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Abstract. The current pages, entitled Concerning Origen, are regarding 

the third-century theologian as the greatest interpret of the Bible and the founder 
of the Christian theology as a system. In our time, it is generally admitted that 
the condemnation of Origenism was made before the official opening of the 
Fifth Ecumenical Synod - A.D.553, and the 15 anathemas do not belong to 
this council. It is possible that Origen’s name had been interpolated after the 
Synod, in the eleventh anathema from the group of the fourteenth anathemas 
directed against the Three Chapters.
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În legătură cu actuala temă, un cuprinzător și documentat medalion a 
publicat deja în 1985 renumitul patrolog Ioan G. Coman, accentuând ab initio 
că didascalul alexandrin a fost o personalitate eminentă a secolului al III-lea, 
„una din acele rare apariții care impun respect și admirație nu numai prietenilor, 
ci și dușmanilor” 1.  În timpul din urmă, anii de viață ai lui Origen 2 s-au stabilit 
destul de precis 3; i-am indicat în titlul acestei expuneri, în care nu voi intra 
decât parțial în detalii. Voi avea în vedere numai unele aspecte esențiale 4, 
necesare a ne forma o imagine mai limpede asupra „celui mai important tăl-
măcitor al Bibliei din toată istoria Bisericii” – cum îl definește J. A. McGuckin 5 

1  I. G. Coman, Patrologie, II, București 1985, p. 292.
2  Ibidem, p. 292: intervalul cronologic 185-253/4.
3  É. Gilson, Filozofia în Evul Mediu (trad. rom.), București 1995, p. 50; V. Muntean, Miscellanea, 

Sibiu 2017, p. 150 (cu argumentare). 
4  Unele informații, legate de criza origenistă și de Sinodul V ecumenic, am dat în Istoria creștină 

generală, vol. I, București 2008, pp. 186-190. A se vedea și manualul universitar de Istoria biseri-
cească universală (redactat de un comitet de autori), I, București 2019; în pp. 464 și 478 se afirmă 
– în mod real sau nu, vom vedea – că Origen a fost condamnat la acel conciliu.

5  În antologia sa, Semnele Împărăției (trad. rom.), I, Timișoara 2003, p. 65 (cu o Introducere 
de V. Muntean).
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(apreciatul profesor englez, devenit ortodox). De notat că și filosoful de la noi, 
Prof. Gh. Vlăduțescu, i-a dedicat un capitol într-o carte de a sa 6, cu titlul Teo-
metafizica origeniană.

Eruditul dascăl din Alexandria egipteană e considerat pe drept cuvânt arti-
zanul „teologiei creștine ca sistem” 7. O particularitate a operelor lui Origen 
este „intima lor împletire cu viața și năzuințele creștine ale epocii”; de aici 
caracteristica filocalică a scrierilor sale, din care – firește, nu aleatoriu – sfinții 
Vasile cel Mare și Grigorie Teologul au compus întâia Filocalie 8. 

Cum e cunoscut, Origen a recurs la interpretarea Sfintei Scripturi cu cele 
trei sensuri: somatic, psihic și pnevmatic, abuzând însă de exegeza alegorică 9. 
Trebuie relevat și faptul că principala lui operă, Περὶ ἀρχῶν, cuprinde material 
insuficient digerat 10. Această lucrare a fost publicată de Ambrozie Alexandrinul 11 
fără asentimentul autorului, determinând nu doar „supărarea lui Origen, dar 
și frământări doctrinare”, remarcă I. G. Coman 12. „Spirit speculativ îndrăzneț 
și chiar aventuros – subliniază la rândul său É. Gilson ‒ , Origen a făcut operă 
de pionierat în prea multe domenii încă puțin explorate, ca să nu-i iertăm unele 
rătăciri” 13.  

