramat som pågår nere i jorden … i Zion.


Det mänskliga och materiella dramat mellan Morpheus, Neo och Trinity (Fadern/Johannes Döparen, Sonen/Jesus och Heliga Anden/Maria Magdalena) pågår alltså samtidigt som deras (andliga) arketyper Demiurgen, Sophia och Messias leder utvecklingen framåt.


Kan inte heller låta bli och tänka på Matrix som en form av kollektivt o/medvetande, ett dubbelt kollektivt o/medvetande kanske? För människorna i Zion bär också på sina arketyper, det syns i rollfigurerna där t.ex. Morpheus är den religiösa vägvisaren likt Johannes Döparen mm. Kärleken mellan Neo och Trinity kan också liknas vid ett Heligt Bröllop (= Hieros Gamos) från början till slutet i M3, det är en kärlekssaga där kärleken vinner fred och frihet via offer. Den är både fysisk, psykisk och andlig, den väcker upp både gnosis och livet till liv i sina deltagare.


När det gäller Smith blir han för mig Arkitektens skuggsida, eller projicerade frånsida som Jung uttrycker det. Smith kan ses som allas skuggsida eller personifikationen av vårt ego, han är den rena andlighetens baksida med sin cynism och avsky för mänskans fysik, psyke och själ. Som vi sett är han också Neos frånsida, de två är ett likt Yin & Yang, men i stället för att harmonisera är de varandras fiender som dras till varandra.


Ibland får jag en känsla av att allt som har med mänsklig kreativitet och individuella uttryck, i sin längtan efter att få uttrycka det gudomliga i livet, är till problem för det statiska. Att människor med vilja till likriktning, makt och kontroll (för vad?) och de etablerade storsystemen för massorna, är emot frihet över lag. Kultur är rörelse och hur ser den kulturella rörelsen ut bland folk idag? Man får lätt en känsla av stagnation i brist på frihet och rörelse, folk har kanske fastnat och är handlingsförlamade pga. likriktningen. Religion och konst är besläktade med varandra och båda kräver frihet för att kunna fortleva och utvecklas, det är kanske här det heretiska dyker upp. Precis som i antiken när Alexander den Stores rike styrde och ställde i det yttre livet, i stora mått.


De antika gnostikerna stod för eget skapande, för rörelse och utveckling, det var till och med ett krav hos Valentinus att skapa en egen förståelse och ett eget berättande om sina insikter. Det fanns inga böcker/skrifter som var givna för alltid, inga statiska berättelser om Gud eftersom Gud var tvungen att upplevas och förstår själv, utifrån ens egna premisser och i ens egen kontext.


Det jag vill komma fram till är att det inte är så konstigt att filmer som Matrix dyker upp på den västligt kulturella arenan idag, jag tolkar det som att människor längtar efter inre rörelse och frihet. Människor vill också utvecklas och få känna sig delaktiga i någonting större än det stora statiska, de längtar efter en inre andlighet som innehåller någonting meningsbärande. Som att söka och finna sin ”spirit”, sin själagnista, sin del i Självet osv. Nu när vi ”ska” leva i och med en obesjälad natur utan gudars inblandning, utan myter, riter och symboler, i vetenskapens namn. Maskinerna både befriar och binder oss, datorn både för oss närmar och fjärmar människan från varandra. Ett sant utbyte sker kanske bara i direkta möten?


5.2 Andras tankar och verk inbakat i Matrixtrilogin


Om boken ”Simulacra & Simulation” av den franska sociologen Jean Baudrillard (en stor kritiker av den amerikanska kulturen), fick jag gå in på nätet för att hitta betydelsen av varför bröderna W tagit med denna boktitel. Varför On nihilism kom med förstår jag bättre, det är typiskt för vår tidsanda och likaså för människorna som tror sig leva i vår tid, dvs. de nedsövda och uppkopplade i Matrix. Nihilism (av lat. nihil intet.) är en åskådning enligt vilket det inte finns några obestridliga sanningar, värden eller normer.
 Precis som de antika gnostikerna troligen tänkte kring och om vår värld, den här världen. Skillnaden ligger i att dagens nihilism är utan Gud, utan Pleroma och utan föreställningen/bildväven av det gudomligas vara. Det blir som att gå från Vem är du egentligen? till Vad är du egentligen? Vår tids nihilism har att göra med den framväxande naturvetenskapen och industrialismen, dvs. den nya människosynen (med Darwin) och maskinernas utveckling. Det ”yttersta dagen” kom aldrig och väntandet på Jesu återkomst byttes ut mot en form av depression, tiderna förändrades och känslorna pendlade. Men i dagens sekulära och profana nihilism finner vi känslor av alienation, pessimism, maktlöshet, storhetsvansinne, melankoli, ofokuserad vrede och våld, misstro mm. I bristen på känsla av sammanhang, samhörighet och delaktighet samt tro på en högre ordning och mål och mening med livet och döden, beskriver vissa vår nihilism som liknande den för 2000 år sedan. Den tid då stora förändringar pågick och gnosticismens nihilism rådde, där hela skapelsen var ett fall/förfall.


