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Resumo:  A mitologia gnóstica, de modo especial àquela que se refere à criação do mundo e do homem, parece à primeira vista constituída por um pensamento de todo hermético, sobretudo se vista à luz da filosofia clássica e da teologia, que busca uma razão clara e crível para a fé. Contudo, contemplada precisamente sob a égide da filosofia e das sensibilidades do período, essencialmente ligada às realidades do suprassensível, à realidade humana cuja essência maior acreditava-se residir não nesse mundo e nas suas vicissitudes, mas no espírito e na realidade do inteligível que, não obstante, via-se implicada e ancorada nas mesmas circunstâncias do temporal e do sociocultural do período, teríamos, por isso mesmo, um melhor método de análise, uma vez filosófica e historicamente fundamentada. 
Palavras-chave:  Filosofia; Mitologia; Cosmologia.  
Abstract:  The Gnostic mythology, especially that which concerns to the creation of the world and of man, seems at first sight constituted by a whole hermetic thought, chiefly if seen in the light of classical philosophy and theology, which seeks a clear and credible reason for faith. However, precisely contemplated under the aegis of philosophy and sensibilities of the period, essentially connected to the realities of the supersensible and human, whose very essence was believed to reside not in this world and its vicissitudes but in the spirit and reality of the intelligible that found itself involved and anchored in the same circumstances of time and sociocultural period, we would have, therefore, a better method of analysis, once it is a philosophically and historically grounded. 
Keywords: Philosophy, Mythology, Cosmology. 
 
                                                             
1 Doutor em História Social, Professor adjunto IV do curso de História da Universidade Federal de Mato 
Grosso do Sul, Campus de Três Lagoas. 
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 Tratar dos gnósticos é, no mínimo, uma tarefa que exige muita erudição e o abarcamento de uma ampla e sempre controversa historiografia para podermos nos acercar das muitas e frequentes revisitações/retificações a esse tema (Markschies, 2002: 15-50). No mais, cuidar dos gnósticos é cuidar da própria questão que toca ao surgimento do cristianismo, o qual, longe de ter uma origem unívoca, tomou muitas facetas e formas, não obstante, sempre de acordo com sua conformação sociocultural e espaço-temporal. E para além mesmo dessas suas especificidades geográficas e culturais, angariou uma natureza ainda mais polissêmica ao beber de fontes filosóficas e/ou filosófica-teológicas tão diversas que se chegou a falar mesmo de cristianismos. Por nossa parte, acreditamos que o cristianismo, mesmo em suas origens, não pode ser dividido em vários “cristianismos”, no sentido de credos distintos, mas ao menos no sentido de ganhar conotações especificas, na medida em que sua conformação sociocultural por grupos igualmente específicos (étnicos, geográficos, ideológicos) alçariam alguns aspectos desta profissão em detrimento de outros, segundo suas características visões de mundo e do sagrado aí imanente. No mais, o cristianismo é uma religião revelada, cuja epifania dar-se-ia na sua forma mais grave e substancial na medida em que seu Deus encarnou-se e deixou uma mensagem direta e universal a sua humanidade. Jesus é uma verdadeira teofania, sobretudo para o discurso ortodoxo que se impôs após muitas querelas filosóficas e ideológicas, ainda que, antes disso, se lhe tenham atribuído diversas naturezas (Deus consubstancial ao pai, segunda deidade, emanação do Deus-Uno) mas nunca no sentido de  lhe negarem sua centralidade e sua função fundante desta nova fé. Esse é o caso dos gnósticos, cuja literatura surgida no século II, fora considerada por muitos como portadora de um credo religioso não cristão, de onde chegou a falar-se de “cristãos” e “gnósticos”. Como vermos, os gnósticos cristãos seriam os protagonistas de umas das facetas mais ricas do cristianismo, no seu sentido filosófico e mitológico, próprias alias do período, estando longe assim de ser uma ruptura definida e absoluta com esse credo e sua visão de mundo, pelo menos naquele contexto mental e intelectual mais imediato.  Diferentemente de Filón de Alexandria e Plotino – autor judeu do século I e neoplatônico do século II, respectivamente – que pela mesma época se dedicaram a discorrer sobre a origem do cosmos e no seu seio do homem2, os gnósticos, tendo em mente essa mesma preocupação e escopo místico-filosófico, se revelaram devedores de uma fé propriamente cristã, tendo o Cristo como seu epicentro, sobretudo se estivermos embasados documentalmente em um de seus escritos mais 
                                                             