Care sunt, în fond, ipotezele sau abaterile sale dogmatice imputabile, socotite 
de unii comentatori ca  periculoase ?!  Să semnalez pe cele mai însemnate: gradația 

6  E vorba de Filosofia primelor secole creștine, București 1995, pp. 52-66. G. Lafont (în cartea 
O istorie teologică a Bisericii, trad. rom., Sibiu 2003, p. 89) spune că „departe de a fi fost colonizată 
de elenism, gândirea creștină a îmbogățit patrimoniul filozofic al culturii grecești, smulgându-l 
limitelor lui și dându-i instrumentele unei expresii mai existențiale”. De real interes este și judecata 
lui A. Louth (Originile tradiției mistice creștine, trad., Sibiu 2002, p. 257): „Părinții folosesc încă 
un limbaj platonic, dar el e transfigurat de contextul în care îl folosesc”. Desigur că în mod exagerat 
Fr. Nietzsche punea semnul egalității între platonism și creștinism; a fost citat de I. P. Culianu, în 
vol. Eros și magie în Renaștere ‒1484 (trad. rom.), București 1994, p. 284.

7  I. G. Coman, Patrologie, II, p. 311.
8  Ibidem, p. 314. Vezi și The Oxford Dictionary of Byzantium (ed. Al. Kazhdan et alii), III, New 

York - Oxford 1991, p. 1656. Marii Capadocieni – arată și É. Gilson (Filozofia..., p. 54) – au știut 
în cazul lui Origen să-i îndrepte devierile doctrinare „și să-l admire fără zgârcenie”.

9  I. G. Coman, Patrologie, II, pp. 320 și 332. R. Rus (în Dicționar enciclopedic de literatură 
creștină din primul mileniu, București 2003, p. 628) adnotează că Biblia are trei sensuri: istoric/
literal, moral și mistic/alegoric, corespunzătoare structurii tripartite a omului: trup, suflet și spirit/
duh, structură ce a fost numită „aparenta trihotomie a ființei umane” de către Bartolomeu Valeriu 
Anania (Noul Testament2, București 1999, p. 360, n. 6, în care comentează stihul 23 din I Tesaloniceni, 
cap. 5, neacceptând trihotomia platonică). Vezi și D. Pătrașcu, Concepția despre suflet în platonism 
și la primii Părinți ai Bisericii, Caietele Institutului Catolic, VII (2008), p. 48 sq.

10  I. G. Coman, Patrologie, II, p. 343.
11  Ibidem, pp. 381-382.
12  Ibidem, pp. 331-333. Vezi și N. Matsoukas, Istoria filosofiei bizantine (trad. rom.), București 

2003, pp. 85-87.
13  É. Gilson, Filozofia..., p. 50. Se pot consulta cu folos și alte medalioane: M. Eliade, Aspece 

ale mitului (trad. rom.), București 1978, pp. 155-157; Origen and Origenism (Catholic Encyclopedia, 
online), Origen of Alexandria (Internet Encyclopedia of Philosophy), Origen (Stanford Encyclopedia 
of Philosophy) ș.a.m.d.
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între Persoanele treimice 14, teoria preexistenței sufletelor (de origine platonică), 
concepția ciclică a timpului  (derivând din elenism; timpul biblic e linia ascendentă), 
ensomatoza (distinctă totuși de metempsihoza pitagoreică) și apocatastaza. 

De exemplu, subordinaționismul în raporturile intertrinitare s-a explicat în 
maniera următoare: adesea abaterile de doctrină ale unor Sf. Părinți ‒ sau ale 
unor scriitori bisericești ‒ au fost cauzate de combinațiile logice în care s-au 
antrenat; spre a combate un anumit opozant, apelau la dovezile raționale posibile, 
aceste raționamente conducându-i nu o dată la încheieri mai puțin ortodoxe. E 
destul să ne gândim că recunoscuți teologi, precum Atanasie cel Mare, au pen-
dulat câteodată între conceptele omousios și omiusios. Celsus, de pildă, îi învinua 
pe aderenții lui Hristos că se închină la doi dumnezei (Tatăl și Fiul), profesând 
politeismul. Ca să dea replica unei atari învinuiri, metafizicianul creștin de care 
vorbim ajunge, fatalmente și altminteri logic, să stabilească că adevărații creștini 
nu-l adoră decât pe Dumnezeu-Tatăl, Fiul fiind inferior Tatălui; al treilea ipostas, 
Sf. Duh, a fost pus pe o treaptă mai joasă decât Logosul, având în lume rol de 
sfințitor 15.  De reținut că, în timp ce Ieronim (†420) îl acuza pe Origen de 
subordinaționism, Grigorie Taumaturgul (ex-ucenic origenian) și Atanasie cel 
Mare (†373) îl absolveau de această vină (astfel gândesc și unii autori moderni), 
întrucât există numeroase texte în creația origeniană „care infirmă 
subordinaționismul sau care nu-l lasă să se impună” 16.

