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Fonts i formes del pensament origenia
Josep Rius Camps*
ABSTRACT (Sources and forms of the Origenian thought)
Origen was well trained in greek philosophy and remained
attached to it even after setting aside its teaching. At this point a
distinction must be drawn between the «indoeuropeaw) trend of
platonism and the «semitic» character of the Stoa, the latter being
better suited for the moulding of biblical concepts into greek ideas.
Nevertheless, the Bible remained the main source of origenian thinking. The paper deals with the examination of Peri Archon, the first
systematic attempt to give an answer to the main human problems. In
the literary composition of P.A. three cycles must be distinguished.
The second cycle of the latin edition corresponds to the first chronological redaction, intended as a dogmatic exposition of
anti-marcionite character. The first latin cycle consists of a second
approach to the items, showing a more philosophical trend and an
anti-valentinian purpose. Its most outstanding theme is the
incorporeity of God and of the rational beings. The third cycle is a
recapitulation. Origen felt that the semitico-stoíc slant of the theologians before him (f. ex., the probole of the gnostics) indulged into a
rather corporalistic understanding of divinity. The paper concludes
that, conspicuous loans from Plato nothwithstanding, the thought of
Origen is not essentially platonic but biblical.

El títol Fonts i formes del pensament origenia m'ha estat suggerit per
l'organització d e les VI Jornades d e Filosofia. En principi podria semblar massa ambiciós, atesa la gran personalitat d'ongenes i la complexitat del periode pre-nick que enllaca, d'una banda, a m b el m ó n del
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Nou Testament i que, d'altra banda, s'estronca literalment en el Concili
de Nicea. He cregut, pero, que era oportú de cenyir-m'hi, ja que em
donava ocasió de repensar i de precisar una serie de qüestions que
m'havia formulat a proposit dels meus primers estudis consagrats a
Orígenes i que m'he anat plantejant a mesura que retrocedia en el
temps fins a desembocar precisament en la doble obra de sant Lluc
(Evangeli i Fets), un dels escriptors neotestamentans que s'ha hagut
d'encarar de forma més contundent amb el fenomen del docetisme i
que més tard sera conegut com el gnosticisme.
Quan parlem aquí de fonts, no ho entenem en el sentit estricte de
fonts escrites, de les quals Orígenes s'hauria servit o en les quals
s'hauria inspirat en la seva copiosa producció literaria. Ens referim, en
canvi, a les deus on 1'Aiexandrí ha anat a pouar, conscientment o
inconscient, i, per contrast, a aquells pressuposits filosofics enfront dels
quals el pensament d'orígenes reacciona i s'afirma amb una originalitat
sense precedents.
Per ordre d'influencia en la formació del seu pensament, s'han
d'esmentar, en primer Iloc, les fonts filosofiques en les quals va ser
iniciat en la seva joventut: ((Essent molts entre els grecs i els barbars els
qui prometien la veritat, nosaltres vam deixar de cercar-la prop de tots
aquells que l'afirmaven a partir de falses teories, després que creguérem
que el Messies és el Fill de Déu i un cop convencuts que és d'ell de qui
l'hem d'aprendre)) l .
Segons paraules de Porfiri, transmeses per Eusebi 2, ((Orígenes, que
era un grec, educat en les doctrines gregues, ana a la deriva fins a topar
amb la temeritat propia dels barbars. Deixant-s'hi portar, es corrompé
tant eil com el seu domini de les doctrines (gregues). Pel que fa a la seva
vida, vivia com un cristia i com un sense llei; en canvi, pel que fa a les
seves teories sobre les realitats (terrenes) i la divinitat, pensava com un
grec i introduia subrepticiament les (ensenyances) dels grecs dins els
mites estrangers. En efecte, llegia contínuament Plató i freqüentava les
obres de Numeni i de Croni, d'Apolofanes, de Longinus i de Moderat,
de Nicomac i dels autors més conspicus entre els pitagorics; igualment
se servia dels llibres de l'estoic Queremó i de Cornut, prop dels quals
conegué la interpretació alelegoricadels misteris grecs i l'acomoda a les
Escriptures jueves)).
En un moment determinat de la seva vida, quan tot just complia
divuit anys (any 206), Orígenes e$ féu carrec de l'escola catequktica
d'Aiexandria 3. El seu pare havia mort martir l'any 203. En augmentar

considerablement el nombre dels deixebles, deixa de banda l'ensenyament de la gramatica que duia a terme privadament per tal de guanyarse la vida i es dedica de ple a l'ensenyament catequetic. A fi d'assolir
una certa autonomia, es ven <dotes les obres que tenia de literatura
antiga, per les quals s'havia interessat amb tant d'amon), a canvi d'un
petit sou dian que li permetés de viure 4.
A mesura que s'endinsa en el coneixement de les Escnptures, s'afebleix la seva passió per les obres dels filosofs classics. El respecte que els
té, pero, no el perdra mai. Al contrari, com es desprkn de la carta
adrecada al seu deixeble Gregori (el qual Eusebi identifica amb Gregori
el Taumaturg) «Els teus dots naturals poden fer de tu un perfecte
jurista roma i un filosof grec d'una de les escoles més prestigioses, pero
jo voldria que tu et proposessis com a finalitat de fer revertir tota la
potencia dels teus dots en el cristianisme i voldria que per aixo aprenguessis de la filosofia dels grecs allo que et pot servir de cultura general
o d'ensenyament preparatori amb vista al cristianisme, i que manllevis
a la geometria i a l'astronomia els coneixements que et seran útils per a
la interpretació de les Sagrades Escriptures)) 6. Ho confirma el Discurs
d'agraiment que li adreca Teodor (identificat per Eusebi amb Gregori
el Taumaturg): «Invitava a filosofar tot recollint tots els escrits que
existeixen dels ancians, filosofs i poetes, en la mesura del possible,
sense refusar ni excloure'n res -puix, deia, no se'n pot fer encara cap
judici- a excepció de tot allo que ve dels ateus, els quals, ensems que se
separen de les idees comunes als homes, neguen Déu i la Providencia.
Aquests, és convenient que ni tan sols es llegeixin, no fos cas que es
contaminés la nostra anima, encara que només fos per atzar ... Pel que
fa a totes les altres obres, ens deia que les llegíssim i les freqüentéssim,
sense preferir ni una sola família ni una sola doctrina dels filosofs i sense excloure'n ni una tan sols, fos grega o barbara, sinó d'escoltar-les totes» '.
Orígenes és deutor del platonisme mitja, en el qual conflueixen
categories provinents de Plató i de la Stoá. Aristotil és considerat per
tots els pares com un ateu. La seva influencia en el pensament d'Orígenes sera mínima, i es reduira al manlleu de determinades expressions i
distincions, com ara potencia i acte, substancial i accidental. Plató, en
canvi, és l'autor preferit d'orígenes, principalment quan discorre com a
teoleg; de la Stoá, se'n serveix sobretot pel que fa al metode al.legoric,
quan intenta d'harmonitzar les dades escnpturístiques en un sistema
coherent.
S
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Hi ha un fet, pero, sovint oblidat, i sobre el qual tindrem ocasió
de tomar, i és que mentre la forma mentis de Plató i dels autors que
constituiran la seva escola és grega per totes bandes, d'origen indoeuropeu, la dels autors que s'apleguen entom de la Stoá és grega només de
llengua, parlada i escrita, pero d'origen semita. Essent així que el
bressol del llenguatge bíblic és el mateix que el de la Stoá, no tindra res
d'estrany que 1'Escola del Portic, pel seu veinatge etnic i cultural, sigui
la més apropiada per expressar en llenguatge conceptual el missatge de
la revelació. De fet, la literatura sapiencia1 esta profundament impregnada de filosofemes estoics. Els primers teolegs especulatius, que
intentaran reduir a un sistema coherent les principals dades del cristianisme, els gnostics, tot i inspirar-se sovint en el platonisme, bastiran
ilur sistema sobre categories estoiques
El primer contacte d'orígenes amb els heretges, és a dir, amb teolegs
que per raons diverses s'han apartat de la gran Església, el té ocasionalment arran del martiri del seu pare, quan per decret imperial foren
confiscats tots els béns de la seva familia, i queda en la indigencia més
absoluta. Providencialment, una senyora riquísima, que havia adoptat
ja un tal Pau, originari d'Antioquia i molt conegut a Alexandria, se'n
féu carrec, essent encara molt jove. ¿Fou aquest el seu primer contacte
amb la gnosi? És difícil de dir, ja que no sabem que professava aquel1
heretge. La seva provinenca d'Antioquia i la seva presencia a Alexandria semblen avalar la hipotesi d'un heretge gnostic. De fet, la lluita
d'orígenes contra la gnosi sera una de les constants dels seus escrits.
Pero seran els llibres de les Escriptures, tant jueves com cristianes,
els que a la llarga influiran més fortament en el seu pensament. Com a
home d'Església, dotat d'una profunda experiencia cristiana, i sobretot
com a teoleg preocupat pel sentit de l'existencia humana i de la creació
i pel pla de Déu sobre la historia, intentara d'harmonitzar la seva fe
amb la cultura pagana. Com a bon platonic, destil.lara de 1'Escriptura el
sentit pregon amagat sota la lletra de la historia o del relat; la Stoá li
proporcionara els atuells, per tal d'extreure'n el sentit al-legoric. Es pot
ben dir que tota la seva vida sera consagrada a aquesta tasca.
Segons es despren dels seus comentaris exegetics i més encara del
genere homilectic, la mentalitat de la majoria de creients era molt
simple i antropomorfica. D'una interpretació literal de 1'Escriptura es
derivaven problemes insolubles, fins al punt que alguns creients més
instruits, i que havien experimentat personalment l'acció salvadora de
l'Esperit, rebutjaren en pes els escrits jueus com a producte d'un Déu
sever i justicier, en contrast amb la bondat del Pare de Jesucrist. No és
gens estrany que els primers grans teolegs s'anomenessin «gnostics», pel
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fet d'haver tingut accés a una experiencia inefable que els donava
consciencia de la seva pertinenqa a un món superior en qualitat de fills
de Déu. Marció havia sistematitzat llurs especulacions i les havia
afermades amb la fixació d'un canon propi de dimensions molt rnés
reduides. Ongenes acceptara aquest repte i intentara desxifrar el missatge que s'oculta sota la lletra.
En menor grau Ongenes ha rebut la influencia d'autors cristians
contemporanis o predecessors seus: Filó, Climent i sobretot l'Hebreu,
el mestre que, després del seu pare 9, ha exercit una influencia rnés
profunda en la seva persona. Es tracta d'un jueu palestinenc, fill d'un
rabí, que havia emigrat a Egipte després de la seva conversió al cristianisme. Aquest personatge tingué un paper decisiu en la «conversió»
d'orígenes a la veritable filosofia després dels seus anys de flirteig amb
la filosofia grega.
Pel que fa a les «formes» del pensament origenia, em cenyiré al Peri
Archon com a primer intent de resposta sistematica, en el si de la gran
Església, a les qüestions fonamentals que afecten l'home. Tot i tractarse d'una obra de joventut, el PA reflecteix precisament el conflicte que
ha tingut lloc en Orígenes entre la formulació de la seva fe cristiana i les
grans sistematitzacions gnostiques considerades en la seva epoca ja
com a heretiques. No hi ha unanimitat entre els autors pel que fa a la
finalitat i al pla del Peri Archon. La divisió en quatre llibres és deguda
purament a condicionaments editorials. Segons Basilius Steidle l o , el
PA tracta en tres desenvolupaments successius la mateixa tematica: la
trilogia Déu -creatura racional- món. Serien tres estadis d'un curs
professat per Orígenes a Alexandria. Manlio Simonetti l ' formula una
serie de reserves sobre la tesi de Steidle. El primer cicle respondria rnés
aviat a l'obra d'un filosof, mentre que el segon correspondria a un
home d'Església; el tercer cicle, molt breu, més que una recapitulatio
seria una retractatio. Marguerite Harl l 2 penetra més en l'estructura del
ilibre i permet d'organitzar els tractats de manera harmoniosa. La
primera serie correspondria a la «física» dels grecs; la segona seguiria
de prop la fe de l'Església, tot defensant-la de l'heretgia; la recapitulació
final tindria el mateix pla que el primer cicle, si bé invertint l'ordre del
segon i tercer «principis».
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En un article publicat l'any 1973 13,havia suggent com a hipotesi de
treball que els dos primers cicles havien estat redactats independentment i que el segon cicle era anterior al primer. En el moment de
refondre ambdós cicles en una mateixa obra, Orígenes hauria modificat
el prefaci que encapcalava el segon cicle; introduint-hi els motius que
havia desenvolupat posteriorment en el primer, hauria col.locat en
pnmer lloc el cicle que obeia a una metodologia més fdosofica, seguit
del segon, de caire mes teologic, i hauria coronat I'obra amb una
recapitulació de metodologia molt semblant a la del pnmer.
En examinar més de prop el text del Peri Archon en ocasió de la
present conferencia m'he adonat que la hipotesi era ben formulada,
pero que s'havia de completar, tant pel que fa als estrats que componen
l'obra actual corn pel que fa sobretot als motius que induiren Orígenes a
redactar-la en forma de tres cicles.
1. El Prefaci del Peri Archon