2Referimo-nos as obra “A criação do mundo segundo Moisés” na qual Filón de Alexandria (século I) faz uma 
exegese alegórica do livro bíblico do Gênesis segundo a metafísica platônica fundada no “mundo das ideias”, 
e as “Enéadas” escrita por Plotino (século II), cujo objetivo, entre tantos outros, fora descrever a geração de 
todo o existente à partir de uma processo de emanação do próprio Deus-Uno, em si incognoscível e não 
criador, mas necessariamente a origem de todo o criado por sua superabundância que se desdobra nas em 
hipóstases sucessivas e consequentes, como a inteligência, a alma do mundo e partir dessa última as alma dos 
corpos individuais e o próprio mundo sensível.      
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importantes para nossa abordagem aqui, o Livro Secreto de João. Por fim, nossa exposição cuidará dos aspectos da criação do mundo e consequentemente da criação do homem segundo a mitologia gnóstica e, quando possível, do lugar deste no cosmos, ou seja, vislumbrando tambémuma cosmologia segundo seus princípios éticos e antropológicos. Pouco ou nada diremos dos gnósticos, de sua literatura e de seu lugar no bojo da diversidade do cristianismo primitivo, enquanto uma crítica historiográfica ou documental mais ampla e difusa. Para tanto remetemos ao atual, erudito e revisionista livro de David Brakke (Brakke, 2013).  Partindo do princípio de que haveremos de nos encontrar com variedades do “cristianismo primitivo” e não variedades de “cristianismos primitivos” (Brakke, 2013: 21), pois condescender com a primeira afirmação é aceitar o discurso “proto-ortodoxo”, presente, por exemplo, em Ireneu de Lião que defendia uma única e pura forma de cristianismo (o qual, claro, ele representava) frente a outras formas que, ora “contaminadas” pela filosofia helenísticas (estoica, platônicas nas suas mais diversas facetas), ora pelo misticismo oriental, deturpariam de tal modo a pureza do “seu” cristianismo que o transformaria numa forma apóstata desta fé, ou ainda, em um falso cristianismo (Brakke, 2013: 16).   Assim Irineu de Lião foi o primeiro a promover a separação entre o “seu cristianismo”, ou seja, o “cristianismo verdadeiro” e os “outros cristianismos”, consequentemente afirmados como falsos, como o cristianismo gnóstico. Portanto, não há que se insistir nem em um cristianismo puro e verdadeiro ou em outras formas “falsas” de cristianismo como quisera o bispo de Lião, nem na multiplicidade de cristianismos que foram sendo exauridos, primeiro, por uma proto-ortodoxia, e finalmente, por sua forma vencedora que teria sido instaurada definidamente na época constantiniana. Há que se contemplar, melhor, as múltiplas identidades cristãs que se criavam e se transformavam sem cessar na sua coerência e valor próprios (Brakke, 2103: 36). Dentre elas se encontra aquela dos gnósticos que, longe de ser uma religião a parte, foi mais uma das formas de se interpretar ou mesmo de ser a fé cristã a partir de sua mais essencial tradição, seja a evangélica ou a apostólica, como quisera seus próprios partidários. Certo é que, essa forma própria de ler e interpretar, ou melhor, alegorizar o cristianismo, foi rechaçada paulatinamente por umcorpo de pensadores que presaram por um cristianismo menos místico, menos idiossincrático e transcendente, ou ainda, por um cristianismo que atenderia as necessidades de monopólio e manutenção dessa fé por um corpo de pensadores pouco afeitos as diferentes identidades em função de uma maior objetividade, levando mesmo a uma fé reduzida ao cânone, na medida em que, desse modo, a Igreja eliminaria outras formas de ser do cristianismo, anatemizando-os ou endemonizando-os para se impor como a única  porta-voz autorizada da fé cristã, uma vez que a autoridade de seus membros derivaria de sua  própria “auto autorização”, uma vez que formavam um corpo unívoco e hierarquicamente  estabelecidos, os quais, não obstante, também se auto gestavam e auto geriam ademais de se auto justificarem. Os gnósticos também foram 
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combatidos por levar ao último termo a negação da matéria e, portanto, do mundo sensível. Tal percepção contrariava tanto aos “pagãos” como o neoplatônico Plotino para quem a matéria era simplesmente desprovida de qualquer razão ontológica, era não existência e não portadora de uma natureza em si (Chiaradonna, 2014: 139), nem mesmo má ou instrumento do mal para espíritos demoníacos (como acreditavam inclusive os cristãos fundadores da ascese monástica). Da mesma forma, o discurso patrístico que se instaurava em favor daquilo que veria a ser a ortodoxia, não podia também condenar o mundo físico que nasceu da própria vontade e do próprio trabalho demiúrgico de Deus, ou seja, como afirmar que o mal surgiria daquela que é a expressão do próprio Bem e de toda fonte de vida que emana de Deus mesmo, e não só no momento basilar da criação, mas a cada momento em que a vida floresce segundo a sua providência nesse mundo (Gn, 1,31). Nasceria assim a literatura apócrifa, em especial a gnóstica que aqui nos interessará mais de perto. Importante é dizer que de modo algum essa literatura deixou de ser lida e meditada, mesmo depois de seu anátema pela Igreja estabelecida, sobretudo em meios monásticos ascéticos como veremos (Stroumsa, 1981: 559).  Chegado aqui e para nosso particular escopo, poderemos entender os gnósticos como um movimento cristão primitivo que compartilhava de uma mitologia e de uma literatura místico-filosófica que impregnou os espíritos da Antiguidade Tardia acerca de uma percepção do cosmos sensível pouco ou nada apreciado, porque produto e, ao mesmo tempo, fonte do mal. E, embora também comungassem de uma teoria trinitária da criação, no bojo de uma tendência própria do pensamento cosmogônico da época que abarcava teorias filosóficas e teológicas de muitas procedências, mas sobretudo médio e neoplatônicas (Moreschini, 2013: 194), as quais fundavam e embasavam a ideia arquetípica das três emanações, traduzidas geralmente pelo esquema:  Deus –  mundo inteligível – mundo sensível, dessentiriam daquelas ao minorar o lugar do Deus inefável e bondoso tanto na criação quanto na condução da realidade sensível.     O mito gnóstico que relata a origem do mundo, porta especial insistência as seguintes características: a) o mundo material teve sua origem pelo trabalho de demiurgo mal ou ignorante, b) a existência do mal no mundo deve ser entendida por seu viés antropológico, uma vez ser o humano o portador de atitudes cegas e ignorantes por estar voltado à matéria má e contra o espírito; c) um sem números de seres celestes promovem a intermediação entre o mundo divino e o mundo material; d) o papel fundamental atribuído à gnose, ou ainda, ao conhecimento místico revelado ao e pelo espírito e não propriamente obtido pela busca filosófica pessoal e via o intelecto propriamente. Desse modo, a gnose se prestaria a salvação do homem por um movimento de ascensão do espírito que só poderia ser possível ao deixar-se a matéria. Tal fenômeno de primeira importância para o fiel gnóstico será descrito por vários documentos do período que chegaram até nós, alguns dos quais, legados só indireta e de modo aviltado pelas penas dos comentaristas que se 
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ocuparam de os detratar, como o tratado Contra as Heresias e outros escritos devidos a  Irineu de Lião.  Certo é que, cada texto em específico, cobraram algumas características igualmente específicas, pois o mito é contado e recontado por gerações subsequentes e meios socioculturais próprios, sendo lógico que viesse transformando-se e se adaptando junto as idiossincrasias das pessoas e dos meios sociais e culturais os quais ele seria novamente contado/naturalizado/reinventado. Por nossa parte, não podemos aqui tratar de cada uma das formas que esse mito aparece em fontes individuais, tão múltiplas como complexas em suas variedades3. Corremos o risco, como adverte Brakke (Brakke, 2013: 73), de perder as especificidades dos ritos e do pensamento de cada um das comunidades gnósticas de acordo com sua adoção e cultivo singulares. Assim, por exemplo, um mesmo mito pôde assistir uma diversidade de versões em função das maneiras pelas quais ele foi lido e adaptado a cosmovisão mental e cultural de grupos distintos, sobretudo quando remeteria ao uso e apropriações de textos que relatam lugares e personagens comuns, como os encontrados na literatura cristã: ao livro do Gênesis, aos Evangelhos, ao tratamento dado aos apóstolos, a Maria e sobretudo a Jesus. Portanto, não temos outra escolha senão abordar aqui as características mais gerais, embora, a nosso ver, as mais essenciais e denotadoras do mito gnóstico no seu sentido mais amplo e vívido, como pensamento simbólico e mítico-filosófico, e seu consequente desenvolvimento nos espíritos e nas atitudes daqueles que nele viriam a crer e dele compartilhar.   Comungamos aqui da proposta oferecida por Bentley Layton para a qual o mito gnóstico pode ser melhor apreciado e mesmo datado mediante a consideração do caráter filosófico da escritura gnóstica que o contém. O mito da criação gnóstico é fruto do contexto do pensamento mítico-filosófico vigente no tempo de Jesus. Bebe assim, das interpretações platônicas do mito da criação, do Timeu, em combinação com o livro do Gênesis (Layton, 1995: 5), alegorese aliás, como já apontamos, já realizada por Filón de Alexandria e por muitos filósofos-teólogos do período, sobretudo os da tradição alexandrina e capadócia, dentro os quais destacam-se Orígenes de Alexandria e Gregório de Nissa. Dessa constatação de Layton, pouco exata quanto à adoção direta do pensamento platônico clássico como ele deseja ver, e nos objetivamos demostrar com mais clareza aqui, podemos justificar nossa própria abordagem que deseja estabelecer uma concatenação do pensamento de Filón de Alexandria, passando por Plotino (na medida em que ele representa aqui o próprio neoplatonismo, corrente platônica mais efetivamente relacionada com o cristianismo no período) até chegar aos gnósticos, na medida em 
                                                             