Gud är död! sa Sartre och om en skrivare på nätet har rätt, så finns ett citat från Heidegger i M1 (sagt av Morpheus till Neo i Ml):


You have come because you know something … this feeling that has brought you to me.
 (Samma källa skriver) Baudrillard like to think that when you peel the mask from the language of power, what you see is not the truth revealed- but another mask.


Hur mycket värde man ska lägga in i den texten vet jag inte, anonym som skrivaren är för mig, men det är intressant att Heidegger och Sartre kommer upp i både böcker och på nätet kring sökorden: nihilism, Matrix, gnosticism (och nutida samhällskritiker som nedan).


Tillbaka till ”Simulacra & Simulation”, så är denna USA kulturkritiska Baudrillard ute efter hur de/vi blir manipulerade av masskonsumtion och media. Hur en påhittad värld blandas upp med det verkliga och skapar en ny ”hyperrealitet”, ett uttryck han använder. Tre svenska uttrycker det så här:


En hyperrealistisk värld är en värld uppbyggd endast kring simulationer och saknar ursprung och verklighetsförankring, precis som alla objekt vi ser på dataskärmen saknar en enkel fysisk referent.
 (Matrix = hyperrealistisk värld)


Han [Baudrillard] menar att samhällsinstitutionerna har dränerats på mening och det enda som förefaller verkligt är det som representerar verkligheten i form av tecken och symboler; verkligheten har övergått till hyperverklighet i ett integrerat, självproducerat universum av simulacra, d.v.s. kopior eller representationer av objekt eller händelser. Kort sagt: den simulerade verkligheten är mer verklig än den verklighet som simuleras.
 Baudrillard använder Disneyland som modell för det här, och Per Strömberg fortsätter:


Men frågan år inte huruvida Disneylands föreställningsvärld är sann eller falsk, menar Jean Baudrillard, för Disneyland är ingen avbild av Amerika. Disneys fantasivärld har i stället uppgiften att få oss att tro att resten av Amerika är verkligt, när landet i själva verket lever i en hyperverklighet. Det handlar inte längre om att låtsas, eftersom illusionen i sig konstruerar verkligheten. Vi är alla deltagare i en gigantisk verklighetsshow, hävdar Jean Baudrillard.


Strömberg ser J. Bs kulturkritik som både elitistisk och eurocentrisk och att han gärna mystifierar vår samtid, och skriver:


Det är i min mening den avancerade teknologin i kombination med den allt mer drivna exploateringen av bilden som har utvecklat nya typer av simulacra inom turismen.


Vår media blir här till en form av kontrollerade tankar, de erbjuder oss den verklighet vi sen tror oss leva i och skapar våra drömmar till förmån för … egennytta för vissa (för maskinernas energikälla i trilogin). All konstruerad input läggs till den output vi redan känner till med våra sinnen, dvs. det vi (tror) se, höra, smaka, lukta och känna med våra sinnen av världen/naturen utanför. Matrix blir nästa steg, för de teknologiska bilderna tas inte in genom våra fem sinnen längre utan matas in direkt i hjärnan. Det blir den totala kontrollen av vad vi tror på och simulatorn Matrix inte bara efterliknar våra liv, vår miljö och tidens förlopp, utan har även tillintetgjort all sann kontakt med vår intuition. Gud är verkligen död här eftersom Maskinerna inte ens vet vad orden Gud och andlighet betyder i mänsklig mening. Maskinerna, söm visar sig vara delar i kontakt med hela sig själv (en form av helhet), är på så vis verkligen lätt att identifiera med Demiurgen. Den nya självförgudningen av människan, som det säga om den andligheten idag (t.ex. New Age mm.) har tagit steget vidare, till en nygnostisk version av Demiurgen skulle man kunna säga. Min egen enkla översättning av ”Simulacra & Simulation” blir ”låtsaskopior/låtsasbilder” av verkligheten, som den mycket avancerade teknologin Matrix skapar …