D'una primera lectura del Prefaci d'orígenes salta als uils que el
tema de la incorporei'tat, tant per la seva amplaria (35 línies sobre un
total de 138, corresponents a l'enumeració d'onze articles) com per la
seva formulació a manera de questio disputata, no s'adiu ni amb
l'enunciat que encapcala l'enumeració dels articles de la fe («Pel que fa,
en detall, a les veritats que han estat transmeses de forma manifesta per
la predicació apostolica, que són les següents)))l 4 ni -pel que fa a la
primera part on es presenta el tema l 5 -amb el genere propi d'un
((enunciatw (noteu la insistencia en frases corn «el teme aoopázou -és a
dir, incorpori- és inusitat i desconegut no solament en molts altres
autors, sinó fins i tot en les nostres Escnptures», «l'opuscle conegut
com a Doctrina de Pere (...) no és dels que han estat rebuts per
l'Església», ((aquest escrit no és de Pere ni de cap altre escnptor inspirat
per 1'Esperit de Déu») 16.
Pel que fa a la segona part, en canvi, on es puntualitza a proposit de
l'estat corpori o incorpori de Déu que «aixo no esta clarament indicat
en la nostra predicació)) 17,concorda amb la serie d'articles no manifestament definits: «En allo que li concerneix no es discemeix ja de forma
l3
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manifesta)) 18, a proposit de la naturalesa de 1'Esperit Sant, «no es
distingeix suficientment en la predicació eclesiasticm 19, a proposit de
l'origen de l'anima «no s'ha exposat arnb suficient claredatn 20,pel que
fa a la naturalesa del diable i dels seus angels, «a la majoria ja no els
consta de forma clara: ja que no s'ha dit res d'evident sobre aquest
subjecte en la predicació eclesiasticm 21,en el que conceneix a l'inici i
a la fi del món, «no es distingeix suficientment i de forma manifest m 22,pel que fa a la naturalesa dels angels de Déu, i «no s'ha transmes
arnb claredat)) 23,a propbsit de si el sol, la lluna i les estrelles són éssers
animats o no.
Ara bé, si tenim en compte les següents anomalies o constatacions
facilment comprovables:

a) Que la digressió sobre el tema de la incorporei'tat, que es troba en el
Prefaci al terme de l'enunciació dels tractats que constitueixen el
canemas del Segon Cicle, serveix per introduir un tema nou, tema
que en la segona part de la digressió sera plantejat a proposit dels
dos primers principis de la trilogia Déu - naturalesa racional - món:
(&'ha d'indagar igualment com s'ha de comprendre Déu mateix, si
és corpori i posseeix una certa forma externa d'acord arnb aquest
estat, o si és d'una altra naturalesa, diversa dels cossos... Les mateixes qüestions s'han de posar a proposit de Crist i de 1'Esperit
Sant. Aquesta indagació s'ha d'estendre a totes les animes i a tota la
naturalesa racional» 24.
b) Que la tematica d'aquesta trilogia, considerada des del punt de vista
del dilema corporeitat/incorporeitat, sera ampliament desenrotllada
en l'actual Primer Cicle i represa en la Recapitulació final, anomenada també Tercer Cicle. Aquesta, més que una recapitulatio o
ava~~cpukíooy,
és una retractatio o reconsideració dels tres pnncipis ja tractats.
c) Que el tema de la primera part de la digressió es presenta precisament, arnb un ilenguatge similar, al terme del tractat sobre la inspiració de les Escriptures, considerat per Orígenes com un apendix
indispensable a la trilogia desenvolupada en el Segon Cicle. Ve
immediatament després de la doxologia arnb que finalitzava primitivament aquest tractat i arnb eila,el Segon Cicle: «Per consegüent és
l8
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desitjable que cada u en la mesura de les seves forces sempre
"s'estengui cap a allo que té al davant, oblidant-se d'allo que té al
darrera" (Fil3,13), «sigui cap a obres millors, sigui cap a un sentit i
una comprensió més pura, per mitja de Jesucrist, Salvador nostre, a
qui sigui donada la gloria pels segles dels sedes» 2 5 . El mateix Orígenes ho considera una digressió: «Tot aixo ho hem dit breument, a
manera de digressió (per excessum quemdam), empesos per la continuació logica del desenvolupament 26.»
d) Finalment, que els dos últims articles discutibles -a proposit dels
angels, d'una banda, i del sol, de la lluna i de les estrelles, de l'altraque vénen immediatament després d'aquesta digressió i que clouen
el Prefaci, no es troben en el lloc que els pertocaria (després de
l'article corresponent al diable i als seus angels), d'acord amb la
trilogia esmentada.
Si tenim en compte les comprovacions anteriors, no sera difícil de
reconstruir, a grans trets, les diverses etapes que transcorregueren fins a
la redacció final del Peri Archon.