3Bentley Layton realizou um importante compêndio, com introdução, tradução e notas das principais fontes 
gnósticas, e tanto em relação àquelas provenientes dos gnósticos mesmos quanto de seus comentadores ou 
detratores. A essa edição nos remetemos toda a vez que citarmos suas fontes, particularmente ao Livro Secreto 
de João (Layton, 1995). 
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que, essas três escolas de pensamento ou pensadores mais ou menos singulares, representa aquele lugar comum na filosofia da época, sobretudo aquela essencialmente preocupada com as origens do mundo e consequentemente com o lugar do homem neste e na dinâmica de seu devir. Como acertadamente observou Claudio Moreschini, os gnósticos se inserem e se constituem em umas das facetas mais ricas do cristianismo tardo-antigo no seu uso da filosofia helenística, especialmente as da corrente platônica própria do período. Longe de ser uma religiosidade estranha ao cristianismo e a sua conformação com a filosofia helenística, marcada por barbarismos e desordenamentos, sua filosofia mística esta profundamente calcada nas tendências do pensamento da época e de suas elucubrações mais eminentes, as mesmas que fundam tantos as questões mais cadentes para os gnósticos, quanto para outras correntes do pensamento contemporâneos, como a origem do mundo, a adoção do dualismo de raiz platônico (a matéria primordial e o âmbito das ideias, realidades preexistes e suprassensíveis que serão tomadas pelo demiurgo e darão razão de ser a um cosmos marcado pela tensão entre matéria e espírito), a alma “má” mais afeita à matéria em relação ao intelecto, a diferenciação de um Deus Primeiro Princípio incognoscível (via negativa, apofatismo), e a adoção, enfim, também platônica, de um deus ou deuses menores nas funções demiúrgicas e providenciais com o sensível (Moreschini, 2013: 281-283).   Por isso uma abordagem histórico-filosófica, tal qual aqui propomos, parece ser uma abordagem si nequa non para entendermos o pensamento cosmológico desse período, especialmente se gravitarmos no campo das sensibilidades, do imaginário e do pensamento que era, queiramos ou não, religioso e simbólico por sua natureza e estrutura nesse período. Será, ainda, a partir desse gênero de abordagem que poderemos tratar do mito gnóstico nas suas características mais comuns; não porque repetidas de formas diversas e em diversas fontes, mas porque essenciais em si, ou seja, porque remetem ao pensamento essencial que se verifica por trás de seus diferentes, mas não divergentes cenários, por meio de uma abordagem eidética.  Vamos citar aqui, quando necessário, o Livro Secreto de João, de autor desconhecido, escrito por volta dos anos 180 da era cristã em grego e atribuído a João, discípulo de Jesus; ademais, constitui-se em uma das fontes mais completas acerca do mito da criação gnóstico (Layton, 1995: 14).   Buscamos aqui esboçar esse mito gnóstico da criação segundo o esquema proposto por Layton que privilegia, como nós também aqui o faremos, seus aspectos filosóficos-míticos, os mesmos que encontramos no pensamento do período, helenizante/platonizante, a tal ponto que viria a ser a exegese mais utilizada por autores judeus (Filón de Alexandria) e cristãos (como os gnósticos) para interpretar a criação no bojo da literatura sagrada judeu-cristã lançando mão ainda de seus protagonistas, mesmo entre os veterotestamentarios.  
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Assim, para o mito gnóstico, A Divindade Suprema, da qual emana o universo espiritual, identificada ao Primeiro Princípio, só pode ser considerada por tudo aquilo que Ela não é, uma vez que é incognoscível e transcende toda adjetivação, predicado, virtude ou qualidade (Brakke, 2013: 90). 
 

