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O altã sursã5 pune în legãturã ascensiunea lui Simon cu
sfîrºitul misiunii lui pãmînteºti. Cu o zi înainte de a se lansa,
Simon îi anunþã pe cei prezenþi: Mîine am sã vã pãrãsesc,
oameni rãi ºi necredincioºi, ºi-mi voi cãuta refugiu în preajma
lui Dumnezeu, a cãrui Putere sînt, chiar dacã mã aflu acum slãbit. În timp ce voi sînteþi decãzuþi, iatã-mã pe mine, Cel-ce-stã-în-picioare etc.. În aer însã nu va sta mult în picioare, cãci
Sfîntul Petru rosti o rugãciune ºi Magul fu vãzut prãbuºindu-se.
3. A treia povestire dateazã dintr-o epocã mai recentã. Un
precursor al lui Mani, bogat ºi ingenios saracen, pe nume
Scythianus,
...avea un singur discipol, numit Terebinthus, care a redactat
pentru el patru cãrþi: Misterele, Capitolele, Evanghelia ºi
Tezaurul. Amîndoi s-au dus în Iudeea, unde maestrul a murit
ºi de unde discipolul a fugit în Babilonia. Acolo el a declarat
cã se numeºte Buddha, cã e nãscut dintr-o fecioarã ºi a fost
hrãnit de îngeri în munþi. Avu dispute cu mithraiºtii ºi nu
izbuti sã convingã decît o bãtrînã. Într-o dimineaþã, urcat pe
o terasã ºi dupã niºte incantaþii magice, el încercã sã-ºi ia
zborul, dar cãzu ºi se zdrobi. Bãtrîna îl înmormîntã...6

Zborul magic proiectat de Terebinthus ºi soldat cu un eºec
sîngeros aminteºte de levitaþiile atribuite Apostolului Luminii
de credincioºii sãi7.
Apollonios din Tyana este moºtenitorul iatromanþilor greci
ºi nu ne va mira cã Filostrat îi atribuie facultatea de a se
deplasa dintr-un punct al spaþiului în altul fãrã zãbavã8. Ca ºi
Empedocle, Apollonios ar fi fost rãpit la cer în sanctuarul
zeiþei Artemis-Dictynna din Creta9. În cãlãtoria lor în India,
Apollonios ºi discipolul sãu Damis îi întîlnesc pe Brahmanii
indieni care trãiesc ºi nu trãiesc pe pãmînt, schivnici fãrã
schivnicie, neposedînd nimic decît lumea întreagã10. Brahmanii
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stau în levitaþie la trei picioare deasupra pãmîntului, ºi asta
nu din trufie, cãci aºa ceva le este strãin, ci pentru cã trebuie
sã-ºi practice riturile cãtre Soare deasupra pãmîntului, precum
Soarele însuºi. Filozofii în pielea goalã din Egipt le sînt
inferiori confraþilor lor indieni. Ei nu plutesc în aer, dar
izbutesc totuºi sã facã un copac sã glãsuiascã 11.
Pasajele atît de problematice din Arnobius privind facultãþile Magilor de a-ºi transporta clienþii la ceruri nu se integreazã
în acelaºi context miraculos12. Ele se referã probabil la o
doctrinã precisã, pe care vom încerca s-o identificãm.
Se ºtie cã Arnobius, ereziolog creºtin de origine africanã,
autor al scrierii Adversus gentes (sau nationes) pe la începutul
secolului al IV-lea, în timpul lui Diocleþian, polemizeazã cu
niºte adversari pe care-i numeºte viri novi, oameni noi.
Aceºti viri novi sconteazã sã-ºi obþinã mîntuirea prin trei
mijloace:
1) filozofie ºi abstinenþã;
2) magie, care asigurã reurcarea sufletului la originea-i
celestã;
3) ritualul etrusc, cu sacrificarea de hostia animalis.
Prima doctrinã vizatã de Arnobius este aceea a gnosticilor13, aceiaºi probabil împotriva cãrora se dezlãnþuise Plotin14.
ªi mai mult încã, gnosticii ar putea fi chiar membri ai ºcolii
lui Plotin15. Sacrificiul etrusc nu ne intereseazã aici; vom
reveni imediat la originea doctrinei ascensiunii sufletului 16.
Iatã mai întîi textele:
Arnob. II 62 (a): ...neque illud obrepat aut spe vobis aeria
blandiatur, quod ab sciolis nonnullis et plurimum sibi adrogantibus dicitur, deo esse se gnatos 17 nec fati obnoxios legibus18, si vitam restrictius egerint, aulam sibi eius patere, ac
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post hominis functionem, prohibente se nullo tamquam in
sedem referri patritam19*.