De precizat, apoi, că concepția de metempsihoză atribuită lui Origen, acesta 
nu o acceptă nici ca ipoteză, ci o respinge ferm 17. 

Referitor la apocatastază – susținută și de Sf. Grigorie de Nyssa 18 ‒ , ea nu 
este prezentată ritos: cititorul e invitat să decidă singur dacă trebuie să credem 

14  I. G. Coman, Patrologie, II, p. 348; Idem, vol. III, București 1988, pp. 244-255: în ceste 
pagini se află amănunțita critică operată de Teofil Alexandrinul (†412), pasional, cu o ostilitate 
nedisimulată, cu izbucniri „așa de violente împotriva lui Origen, lucru foarte regretabil” – conclude  
I. G. Coman. După ce inițial a fost un admirator exaltat al lui Origen, acesta e acum categorisit de 
către același Teofil drept „capul nelegiuirii”, „hidra tuturor ereziilor” (pp. 249, 576), „partizan al 
demonilor” (p. 254), etichete ce nu cadrează cu limbajul creștinesc sau civilizat. Un portret echilibrat, 
fidel, i-a creionat acestei „figuri controversate” Remus Rus (Dicționar..., pp. 827-828), chiar dacă 
istoricul britanic E. Gibbon (citat de dânsul în p. 828) i-a făcut o descriere devastatoare. Evident, 
în vederea unei caracterizări judicioase, orice persoană – sau personalitate – este necesar a fi evaluată 
imparțial, luându-se în considerare deopotrivă meritele și scăderile sale. În legătură cu „ereziile” 
specificate supra, nu se poate eluda afirmația paulină din I Corinteni  11, 19: „[...] trebuie să fie 
între voi și eresuri, ca să se învedereze între voi cei încercați”. Comparativ cu critica înverșunată a 
lui Teofil, în apologia Contra lui Celsus, Origen „s-a menținut însă în limitele obiectivității și nu 
s-a lansat în critici pătimașe la adresa adversarului”, a consemnat mitropolitul Nicolae Corneanu, 
în Origen și Celsus. Confruntarea creștinismului cu păgânismul, București 1999, p. 34.

15  Paragraful în întregime l-am preluat ‒ nu literal ‒ din volumul regretatului ierarh N. Corneanu, 
Origen..., p. 217. Pentru respingerea incriminării de subordinaționism, a se vedea The Oxford 
Dictionary..., III, p. 1534; R. Rus, Dicționar..., p. 627, precum și nota infra.

16  I. G. Coman, Patrologie, II, p. 347.
17  Ibidem, p. 351.
18  R. Rus, Dicționar..., p. 334.
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că la sfârșitul veacurilor vor mai rămâne demoni și inși condamnați, despărțiți 
de Dumnezeu pentru veșnicie 19. „Inchizitorii” – cum au fost denumiți mai nou 
denigratorii și inamicii lui Origen din vechime (Epifanie 20, Teofil, Iustinian 
imperatorul) 21 – se cuvenea să-și amintească de principiul revelat chiar de 
Origen în prefața tratatului său de bază: „Numai acel lucru trebuie acceptat ca 
adevăr, care nu se deosebește în nici o privință de tradiția bisericească și apos-
tolică” (De principiis: Praefatio 2) 22.

Origenismul din veacurile V și VI nu mai este cel din secolul al III-lea, ci 
altceva care nu mai trebuie atribuit plenar lui Origen 23; origenismul palestinian 
realmente era evagrianism 24.  Incontestabil, mișcându-se între atâtea izvoare 
diferite și uneori antitetice și predica apostolică, Origen nu putea să realizeze 
o doctrină ortodoxă ireproșabilă 25. În consecință, condamnările din secolul al 
VI-lea un avizat teolog contemporan nouă întemeiat le-a catalogat „perfect 
anacronice și injuste” 26. 