2. El cicle dogmatic del Peri Archon (Segon Cicle)
Tots els indicis inclinen a pensar que Ongenes es proposa de primer
antuvi de contraposar als falsos principis propugnats pel marcionisme,
avalats per un canon arbitran en que només es retenia una part dels
escrits del Nou Testament i es refusava en pes tot 1'Antic Testament, els
principis certs i manifestos de la predicació de llEsglésia, emparant-los
amb un tractat sobre la inspiració de totes les Sagrades Escriptures
(Tractat d'inspiració) i sobre la forma com han de ser interpretades (Tractat d'hermeneutica).
Com el1 mateix indica en el Prefaci, vol fixar primer i desenvolupar
després aquella «veritat que no discorda en res de la tradició eclesiastica i apostolica)) 27 contra les múltiples i discordants opinions dels
heretges gnostics. De fet, com hem comprovat en l'article sobre Origenes y Marción. Carácter preferentemente antimarcionita del Prefacio y
25 IV 3,14 (26). Henri C ~ o u z ~ ~ M a nSIMONETTI,
iio
Origkne. Traité des Principes,
París 1978-1984, IV 233, n. 91, han entrevist el problema, pero no li han donat mCs
importancia: ((Cette doxologie qui n'acheve pas un traité pose un probleme: a moins que
IV 3,15 soit a considerer comme un ajout, mais il correspond dans le plan génCral a la
discussion sur &oópa.rov qui clot la prCface du livre 1.)) Si no haguessin minimitzat
I'abast de les tres doxologies, s'haurien adonat de l'estratificació successiva dels materials
aportats pel mateix Orígenes a mesura que prenia consciencia de la importancia del
dilema corporeitat/incorporeiSatde DCu i, per analogia, dels éssers racionals.
26 IV 3,14 (27b).
27 Praef 2.

del Segundo Ciclo del Peri Archón

28, tot el Segon Cicle actual és de
caracter prevalentment antimarcionita.
Dels continguts d'aquest Cicle es despren que Orígenes ha estat el
primer que ha abordat de forma sistematica 29 una refutació del marcionisme, ensems que desenvolupava els principis fonamentals de la fe
cristiana. En aquesta primera tractació cíclica (primera, no en el sentit
que en tingués prevista una segona, sinó en el de pioner en el camp de
la teologia sistematica) els ha abordat «teologicament», defensant la
unicitat de Déu i de l'economia de la salvació que havia dut a t e m e el
seu Fill Unigenit contra la duplicitat de déus (el Déu just o demiürg i el
Deu bo o Pare de Jesucrist) propugnada pels gnostics heretges amb la
consegüent distinció de tres classes d'éssers intel-ligents de diversa
naturalesa (els Espirituals, els Psíquics o racionals i els Hílics o matenalistes). El metode emprat per a aquesta refutació dels falsos principis,
emparats per Marció en un canon mutilat de l'Escriptura, ha consistit
en la fixació del considerat per Orígenes com «el canon de l'església
celest de Jesucrist que ens han transmes els apostols* 30 i en l'exposició
detallada de les principals veritats de la fe que s'hi contenen.
A manera de Prefaci, ha enumerat els articles de la fe que es troben
de forma manifesta en la tradició apostolica. Al t e m e de l'exposició
dels tres principis fonamentals (Déu, la creatura racional i el món) ha
redactat, en forma d'Apendix, un tractat De inspiratione i un d'Herme-

neutica.
El cicle dogmatic constava d'onze tractats (tres sobre Déu, set sobre
la creatura racional i un sobre el món) i d'un Apendix sobre la inspiració de 1'Escriptura i sobre el metode hermeneutic a seguir. Tant la part
central com els dos tractats de 1'Apendix es cloien amb sengles doxologies: 111 5, 8, al final del tractat sobre el món i abans del tractat rcspi
z&hou$afegit posteriorment 31,IV 1, 7, al terme del Tractat sobre la
inspiració de les Escriptures, i IV 3, 14 [ 2 6 ] , al t e m e del Tractat sobre
el metode hermeneutic i abans de la digressió sobre 1'apel.lació «incorpori» 32.
ORIGENZANA 297-3 12.
Aixo no vol dir que Orígenes sigui un teoleg sistematic en el sentit estncte del
t e m e , és a dir, que tingui un sistema clos i definit, amb la simetna consegüent:
cf: I'apendix d'Henn CROUZEL,
Origene et la Philosophie, París 1962, intitulat «Ongtne
est-il un systématique?)) (pp. 179-2 15).
30 IV 2,2 (9).
31 Cf:La suerte final 298-300.
32 CROUZEL-SIMONE~I,
Traité de Principes IV 118, n.49, no han entes bé el que jo
insinuava en l'article sobre La suerte final de la naturaleza corpórea: «A propos de la
doxologie qui termine P Arch. 111 5 , J . Rius CAMPS,"La suerte final...", p. 292, y voit le
signe que la seconde séne de traités s'arretait ici, le reste, 111 6 et IV 1-3, étant un
appendice)). La primera doxologia (111 5,8) tancava el pnmitiu Cicle dogmatic antimar28
29

El Prefaci contenia orginariament només les (weritats que han estat
transmeses de forma manifesta per la predicació apostoliw, a saber, els
dotze primers articles que es troben encara actualment abans de la digressió sobre l'apelslació ((incorporb i dels dos Últims articles sobre els angels i
els astres. A l'enunciat d'aquests dotze articles corresponen en el mateix
ordre els dotze tractats que constitueixen l'actual Segon Cicle.
La tractació de les principals veritats de la fe cristiana enumerades
en la primera part del Prefaci -sobre Déu 33,sobre l'anima racional 34 i
sobre el món 35- no té lloc actualment fins a la meitat del segon llibre.
Als tres articles sobre Déu corresponen tres tractats breus: 1) Sobre
la unicitat de Déu (contra la distinció marcionita entre el Demiürg just
i el Pare bo de Jesucrist) 36. 2) Sobre l'encamació del Salvador (contra el
docetisme dels gnostics) 37. 3) Sobre la identitat de 1'Esperit conferit en
1'Antic i en el Nou Testament (contra l'elitisme valentinia) 38.
Als set enunciats relatius a l'bnirna corresponen els altres tractats: 1)
Sobre l'anima i en especial sobre el problema de la diferenciaeió inicial
en bons i dolents (teoria de la preexistencia contra el classisme dels
gnostics) 39. 2) Sobre la resurrecció dels cossos (repetició en part del De
resurrectione, contra els heretges) 3) Sobre els castigs dels damnats 41.
4) Sobre els béns promesos als bons 42. 5) Sobre el lliure arbitri (un dels
desenvolupaments més centrals i més extensos contra el classisme dels
heterodoxos) 43. 6 ) Sobre les potencies contraries al genere huma4.
7) Sobre les temptacions humanes 45.
cionita. El tractat n ~ p ~i h y en, canvi, que segueix a continuació (111 6), fou intercalat
postenorment, amb motiu d'una tercera refosa, segons exposarem més endavant. La
segona doxologia entretancava el primer tractat de I'Apendix ( l l ~ p 706
i 9~071~~Ücr~oq
~ b a7%
i 6 ~ í ypaqáq:
q
cf: IV 2,l [S]), mentre que la tercera cloia el segon tractat [ n ~ p i ]
TOÜ noq 6 ~ Ei( p d ~ Ú ~ ~a
i v a y ~ a v a y v ó o k a ~ a: cf: ibid.) del mateix Apendix. Sempre he
considerat que tant el Tractat sobre la inspiració de les Escnptures com el Tractat sobre
el metode hermeneutic a seguir han pertangut des d'un bon comencament a la primera
redacció del Pen Archon, si bé en qualitat dlAptndix. Mitjancant el procediment literari
de la doxologia, Origenes ha marcat els Iímits respectius de les tres unitats que constituyen la primera exposició de caire dogmatic.
33 3 articles: Praef: 4a.b.c [a.y.].
34
7 articles: PraeJ 5a [a.B.y.6].b [a.P.y.].
35 1 article: Praef: 7 [a].
36 11 4-5.
37 11 6.
38 11 7.
39 11 8-9.
40 11 10, 1-3.
4 1 11 10, 4-8.
42 11 11.
43 111 1,l-24 (22).
41.
111 2-3.
45 111 4.