Föra att förstärka det här med teknologin skriver Staffan Lööf från Inst. Bibliotekshögskolan i Borås så här:


Flera inlägg går ut från visioner om intelligenta datorer, bildtelefoner och annat som i olika sammanhang fått symbolisera utveckling, framgång och framtid. Jean Baudrillard, däremot, menar att när människan tänker ut eller fantiserar om intelligenta maskiner så bottnar det i en bristande tro på den egna intelligensen. Han jämför industrisamhällets maskiner med dagens datorer och system. I det förra fallet var det ingen tvekan om gränserna mellan människa och maskin. Baudrillard hävdar att det farliga med det genomdigitaliserade samhället ligger i att människan i allt större utsträckning tvingas leva i symbios med maskinen. Vilket i förlängningen skapar en fysisk och psykisk förkrympt människa, som i likhet med dem som levde i Platons grotta tror att verkligheten är skuggor på väggen. Friheten som ligger i kommunikationsmöjligheterna skall, om man får tro Baudrillard, ställas mot hur man kan svara på frågan om jag är maskin eller människa.


Man förstår verkligen varför bröderna W tagit med Baudrillards bok i M1, det han skriver om återspeglas verkligen i trilogin. T.ex. människans symbiotiska leverne med maskinerna. Den röda filmtråden av viljan till valfrihet (choice), den eviga strävan att finna frihet från både inre och yttre tryck från andra, annat och sig själv, är också kopplat till tekniken. Det inre och yttre hänger ihop och den totala friheten uppnås bara när de båda står i harmoni, när man upplever frihet (= frid) både fysiskt, psykiskt och andligt. Om det ens är möjligt? Friheten kan se olika ut, för till och med livet i Matrix blir till en form av frihet. De ”ofödda” som ligger i var sin ”livmoder” lever ett för dom relativt skyddat liv, de ”slipper” ta fullt ansvar som det innebär att möta hela varat/helheten/Gud/sig själv osv. Ignorance is bliss! Men som vi redan såg i Animatrix gör vi oftast tvärtom, vi skapar vår egen ofrihet och förslavning genom att förslava andra/annat, som maskinerna i detta fall. Vissa tror att yttre makt och kontroll kan ge den inre frihet de så hett efterlängtar, likt den cyniska Merovingian. Cynism är kanske det yttersta tecknet på avsaknad av andlig tro?


Går man tillbaka till diskussionen mellan Arkitekten och Neo om Matrix och vad som fick massan att acceptera programmet, är det för mig i högsta grad en politisk kritik mot konsumtionssamhället. Att vi konsumenter, vi med pengar att shoppa, faktiskt lever i ett samhälle som både berövat oss friheten och förnuftet. Och vi låter oss köpas också, många individer har gått på myten att handla sig ”mätt”. Nästan sorti i ett rus springer vi runt och fyller det inre tomrummet med mera … vi dövar vårt behov efter andlighet, närhet, omsorg, trygghet, kärlek osv. med fler yttre ting. Ett påhittat och uppskruvat köpbehov, som media av alla de slag sköljer över oss, ett kontrollerat program av dem som tjänar mera makt på det. Parallellen här blir att de få som inte längre lever med i ekorrhjulet, är de vakna och medvetna i Zion. Tittar man på rekvisitan i trilogin så är också deras liv och leverne mycket enkelt, kläder, kost, inredning osv. är vad vi skulle kalla ”fattigt och simpelt”. A.I. har bara hittat vårt ”nygamla” sätt att ge opium till folket. (Smith kallar även förrädaren Cypher för Mr. Reagan?)