(b): ...neque quod Magi spondent, commendaticias habere
se preces quibus emollitae nescio quae potestates vias faciles
praebeant ad caelum contendentibus subvolare20**.
II 66: ...licet ergo tu purus et ab omni fueris vitiorum contaminatione purgatus, conciliaveris illas atque inflexeris potestates, ad caelum ne redeunti vias cludant atque obsaepiant
(sic) transitum...***
II33: Cum primum soluti membrorum abieritis e nodis, alas
vobis adfuturas putatis, quibus ad caelum pergere atque ad
sidera volare possitis****.
* ...nu vã lãsaþi mîngîiaþi de speranþa zadarnicã pe care v-o
nutresc niºte impostori cu ºleahta lor, cã aþi fi copii de zeu,
eliberaþi de legile sorþii astrale, cã aþi fi în stare, ducînd o
viaþã frugalã, sã contemplaþi curtea (zeului) ºi sã vã întoarceþi
dupã moarte, de nimic împiedicaþi, la sãlaºul patern (cf. II
33: ...credeþi cã nici un obstacol nu vã va putea împiedica
sã vã întoarceþi la curtea Domnului ca la voi acasã) (n.a.).
** ...(sã nu credeþi nici în) fãgãduielile Magilor cã ar deþine
rugãciuni propiþiatorii prin care, înduplecînd nu ºtiu ce puteri,
le aratã discipolilor lor cãile uºoare de a zbura la cer (cf. II
13: ...ritul artelor secrete, prin care adresaþi cuvîntul nu
ºtiu cãror puteri, ca sã vã fie binevoitoare ºi sã nu punã
obstacole reîntoarcerii voastre la locurile natale) (n.a.).
*** ...aºadar, dacã eºti pur ºi curãþat de orice contaminare a
viciilor, vei îndupleca puterile ºi le vei face sã se îndure sã nu
închidã cãile de reîntoarcere la cer ºi sã nu bareze trecerea...
**** Credeþi cã, abia eliberaþi din strînsoarea mãdularelor voastre,
vã vor creºte aripi ce vã vor îngãdui sã vã îndreptaþi cãtre cer
ºi sã zburaþi spre aºtri.
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Doctrina personajelor lui Arnobius nu pare a avea nimic de-a
face cu faptele citate mai înainte, respectiv cu tentativele de zbor
ale lui Simon ºi Terebinthus sau cu translaþiile în spaþiu efectuate
de Apollonios din Tyana. Deºi, la prima vedere, avem impresia
cã zborul cãtre cer se petrece în corp, vom vedea imediat,
dupã ce vom fi identificat doctrina incriminatã de Arnobius,
cã în realitate e vorba doar de o ascensiune a sufletului.
Viri novi ai lui Arnobius cred:
1) cã sînt fiii zeului, consubstanþiali cu el;
2) cã se pot întoarce dupã moarte la sediul divin (ce li se
cuvine din cauza figuratã la punctul 1);
3) cã toate acestea se obþin ducînd o viaþã asceticã ºi practicînd rituri secrete de purificare, ceea ce le asigurã:
4) complicitatea puterilor care ocupã trecerea dintre pãmînt
ºi cerul lui Dumnezeu. Aceastã complicitate le este de asemenea asiguratã de cunoaºterea anumitor parole (III 3).
Doctrina aceasta este identicã celei a Magilor care se
laudã cã ar ºti formule propiþiatorii.
Ipoteza din urmã ne este confirmatã de un pasaj ciudat care
s-a strecurat într-o scolie la Tebaida lui Statius21: ...licet Magi
sphragidas habeant, quas putant Dei nomina continere*. E
vorba de sigilii sau talismane ce permit trecerea prin barierele celeste pãzite de puteri sau de arhonþi.
Menþionarea Magilor în textul lui Arnobius ar putea
trimite la Oracolele chaldeene ale lui Iulian Teurgul, al
cãrui nume apare în alt loc din Adversus nationes22, ºi asta
cu atît mai mult cu cît doctrina centralã a Oracolelor este
anagogé sau ascensiunea sufletului la cer23. Misterul elevaþiei
teurgice este precedat de acþiuni rituale care purificã trupul
ºi sufletul24:
* ...deºi Magii posedã sigilii socotite a conþine numele zeilor.