Tanca la trilogia el tractat sobre el mon, on es desenrotllen els temes
enunciats en el Prefaci 46.
La trilogia sobre els tres principis fonamentals de l'economia de la
salvació es cloia, com acabem de dir, amb una doxologia. Després de
desenrotllar, a proposit del tercer principi, el món, que a la ~ a ~ a p o ho q
descens en el sentit despectiu de «dejecció» correspondra a la fi una
Unozayíl o submissió salvífica dels éssers racionals a Déu, Orígenes es
planteja un reguitzell de qüestions que només són conegudes de Déu,
del seu Fill Unigenit i de 1'Esperit Sant:
«Ara bé, de quina manera cada u ha de ser administrat tot respectant el lliure albir de totes les creatures racionals (...), per quines causes
i en quines ocasions té lloc tot aixo,-que és allo que intuint-hi la Saviesa
divina o a la vista de quins moviments de llur voluntat administra
l'univers: tot aixo només és conegut de Déu i del seu Unigenit, per
mitja del qual ha estat creat i restaurat l'univers, i de 1'Esperit Sant, per
mitja del qual són santificades totes les coses, que procedeixen del
mateix Pare, a qui hom dóna gloria en l'eternitat dels segles.
Amén 47.»
Immediatament després d'aquesta trilogia seguien, a manera
d'dpkndix, el Tractat sobre les divines Escriptures i el Tractat sobre les
tecniques d'interpretació de la Biblia 48. Juntament amb el Tractat
sobre el lliure albir, els desenvolupaments sobre la inspiració divina de
les Escriptures, tant 1'Antic com el Nou Testament 49,i sobre com han
de ser interpretades 50, completat aquest amb una colla d'exemples
sobre llur sentit alalegoric 5 ' , constitueixen els tractats centrals de tota
l'obra.

3. El cicle filosbfico-teologic del Peri Archon (Primer Cicle)
Un cop enilestida la redacció de l'actual Segon Cicle, Orígenes
cregué necessari d'anar a l'arrel del problema que enfrontava els eclesiastics amb els gnostics atacant el flanc més debil de llurs especulacions, la ~popohqo sistema d'emanacions successives i ininterrompudes, mitjancant les quals aquests tractaven d'explicar la progressiva
diferenciació dels éssers dins el venta11 que va des del Déu inefable fins
a la materia. La xpopohq, pero, era compartida per molts eclesiastics i,
111 5.
111 5,8-fi.
48
IV 1-3: precedit actualment, el primer, pel Tractat sobre la fi definitiva de la
mattria corporia (111 6), introduit, com veurem més endavant, en tercera redacció.
49 IV l .
50 I V 2 .
5'
IV 3.
46

47

fins i tot aquells que hi anaven en contra, com sant Ireneu, participaven
d'una mens communis en afirmar que la plasmació corporia de l'home
havia estat feta «segons la imatge)) de Déu. La principal qüestió a
dilucidar no era altra, doncs, que la de la corporeitat o incorporeitat de
Déu i, per analogia, de la naturalesa racional.
En un segon moment, doncs, Orígenes escomet amb metodologia
filos6fica el problema central que fins ara cap eclesiastic no havia sentit
la necessitat d'aclarir: la qüestió de si Déu té cos i la correlativa de si la
imatge de Déu es troba o no en la plasmació corporia. Ates que en
llEscriptura no hi ha constancia del t e m e ((incorporh, si bé n'hi ha
d'un altre que -segons I'Alexandrí- li es equivalent, el terme ((invisible», pren la resolució de considerar de nou la trilogia de principis
esmentada des d'aquesta nova perspectiva 52. Que no es tracta purament d'una qüestió de noms ho demostra la importancia que atribueix
a aquest problema i l'extensió amb que el desenvolupa.
Com a primer pas, apunta el problema en un excurs annexat al
segon Tractat sobre les Sagrades Escriptures 53.
Un segon pas consistira a intercalar aquesta nova problematica en el
Prefaci del Cicle dogmatic. Els afegitons de la segona redacció son
facilment separables del Prefaci primitiu. En primer iloc introdueix, a
manera de principi general, una distinció segons la qual els apostols
només transmeteren de forma manifesta allo que era necessari a tothom per creure, mentre que silenciaren deliberadament un seguit de
qüestions, de les quals si bé n'apuntaren l'existencia, en reservaren la
inteleligencia profunda als aimants de la Saviesa 54. Com es pot veure,
es tracta d'un resum del principi hermeneutic llargament exposat en el
tractat sobre les Sagrades Escriptures. Els enunciats respectius d'aquestes qüestions no manifestes han estat intercalats entre els enunciats
pnmitius o simplement afegits a continuació 55.
Atesa la importancia que en el decurs de la refutació del marcionisme i dels gnostics en general ha anat prenent el tema de la incorporeitat
de Déu i de les creatures racionals, Orígenes dóna primacia a aquest
desenvolupament i el situa en la primera part del llibre. La segona
52

Monique ALEXANDRE,Le statut des questions concernant la matiere dans le Peri
Archon, dins ORIGENIANA, s'ha adonat de la col.locació «abrupta» dins el PA de les
dues disgressions sobre el t e m e «incorpori» i apunta molt bé que pressuposen un canvi
de registre, si bé no n'extreu les conseqüencies: «Ces passages, abruptement situés en des
positions-clés du traité (préface générale, conclusion de la deuxieme stne), font presentir
que l'oposition du registre philosophique, avec son homologue scnpturaire, est un lieu
pnvilégik de difficultés et des questions, en meme temps que de réponses articulées en un
corps de doctrine)) (p. 64).
53 I V 3,15 (27).
5 4 Praef: 3.
55
PraeJ: 4c [P]; 5c-6; 7 [P]; 8b-10.

redacció de la tematica relativa als primers principis de la trilogia
desplaca la consideració dogmatica, la qual passa a adquirir categoria
de Segon Cicle. A partir d'ara, el lector del Peri Archon trobara com a
Primer Cicle una exposició sobre el tema de la incorporeitat de Déu i de
les naturaleses racionals, en la qual senyorejara l'aspecte filosofic per
damunt de les consideracions dogmatiques. L'ordre sera el mateix que
el del Cicle teologic, tal com n'ha deixat constancia en la segona
redacció del Prefaci vers la fi del prolix enunciat relatiu a la denominació «incorpori» 56.A forca d'introduir breus referencies en els encapcalaments d'alguns tractats del Segon Cicle i d'afegir al final del llibre una
Retractatio que repren la tematica del Primer, travara Orígenes i donara unitat a tota l'obra.
També aquí, pel que fa al primer principi de la trilogia, trobem tres
tractats relatius a la naturalesa de Déu summament incorporia 57,a la
naturalesa divina de Crist engendrada del Pare sense cap connotació
corporia 58 i a la subsistencia propia de 1'Espent Sant 59. Clou aquesta
exposició més sistematica amb un Apendix sobre l'acció conjunta de les
tres persones divines en l'obra de la salvació 60. A l'interior de 1'Apendix hi ha dues digressions: una sobre la unitat d'operació de les tres
persones divines 61 i una altra sobre el tema de la sacietat-negligencia en
la beatitud 62.
Pel que fa al segon principi, les naturaleses racionals, desenrotlla en
primer lloc, de forma generica, el problema de ilur distinció en angels,
dimonis i homes, i de llur possibilitat de passar de l'un a l'altre ordre 63.
En un segon moment tracta, de forma específica, el problema de si el
sol, la lluna i les estrelles són éssers animats 64 i el dels angels 6 5 .
En conseqüencia, aborda altre cop el tema del tercer principi, el
món: tracta de l'inici o de la fi del món 66,i del sentit de la denominació
«món» (~Óopoq)67.

4. La triple hipotesi origeniana sobre la sort de la materia
en l'estat final
Un cop ha dut a terme l'ardua tasca de purificar la noció de Déu i
de les naturaleses racionals de tota mena de corporeitat, Orígenes
s'adona que si el cos esta en funció de l'estat en que es troba una
determinada naturalesa racional, a la fi, un cop els éssers racionals
hagin assolit la benauranca, hauria de desapareixer tot allo que d'alguna manera Cs corpori. La hipotesi de l'aniquilació progressiva de la
materia corporia, a mesura que els éssers racionals ja no la necessitin,
semblaria la més conseqüent. Com a filosof, s'inclinaria per aquest
estat final enterament incorpori. Pero hi ha unes dades bíbliques relatives a la resurrecció dels cossos i al cos espiritual que no sembla que es
puguin harmonitzar amb aquesta hipotesi. Precisament acaba de tractar aquesta qüestió en el De resurrectione i, pel que fa al Cel nou i a la
Terra nova, en el Comentan al Genesi 69. La qüestió, pero, es planteja
ara en un nivel1 diferent. De la resurrecció dels cossos n'ha parlat ja en
la primera redacció 70.El problema rau en si en el moment de la fi més
absoluta, quan tota la creació retorni a Déu, ja que Déu és absolutament immaterial, desapareixera en conseqüencia tota materialitat per
més eteria i espiritualitzada que sigui.
Segons vaig demostrar en l'article ja esmentat sobre «La suerte final
de la naturaleza corpórea según el Peri Archón de Orígenes)), aquest
incorpora la problematica de l'«estat final de la materia» intercalant-la
dins la segona redacció del Peri Archon, tant en el Primer com en el
Segon Cicle. Pel que fa al Primer Cicle, el primer passatge es presenta
en el tractat sobre les naturaleses racionals, a proposit de la citació de
2Cor 4'18 que acaba de comentar 71;el segon, tercer i quart desenvolupaments han estat literalment incrustats dins la tematica relativa al
món 72.En canvi, pel que fa al Segon Cicle, aquesta problematica ha
estat inserida en forma d'un tractat independent, nspi z~houc,que Rufí
tradueix malament per De consurnrnatione rnundi. Es tracta d'un desenvolupament nou, creat expressament, per tal de dirimir la qüestió, si
és que aixo és factible, sobre l'estat final de l'univers, com indica encara
l'encapcalament («De fine ver0 et consummatione omnium))) 73,afegit
després de la doxologia amb que culminava el Segon Cicle 74, tot

