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Recension av Wrestling with Archons: Gnosticism as a critical theory of culture, av Jonathan Cahana-

Blum: Lexington books 2019, 210 sidor (9781498566285). 

 

Den här boken är ett intressant inlägg i den livliga, men samtidigt ofta problematiska debatten om 

vad gnosticism var och vilket ursprung den hade. Boken består av en introduktion, fyra kapitel och en 

sammanfattning.  

Författaren inleder med att erinra om Hans Jonas tal vid symposiet om gnosticism i Stockholm 1973. 

Jonas blickar där tillbaka på det halvsekel gnosisforskning som han själv kanske var den mest 

framträdande tänkaren under. Med anledning av de vid den tiden fortfarande relativt obearbetade 

texterna från Nag Hammadi, menade Jonas att han själv nu både borde och skulle stiga åt sidan. Nu 

stundade filologernas tid innan religionshistoriker och filosofer åter kunde träda fram för att skapa 

synteser. 

Men Cahana-Blum konstaterar helt riktigt att trots att det nu gått 46 år sedan Jonas föredrag, har vi 

ännu inte sett några verkligt genomarbetade försök att förstå gnosticism på ett filosofiskt och 

religionshistoriskt plan. Tvärtom menar författaren att det står klart att texterna som vi har från Nag 

Hammadi och Kodex Tchacos inte är gnostiska utan representerar olika grenar inom kristendomen 

och svårligen kan fogas in under någon paraplybeteckning som skulle ge dem en specifik särart. 

Författaren går vidare och ägnar inledningskapitlet åt en kort genomgång av några av de forskare 

som ansett att begreppet gnosticism är användbart och några av dem som är av motsatt uppfattning. 

Även om Jonas filosofiska makroperspektiv inspirerat Cahana-Blum, menar denne att Jonas 

uppfattning att gnosticismen genom ett slags protestexeges kommer till motsatt ståndpunkt än 

ickegnostiska kristna gör är svår att upprätthålla. Enligt författaren har denna och andra stereotyper 

punkterats av Michael A. Williams. Williams menar att de stereotypiska drag som exempelvis Jonas 

tillskrivit gnostiker inte kännetecknar de texter som ofta använts som exempel på gnosticism. Ett 

särdrag som Williams emellertid lyfter fram är att de texter som ansetts gnostiska gör vid handen att 

det finns en god Gud som står över den i bästa fall rättvise men bristfällige skaparguden, demiurgen. 

Emellertid anser Williams att termen gnosticism är alltför pejorativt belastad och föreslår istället 

”bibliska demiurgiska traditioner”. Williams, å sin sida, får utstå kritik från Karen L. King som menar 

att fokus på demiurggestalten är att nära den stereotypiska bild som skapats av kyrkofäderna för att 

marginalisera och kättarstämpla kristna med andra teologier än dem som senare blivit norm. 

I kapitel 1 övergår Cahana-Blum till att definiera den corpus av texter som han menar lämpar sig för 

ett studium av gnosticism. Han utgår från en begränsad samling texter där gnostiker kan ses som en 

självbeteckning av dem som menar sig vara intellektuella kristna. Här bygger han vidare på Bentley 

Laytons och David Brakkes arbeten. Såväl Layton och Brakke som Cahana-Blum utesluter 

valentinianska texter, men de gör de av olika skäl. Layton och Brakke lägger tonvikten på att 

valentinianerna knappast använde gnostiker som självbeteckning, medan Cahana-Blums tonvikt 

ligger på att valentinianerna låg alltför nära proto-ortodoxa ståndpunkter. Men det är inte bara de 

valentinianska Nag Hammaditexterna som Cahana-Blum menar vara pro-ortodoxa snarare än 

gnostiska. Han sällar sig till dem som menar att Nag Hammaditexterna har sitt ursprung bland 

Pachomius munkar. Här stödjer Cahana-Blum sig delvis på Hugo Lundhaugs och Lance Jenotts 

forskning som han emellertid riktar stark kritik emot. Det är i grunden det kodekologiska materialet 

som indikerar att Nag Hammaditexterna tillkommit i en ”kvasiortodox” miljö. Den negativa synen på 

skaparguden som framkommer i Nag Hammaditexterna är dock något som avviker från teologin 

bland Pachomius munkar. Trots detta, anser inte Cahana-Blum att texterna är gnostiska, då han 

menar att de har genomgått en anpassning till ”kvasiortodoxa” synsätt, främst genom en 



 

 

maskuliniseringsprocess, mer om det nedan. I motsats till Lundhaug och Jenott menar Cahana-Blum 

att det troligtvis fanns gnostiker i Egypten under det fjärde århundradet. Här nämns främst sekter 

som kritiseras i Epifanius Panarion bok 1 och i ett fragment av Athanasius påskbrev. I Nag 

Hammaditexterna ser Cahana-Blum i likhet med Karen L King en maskuliniseringsprocess som 

Cahana-Blum knyter till ett asketideal som inte kan ha varit gnostiskt. Gnostikerna ville enligt 

författaren underminera indelningen i kön som enligt dem var produkten av en bristfällig skapelse. 