“Ele não é corpóreo, ele não é incorpóreo, não é grande, não é pequeno, 
não é quantificável, nem é ele uma criatura. De fato ninguém pode 
imaginá-lo. Ele não é alguma coisa entre as existentes, antes ele é uma 
coisa muito superior a estas; contudo não é como se ele fosse “superior”, 
antes sua característica própria Não convém imaginá-locomo divino ou 
algo desse tipo, pois ele é superior a deidade [...] Ele não é alguma coisa 
entre as coisas existentes; antes, ele é uma coisa muito superior a estas, 
contudo, não é como se fosse “superior”; antes sua característica própria é 
de não participar dos reinos eternos (eóns), ou dos espaços do tempo” 
(Livro Secreto de João: 33)   Desnecessário é insistir que a mesma essência atribuída a essa Divindade Suprema já encontraríamos na tradição platônica clássica (sobretudo a encontrada no Parmênides de Platão que trata do Uno, embora ai ainda não identificado a Deus, Princípio criador e transcendente, mas só enquanto o Princípio) e sobretudo entre os médio e neoplatônicos que, ademais de definir Deus como o Uno-Primeiro Princípio também o postulam como uma realidade que antecede o próprio Ser e, portanto, que só pode ser referido por aquilo que não é (inefável, intangível, incognoscível) concepção adotada, alias, por pensadores cristãos adeptos àquela que virá a ser chamada teologia apofática, consagrada então no século V pelo Pseudo Dionísio, o Aeropagita (Moreschini, 2013: 755).  De esse Ser supremo, que na verdade é anterior ao próprio ser, emite-se uma primeira hipóstase, ou seja, um segundo ser que, consequentemente, emite uma série de demais hipóstases criando uma cadeia cuidadosamente estruturada de outros seres. Essas emanações são chamadas éons, que podem significar “domínios”, “eternidades”, “eras”, “domínios eternos”. São considerados ainda, ao mesmo tempo, lugares, extensões de tempo e abstrações; levam nomes como “providência” “incorruptibilidade”, “vida eterna”, etc. (Layton, 1995:15); o último desses éons é a sabedoria que, como veremos, engendra o demiurgo, criador e senhor do mundo sensível.   Assim, o Primeiro Princípio contemplando a si mesmo, pois é anterior a todo e qualquer ser, engendra a partir de seu pensamento ou contemplação de si, um segundo princípio, a “Plenitude” ou o “Pleroma”. Temos aqui, via neoplatonismo, a concepção tomada de Aristóteles que, diferentemente de Platão, não podia conceber a ideia, ou o mundo inteligível, acima do ser, ou agora, acima de Deus. Assim o inteligível passaria a ser o seu pensamento; mas como Deus é absoluto e anterior ao próprio ser, esse seu pensamento só poderia pensar a si mesmo (noesis noeseos). O mundo noético platônico deixa de ser a realidade que coexistente ou antecede o próprio Deus criador, ou o demiurgo, e passa para um segundo plano, na medida 
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em que o Uno de Platão, entendido como Princípio incognoscível, mas não divindade, se funde a sua ideia do Bem, presente na República como a mais excelsa das ideias encontradas na realidade inteligível, dando origem a concepção do Deus Uno-Bem dos médios e neoplatônicos (Moreschini, 2103: 15) preparando, alias, a própriaideia do Deus cristão. Por fim, o inteligível não é uma realidade acima do ser, mas seu próprio pensamento.  O gnóstico autor do Livro Secreto de João estava sem dúvida imbuído de todo esse espírito platonizante acerca do Deus Primeiro.  
“E seu pensamento produziu algo, e o pensamento foi revelado, em pé 
claramente em sua presença no brilho de sua luz. Este é o primeiro 
poder, que existe anteriormente a todos os outros, e que foi revelado, 
saído do seu pensamento [...] isto é, a imagem do espírito virgem 
invisível e perfeito. Este é o poder, a glória de Barbelo, a glória mais 
perfeita entre os éons, a glória da manifestação, que glorifica o espeito 
virgem e o louva, porque por causa do último ele foi manifestado. Ele é 
o primeiro ato de pensar da imagem do espírito Ele tornou-se um útero 
para a totalidade” (Livro Secreto de João, 1995: 34).  Chamado comumente pelos mitos gnósticos de Barbero ou Barbelo, nome de provável procedência egípcia que significaria, “emissão, “projetil” ou “grande”, é o segundo princípio ou Pleroma que contém em si uma estrutura complexa de éons – atores, lugares, extensões de tempo, modos de pensamentos – o quais formam o âmbito de onde tudo se originara, e o qual podemos analogizar com o “mundo das ideias” de Platão (Brakke, 2013: 92) embora encontre-se em um contexto mítico-filosófico e ontológico completamente diferente, pois as ideias, ou a Ideia para Platão, é superior e talvez anterior ao próprio Demiurgo que a contempla, assim como o é  em relação a toda e qualquer outra divindade (Gilson, 2003: 70). Estamos aqui mais acerca do conceito do Deus Uno do médio e do neoplatonismo (que, como vimos, funde a ideia do Bem presente na República com o Uno Primeiro Princípio incognoscível do Parmênides de Platão) e da criação como uma emanação sua do que com a teoria propriamente platônica do Timeu que alça as ideias acima de qualquer divindade ou ser divino. Como a segunda emanação presente no pensamento neoplatônico (ou o Inteligível, que guarda a potência de todo o vir a ser) é o pleroma o modelo perfeito do mundo material, mas diferente daquele, o mundo sensível não é  aqui considerado como um modelo o mais possivelmente perfeito, mais um modelo falido. Vejamos como Plotino – cuja complexidade intrínseca à sua cosmologia não cuidaremos aqui – igualmente comunga da ideia mais geral vigente no período, de que o mundo seria originado por uma fonte criadora única, o Uno-Bem, embora, de fato, estivesse em estado germinal  e potencial só a partir da segunda  hipóstase.  
“O Uno é todas as coisas e não é nenhuma delas: de fato o principio de 
tudo não é Tudo; Ele é o todo, enquanto o todo retorna a Ele, a saber, 
no Uno não se encontram ainda, mas se encontrará. Mas como o Todo 
pode derivar do simples Uno, desde que isso não se possa manifestar em 
nenhuma variedade e multiplicidade? ora, propriamente porque está 
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Nele, tudo pode derivar dele; de modo que no seu Ser se encontra, Ele 
por isso não é ser, mas somente o criador do ser, e esta que chamamos 
criatura é primeira. Ele, de fato, é perfeito porque nada procura e nada 
possui e de nada tem necessidade; e portanto, digamos assim, abunda e a 
sua superabundância gera uma outra coisa. Mas o ser assim geradose 
volta a Ele e tão logo é preenchido e, uma vez nascido, vê a si mesmo, e 
esta é a Inteligência” (Plotino, 1996: 815)  