Nu demult, în Abstract-ul ce precede referatul său intitulat Sinodul V ecumenic 
și origenismul, N.-D. Kerekes 27 a conchis că rezultatele acelui sinod sunt for-
mulate în 15 anatematisme, iar numele lui Origen este însemnat în anatematisma 

19  É. Gilson, Filozofia..., p. 54. A se vedea și I. G. Coman, Patrologie, II, p. 375: Origen prezintă 
această chestiune „cu teamă și precauție, mai mult ca un fel de discuție și de cercetare, decât ca 
afirmații sigure și definitive”.

20  Epifanie de Salamina, teolog unilateral, în Panarion a descris 80 de erezii (ca și cele 80 de 
concubine din Cântarea cântărilor), din care primele 20 sunt ante-creștine: barbarismul, scitismul, 
elenismul, iudaismul ș. a. (I. G. Coman, Patrologie, III, p. 578); el s-a dovedit și un pre-iconomah, 
și totodată o unealtă în mâna lui Teofil Alexandrinul, folosită de acesta spre a-și satisface propriile 
ambiții. A fost înfruntat cu demnitate de Teotim al Tomisului, familiarizat cu scrisul origenian pe 
care îl prețuia; cf. Ioan Rămureanu, Actele martirice, București 1982, p. 349.

21  Ioan I. Ică, Studii de spiritualitate ortodoxă, Sibiu 2002, p. 29. 
22  R. Rus, Dicționar..., pp. 334-335. Varianta engleză (online) sună așa: „...alone is to be accepted 

as truth which differs in no respect from ecclesiastical and apostolical tradition”. O nuanțare la  I. 
G. Coman, Patrologie, III, p. 211: „Numai acel adevăr trebuie crezut, care nu se deosebește întru 
nimic de Tradiția apostolică” (lipsește „bisericească”; probabil lapsus calami).

23  I. G. Coman, Patrologie, II, p. 332. Să se vadă și I. P. Culianu, Gnozele dualiste ale Occidentului 
(trad. rom.), București 1995, p. 61 („...doctrina origenistă, care nu-i propriu-zis cea a lui Origen însuși”), 
pp. 284-289 (origenism și catharism radical) și p. 323, în care Origen e desemnat Părinte al Bisericii.

24  H. -G. Beck, Istoria Bisericii ortodoxe din Imperiul bizantin (trad. rom.), București 2012, p. 79. 
Despre Evagrie vezi  și teza în neogreacă (Evagrie din Pont) a fostului patriarh Iustin Moisescu, apărută 
la Atena în 1937; I. G. Coman, Patrologie, III, pp. 430-452; J. Meyendorff, Hristos în gândirea creștină 
răsăriteană (trad. rom.), București 1997, p. 58; H. Bunge, Evagrie Ponticul. O introducere (trad.), Sibiu 
1997; A. Guillaumont, Originile vieții monahale (trad.), București 1998, pp. 251-286; A. Louth, 
Originile..., pp. 141-156; Evagrie Ponticul, Scrieri alese (trad.), București 2000; R. Remus, Dicționar..., 
pp. 254-255; R. Sinkewicz, Evagrius of Pontus, Oxford 2006; Evagrius between Origen, the Cappadocians, 
and Neoplatonism (ed. Ilaria Ramelli et alii), vol. X din Studia Patristica, Peeters, 2017.

25  I. G. Coman, Patrologie, II, p. 332.
26  Ioan I. Ică, Studii..., p. 32.
27  A apărut în Studia Universitatis «Babeș-Bolyai». Theologia Orthodoxa, LIV, 2, 2009, p. 51 

