Capitolul IV

Mitul gnostic 2: Demiurgul ignorant
Gnosticismul a fost o teorie a interpretãrii
greºite, de aceea este un model necesar
pentru orice teorie contemporanã asupra
influenþei ca interpretare greºitã creatoare.
Harold Bloom

1. Apariþia, înfãþiºarea, numele lui
În majoritatea miturilor gnostice, Demiurgul lumii este expulzat, în
cadrul unui episod de maternitate nedoritã, de o Mamã cuprinsã de
îndoialã. Existã ºi excepþii: protognosticii (Simon, Menandru,
Saturnin, Carpocrate); Cartea lui Baruh, a lui Iustin Gnosticul;
Tratatul Tripartit, unde Sophia este înlocuitã prin entitatea masculinã
Logos, un Tatã care manifestã, în ciuda masculinitãþii, un tip de
slãbiciune care în alte scrieri pare a fi apanajul entitãþilor feminine;
scrierile lui Ipolit, ale sethienilor ºi PSem, unde ipostazele sînt
impersonale ºi naturaliste  un sex hermafrodit care se autofecundeazã, un Vînt în formã de ºarpe; ºi, în fine, toate acele
tratate care nu menþioneazã mitul Sophiei, deºi aluziile la el par sã
fie, de cele mai multe ori, inevitabile.
Pentru cã dubla caracteristicã a Demiurgului este de a fi ignorant
ºi lãudãros, aroganþa fiind consecinþa logicã a sentimentului sãu de
unicitate, datorat necunoaºterii Mamei ºi, prin aceasta, a Pleromei
pe care Mama o reprezintã, ne-am putea aºtepta ca majoritatea
variantelor mitului sã specifice cã el îºi ignorã complet originea.
Exemplul clasic de ignoranþã demiurgicã este pus în evidenþã de
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Ialdabaot, Demiurgul ofiþilor lui Irineu1 , a cãrui înfãþiºare este de
leu (potrivit lui Celsus)2.
Existã unele aparente excepþii de la aceastã regulã. Astfel, în
scrierea Despre originea lumii, primul Arhonte se iveºte în întunericul
emanat de Sophia ºi observã existenþa a ceva mai înalt decît el; în
momentul acela Invidia ºi Furia lui se detaºeazã de el, iar o substanþã
apoasã  Materia  se scurge în Haos3. Episodul acesta este un
duplicat straniu al naºterii Demiurgului ºi este menit sã furnizeze o
explicaþie a existenþei Întunericului ºi a Materiei care, aici, nu este
vãzutã ca un al doilea principiu, ci ca o emanaþie la originea cãreia
se aflã însãºi Sophia. Astfel de stratageme sînt frecvent utilizate de
gnostici în polemicã directã cu Gen. 1:1-2, unde este sugerat cã
Dumnezeu a creat cerurile ºi pãmîntul, însã n-a creat Haosul
(tôhû-wa-bôhû), Întunericul ºi Apele. Gnosticii dau dovadã de o
remarcabilã consecvenþã în interpretarea primului verset al Genezei
ca mãrturie a unui anumit dualism, potrivit cãruia la început au fost
Dumnezeu ºi alte principii: Haosul, Întunericul, Apele. Soluþia
datã de gnostici acestei probleme, care în ochii lor nu era numai
nondualistã, ci ºi în mod clar antidualistã, aratã cã, în general,
gnosticii erau platonicieni, cãci nu au nici un fel de obiecþie la
coexistenþa dintre Dumnezeu ºi Haos (spaþiul vid al platonicienilor,
chora), însã resping cu energie posibilitatea ca Întunericul ºi Apele
sã fie coeterne cu Dumnezeu. Dupã cum vom vedea imediat, gnosticii
moderaþi au vãzut în cartea biblicã a Genezei un text maniheist
(avant la lettre, evident) ºi au condamnat maniheismul, oricît de
ciudat ar pãrea, drept o erezie iudaicã.
Revenind la scenariul ofiþilor, Demiurgul este zãmislit ulterior de
Pistis (aici Sophia este o imagine, adicã o copie devitalizatã a ei),
cînd viziteazã Haosul ºi se întristeazã vãzînd înfãþiºarea Materiei.