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Dupã spusele Chaldeanului, noi nu putem urca spre Dumnezeu
decît întãrindu-ne vehiculul sufletului prin rituri materiale;
dupã pãrerea lui, într-adevãr, sufletul este purificat cu ajutorul
pietrelor, al ierburilor, al incantaþiilor ºi astfel e pregãtit de
ascensiune25.

Dar purificãrile sînt inutile dacã nu sînt însoþite de anamneza parolei de trecere, uitatã de suflet în momentul cînd
pãtrunde în trup:
Aceastã synthema care, rostitã, face ca Intelectul Suprem sã
devinã favorabil dorinþei sufletului, este identicã unuia din
simbolurile (i.e. voces mysticae) pe care Intelectul, dupã
un alt Oracol, le-a semãnat peste tot în lume... 26.

Existã un singur obstacol ca sã fim siguri cã doctrina incriminatã de Arnobius este aceea din Oracolele chaldeene: faptul
cã în acestea nu se întîlnesc puteri rele ce-ar trebui înduplecate27, ca în gnosticism ºi hermetism. Dar nimic nu dovedeºte
cã puterile lui Arnobius ar fi rele. În al doilea rînd, elevaþia
teurgicã era un proces iniþiatic care, dupã H. Lewy, avea loc în
timpul vieþii mistului ºi nu corespundea cu soarta lui postumã.
Era un act cathartic, nu eschatologic28. Lucrul acesta pare sã
corespundã, într-adevãr, cu ceea ce pretindeau Magii la Arnobius
(II 62b), dar nu se potriveºte cu prima jumãtate a pasajului
citat, care spune apãsat cã întoarcerea la patria divinã va avea
loc post hominis functionem. Or, cei ce se pregãteau mai ales
(dar poate nu exclusiv) pentru primejdioasa cãlãtorie a sufletului dupã moarte erau gnosticii ºi hermeticii. Nimic însã nu
dovedeºte cã ritul chaldeenilor n-ar fi prevãzut ºi un fel de
extremã oncþiune pentru înãlþarea sufletului celor morþi.
Dacã n-ar exista o cezurã graficã ºi semanticã între cele
douã pãrþi, a ºi b, ale pasajului II 62, s-ar putea presupune cã
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viri novi ai lui Arnobius profesau o doctrinã unitarã, alcãtuitã
din elemente gnostice, hermetice ºi chaldeene 29. Dar Arnobius
pare în general a opune, deºi declarã cã postulatele le sînt
identice, doctrina acelor viri novi celei a Magilor; ele se
confundã, de altfel, în pasajul II 13.
La fel, nu e nevoie sã-l transformãm pe Porfir în ºef al viri
novi numai pentru cã un fragment din De regressu animae30
seamãnã cu doctrina expusã de Arnobius: ...utendum alicuius
daemonis amicitia, quo subvectante vel paululum a terra possit
elevari quisque post mortem*. E drept cã ascensiunea este
aici postumã, dar nicãieri la Arnobius nu e vorba de ajutorul
vreunui demon. Titlul de demon i s-ar putea potrivi aici în
schimb Soarelui care, în Oracole, are funcþia de ascensor
(anagogeus) al sufletului31. Ceea ce le era efectiv comun lui
Porfir ºi acelor viri novi era influenþa lui Numenius32. Numenius
expunea în amãnunt teoria pogorîrii sufletului în trup ºi a întoarcerii lui la cer33, dar nu se ocupa de psihagogi, de demonii
prieteni ºi de parolele de trecere. Sîntem siliþi sã conchidem
cã, dacã fragmentul 2 din De regressu animae nu provine de la
Numenius, el ar putea în schimb foarte bine sã rezume o idee
chaldeanã, cu excepþia detaliului privitor la caracterul postum
al experienþei. Dar, iarãºi, putem oare fi siguri cã teurgii nu
practicau ritualul lor de înãlþare ca sã-ºi asigure o soartã mai
bunã dupã moarte?
Mai rãmîne de elucidat sensul ultimului pasaj din Arnobius:
...cum primum soluti membrorum abieritis e nodis, alas vobis
adfuturas putatis, quibus ad caelum pergere atque ad sidera
volare possitis. Întotdeauna i s-a dat o interpretare prea literalã. Chiar ºi F. Cumont crede cã vrãjitorii pretindeau sã-ºi
* ...slujindu-se de prietenia unui anumit demon care, împingînd
puþin, poate ridica pe cineva, dupã moarte, deasupra pãmîntului.