 O segundo Princípio (a segunda hipóstase) ou Barbelo, o qual se pode identificar ao inteligível neoplatônico, contém em si os éons que sempre se disporão em uma cadeia complexa e hierárquica no sentido de gerações consequentes. Em muitas versões do mito gnóstico, como por exemplo, no Livro Secreto de João, Barbelo, contemplando o Primeiro Princípio engendra uma chispa, o Auto-engendrado, o Cristo. Cristo é um éon, o mais importante deles, pois diferente dos demais eóns que surgem ao serem revelados pelo Pleroma, ele é engendrado pela relação entre o 
Barbelo4 e o mesmo Deus incognoscível, sendo, portanto, o primogênito entre eles.   

“E ele (o espírito invisível) contemplou Barbelo que estava na luz 
incontaminada em torno do espírito invisível e em sua irradiação. E 
Barbelo concebeu por ele e ele gerou uma faísca luminosa consistindo de 
luz em uma imagem que era bem-aventurada; embora não igual a 
magnitude de seu pai. Essa foi a única descendência gerada pela mãe-pai 
que apareceu e a única procriação da mãe-pai, ela foi a unigênita do pai, a 
luz incontaminada” (Livro Secreto de João, 1995: 36).  Assim, surge a figura do Cristo, o Ungido, o qual, em algumas versões, descerá para se encarnar no Jesus de Nazaré. Ele é engendradoantes de todas as coisas e o mais perfeito entre os seres espirituais, embora não tão perfeito quanto o Pai ou o Primeiro Princípio, uma vez que foi  engendrado antes de todos os éons e da relação direta entre o Pai e o Barbelo também chamado de “pai-mãe”, e não como um emanação provinda direta e unicamente desse último Segundo Princípio. No quadro mais geral da cosmogonia gnóstica, esta passagem em especifico acerca de uma cristologia gnóstica, interessa-nos tão só para demonstrar a conformação curiosa e complexa que se dá entre a tradição filosófica helenística, a tradição mais primitiva dos mitos de criação (orientais) e a tradição judeu-cristã.   Dívida fundamental ainda com a tradição platônica acerca das origens, sobretudo com a narração mítico-filosófica do Timeu, será o papel exercido por 