69
70
71
72

73
74

C ' 11 10,l (GCS V 173,s-9).
C ' 11 3,6 (123,13-15).
11 10,l-3.
1 6,4: cf 6,3.
11 1,4-2,2 + 3,2-3 + 3,7.
111 6.
111 5,8 fi.

desplacant els dos tractats de 1'Apendix sobre la inspiració i la interpretació de les Sagrades Escnptures que, com hem vist, acabaven també
amb sengles doxologies 7 5 .
5. La recapitulació final reconsidera en forma de síntesi la problematica
més recent (Tercer Cicle)

A fi de donar unitat a tota l'obra, Orígenes jutja necessari tractar de
nou la trilogia de principis i hi incorpora definitivament tant el tema
sobre la incorporeitat de Déu i de les naturaleses racionals com el de
l'estat final de la materia. Primerament es replanteja el problema de la
generació del Verb (contra la npoBohq dels gnostics) 76 i el de la seva
participació en els sants 77. Seguidament tracta breument de I'activitat
demiúrgica del Fill i de la seva encarnació en Jesucnst 78. En tercer lloc
parla de la participació de 1'Esperit Sant 79. El problema de la materia,
connex amb el tercer principi, el món ha prevalgut en la ((recapitulació final» (ava~&(p&i~rnq)sobre el de les creatures racionals, i ha
desplacat el segon principi al darrer lloc
La posposició del segon principi de la trilogia a favor de la consideració sobre el món, que tant en el Prefaci com en el Primer i Segon
Cicle havia ocupat indefectiblement la darrera posició, i el fet que la
qüestió sobre l'estat final corpori o incorpori hi comparegui de forma
compendiosa s2, perfectament integrada en el tractat sobre el món i, en
concret, sobre la materia corporal, ens indica que la redacció de la
Retractatio ha tingut lloc en el darrer moment, una vegada Orígenes no
solament havia redactat el Segon Cicle amb el corresponent Prefaci i
havia ampliat aquest amb les qüestions més discutibles amb vista a
introduir el desenvolupament de caire especulatiu del Primer Cicle, on
preval la raó per damunt de les dades bíbliques, sinó fins i tot un cop el
mateix Orígenes s'havia decidit a intercalar en els llocs pertinents la
qüestió cada vegada més candent sobre l'estat final de la materia.

6. La npopohq com a problema de fons
El P. Antonio Orbe ha consagrat la segona part del primer volum
dels Estudios Valentinianos 83 al tema de la npof3ohq en allo que afecta
75
76
77
78
79

82

s3

IV 1,7 fi i 3,14 (26)ti.
IV 4,l (28).
IV 4,2 (29).
IV 4,3 (30)-5a(32a).
IV 4,5b (32b).
IV 4,5c (32c)-8(35).
IV 4,9 (36)-10(37).
IV 4,8b (35b).
Hacia la primera teología de la procesión del Verbo, vol. 112, Roma 1958.

la processió del Verb. Enumera entre els partidaris, tant eclesiastics
de la talla de Tertul.lia, Novacia, Lactanci i Hilan, entre els llatins, de
Justí, Tacia, Climent d'Aiexandria, Hipolit, Dionís alexandrí i Marcel
d'Ancira, entre els grecs, com els heretges de l'escola de Valentí i
d'altres. Entre els contraris a aquest terme menciona Ireneu, Orígenes i
Atanasi. El pes de les autoritats inclina la balanca a favor dels primers.
No penso entrar aquí en el problema de la prolació del Fill, tan debatut
en el Concili de Nicea i durant tota la controversia posterior amb els
semiarrians. És indicatiu, pero, que la fórmula consagrada a Nicea,
el bpooUoio~,tenia regust gnostic i anava inseparablement unida a la
7cpoBoW dels diversos eons. Interessa aquí, en canvi, de fixar-nos en les
ultimes conseqüencies que es poden derivar de l'ús d'aquest terme.
Tant els eclesiastics partidaris de la 7cpoBohq com els contraris al seu
ús refusen el sentit corpori que tenia, segons ells, aquest mot en la
teologia gnostica valentiniana. Aquesta última apreciació no és exacta,
si ho referim a la generació de 1'Unigenit. La cosa varia, per contra,
quan arribem al nivel1 ínfim de la materia.
És sabut, en efecte, que en el sistema valentinia, el sistema que
Orígenes ha pres com a punt de mira en la refutació del Peri Archon,
l'origen de la materia corporia cal cercar-lo en la degradació paulatina
que es produeix al ilarg' de les successives emanacions eoniques. De les
passions de Sophia Akhamoth (nom grec i hebreu respectivament de la
Saviesa), per línia col-lateral, en sortiran els quatre elements materials 84. Si tots els eons procedeixen per emissió d'un primer principi,
tot i que les passions de la Saviesa siguin «separables», en darrer t e m e
procedeixen també per degradació del primer principi. Ens trobem
evidentment davant un sistema que desconeix la creació ex nihilo.
L'explicació que donen els valentinians de l'origen de la materia
corporal, expressada en forma d'un mite, és enterament equivalent a la
que en dóna la Sto&. Heus aquí el mite:
«Alguns d'ells narren la passió de la Saviesa i la seva conversió
servint-se del mite següent: Essent així que la Saviesa havia escomes
una tasca impossible i inabastable, va donar a llum una substancia
amorfa, de la mateixa naturalesa que la que correspondna donar a llum
en una femella. En observar-la de prop, es va contristar, a causa de la
imperfecció de l'engendrament, després va témer, no fos cas que s'acabCs aquí aquest éssser; tot seguit es va quedar estupefacta i confosa,
cercant-ne la causa i de quina manera podria ocultar l'ésser engendrat.
Immergida en aquestes passions, va emprendre la conversió i intenta
de remuntar el vol cap al Pare, pero després d'atrevir-s'hi per un cert
temps, es va fatigar i es féu suplicant del Pare. Els altres eons, sobretot