și urm.
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a 11-a 28, motiv pentru care s-au exprimat în timp trei puncte de vedere: 1) sinodul 
s-a convocat pentru a examina problema origenismului, acesta fiind reprobat 
laolaltă cu însuși Origen în unele sesiuni pentru care nu s-au conservat docu-
mente; 2) sinodul s-a întrunit spre a cerceta subiectul celor Trei Capitole 29 și nu 
al origenismului care a fost recuzat în ședințe anterioare deschiderii oficiale a 
sinodului; 3) pe membrii Sinodului V ecumenic nu i-a interesat origenismul, iar 
numele lui Origen notat în anatematisma 11 se datorește unei interpolări.  În 
subsidiar, către finele relatării sale 30, autorul în cauză e de acord întâi cu teza lui 
Fr. Diekamp din 1899, anume osândirea „care l-a lovit pe Origen și pe partizanii 
lui în 553 este opera unui sinod particular, în speță, a unui σύνοδος ἐνδημοῦσα 
din Constantinopol [...]”. Al doilea considerent: „Canonul 31 [sic] 11 al Sinodului 
V, care proclamă anatema împotriva lui Origen și a scrierilor sale necredincioase 32 
este evident o sentință emanată a sinodului ecumenic”, sinod ce l-a condamnat 
pe Origen „în trecere” 33, adică în treacăt, fugitiv; expresia „en passant” este 
împrumutată – în chip nemărturisit ‒ de la cardinalul Henry Noris (1673). Mă 
așteptam ca cele două concluzii de mai sus să fie trecute și în sumar (Abstract). 
La acest studiu mai constat o nesatisfăcătoare sistematizare a materialului, ca și 
unele erori de tipar: Emesa 34, în loc de Edessa, et alia.

Contribuții recente ale unor cercetători străini aduc anumite clarificări în 
privința elementelor controversate; enumăr câteva: numele lui Origen nu este 
inclus în edictul lui Iustinian cel Mare intitulat  Ὁμόνοια, nici în actele sinodale 
semnate ulterior de papa Vigiliu, nonconcordanțe frapante care pot să indice 
faptul că numele lui Origen a fost inserat retrospectiv în text, după sinod. 
Rezolvarea problemei, acceptată în genere astăzi, este că respingerea orige-
nismului s-a făcut înaintea deschiderii oficiale a Sinodului V general. În con-
tinuare, fragmentele în engleză: „In the Homonoia (the prior text) Origenʼs 

28  În realitate, anatematisma aceasta nu face parte din grupa celor 15, ci din seria de 14 anate-
matisme, îndreptate împotriva celor Trei Capitole.

29  Largo, poziția lui Iustinian împotriva registrului Τριῶν Κεφαλαίων, la E. Schwartz, Drei 
dogmatische Schriften I Justinians, München 1939, pp. 41-67.

30  N. Kerekes, Sinodul…, p. 69.
31  Văd că sinodul cu pricina nu a emis niciun canon; cf. I. Floca, Canoanele Bisericii ortodoxe. 

Note și comentarii, București 1991, p. 92. 
32  Este un epitet nefericit; necredincios semnifică: fără credință, perfid, nesincer.
33  N. Kerekes, Sinodul…, p. 68; la capătul pag. 70, înglobează numele a 13 eretici (alături de 

Origen), cu toate că în anatematisma XI erau nominalizați doar 6 !  Între cei 6 nu îi descoper nici 
pe Didim cel Orb, nici pe Evagrie Ponticul  pe care îi amintește, ca sancționați, numai Sinodul 
quinisext din anii 691-692. În plus, în textul respectiv numele lui Iustinian cel Mare este însoțit, în 
traducerea engleză, de sintagma „of blessed memory” (de binecuvântată ‒ sau pioasă ‒ amintire), 
deși el a trecut în eternitate ca eretic aftartodochet ! (în varianta românească, vedem că numitul 
împărat s-a sfârșit în …„dreapta-credință”, adică ortodox; I. Floca, Canoanele…, p. 93). Apropo 
de Evagrie, pomenit supra, și  L. Misiarczyk („Non errores mentis sed logismoi faciunt haereses”. 
The Passions as a Source of Heresy according to Evagrius Ponticus, in Vox Patrum 37/2017, pp. 
272-273) e de acord că în 553 nu a fost condamnat cu numele. 

34  N. Kerekes, Sinodul…, p. 58.
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name does not appear at all, making it at least possible that the name of the 
third-century theologian had been inserted into the conciliar acts 
retrospectively” 35; „...nor does it appear in the version of the conciliar proce-
edings that was eventually signed by Pope Vigillius, a long time afterwards. 
These discrepancies may indicate that Origenʼs name may have been retros-
pectively inserted into the text after the Council” 36. „However, the solution 
generally accepted today is that the bishops signed the canons condemning 
Origenism before the council formally opened” 37.