5.3 Slutord


Så, är Matrixtrilogin ett gnostiskt filmverk? På ett sätt en ologisk fråga eftersom den är synkronistisk och innehåller allt möjligt, men sen logisk eftersom synkronism är ett ledord för det gnostiska. Med det blir svaret både ja och nej, det beror på vad man tittar på och med vilka ögon man tittar med. Mycket går igen men mycket är också nytt. Nyckelorden som Valmöjligheter, Intuition, Insikt/Vetskap, Livsöde, Förståelse och Tro, stöts och blöts genom hela trilogin. Men det rör sig inte bara om rent logiska frågeställningar utan behandlar lika mycket känslan av desamma, kropp & själ, rationellt & irrationellt, yin & yang, det ena berörs av det andra. Likt ett dualistiskt möte för mänskligt utvecklande, i och av en medvetandegörande rörelse. Och som sagts av bröderna, handlar filmerna om en människas (Neos) ”födsel”, ”uppvaknande” och gradvisa utveckling mot personlig ”insikt”. Som en gnostisk neofyt går sökaren Neo från ”puppstadiet” till en fullfjädrad ”fjäril”, eller änglalika och rent lysande Kristus/gestalt. Välj själv!


Hans inre vilja till förståelse av en magkänsla driver honom att söka (hans intuition ”talar” och han lyssnar), han blir ”bönhörd” och uppsökt av andra upplysta. Men sanningen går inte att förstås utan egna erfarenheter och han får ett val, att stå still eller gå vidare i livet. Han genomgår sen en smärtsam födelse på flera plan, får veta svaren på hans kalland intuition (om de vaknas verklighet) och ställs igen inför ett nytt val. Att i det här nya vakna tillståndet välja och tro på det livsödet vägledaren tror på, att rädda dem från total förslavning. En inte helt lätt och lättsmält utmaning. Neo blir stegvis inskolad i mysterierna (fysiskt, mentalt och andligt) och undan för undan faller insikterna på plats. ”Ingen kan se bortanför de val dom inte förstår”, att bli medveten om det omedvetna tar tid, kraft och vilja. Sakta går han alltså mot att bli en sann pneumatiker och mänsklighetens frälsare, en ”gnistrande gnista”. Eller för att använda Jungs psykologiska termer … mot Självet.


Man kan undra om filmernas budskap, från bröderna W till sina tittare, blir ”om du följer din intuition och gör dina val utifrån den, så följer du också ditt livsöde och får uppleva mirakler”? Helt klart så har och fortsatt kommer trilogin att kittla en massa människor, det är bara att gå ut på det beryktade nätet och se hur många träffar du får. Det pågår en nu femårig diskussion om filmernas mening och mål, bortanför alla action, som inte tycks försvinna än på ett bra tag. Den ”nya ålderns” andlighet och religion söker ”gud” inåt och upplever personliga mirakler, hittar gudomlighetens gnista inom sig, precis som de antika gnostikerna gjorde. Men den stora skillnaden mellan gnosticism då och nu är nog synen på materian, kroppen och universum, för jag vet ingen nyandlig rörelse i västvärlden som medvetet ”kastrerar” kroppen ”avsätter” de mänskliga sinnena. Kropp, själ och ande hör ihop och bör vårdas, likaså Moder Jord och allt liv på den. Många inom New Age strävar t.ex. mot en holism genom att försöka förstå både sitt inre mörker och ljus, de separerar inte verkligheten likt dualismen utan försöker ”laga gud” inom sig i sina egna liv. Gud är här och nu, allt är en del av Gud och livet är en skola.


Sen finns det former av nyandliga rörelser idag som tyvärr förlägger all mörker utom sig själva, allt ont i det yttre, som också tillägnas det gnostiska arvet. Livets Ord här i Sverige t.ex. och de är kopplade till religiösa församlingar i USA, men det har andra skrivit om. En dualism/uppdelning av inre gott och yttre ont kan vi finna överallt, profant som heligt, De som medvetet eller omedvetet flyr den smärtsamma ”födelsen” Neo gjorde. Ett gott skratt förlänger livet, sägs det så sanningsenligt, men det är gråt ger livet djup. Livet är både horisontellt och vertikalt, och ju bredare och djupare desto rikare. Om vi har en god och omsorgsfull vägledare med oss, en som stöttar oss när vi vacklar, en Morpheus.