Ialdabaoth: demiurgo gnóstico que, como aquele apresentado por Platão, se incumbe de formar o mundo sensível imprimindo as formas (os modelos perfeitos) encontradas no mundo das ideias na matéria informe.  Para Platão, no entanto, e como vimos, o demiurgo age segundo os designíos da perfeição e da bondade, essências do “mundo das ideias”, que ele tenta também imprimir no universo 
                                                             
4 Para evitar confusões, Barbelo, Segundo Princípio e Pleroma são termos que se referem a uma mesma realidade. 
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sensível; este, por sua vez, terá em seu artificie um ser de razão todo contrário ao Bem.    
“Então, digamos por que razão o que formou o universo o formou. Ele 
era bom, ora, no que é bom jamais poderá entrar inveja seja do que for... 
Desejando a divindade que tudo fosse bom e, tanto quanto possível, 
estreme de defeitos, tomou o conjunto das coisas visíveis – nunca em 
repouso, mas movimentando-se discordante e desordenadamente – e fê-
lo passar da desordem para a ordem, por estar convencido que esta é em 
tudo melhor do que àquela... depois de madura reflexão, concluiu que 
das coisas visíveis por natureza jamais poderia sair um todo privado de 
inteligência mais belo do que um todo inteligente, e também: que em 
nenhum ser pode haver inteligência sem alma” (Platão, 2009: 2207). 

 No mito gnóstico, o demiurgo é por natureza uma divindade já corrompida, desviada dos bons propósitos do Primeiro-Princípio e do mundo do Pleroma, uma vez que forma o universo tentando imitar o verdadeiro “pai” de tudo, mas o faz, no entanto, movido pelo ciúme, pela arrogância e pela ignorância, uma vez que se volta contra o verdadeiro criador e o mundo espiritual que copia e deforma. Sem ser um princípio essencial do mal, Ialdabaoth já não é também um ente de bondade, regido e regente por esse princípio; e isto tanto em relação ao ato de sua criação, quanto de seu governo posterior, sobretudo no âmbito humano, que serão marcados por sua falta de bondade, por suaarrogância e dominação (Layton, 1995: 16).  O demiurgo gnóstico é também identificado com o filho do último éon, Sabedoria, que deu a luz a um pensamento por conta própria (em muitas versões do mito gnóstico os éons geram por um encontro entre masculinos e femininos); assim sabedoria – um éon feminino – gera por si só aquele que virá a ser o demiurgo, quebrando a harmonia do pleroma que concebiam as emanações subsequentes geradas a partir de pares masculinos e femininos de éons) engendrando assim o primeiro ser que não pertenceria a plenitude dos imortais, sendo ele, portanto, um pensamento imperfeito, um pseudo-éon (Brakke, 2013: 97). Uma vez que Ialdabaoth é em si produto da corrupção do mundo da perfeição espiritual, sua obra – o Universo – e seu governo em relação a ele, também será corrompido.   Contudo, Ialdabaoth, também transfere à criação, a humana sobretudo, o espírito divino do Pleroma, uma vez que ele é filho de um éon divino, Sabedoria. Identificado ao Deus do Antigo Testamento (certamente pelo seu caráter vingativo e aterrador), o demiurgo gnóstico ao insuflar seu espírito nas narinas do homem que forjou do barro (Adão) e formou com a ajuda de tantos outros anjos que os serviam5, transmite por esse ato o espírito divinoa toda humanidade; espírito este 
                                                             