Confuzia ei devine o fãpturã spre care Pistis îºi îndreaptã atenþia ºi
cãreia îi transmite, suflîndu-i în faþã, ceva din spiritul ei (Pneuma).
Ialdabaot, Arhontele androgin cu cap de leu, apare din Materia
apoasã. El îºi ignorã mama, însã nu complet, cãci i-a vãzut reflexul
în apã ºi a auzit-o pronunþînd cuvîntul Ialdabaot (cãruia textul îi
dã o etimologie fantasticã). Din cauza formei sale leonine, Arhontele
este numit ºi Ariael, de la ebraicul Arî, leu4 .
În AJ5, Ialdabaot se desprinde de Sophia concomitent cu Ignoranþa
(Agnoia) sau Demenþa (Aponoia), care l-a generat ºi care îi va
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rãmîne tovarãºã la zãmislirea celorlalþi locuitori ai cercurilor inferioare,
creaþi sub forma unor perechi de gemeni de sexe opuse. Ialdabaot
are înfãþiºarea unui ºarpe cu chip de leu, cu ochi de foc scînteietori6. Ca ºi în alte texte7, Demiurgul este numit aici Samael ºi
Sakla(s).
HA8 precizeazã cã Samael, Zeul Orbilor  din aramaicul samî,
orb9  este orb (balle), ignorant ºi arogant. În alte pãrþi acest
avorton material creat din umbra aruncatã de Pistis-Sophia-Incoruptibilitatea (tamantattako) este un animal androgin, arogant ºi
leontomorf10.
Sethienii lui Ipolit ºi-l reprezintã pe Demiurg ca pe un Vînt
înspãimîntãtor cu formã de ºarpe, care pune în miºcare Apele
întunecate11. Doceþii îl considerã a fi divinitatea de foc care i-a
vorbit lui Moise din rugul aprins 12. El este imaginea în Întuneric a
unui eon a cãrui transcendenþã se aflã separatã pe vecie, prin
firmament, de lumea inferioarã. Substanþa lui este Întunericul,
acþiunea lui constã în persecutarea sufletelor divine, care transmigreazã dintr-un corp în altul.
Valentinienii, al cãror sistem, transmis nouã de Ipolit13, pare a fi
mai apropiat de sistemele gnostice pseudoepigrafice ºi anonime ºi,
dupã unii, poate chiar mai vechi decît subtilele elaborãri ale lui
Ptolemeu, Heracleon ºi Theodot (deºi lucrul nu e deloc sigur), nu-ºi
cruþã Demiurgul dupã exemplul sethienilor, ci îl definesc fãrã ocoliºuri drept avorton (ektroma) al Sophiei14, stupid ºi nebun15.
Cu toate acestea, el nu este Vrãjmaºul, Diavolul, ca la Carpocrate16,
ºi nici Tatãl Diavolului, ca la arhonticii lui Epifaniu17.
Numele creatorului lumii este, în cele mai multe dintre cazuri,
Ialdabaot. Unii gnostici, cum ar fi arhonticii ºi un alt grup anonim
menþionat de Epifaniu18, preferã sã-l numeascã Sabaot, cel care, în
unele texte copte, este pandantul pocãit al Demiurgului (vezi mai
jos). Peraþii19 lui Ipolit îl numesc asasin, cum se afirmã în Ioan
8:44. În PS, marele Arhonte, tiranul tuturor tiranilor cosmici, este
numit Adamas20. Însã un alt Cîrmuitor ceresc, al treilea printre
Puterile Triple (tridynamoi), poartã numele de Authades, Trufaºul 21,
care este, în alte scrieri, un epitet al Demiurgului Ialdabaot22.
Authades emanã o forþã leontocefalã pentru a captura energia spiritualã a Pistis-Sophiei23. Dupã ce-i îngurgiteazã Lumina-dynamis, o
metaforã ambiguã a violului, monstrul cu cap de leu se poate
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reproduce, dînd naºtere lui Ialdabaot, alt demon alcãtuit din Foc ºi
Întuneric24.