Cum era de așteptat, cea mai bună ediție critică din contemporaneitate a 
hotărârilor celor Șapte Sinoade ecumenice, scoasă de Norman P. Tanner, nu a 
mai inclus textul denunțurilor anti-origeniste, cu justificarea că studii mai noi 
au arătat că cele 15 anatematisme nu pot fi atribuite Sinodului II constantin-
opolitan: „Our edition does not include the text of anathemas against Origen 
since recent studies have shown that these anathemas cannot be attributed to 
this council” 38. Deja în 1988, citându-l pe patrologul francez H. Crouzel, I. G. 
Coman preciza că osândirea lui Origen „în  553  «n-are valoare istorică și 
canonică», pentru că «discutate înaintea deschiderii oficiale a sinodului, cele 

35  E. M. Harding, Origenist Crises, în J. A. McGuckin (ed.), „The Westminster Handbook to 
Origen”, Louisville (Kentucky), 2004, p. 166. Din textul Elisabetei Harding, Ambrose Andreano 
(înainte calvin, actualmente ortodox) transcrie mai multe fraze ‒ implicit cea copiată de mine ‒  în 
„Alleged Condemnation”, adică pretinsa condamnare, capitol din studiul său Debunking Myths 
about Origen (foarte recent postat online); în același capitol explică în câteva puncte ceea ce el 
etichetează „the pseudo-condemnation”. În schimb, D. Castellano, Origen and Origenism, Part III. 
Origenism of the Sixt Century (online, 2013) are convingerea că prezența numelui lui Origen în 
anatematisma a XI-a din 553 echivalează cu o ratificare a deciziilor ce au precedat Sinodul al V-lea  
ecumenic. Dar Ilaria Ramelli (în The Christian Doctrine of Apokatastasis, Brill, 2013, p. 737) 
pledează pentru ideea că Origen nu a format obiectul vreunei anateme autentice – „Origen is not 
the object of any authentic anathema”. În plus, într-un material postat online în 21 febr. 2019, intitulat 
Freedom and Condemnation – Workshops on Origen, se arată că osândirea origenismului s-a petrecut 
cu puțin timp înaintea Sinodului ecumenic constantinopolitan din anul 553: „Origen was definitely 
condemned together with some Origenistic sentences shortly before the Fifth Ecumenical Council 
(553)”. Înclin să cred și eu, ca și alți specialiști, că avem de a face cu o adăugire, cu o intervenție 
în textul anatematismei amintite, cu o interpolare, fiindcă normal ar fi fost ca numele lui Origen să 
deschidă lista cu ereziarhii, nu să o încheie, el trăind înaintea lui Arie (plasat primul). Și o proaspătă 
istorie a creștinătății vorbește exclusiv de condamnarea în 553 a celor „Trei Capitole”:  Philippe 
Blaudeau, L’utopia giustinianea, în Storia del cristianesimo, I. L’età antica (secoli I-VII) (ed. 
Emanuela Prinzivalli), Roma 2015, p. 367.

36  Wikipedia: Origen (varianta engleză); E. M. Harding, Origenist..., p. 166.
37  Wikipedia citează pe R. A. Greer, Origen, New York 1979, p. 3, și pe R. Price, The Acts of 

the Council of Constantinople of 553: With Related Texts on Three Chapters Controversy, Liverpool 
University Press, 2009, II, p. 270 sqq.

38  Decrees of the Ecumenical Councils, I, Georgetown University Press, 1990, p. 106 (lucrare 
reeditată în 2016). Vezi și The Council of Constantinople – Sentence and Anathemas against the 
Three Chapters (online); Philip Schaff, The Seven Ecumenical Councils (online, din 28 martie 
2005), pp. 440-443 (anathemata contra lui Origen); T. Givens, When Souls Had Wings, Oxford 
University Press, 2012, p. 125 (despre nedumerirea lui Schaff privind „these additional anathemas”); 
OrthodoxWiki: Origen.
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15 anatematisme din 553 (diferite de cele din 543 ale lui Iustinian și ale sino-
dului său local) nu figurează în actele oficiale ale Sinodului V ecumenic [...]. 
Aceste anatematisme sunt, în parte, còpii din opera Capitole gnostice ale lui 
Evagrie Ponticul 39 [...]. Origen a murit quasi-martir și în pace cu Biserica». 
Origen nu s-a separat, în chip eretic, de Biserică” 40.