l'Intel.lecte, es posaren a implorar-lo també juntament amb ella. D'aquí
-diuen- té el seu primer origen la substancia de la materia: de la
ignorancia, de la tristesa, del temor i de l'estupefacció»
La funció del mite consisteix a condensar en un llenguatge prenys
d'imatges, de símbols i de suggeriments, l'explicació de l'origen de la
materia a partir d'un únic principi, explicant ensems la seva degradació
com a principi de l'emanació del món inferior i material. La Saviesa no
és altra que la Saviesa bíblica, artífex de l'univers. Ptolomeu vol explicar el pas de la Saviesa, en la seva qualitat de paradigma de la creació,
innata en la Ment de Déu, a la Saviesa demiúrgica, abocada a la
realització del Pla de Déu sobre l'univers. Ara bé, l'artífex no pot
emprendre la tasca de plasmar en formes concretes les idees que té en la
ment si no disposa d'una materia que sigui susceptible d'ordenació.
L'avortament que ha tingut, una substancia amorfa, és de naturalesa
espiritual i servira de substrat per a la formació dels Espirituals o
Gnostics, és a dir, d'aquells éssers que en el pla diví estan destinats a
assolir el coneixement de Déu i en funció dels quals seran creats tots els
altres éssers. D'aquí que no facin derivar les substancies animal i
material directament de la Saviesa, sinó de forma concomitant. Les
passions no signifiquen altra cosa que els elements necessaris per a la
constitució de l'habitat on els Espirituals es desenvolupin fins a aconseguir llur maduresa. La Saviesa, per si mateixa, té tendencia a revertir al
Principi d'on ha sortit. Pero la contemplació del projecte no seria mai
creadora. Cal que surti de la ment i emprengui la difícil tasca de
plasmar i definir les idees manllevades a 1'Intel.lecte 86.
Ara bé, la Saviesa, per la seva feminitat, desconnectada del seu
parconer masculí, no pot donar a llum sinó un engendrament amorf, a
manera d'una efluxió o avortó prematur. En separar-la del seu marit,
expliquen míticament l'efluxió de la materia espiritual amb vista a la
seva fecundació amb les formes o idees que conté el principi mascle.
Pero com que la creació esta ordenada exclusivament a la maduració
dels Espirituals, el substrat dels éssers animats o corporis el fan derivar
només indirectament de la Saviesa. En el moment en que la Saviesa es
decideix a emprendre la tasca demiúrgica experimenta necessariament
les limitacions d'ailo que és finit per definició i imperfet per naturalesa.
El món animal i el material són un subproducte destinat a acollir les
llavors espirituals que hi germinaran i creixeran fins a donar fruit.
I,a npoBohq O emissió inicial ha esdevingut ~ a í a p o h qdejecció,
,
amb
vista a constituir el món material. Ens trobem davant un sistema
radicalment monista, en el qual no cap un ésser absolutament transcen2,3.
CJ Josep MONTSERRAT
TORRENTS,
LOSGnósticos, Madrid 1983, 1 261s.
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dent per oposició a uns éssers creats del no-res. Si bé hi ha una gran
distancia entre el primer principi i el món material, en última instancia
tot procedeix per emanació d'aquest primer principi androgin.
Darrere de tot sistema hi ha una filosofia. Els Valentinians, d'ascendencia probablement semita i de cultura grega, com delata p'er exemple
el doble nom que donen a la Saviesa (oocpia, terme grec, akhamoth, de
l'arameu AHMOZ,derivat de l'hebreu HOKMAH),tot i participar de les
categones eclectiques del platonisme mitja, en realitat, pel que fa a
les capes més pregones del pensament, estan profundament amarats de
la filosofia estoica. S'ha de tenir en compte que els Estoics no són -pel
que sembla- d'origen indoeuropeu, sinó semita.
En una de les moltes variants del mite explicatiu de l'origen de la
materia hi ha perfecta correspondencia entre les quatre passions i els
quatre elements o o z o t ~ s i ade la materia:
«Els elements corporis del món procedeixen -tal com hem dit- de
l'estupor i de la confusió, com també d'allo més innoble. La terra, per
l'estabilitat de l'estupor; l'aigua, per la mobilitat del temor; l'aire, per la
fixació de la tristesa; el foc, en fi, ha engendrat en tots ells mort i
comipció, de la mateixa manera que ensenyen que la ignorancia s'oculta en les tres passions)~87.
Fins i tot Orígenes, que, com comprovarem tot seguit, pren partit
decisivament a favor de la transcendencia tant de Déu com de les
creatures racionals, emparant-se amb la categoria «incorpori» manllevada a la filosofia platonica, quan intenta d'explicar el procés que ha
conduit a l'existencia del món actual, afirma sense embuts que la
naturalesa dels cossos no existeix primordialment, sinó que ha estat
creada del no-res a intervals diversos segons els moviments que s'han
anat produint a l'intenor dels éssers racionals i que n'han postulat
l'existencia (dváyml 14 ~lpoqyoupÉqvmy~ávstvnjv zov owpázov
cpúoiv, ah3L' 8~ 6iukippázov U qíozaofiat Stá a v a oupnzhpaza ytvópsva n ~ p za
i
88.
En conseqüencia, a diferencia de la teologia asiatica (representada
sobretot per sant Ireneu), 1'Alexandn no situa la imitació de la Imatge
de Déu personificada en el Verb en la plasmació material, de naturalesa
corpbria, sinó en i'anima, de naturalesa racional: «Pel que fa a nosaltres, la substancia primordial (fl xpoqyoupkq b ~ ó o z a a es
~ )troba en
a110 que ha estat fet segons la Imatge del Creador; en canvi, la substancia que prové de la culpa (11 6E 65 a i z í q ) es troba en la plasmació que
ha estat presa de la pols de la terra. Ara bé, si havent-nos oblidat de la
AH 1 5,4.
PA IV 4,8 (35), segons JUSTINIA,
Ep. ad Mennam (Mansi IX 532) = JERONI, Ep. ad
Avit. (PL XXII 1071): cf: 11 2,1.2 (GCS V 112, 12-12.18-21).
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substancia més noble que hi ha en nosaltres, ens sotmetem a la plasmació que prové de la terra, també la part més noble assumira la imatge
d'ailo que és terrenal. Si, al contrari, conscients d'ailo que ha estat fet
segons la Imatge i d'allo que ha estat pres de la pols de la terra, ens
decantem enterament vers aquel1 a imatge del qual hem estat fets,
esdevindrem també segons la semblanca de Déu, havent deixat de
banda qualsevol mena de propensió vers la materia i els cossos, així
com vers aquells individus que en porten la semblanca)) 89.
7. Depuració de les categories bíbliques predicades de Déu
de tota connotació corpbria

La tasca que Orígenes empren en el Peri Archon, després d'haver
refutat a partir de les Escriptures els pressuposits del marcionisme
(Segon Cicle) i d'haver establert la inspiració divina tant de 1'Antic com
del Nou Testament tot fixat-ne unes regles d'interpretació (Apendix), és
innovadora i arriscada. Per primer cop un autor eclesiastic s'aventura a
depurar els termes escripturístics en que es parla de Déu i de la seva
naturalesa de tota connotació corporia. La tasca 6s ingent. Orígenes té
plena consciencia que iluita contra corrent.
Tant la literatura bíblica com la mentalitat popular dels creients esta
profundament amarada d'una forma mentis antropomorfica absolutament incapac de representar-se Déu en termes transcendents. La prohibició categorica de fer-se imatges visibles de la divinitat; les representacions de la Saviesa com a parconera de Déu en la creació del món,
característiques de la literatura sapiencial; la personificació de les Potencies del Verb, a imitació del Món de les Idees de Plató, que es
despleguen a través de 1'Esperit que tot ho envaeix, a la manera del
nvsiipa 6 1 4 ~ de
0 ~la Stoá, que Filó s'ha forjat a fi d'evitar un contacte
directe entre el Déu absolut i la creació; la teoria de les dues Mans de
Déu, hipostasiades en el Verb i en 1'Esperit Sant, ideada per Ireneu;
l'emissió, en fi, de successius Eons per part dels gnostics valentinians
per tal d'explicar el pas del Déu inefable al món material; tots aquests
intents tracten de salvar d'alguna manera la transcendencia de Déu
respecte de la creació material.
L'amalgama de doctrines pertanyents a tendencies filosofiques de
signe molt diferent no resol, pero, satisfactoriament en cap d'aquests
sistemes o desenvolupaments teologics el problema de l'absoluta transcendencia de Déu. En el rerafons de totes aquestes especulacions es
troba, sense que ningú no l'hagi qüestionat a fons, una concepció
monística de l'ésser, que, en el niveil conceptual, la Stoá s'ha encarregat
de formular.
89
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Orígenes s'adona de la necessitat ineludible de donar carta de naturalesa a una categoria que, si bé en el món bíblic hi entreveu una equivalencia,
és propia i exclusiva de la fdosofia grega. Com a segon pas, tractara de
purificar els conceptes de «foc», ((esperib i alluw), predicats per analogia
de Déu, de tota possible i inconscient connotació material. «Déu és foc
que consumeixv, diu el Pentateuc mosaic (Deu 4,24), «Déu és Esperib,
precisa l'evangeli de Joan (Jo 4, 24), «Déu és llum, i en ell no hi ha cap
mena de tenebrm (1Jo 1, 5), llegeix en la primera carta de Joan. Ara bé, la
categoria «Esperitn, precisament la categoria que millor expressa segons
ella la naturalesa de Déu i fa possible la seva comunicació i participació,
és aquella en que d'una manera més directa s'ha infdtrat la cosmovisió
estoica, amb les fatals seqüeles que es deriven del seu ús indiscriminat,
sense que ningú no hagi líimat les aspres connotacions materialistes que
porta implicades.
a) La categoria ((incorpori))

'