În excentrica scriere a lui Iustin Gnosticul, Cartea lui Baruh,
Demiurgul, în aparenþã nezãmislit, este biblicul Elohim 25. Sabaot
este în Tanakh unul dintre numele lui Dumnezeu. Iar numele Adamas,
apropiat de Adam, a fãcut obiectul unor speculaþii etimologice la
naasenii lui Ipolit26, unde nu este Arhontele cel rãu, ci dimpotrivã,
Omul Ceresc Adamantin, inamovibil ºi incoruptibil (din grecescul
a-damao). Am vãzut deja cã Samael derivã din aramaicul samâ,
orb. Care sînt însã etimologiile celorlalte nume întîlnite pînã
acum?
Sakla(s) vine dintr-un alt cuvînt aramaic (sakla), însemnînd
nebun: Arhontele îºi dovedeºte asemãnarea de frate geamãn cu
Demenþa!27
În ceea ce îl priveºte pe Ialdabaot, ne vom cruþa cititorii de
majoritatea ipotezelor avansate pînã acum în legãturã cu numele
sãu28. Cea mai convingãtoare dintre ele este, de departe, ipoteza
oferitã de Mathew Black: Ialdabaot derivã din expresia aramaicã
valda behût, Fiul Ruºinii29.
Ignorant, arogant, înfumurat, dispreþuitor, prost, nebun, asasin:
acest ticãlos cu chip de leu care îºi va exercita talentele derizorii în
detrimentul umanitãþii pare a fi o þintã idealã pentru ura ºi dispreþul
gnosticilor. Însã mitologia Demiurgului prezintã aproape tot atîtea
variante cîte doctrine gnostice sînt. De aceea este o naivitate sã se
afirme cã, pentru gnostici în general, Demiurgul cel rãu al acestei
lumi se confundã cu Dumnezeul Vechiului Testament. Dacã o asemenea identificare se petrece, într-adevãr, de cele mai multe ori,
numai în foarte puþine cazuri Demiurgul este rãu, într-o manierã
simplã ori strictã.

2. Fanfaronada Arhontelui
Fanfaronada Arhontelui este, evident, produsul ignoranþei sale, dar
aici se mai adaugã, uneori, ºi o a doua motivaþie, mai subtilã.
Asemenea cîte unui dictator nebun din trecutul recent al Europei de
Est, el îºi proclamã atît de viguros unicitatea numai pentru cã ºtie,
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ori bãnuieºte, cã deasupra lui se aflã personaje cu mult mai importante
care stau cu ochii pe el.
La ofiþii lui Irineu30, în SST31 ºi în AJ32, Demiurgul se laudã abia
dupã ce i-a creat pe Arhonþi: sînt Dumnezeu gelos ºi nu existã
nimeni în afarã de mine. Aici converg mai multe pasaje din Vechiul
Testament: Isaia 45:5 ºi 46:9, în care Dumnezeu se proclamã
unic, ºi Deuteronomul 5:9, unde se proclamã gelos (grecescul
zelotes). Totuºi AJ adaugã una dintre mostrele a ceea ce s-ar putea
numi exegezã întoarsã, ori inversã, a Vechiului Testament: prin
aceasta el indicã deja îngerilor inferiori cã existã ºi alt Dumnezeu;
cãci, dacã n-ar mai exista nici unul, pe cine ar putea el fi gelos?33.
În HA34, avortonul pocit al Sophiei devine trufaº de cum deschide
ochii ºi se laudã: Eu sînt Dumnezeu ºi nu existã nimeni în afarã de
mine! Atunci rãsunã de sus o voce, a autoritãþii supreme, rostind:
«Te înºeli, Samael!»  adicã, «Dumnezeu al Orbilor». Iar el zice:
«Dacã mai existã cineva, pe lîngã mine, sã se arate!» ºi pe datã,
Sophia întinde degetul, introducînd luminã în Materie.