Înainte de a încheia, voi reproduce câteva considerații și atitudini aparținând 
unor autorități în materie. Redau mai întâi reflecțiile regretatului patrolog Ioan G. 
Coman, deseori citat în paginile de față: „Geniu unic teologic și filosofic și nestins 
rug de evlavie al Bisericii, pe care el o califica drept «podoabă a lumii», dascăl de 
ierarhi și de martiri, el însuși martir pentru Hristos-Logosul pe care l-a iubit ca 
nimeni altul, Origen va beneficia, poate, într-o bună zi, de apocatastaza pe care el 
a cerut-o lui Dumnezeu cu atâta dragoste pentru toți și pentru toate. Aprecierile 
specialiștilor (P. Hristou, H. Crouzel, J. Daniélou etc.) merg în acest sens” 41. 

Reputatul dogmatist Dumitru Stăniloae, în Dogmatica sa, îl citează de câteva 
ori pe marele dascăl alexandrin 42, ceea ce nu înseamnă puțin, iar alt distins 
dogmatist, anume Isidor Todoran, a demonstrat că Origen nu poate fi taxat eretic 
în înțelesul deplin al cuvântului. El poate fi calificat doar ca eretic material, nu 
formal. Ereticul formal e acela care persistă voit în a susține o învățătură contrară 
doctrinei Bisericii, pe când ereticul material greșește, însă nefiind în opoziție 
conștientă față de Biserică; ereticul material nu este propriu-zis eretic 43.

Într-un volum propriu 44, competentul teolog iezuit Tomás Špidlik (†2010; la 
romano-catolici, cum se știe, Origen este Părinte al Bisericii) oferă nenumărate 

39  A se vedea și Joshua McKay Powell, The Personal and Social Context of Justinianic Religious 
Policy Prior to the Three Chapters Controversy, University of Kentucky Libraries, 2017, p. 212: 
„The 15 anathemas of the Council were built primarily upon the Kephalaia Gnostica of Evagrius”. 
Origenismul condamnat în 553 era „essentiellement l’origénisme évagrien”; ibidem, p. 211 (este 
citat A. Guillaumont).

40  I. G. Coman, Patrologie, III, p. 11. 
41  Ibidem, II, p. 376. Merită a fi înregistrat, fiind foarte interesant, un pasaj din Testamentul său 

(transpus în parte în vol. „Și Cuvântul trup s-a făcut”. Hristologie și mariologie patristică, Timișoara 
1993, p. 429): „Ca om de știință am realizat câteva lucruri în domeniul culturii greco-latine și al 
patristicii [...]. Clasicismul greco-latin e un panteon al frumuseții cum nu se găsește în nici o cultură 
a lumii. Frumusețe a rațiunii, a artei și a vieții. Sfinții Părinți sunt o liră a harului și a lacrimilor 
după mântuire”. Volumul de mai sus a fost editat, cu o postfață, de mitropolitul N. Corneanu – fostul 
său  discipol ‒ care în 1965 l-a luat cu sine pe neuitatul dascăl când s-a deplasat la Parohia Boldur 
(satul meu natal) în vizită canonică. Scrisoarea Părintelui Ioan G. Coman din 1982, prețioasă, cu 
date importante, am publicat-o în Miscellanea, p. 200.

42  D. Stăniloae, Teologia dogmatică ortodoxă2, București 1997, vol. II (pp. 164 și 191), vol. III 
(p. 253). 

43  I. Todoran, Poate fi considerat Origen eretic?, în „Mitropolia Ardealului”, nr. 7-8/1959, pp. 
540-547. Iată ce zice și H. Crouzel în articolul Origen and Origenism din New Catholic Encyclopedia 
(text postat online la 24 apr. 2020): „...there is no question of holding that Origen was a formal 
heretic”.