Un cop ja redactat el tractat sobre les divines Escriptures, afegí
Orígenes un excurs sobre el t e m e «incorpori»:
«Tot aquell, doncs, qui tC cura de la veritat, que tingui poca cura
dels noms i del discursos, ja que a cada poble hi ha diversos costums
pel que fa als mots; que estigui atent més aviat a allo que es vol
significar, que no pas amb quines paraules se significa, sobretot en
qüestions tan importants i tan difícils. Com, per exemple, quan hom es
demana si existeix alguna substancia a la qual no es pot atribuir ni color
ni forma ni tacte ni magnitud, perceptible tan sols per la intel.ligkncia, i
que cada u anomena com vol: els grecs, en efecte, l'anomenaren áoóyazov (és a dir, incorporia), mentre que les divines Escriptures en diuen
"invisible" ... 90»
El tema és molt semblant a l'enunciat que ha incrustat també amb
posteriontat a la primera redacció en el mateix Prefaci:
«El t e m e Clooycízou (és a dir, incorpori) és inusitat i desconegut no
solament en molts d'altres autors, sinó fins i tot en les nostres Escriptures 91.»
((Cercarem, tanmateix, si el que els filosofs grecs anomenen áoópazov (és a dir, incorpori) es troba sota un altre nom en les divines Escriptures 92.»
Entre aquest enunciat d'intencions i l'excurs esmentat intercala
Orígenes tot el desenvolupament que constitueix el Primer Cicle de
90
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l'actual Peri Archon. No és estrany, doncs, que la tercera vegada en que
es fa referencia al terme «incorpori» es trobés primitivament al terme
d'aquest Primer Cicle 93:
((Perque no s'entén de la mateixa manera "allo que no es veu" que
"ailo que és invisible". Efectivament, "allo que és invisible", no solament no es veu, sinó que ni tan sols es pot veure a causa de la seva
naturalesa: és allo que els grecs anomenaren aoópaza (es a dir, incorpori); en canvi, les realitats, de les quals Pau digué "que no es veuen",
poden ser vistes per naturalesa, si bé no han estat vistes encara -diuper aquells a qui s'han promes» 94.
La serie de qüestions que trobarem enunciades en el Prefaci i que
han estat objecte de la disquisició. teologica propia del Primer Cicle
reapareixen en forma de tesi ja provada en l'excurs esmentat. Compareu la redacció del Prefaci amb la de l'excurs:
(&'ha d'indagar igualment com s'ha de comprendre Déu mateix, si
és corpori i posseeix una certa forma externa d'acord amb aquest estat,
o si és d'una altra naturalesa diversa dels cossos, cosa que certament no
ha estat indicada amb claredat en la nostra predicació. Les mateixes
qüestions s'han de posar a proposit de Crist i de 1'Esperit Sant. Aquesta
indagació s'ha d'estendre a totes les animes i a tota la naturalesa racional» 95.
«En canvi, la substancia de la Trinitat, que és principi i causa de tot,
"de la qual procedeix tot, per mitja de la qual tot existeix i en la qual tot
fineix", s'ha de creure (credenda est) que no és un cos ni que es troba en
un cos, sinó que és del tot incorporia)) 96.
De manera conseqüent, en la Retractatio final o Tercer Cicle, redactada a manera de relligadura del volum resultant de la unió del Primer i
del Segon Cicle amb el corresponent Prefaci ampliat, s'afirma en termes semblants l'absoluta incorporeitat de Déu i del Verb:
«Sinó que diem, després de bandejar qualsevol sentit corpori, que el
Verb i la Saviesa han nascut del Déu invisible i incorpori, sense experimentar cap mena de passió corporia, a la manera com la voluntat
procedeix de la intel.ligencia» 97.
b) La naturalesa de Déu és absolutament incorporia
Orígenes, pero, no ha ambat a aquesta conclusió amb tanta facilitat
com ens podria semblar a nosaltres, avesats com estem a distingir,
93 Ara és seguit del quart i últim desenvolupament sobre la sort final de la naturalesa
incorporia: Ir. 1 6,4; 2n. 11 1,4-2,2; 3r. 11 3,2-3 i 4t. 11 3,7.
94 11 3,6 fi.
95 PraeJ 9b.
96 IV 3,15 (27).
97 IV 4,l (28).

sense parpellejar, entre el món corpori i l'incorpori. No oblidem que la
categoria «incorpori» pertany al patrimoni cultural de la nostra etnia
indoeuropea, de la qual formaven ja part els grans filosofs grecs,
Socrates, Plató i Albinos 98, que tan clarament l'havien formulada.
L'Alexandn es troba a cava11 de dues cultures, la grega, que ha pouat
des de jove en les deus del platonisme mitja, i la bíblica, que li ha
pervingut revestida de categories més properes a l'estoicisme que no
pas a Plató i als seus partidaris. No és estrany, doncs, que consagri
sengles desenvolupaments en les tres obres més significatives de la seva
producció literaria a purificar la noció de Déu de tota connotació
corporia. Entre els eclesiastics abundaven els antropomorfites que, com
Tertul.lia o Melitó de Sardes, influits pel materialisme estoic, atribuien
a Déu un cos.
La nostra preconcepció &un Déu transcendent i incorpori és de tal
envergadura que, en la serie d'articles que vaig dedicar al problema de
la Comunicabilidad de la naturaleza de Dios según Orígenes 99,tot i
adonar-me de la gran importancia d'aquests tres desenvolupaments
(tercer dels articles esmentats) no vaig caure que es tractava d'una
innovació sense precedents. És ara quan, a distancia de molts anys, he
ambat a la conclusió que Ongenes, com en altres moltes qüestions, ha
fet un treball de pioner.
Partint de la noció bíblica de «Llum», d'ella mateixa la més immaterial, 1'Alexandrí s'esforcara per desmaterialitzar les altres dues «definicions» de la naturalesa de Déu, «Foc» i «Esperit», que troba en
1'Escnptura. Només un cop hagi dut a terme aquesta tasca gegantina,
podra establir la comunicabilitat de la naturalesa de Déu a la creatura
racional sense por de caure en l'antropomorfisme en que tant eclesiastics com gnostics insensiblement han anat a raure. Ensems que s'esforcava a depurar la noció bíblica de Déu de tota connotació materialista,
Orígenes no para de denunciar el sistema filosbfic que ha condicionat
directament o indirecta les especulacions precedents.

8. La Stoá: un sistema materialista
Basta donar una ullada a les múltiples referencies que fa Orígenes
en el Contra Cels a determinats filosofs grecs per adonar-se de la triple
classificació que insensiblement en fa l W . En un primer apartat podnem
classificar-hi els ateus, Epicur i Aristotil, que neguen la Providencia I o 1 ;
98 Hal KOCH,Pronoia und Paideusis. Studien über Origenes und sein Verhaltnis zum
Platonismus, Berlín-Leipzig 1932, pp. 256-258.
99 OChP XXXIV (1986) 5-37; XXXVI (1970) 201-247; XXXVIII (1972) 430-453;
XL (1974) 344-363, sene inacabada.
'O0
H . CROUZEL,
Origkne et la Philosophie, París 1962, pp. 25-67.
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el primer, pel fet d'afirmar que el bé suprem consisteix en el plaer ]O2 i
per parlar d'uns déus compostos d'atoms lo3;el segon, a més, és titllat
juntament amb els Peripatetics d'introductor d'un cinque element,
l'eter, de naturalesa immaterial ]O4.Aquesta última afirmació, puntualitzara en l'última redacció del Peri Archon, va contra la fe de 1'Església, ja que compromet la identitat entre el cos actual i el ressuscitat:
«En efecte, la fe de 1'Església no accepta l'opinió de certs filosofs
grecs, segons la qual, a més d'aquest cos que consta de quatre elements,
hi hauria un cinque cos completament diferent i distint del nostre cos:
car hom no pot formular ni la més mínima sospita sobre aixo a partir
de les Escriptures santes ni la logica mateixa de les coses no ho permet
d'acceptar, sobretot perque el sant Apostol ha definit amb claredat que
no seran uns cossos nous els que seran donats als qui ressuscitin de la
mort, sinó que rebran els mateixos cossos que tenien en aquesta vida, si
bé transformats de pitjor a miilon) ]O5.
En el Prefaci no hi ha constancia d'aquesta veritat de fe, ni tan sols
en l'afegitó corresponent a la denominació ttincorpori)). Aixo confirma
que la digressió sobre la condició final de la materia corporia, a la qual
pertany -com acabem de dir- el present desenvolupament, ha estat
introduida pel mateix Orígenes una vegada ja havia acoblat el Primer i
el Segon Cicle i havia fet els retocs pertinents del Prefaci comú a
ambdós. Aquesta insistencia d'orígenes en els ~ c o s s o sressuscitats», de
naturalesa eteria i espiritual, es deu probablement a la redacció simultania del Tractat sobre la Resurrecció.
Els Estoics, els titiia de materialistes. Diuen que Déu té cos, pero que
no és mudable ni es pot dissoldre o corrompre de cap manera, per la
senzilla raó que no hi ha ningú superior a el1 que el pugui corrompre ]O6.
Ongenes els aplica aquella dita de Pau sobre «la saviesa d'aquest món»,
referint-se a «la multitud de doctrines que, prenent partit per la materia
i els cossos, sostenen que tot allo que existeix primordialment té cos i
que fora d'aixo no existeix res d'allo que uns anomenen invisible
(aópa~oq)i que altres anomenen "incorpori" (aoópa.so~)»'O7. ttE1 Déu
dels Estoics, diu més endavant, pel fet que és corpori, quan té lloc la
conflagració universal, conté l'entera substancia com a principi hegemonic; quan, en canvi, té iloc l'ordenació de I'univers, esdevé una part
d'aquella. Car aquests filosofs no han estat capacos d'elucidar la noció
natural de Déu com a absolutament incorruptible, simple, incomponi-