Androgynitet snarare än maskulinitet skulle ha varit det gnostiska idealet. Androgyniteten syftar då 

till att överskrida och utplåna könsidentiteten som enligt gnostikerna skulle varit en produkt av det 

träldomens system som skapats av demiurgen. Även subversiva sexuella riter torde ha förekommit 

bland gnostikerna enligt Cahana-Blum. De koptiska källorna från Nag Hammadi och Kodex Tchacos är 

enligt författaren alltså sekundärmaterial som kan vara till hjälp då vi försöker avtäcka tidigare skikt 

där maskulinisering och annan anpassning till protoortodoxi inte skett. De enda primärkällor som vi 

har att tillgå är följaktligen rapporter från kyrkofäderna. 

En kritik av synen på genus är således en aspekt som Cahana-Blum anser kännetecknar gnostiker. 

Den andra aspekt som han tar upp är antitraditionalism. Författaren har inspirerats av Hans Jonas 

understrykande av det rebelliska inom gnosticismen, Elaine Pagels framhävande av gnostikers 

motvilja att underordna sig auktoriteter, Patricia Cox Millers diskussion gällande valentinianers 

skepsis till att det outsägliga kan omfattas av begrepp samt Benjamin Dunnings arbeten där han 

diskuterar gnostisk dekonstruktion av könsidentitet. Gnosticismen var, enligt Cahana-Blum en 

kulturkritisk rörelse som snarast har sin motsvarighet i 1900-talets frankfurtskola. 

I kapitel två tar den egentliga källanalysen vid. Cahana-Blum lyfter fram texter som han hävdar är 

antitraditionella och därmed exempel på det slags kulturkritik som Cahana-Blum menar 

kännetecknar gnosticism och frankfurtskolan under 1900-talet. Därtill ägnas den sista delen av 

kapitlet åt en diskussion där författaren hävdar att gnostiska texter i likhet med radikalfeminism 

under 1960- och 70-talet driver linjen att kön och genuskategorier bör upplösas då de är produkter 

av det system som syftar till att förslava människor.  

I kapitel tre diskuteras drag i frankfurtskolan som ska stå gnosticismen nära. Här möter vi pionjärer 

som Theodor Adorno och Max Horkheimer, men även Jean Baudrillard. Den andra jämförelsen görs 

mellan gnosticism och radikalfeminister som Monique Wittig och Colette Guillaumin. 

I det fjärde kapitlet är vi åter i antiken. Här gör Cahana-Blum det kontroversiella påståendet att 

kristendomen ursprungligen var gnostisk, med ett mycket subversivt budskap som senare tonades 

ned av protoortodoxierna. Här råder en viss oklarhet om huruvida Cahana-Blum endast driver ett 

tankeexperiment i syfte att skapa nya perspektiv eller om han verkligen menar att gnosticism var den 

ursprungligaste kristendomsformen. 

Wrestling with Archons är en mycket intressant och tankeväckande bok. Emellertid menar jag att 

slutsatser ofta dras efter mycket knapphändiga textanalyser. Att gnosticismen skiljer sig från 

protoortodoxa synsätt är rimligt enligt mig, men att den skulle vara den ursprungliga kristendomen 

är ett påstående som inte underbyggs. Jonathan Cahana-Blums arbete har stora likheter med Hans 

Jonas och på senare tid April DeConicks arbeten. Samtliga understryker det revolutionära och 

rebelliska draget inom gnosticismen. Jonas och DeConick anlägger båda makroperspektiv. De anser 

att gnosticismen genomsyrar många religionsformer inom den senantika världen. Cahana-Blum å sin 

sida, strävar efter att göra en kulturanalys, men då han avgränsar sin korpus mycket drastiskt blir 

gnosticismen en relativt begränsad fraktion inom kristendomen. Varför det skulle finnas en så 

rebellisk kulturkritik inom ett så avgränsat område och varför denna kritik aldrig spred sig till andra 

religioner är frågor som jag önskat att författaren tagit upp. Avgränsningen verkar vara ett resultat av 



 

 

Laytons och Brakkes arbeten, men om man går den vägen ter sig en kulturanalytisk ansats mindre 

lämplig.  

          

 

 

    

 