3. Crearea Puterilor Cereºti
Dupã credinþa ofiþilor lui Irineu35, Ialdabaot emite un fiu, care la
rîndul lui emite un altul ºi tot aºa, pînã cînd ia fiinþã întreaga
hebdomadã a Arhonþilor planetari. Numele acestora ne-au fost transmise
atît de Irineu, cît ºi de Origen (dupã Celsus), care ne mai descrie ºi
formele fiecãruia ºi ne dã informaþii asupra planetei pe care o
reprezintã fiecare din ei36. Luptele pentru putere care au loc între
Cîrmuitorii cereºti îl umplu de mîhnire pe Ialdabaot ºi el îºi îndreaptã
privirea în jos, cãtre Materie. Dorinþa lui prinde formã în materie,
reprezentînd o contracreaþie, ºi astfel ia naºtere o ogdoadã compusã
din Intelectul cu aspect de ºarpe (respectiv Diavolul sub chipul
ªarpelui din Grãdina Edenului), Spirit, Suflet, Uitare, Rãutate,
Invidie, Gelozie ºi Moarte.
Aceastã creaþie este structuratã conform modelului arhetipal al
Pleromei superioare, cãci Ialdabaot conþine în sine acest model, în
virtutea faptului cã e fiul Sophiei. Acum visul lui treaz capãtã
consistenþã materialã, ieºind la ivealã din strãfundurile inconºtientului
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sãu, care pãstreazã ascunsã în sine comoara memoriei sale genetice.
Dupã cum se afirmã în TT  un produs tîrziu al valentinismului ,
libera fantezie a Demiurgului se împiedicã tot timpul de modelele
transcendente imprimate în gîndirea lui, ceea ce înseamnã cã lumea
înfumuratului creator mai pãstreazã încã o slabã urmã a Pleromei,
dar aceste fantasme arhetipale sînt lipsite de Raþiune ºi de Luminã,
sînt produsul nimicului37 ºi se vor întoarce în neant. Arhonþii
înºiºi sînt umbre ale unor entitãþi pleromatice, iar dacã se ceartã
permanent între ei este din cauzã cã fiecãruia i-a rãmas o vagã
amintire a originii sale îndepãrtate ºi nobile ºi, prin urmare, fiecare
din ei este convins de superioritatea lui asupra celorlalþi 38.
În AJ, Sophia, cuprinsã de ruºine din pricina avortonului ei
Ialdabaot, vrea sã-l ascundã de ochii Nemuritorilor ºi instaleazã
pentru el un tron  tronul lui Yahweh  în mijlocul unui nor luminos,
care este palatul gloriei lui Yahweh. Însã Ialdabaot nu rãmîne
acolo ºi îºi fãureºte singur un eon încins de foc strãlucitor.
Împerechindu-se apoi cu el, sora sa geamãnã Ignoranþa sau Demenþa
dã naºtere la doisprezece Îngeri, fiecare din ei în propriul sãu eon,
asemenea eonilor nepieritori: cele douãsprezece semne ale zodiacului39. Urmeazã crearea celor ºapte planete; dacã acestea vor
apãrea enumerate ca fiind douãsprezece, este din cauzã cã cinci
dintre ele au un dublu domiciliu astrologic. Vin apoi la rînd cele 360
de grade ale cercului zodiacal, pe care copistul prea puþin ºtiutor de
astrologie al Codexului II le corecteazã la 365, pentru a le aduce la
numãrul zilelor dintr-un an solar.
O confuzie similarã duce la identificarea Hebdomadei arhontice
cu zilele sãptãmînii, în vreme ce nu încape nici o îndoialã  dupã
cum Wilhelm Boussett 40 ºtia deja  cã Arhonþii reprezintã cele ºapte
planete, dispuse în ordinea distanþei care le separã de Pãmînt, în
ordinea care era numitã chaldeanã41.
Nebunul Ialdabaot (Saklas) transferã asupra celor ºapte Cîrmuitori
cereºti o parte din energia sa, însã nu-i înzestreazã ºi cu Lumina
purã pe care o primise de la Sophia. Totuºi, aceastã glorie hipercosmicã îl aºeazã de drept în fruntea Arhonþilor:
Iatã de ce s-a numit el însuºi Dumnezeu, cãci era din cale afarã
de mîndru de locul de unde ieºise42. Într-adevãr, este nelegiuit în
nebunia dintr-însul, cãci a grãit: «Eu sînt Dumnezeu ºi nu existã alt