5 A criação do homem pelo demiurgo dos gnósticos é essencialmente complexa, uma vez que cada anjo a 
serviço de Ialdabaoth se encarrega de criar um órgão em específico dos seres humanos, assim como se 
ocupam, neste mesmo ato de criação, de formar os elementos animados dos órgãos humanos segundo suas 
características e potencialidades; assim os “poderes” bondade, pensamento anterior, divindade, senhoria, 
realeza, zelo, inteligência, formariam a substância da natureza animada do homem que posteriormente seria 
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herdado de Sabedoria, sua mãe. Tal ato parece inclusive ter ocorrido graças a própria Sabedoria que enviou quatro espíritos (ou ainda, anjos, lumiares) para ajudar e convencer o demiurgo  a transmitir à humanidade o espírito de perfeição de sua mãe que, por filiação, ele igualmente continha, ainda que sem o saber. “De fato eles disseram a Ialdabaoth: Sopre um pouco do seu espírito na face dele e seu corpo se levantará. E Ialdabaoth soprou um pouco de seu espirito, isto é, o poder de sua mãe sobre ele” (Livro Secreto de João, 1995: 51). Vale sublinhar a identificação de Ialdabaoth com o Deus do Antigo Testamento, pois os gnósticos liam nesse texto a recorrente falência da criação e os consequentes castigos que esse Deus havia infligido a seu criado (expulsão do paraíso, dizimação quase absoluta de sua criação pelo dilúvio, e posteriormente o terrível castigo pela chuva de fogo e enxofre sob sua humanidade corrompida segundo a narração acerca de Sodoma e Gomorra). O mesmo Deus do Antigo Testamento se achava falido por promover a falência do seu criado, agir com arrogância, ciúmes, ódio, ignorância, etc. Ele não podia ser o Criador perfeito, fonte de toda bondade.  Mas, de todo modo, o humano não estaria de todo condenado, pois numa complexa cadeia de criações, a criação material do homem foi precedida por sua versão espiritual a qual, por sua vez, teve por modelo o ser humano divino existente no Pleroma.   Como vimos, Filón de Alexandria já havia extraído do livro do Gênesis a possibilidade dessa exegese, ou seja, de lá encontrar a narração tanto da criação do homem espiritual quanto, tão logo, do homem material, assim como muitos neoplatônicos, inclusive cristãos. Aqui os gnósticos só fazem insistirna criação do homem, a partir do demiurgo Ialdabaoth, ou do Deus do Antigo Testamento, como um fruto da imperfeição. O Livro Secreto de João, o qual temos aqui acompanhando mais de perto, dá uma ênfase maior a criação do homem do que do cosmos sensível propriamente dito. Por isso, as caracterizações do demiurgo, assim como de sua criação como signo da imperfeição para todo o Universo, se não estão ausentes, estão tão dispersos e entremeados com outras narrações ao longodo texto que seria difícil aqui cita-los ad litteram preservando a síntese que nos norteiam para a problemática central.    Quanto ao demiurgo ainda, o Livro Secreto de João parece insistir que seu maior erro foi a ignorância e a arrogância, pois acreditava ser o único Deus a quem todas as criaturas deveriam servir, de maneira que, ele mesmo, parece desconhecer sua origem também espiritual positiva e de toda a perfeição do mundo do Pleroma que levava até o Deus incriado e fonte de todas as coisas boas, inclusive do mundo espiritual de onde ele mesmo se serviu como modelo para criar o  mundo sensível que, sem o saber, também dele transmitiu  o espírito incorruptível, pois, como vimos, o demiurgo é  filho do éon Sabedoria. Mas seu mau governo, sua arrogância 
                                                                                                                                                                                   
entregue a uma multidão de outros espíritos para por ordem e regularizar cada um dos membros (Livro 
Secreto de João: 45).   
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diante de seus anjos ao afirmar ser o único Senhor a ser adorado, e ao qual se deveria servir, fez sua mãe sabedoria inteirar-se do qual corrupta fora essa criação.  
“E vendo a criação circundando-oe a sua volta a multidão de anjos que 
vieram a existir fora de si, ele lhes disse: ‘De minha parte sou um Deus 
ciumento. E não há um outro Deus além de mim [...] então a mãe 
(Sabedoria)  começou a mover-se. Ela soube da falta quando a irradiação 
de luz diminuiu. E ela ficou escura, pois seu consorte não entrava em 
harmonia com ela [...] quando ela viu a imperfeição que viera a existir e o 
roubo  que sua descendência cometera, se arrependeu” (Livro Secreto de 
João, 1995: 43)  Aqui o éon Sabedoria é identificado ao espírito divino que pairava sobre as águas no livro do Gênesis (Gn, 1,1), ou sobre o caos que reinava antes da ordenação de todas as coisas. Arrependida por ver a cegueira de seu filho demiurgo, e a criação deturpada e obscura realizada por ele, Sabedoria é elevada desse cosmo de volta as realidades mais espirituais.  Uma vez chegados aqui, podemos vislumbrar sem maiores dificuldades que o mito gnóstico, tal como foi apontado aqui por inúmeros autores, promove um hibridismo entre a mitologia e a filosofia antiga – sobretudo a neoplatônica da Antiguidade Tardia – assim como com as escrituras judeu-cristãs, particularmente o livro de Gênesis nas suas referências mais iniciais que cuidam de relatar as origens do mundo. O problema da criação do universo material é sem dúvida seu traço mais fundamental para o pensamento e para a sensibilidade dos homens do período, sobretudo para os cristãos gnósticos, na medida em que inaugura uma aguda percepção do mal – ainda que sempre de razão antropológica – ao conjugar sua natureza platônica, que o vê sobretudo com não ser;  na medida que  o ser  é espiritual, perfeito e bom, com a sua visão positiva, o mal como presença pela matéria e no seu apego ou manipulação por espíritos também malignos. Sua máxima expressão será então, como já dissemos, a matéria mesma, na qual o espírito esta ausente assim como o bem a ele intrínseco. A esta se acrescentará o mal de origem judaico – o anjo caído, rebelde, soberbo (lembremos que no Livro apócrifo ou secreto de João Ialdabaoth é identificado negativamente exatamente em função dessas características). A literatura gnóstica cristã do período trará a primeira cena a questão do mal, dando protagonismo àquele que até então, sobretudo no mundo helenístico, não passou de uma não-existência, de um ator coadjuvante ou um contrarregra por trás da cortina ou do pano de fundo do palco da vida onde se desenvolvia a existência dos homens. Por isso, Eric Dodds pôde se perguntar por que esse período deratamanho proscênio a questão do mal (Dodds, 1975: 32); e Peter Brown muito bem percebeu que a exasperação das coisas do espírito, da busca de Deus – enquanto o Bem- sempre convida também a que se pense ou se ressinta da questão do mal (Brown, 2012: 61).  