44  Spiritualitatea Răsăritului creștin, II. Rugăciunea (trad. rom.), Sibiu 1998, pp. 62, 65, 73, 
76, 77 et passim.
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citate din același Origen. Tot așa procedează și Andrew Louth (valoros dascăl 
anglican, convertit la Ortodoxie); dânsul îl vede pe Origen ca pe un precursor 
al întregii tradiții mistice creștine 45. De asemenea, cunoscutul istoric al literaturii 
creștine din Antichitate, Lorenzo Perrone, declară – relativ la o eventuală cano-
nizare – că nu se impune, deoarece „a fost deja făcută de istorie, prin vicisitudinile 
pe care le-au îndurat Origen și scrierile sale [...]. El a fost citit și recitit, comentat, 
imitat de-a lungul istoriei intelectuale a creștinismului. El nu e doar o simplă 
«autoritate de referință», el este un maestru pentru învățătura și viața creștină” 46. 
În fine, e util a evidenția că ultimul congres (al XII-lea), consacrat moștenirii 
origeniene, a avul loc acum câțiva ani în Sfânta Cetate, la Ierusalim 47.

Închei cu sublinierile Părintelui prof. arhid. Ioan I Ică jr, cel ce a studiat 
temeinic opera origeniană: „Astăzi Origen este din nou contemporanul nostru 
întâi de toate pentru că, după interludiul neo-medieval al totalitarismului 
modern, trăim iarăși într-o epocă a individualismului și a libertăților (chiar 
dacă nu și a libertății – cum voiau anticii), a fluidității și pluralității, similară 
într-un alt context cultural și tehnologic celei a lumii antice din sec. II-III [...]. 
Dacă în fața geniilor singura atitudine adecvată e admirația lucidă, atunci față 
de Origen prima și fundamentala atitudine care i se datorează este cunoașterea 
și mulțumirea, gnoza și euharistia, unite în recunoștință” 48.

Am înfățișat în articolul prezent doar o mică parte din problematica orige-
niană care se cere a fi aprofundată, altfel zis să fie tratată multilateral, în scopul 
de a fi soluționată – pe cât posibil – definitiv.

45  A. Louth, Originile..., p. 109.
46  Apud Origen sau Despre o canonizare implicită, extras online din Cr. Bădiliță, Știință, dra-

goste, credință. Convorbiri cu patrologi europeni, București 2008. Vezi și eboșa făcută lui Origen, 
într-un text postat online în oct. 2015, de către David  Bentley Hart (Saint Origen) care își manifestă 
revolta pe motiv că împăratul Iustinian ‒ în pofida exceselor și vinovățiilor lui ‒ e sfânt!  Personal, 
în Scrieri teologice și istorice (Caransebeș 2012, pp. 76-80) am adus argumente pentru a fi omis 
din sinaxar, în Calendarul clasic bizantin lipsind cu desăvârșire. H. -G. Beck (Istoria Bisericii...,pp. 
83-85) apreciază corect că Iustinian I-ul nu a reușit in extremis să obțină unitatea Bisericii, iar 
condamnarea celor Trei Capitole (opera și persoana lui Teodor de Mopsuestia, scrierile lui Teodoret 
de Cyr contra lui Chiril Alexandrinul și Epistola lui Ibas de Edessa către episcopul persan Maris) 
a însemnat, sub raport teologic, „un act inutil de înfrângere a trecutului”. Ceea ce rămâne de la 
Iustinian în cuprinsul Bisericii bizantine nu e quodlibet-ul său teologic, nici cursul fluctuant al 
politicii sale ecleziale; rămân deciziile lui în sfera dreptului eclesiastic – fără de care existența 
canonică viitoare a Ortodoxiei este de neimaginat ‒, precum și arta bisericească. El a trecut în 
eternitate ca eretic aftartodochet, punctează același învățat bizantinist german (din nefericire, datorită 
neglijenței traducătorului, în pp. 65 și 83, numele ereziei nu posedă al doilea t). Totuși, supranumele 
„cel Mare” – păstrat în Istorie – este motivat prin ctitorirea catedralei Sf. Sofia și prin Codul său ce 
stă la temelia  legislației moderne.

47  Origeniana Duodecima. Proceedings of the 12th International Congress, Jerusalem, 25-29 
June, 2017 (acte publicate în anul 2019).

48  Ioan I. Ică, Studii..., pp. 40-41.