Sammanfattning


Uppsatsen består framför allt av en jämförelse mellan de nygnostiska inslagen i filmerna Matrix, Matrix Reloaded, Matrix Revolutions samt Animatrix och den antika versionen av gnosticism. Jag har speciellt använt mig av Valentinus kosmogoni hämtad ur H. Jonas bok ”The Gnosic Religion”, för denna jämförelse. Hela arbetet sträcker sig dock över flera områden och ämnen som historia, genus, sociala och politiska förändringar, vår media och existentiella spörsmål i västvärlden idag mm.


Eftersom gnosticismen delvis uppstod och formades i nära förhållande till kristendomen, samt levde vidare under ytan av det etablerade fram till nyligen, finns det Mara paralleller mellan dåtid och nutid. Idag är ett tydlig tecknet på detta New Age, det samlingsbegrepp som rymmer så mycket men som likt gnosticismen delar på många föreställningar. T.ex. människans vilja till förmåga bortanför och utöver materien/kroppen, hennes eget inre gudomliggörande och behovet av en transcendent messias mm. Profana likheter kan vara pessimism, nihilism, känslan av en konstgjord och overklig verklighet, verklighetsflykt mm.


På ett annat plan handlar uppsatsen om människans mytologiserade/andliga psykologi, dels om Jungs arketypiska psykologi och dels om nyandlighets mystik. Hur de kliver in och tar över tomrummet i den traditionellt vetenskapliga och rationella värld vi ”mytlösa” lever i. Den religiösa mystiken var en allmän realitet förr i tiden, men blev s.a.s. bortrationaliserad i upplysningens och senare protestantismens era. Människans belägenhet i den tekniskt avancerade världen har förändrat mycket, också hennes psyke. Bröderna Wachowskis filmverk visar också tydligt på den gnostiska versionen av uppdelningen mellan omedvetna, medvetna och upplysta. Att ”felet” med människan är hennes okunskap om den yttre verkligheten, och att räddningen ligger i ett introvert sökande efter sanningen. Uppsatsens helhet rör sig alltså både i det yttre och det inre, likt Matrixtrilogin och ny/gnosticismen, över tid och rum samt mellan olika tekniska mediala medel.
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Bilaga. Några namn i Matrix och deras ev. betydelse

Thomas Anderson = Thomas arameiska Tvilling, Anderson ev. av Andros = son och andros man … alltså Son av Man (människosonen).


Neo = Ny, anagram för ”One”, messias (som kom tillbaka) och omkastat Eon, tidsrymd.

Trinity - treenigheten, heliga anden, kärleken.


Morpheus = (andlig ledare och kapten på Nebuchadnezzar) i gr. mytologi en drömgud.


Oraklet - ursprungligen en helig plats på Delfi/Grekland, där en kvinna fick likt ett medium tolka frågor och ge svar från underjorden (här ev. Sophia = Visdomen).


Architect - Synonymt med skapare (ev. Demiurgen, skaparen av vår värld).


Smith = Troligen Winston Smith, huvudpersonen i G. Orwells framtidsroman ”1984”. Han genomskådar den officiella lögnen i skuggan av diktatorn Storebror (Arkitekten?) och tar kontakt med en motståndsrörelse (rebellerna i Zion).


Hamann - (rådman i Zion) Ev. anspelning på den tyska pietisten och filosofen Johann G. Hamann? Kärnpunkten i H:s tänkande är att Gud har förnedrat sig i mänsklig gestalt …

Mifune = (kapten i Zion) ev. huvudrollinnehavares namn i A. Kurosawas samurajfilmer, Mifune Toshiro.


Niobe - (kapten på Logos) gr. mytologi. Drottning i Thebe, hon finns med i Iliaden.

Jason = gr. mytologi. Sjöfarande hjälte och kungason, som drevs att leta efter ”det gyllene skinnet”.


Cypher = engelskans ”cipher” som betyder nolla, siffra, chiffer mm.


Merovingian - Fransk dynasti/familj som förknippas med Tempel Riddarna, den heliga Graalen och ansåg sig vara i nedstigande led släkt till.

Persephone - Grekisk Gudinna, dotter till, bortförd till underjorden av Hades?

Zion = (sista människostaden) även namn på Jerusalem.


Seraph - ev. från hebreiska ordet saraf, ”orm”, och kanske har seraferna varit ormgestaltade. Inom kristendomen räknas de som en klass av ”änglar” (och väktare).


Skeppen:


Nebuchadnezzar = Babylonisk kung i GT. Han erövrade Jerusalem 597 f. Kr. Han uppförde storstilade tempelanläggningar vigda åt de babyloniska gudarna. Blev sedermera omvänd.