80 
Amaral, Ronaldo. 

A mitologia gnóstica acerca da Criação à luz da filosofia neoplatônica tardo antiga 
www.revistarodadafortuna.com 

 
 

Roda da Fortuna. Revista Eletrônica sobre Antiguidade e Medievo, 
2015, Volume 4, Número 1, pp. 68-82. ISSN: 2014-7430 

Estamos convencidos que a promoção final do mal como existência, mais do que como não existência, foi dado pelo cristianismo e encarnada na pessoa do diabo, ele mesmo um ser híbrido, nascido das tradições helenísticas, judaicas e talvez das religiões dualistas orientais, como o mazdeismo. Então podemos concluir que o mal em sua existência mais afirmativa e absoluta que só pode ser metafisica, assim como só poderá ser sempre mais uma percepção/simbolização ou um imaginário do que uma teoria ou uma qualquer verificação exata6 , uma vez que, mesmo no seio da tradição gnóstica onde ele se exacerba, deve ser concebido mais como um fenômeno antropológico e moral do que como ontologia. Ele é a corrupção do Bem, o seu desvio, uma barragem que evita seu fluxo e seu desaguar enquanto manifestação do Deus da bondadee de seus designíos nesse mundo, como a perfeição e a salvação.  A mitologia gnóstica da criação, nas suas mais diversas versões, sempre insistirá nesse ponto como uma questão fundamental; pois, ademais de concordar com a tradição antiga, sobretudo a platônica, acerca do mundo material como ausência de bem, fez do criador desse universo, um ser diferente daquele Deus criador – Pai do Belo e do Bem –, fê-lo ser um Ser cuja natureza de caráter era tão corrupta quanto sua criação, uma vez ser esta produto daquela. Daqui que muitos autores chegarão a considerar a ideia gnóstica do mundo como anti-cósmica (Culdaut, 1996:20), na medida em que insistem em um dualismo tenaz: Deus e o mundo do espírito versus o demiurgo e o mundo da matéria má; ou ainda, insistindo na direta antinomia, espírito/matéria.   Aqui a sua diferença fundamental em relação à cosmogonia antiga, seja à estoica (Culdaut, 1996: 38), à platônica ou à neoplatônica; poisenquanto aquelas são “pró-cósmica”, ainda que cada uma a sua maneira, a gnóstica é anti-cósmica. O mundo sensível já não é mais partícipe da natureza divina; a ele é negado absolutamente a ideia panteísta estoica (o mundo e o espírito criador como realidades intrínsecas) ou panenteísta neoplatônica (o mundo contém o espírito embora o espírito não contenha o mundo), há uma dissenção entre o verdadeiro Deus e seu mundo espiritual do mundo humano e sensível. É preciso deixar esse mundo para contemplar a Deus; é preciso liberar do corpo, da matéria física, a fagulha de espírito que dá a filiação do humano ao mundo divino. Aqui também se aquiesce, diferentemente das tradições filosóficas citadas, da ideia de uma escatologia universal, pois um mundo totalmente dissidente da divindade pode e deve ser destruído; nesse sentido a escatologia gnóstica parece se fundar 

                                                             
6 Francisco Bazan mostra como o mal, enquanto existência ontológica não é possível nas religiões monistas e 
nem mesmo nas dualistas clássicas, como o mazdeísmo, pois seria necessária admitir para tanto a existência 
de divindades antagônicas incriadas, ou nas palavras do autor, um dualismo metafísico “A expressão 
‘dualismo metafisico’ é uma contradictio in extremis. E isso é simplesmente assim, porque o absoluto, objeto da 
metafísica, se é possível denomina-lo de tal forma, rechaça, ontologicamente, a todo ser que escape a ele e, 
secundariamente, ainda que seja nossa via de exposição, porque o conceito lógico de absoluto  afasta de si 
toda outra ideia que o tornaria limitado, finito, limitado, e particular, sendo, positivamente, o Infinito, 
Ilimitado, Universal e Possibilidade pura de tudo o quanto é” (Bazán, 1978: 23)  
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essencialmente na saída do corpo físico em direção ao mundo espiritual em um sentido de apocatástasis (Daley, 1994: 48).  A importância dessa literatura gnóstica acerca das origens do universo e do homem para a compreensão da visão de mundodo homem tardo-antigo e de todo o desenrolar do seu pensamento, dos seus comportamentos e principalmente do seu imaginário, parecem estar muito bem colocados então nessas linhas “Em todos estes escritos, o relato da criação do mundo desempenha um papel muito importante, pois propõe uma explicação da condição presente do homem, afastado de Deus (explicação que ocupa um lugar considerável nos textos. Esta miserável condição humana se descreve tanto em termos físicos: matéria e corpo, como psicológicos: ignorância ou esquecimento” (Culdaut, 1996: 33). Se, mais ou menos no mesmo período da produção de alguns desses textos, santo Agostinho insistia que a natureza, o mundo, deve ser amado com um criatura de Deus, como uma imagem de sua bondade (Loretz, 1979: 17), os cristãos monges ascetas do deserto buscavam exasperadamente não só fugir das cidades no deserto, ou do corpo pela mortificação, mas inclusive dos próprios sentidos e necessidades espirituais ligadas ao mundo. A percepção gnóstica impregnou a religiosidade cristã de tal modo que classificá-la como heresia, como fez alguns discursos ditos ortodoxos, seria condenar a si próprios na sua identidade de cristãos, uma vez estarmos diante de uma das forma mais vívidas e imaginadas do cristianismo antigo.   
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