ble i indivisible)) lo*. En efecte, «els filosofs del Portic diuen que periodicament té lloc una conflagració de l'univers i a continuació una nova
ordenació, completament semblant a l'ordenació precedent)) ]O9. «Un
cop ha prevalgut l'element que ells consideren més potent que els altres,
tindra lloc la conflagració en que tots els éssers seran transformats en
foc» "O.
El sistema del Portic és un sistema monista i panteista. Joseph
Moreau l 1 l ens en dóna aquesta definició: «El monisme estoic troba en
la representació del pneuma, d'un cos subtil i dotat de forca interna, el
mitja per resoldre l'oposició dualista de la materia i de l'esperit; més
encara, són els graus de tensió d'aquesta forca els que, de l'existencia
bruta a l'activitat raonable, donen lloc a una jerarquia dins les modalitats de l'éssen). L'ús indiscriminat d'aquest t e m e tant entre els eclesiastics com entre els gnostics ha donat peu a fer que Cels an-ibés a la
conclusió que «quan nosaltres diem que "Déu és Esperit", en aixo no
ens diferenciem en absolut dels Estoics entre els Grecs, els quals afirmen que Déu és un esperit que tot ho penetra i que ho abraca tot en el1
mateix)) Il2. Aquesta reducció del cristianisme al monisme estoic per
part de Cels no comporta, com molt bé puntualitza Carl Andresen lI3,
una crítica malvolent de la metafísica del Portic per part del platonic
Cels. Al contrari, ens fa veure quina opinió es forjava un paga de la
concepció cristiana sobre Déu a partir de la mentalitat popular dels
creients. El mateix Orígenes concedeix que Cels hauria pogut fer-se una
idea equivocada del Déu cristia, en el sentit que «Déu seria un cos, per
naturalesa, i per cert un cos amb forma humana)), per haver-ho sentit a
dir a «gent simple i ingenua, ignorant del sentit pregon del text escripturístic)) Il4. L'Alexandrí faria al.lusió als antropomorfites, als qui situaven el «segons la imatge de Déu» en el cos I l 5 .

9. El tito1 del Peri Archon
Segons la Stoá, els primers principis són de naturalesa corpona
(oopan~&Uyovzq ~ t v a 7t% ha&,), d7aquíque «fins i tot el Verb de

Déu, que davalla fins als homes i fins a les coses més mínimes, no és
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sinó un esperit c o r p o r i ~I l 6 . La coincidencia, a nivel1 de principis, entre
la mentalitat popular de molts eclesiastics i les formulacions materialistes del Portic hauria empes Orígenes a completar amb l'actual Primer
Cicle del Peri Archon el desenvolupament sobre Déu, la creatura
racional i el món que havia exposat a partir de les veritats assegurades
per la tradició apostolica en un primer tractat sobre els Principis de la
fe cristiana, i que actualment constitueix el Segon Cicle.
El títol del Peri Archon respondria, segons aixo, a una doble finalitat: primitivament seria un tractat antiretic, de caire antimarcionita,
basat en una interpretació correcta de les Sagrades Escriptures; en un
segon moment, abordaria el mateix assumpte des d'una perspectiva
més filosofica, amb la intenció de depurar el concepte de Déu i de la
naturalesa racional de qualsevulla connotació corporia. A manera
d'excurs, en un tercer moment, hauria intentat sospesar el pro i el
contra d'un estat final absolutament incorpori dels éssers racionals,
tenint en compte, d'una banda, els pressuposits metafísics que emanen
de la consideració de Déu com a f i últim summament immaterial i, de
l'altra, les dades bíbliques sobre la resurrecció dels cossos.
Així, doncs, com ja s'ha dit, un cop redactats per separat els dos
Cicles i després d'haver-los fusionat en un sol volum encapcalat per un
Prefaci en el qual s'havien incorporat les qüestions discutibles al costat
de les veritats de fe, atesa la importancia que el tema de la corporeitatl
incorporeitat havia anat adquirint i tenint en compte els afegitons
relatius a l'estat final dels éssers racionals, s'imposava la redacció d'una
uva~~cpahaíoot~
en que es reprengués la tractació dels tres principis de
la trilogia des de la nova perspectiva aportada pels desenvolupaments
posteriors.
No es tracta, doncs, de tres estadis d'un mateix curs impartit per
Orígenes a diverses tongades en 1'Escola d'Alexandria, sinó d'una obra
unitaria en la qual s'han anat dipositant, formant estrats, les successives consideracions sobre els primers principis que Orígenes ha empres
a fi de donar una resposta coherent tant a les especulacions gnostiques
que tendeixen a dissociar-los (diteisme elitista), com a les creences
populars que tendeixen a confondre'ls (panteisme materialista).
10. Distancia abissal entre Orígenes i Plató malgrat
la terminologia comuna

Malgrat que Orígenes recolzi en la terminologia tan acuradament
elaborada pel platonisme sobre l'omnímoda incorporeitat de Déu i
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sobre la seva absoluta transcendencia fins i tot per damunt del Món de
les Idees o dels inteleligibles, en els continguts que 1'Alexandrí atorga
tant a la naturalesa de Déu com al Món intel.ligible va molt més enlla
dels que Plató els assignava.
Les categories transcendentals del platonisme li permetien de superar el cras antropomorfisme que imperava en els creients i en la majoria
d'eclesiastics:
«En efecte, quan diem que el Déu de l'univers és Ment o que esta
per damunt de la Ment i de la Oiida, ja que és simple i invisible i
incorpori (voUv zoíwv !) ~ X É K E VOU
~ V ~~ ao iw í q Myovzq ~ivai.
an3LoOv
~ aaópazov
i
~ a&oópxzov
i
zov zhv dhov fi~óv),volem dir amb aixo que
només aquel1 que hagi esdevingut "segons la imatgen d'aquella Ment
podra comprendre Déu "'.»
Segons Orígenes, mentre Déu es 1'Absolut transcendent, el Fill
Unigenit personifica el Món de les Idees i el fa «intel.ligible» als éssers
racionals en la mesura en que deixen de banda la imatge del Terrenal i
es revesteixen de la Imatge de Déu, del Verb i de la Saviesa. Les
categories són filosofiques, manllevades del platonisme mitja
els
continguts són bíblics. Plató li forneix el marc categorial que li permetra d'enquadrar en un sistema coherent les dades escripturístiques
degudament purificades de tot antropomorfisme.
On més clarament es pot apreciar la distancia abissal que separa la
teologia origeniana de la dels platonics és en la teoria del coneixement.
Cels addueix una afirmació lapidaria de Plató i la comenta servint-se
d'un esquema escolar en que es retroben les tres vies d'Albinos:
«Cels, diu Orígenes, cita l'afirmació del Timeu: "Descobrir l'autor i
el pare d'aquest univers és laboriós, i un cop descobert, és impossible
de dir-ho a tothom". Tot seguit afegeix: Vegeu, doncs, com els intkrprets de Déu i els filosofs cerquen la via de la veritat, i com Plató sabia
que era impossible a tothom de caminar-hi. Pero com que els savis
l'han trobat a fi que nosaltres adquirim una certa noció de l'Ésser
innominable i Primer que el manifesti, sigui per la síntesi que és
superior a les altres coses, sigui per l'analisi a partir d'elles, sigui per
analogia, us vuli ensenyar 1'Esser que altrament és inefable H9.»
Es tracta, com molt encertadament comenta Carl Andresen I2O, de
les tres vies dlAlbinos, la via d'eminencia, la de negació i la de l'analogia. Orígenes respon negant que la naturalesa humana sigui suficient
per adquirir el coneixement de Déu:
((Nosaltres retenim que la naturalesa humana no és de cap de les
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maneres autosuficient per cercar Déu i per descobrir-lo netament,
líevat que sigui ajudada per Aquel1 que hom cerca. És descobert, en
canvi, per aquells que reconeixen que, després d'haver fet el que
podien, tenen necessitat d'ell. El1 es manifesta als qui el1 jutja raonable
de deixar-se veure, en la mesura en que és naturalment possible a Déu
de ser conegut per l'home i a l'anima de l'home de coneixer Déu mentre
es troba en el tos.»
Orígenes fa recurs a la teoria de la participació gratuita de la
divinitat l 2 I o, el que ve a ser el mateix, a la teoria de la divinització de
la creatura racional mitjancant la comunicació de 1'Espent Sant. És la
tematica que hem desenvolupat en la monografia sobre El dinamismo

trinitario en la divinización de los seres racionales según Origenes
(Roma 1970). El pas del coneixement racional, propi del Verb encarnat, al coneixement sapiencia1 propi del Verb-Saviesa només és possible després que la creatura ha adquirit les qualitats de 1'Esperit de Déu.
Es compren, ara, per que Orígenes ha mostrat tant d'interes a depurar
la categoria bíblica d'«Esperit» de qualsevulla connotació corpbria. Es
tracta ni més ni menys del nou substrat que capacita la creatura
racional per al coneixement connatural de Déu.
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