Gnosis = grekiska för Insikt/Kunskap … andliga insikt.

Logos - grekiska för tanke, förnuft (Guds-) ord mm.


Ikaros = grek/rom. mytologisk hjälte som flög för nära solen, svedde sina vingar och störtade i havet.


Hammer = eng. för hammare, klå upp/ge stryk.


Det finns fler namn och namnbetydelser än de här, går alltså att leta vidare om man vill det.


� Citerat från Andy Wachowski, tilläggstext Dvd:n The Matrix.


� Lee, P. J. (1987) s. 34.


� Jonas, H. (2001) s. 45.


� Ibid. s. 42-47.


� Ibid. s. 174-197.


� Ibid. s. 195. (ur Sanningens Evangelium)


� Luther, H. M. (1987) s. 106.


� Field, D. M. (1977) s. 39.


� Jonas, H. (2001) s. 44.


� Luther, H. M. (1987) s. 136.


� Jonas, H. (2001) s. 7.


� � HYPERLINK "http://www.teosofiskakompaniet.net/ThomasEvangeliet.htm" ��http://www.teosofiskakompaniet.net/ThomasEvangeliet.htm� Från Malmölogen U.L.T. s. 10. (2/5-00)


� Pagles, E. (2004) s. 236-7.


� ”A Course in Miracles”. New Age rörelsens mest spridda kanaliserade lära. Startade med Helen Schucman (1909-1981) diktamen av en inre gudomlig/Jesus röst.


� Hammer, O. (1998) s. 104.


� Ariebrand, H. (2001) s. 52.


� Utg. van den Broek, R & Hanegraaff, J. H. (1998) s. vii.


� Ibid. s. x.


� Voegelin, E. (2001) Se t.ex. s. 71 om Karl Marx och s. 76 om Nietzsche.


� Filosofilexikonet. (1991) Kabbala = esoterisk judisk tolkningstradition och mystik, s. 279.


� Religionslexikonet. (1999) Sufism = företeelse hemmahörande i islams mystika ådra … s. 509.


� Lee, P. J. (1987) s. 189.


� Merriam Webster’s Collegiate Dictionary (1993)


� � HYPERLINK "http://www.warnervideo.com/matrixevents/" ��http://www.warnervideo.com/matrixevents/� (25/7-04)


� Ibid.


� Ibid.


� Valentinus arbetade och undervisade i Rom ungefär mellan åren 135 och 160.


� Jonas, H. (2001) s. 179.


� Animatrix, del 2.


� Animatrix, del 3.


� Ibid.


� Animatrix, del 4. ”Kid’s story”.


� Animatrix, del 6. ”World Record”.


� Animatrix, del 8.


� Simulacra & Simulation The body in theory: Histories of cultural materialism. Av Jean Baudrillard. Kommer tillbaka om Baudrillard under punkt 5.2.


� Nihilism är ett typiskt drag av Nygnosticism.


� Se t.ex. � HYPERLINK "http://www.crossroad.to/articles2/2003/matrix.htm" ��www.crossroad.to/articles2/2003/matrix.htm� punkt 3. Ritual sex. Berit Kjos, som har skrivit en hel om Matrix, kan vara intressant att läsa för att få ett kristet perspektiv på trilogin. (4/7-04)


� Just att trilogin inte fokuserar på mänsklig synd, som den kristna Jesus ska frälsa oss ifrån, är ett tecken på att filmerna inte talar för det kristna budskapet.


� Nyckeln symboliserar befrielse, kunskap, mysterierna och invigning. En axelsymbol som omfattar alla krafter.


� Persephone var en grekisk gudinna som blev bortförd av Hades, till hans rike i underjorden.


� Nordstedts stora Engelsk - Svensk Ordbok (1993).


� Alla tre namnen är anspelningar på indisk mytologi. Sati och Ramachandra är gudomligheter och Kamala var en kurtisan till Siddharta.


� Är det inte Hell = Helvetet på engelska, så är Hel också namnet på både dödsriket och dess gudinna i nordisk mytologi.


� Jonas, H. (2001) s. 48-91.


� Wennergren, K. (1993) s. 191-2.


� Ibid. s. 195.


� Ibid. s. 424.


� Ibid. s. 411.
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