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CARTEA I

luprins

in continuare, este redat cuprinsul primei cdrli a

Respingerii tuturor ereziilor

Ne propunem si infig$im dogmele filosofilor naturaligti

5i si aritim cine sunt ace;tia, si facem cunoscute dogmele fi-

losofilor morali ;i si aritim cine sunt ei; iar in al treilea rind,

si dim la iveali dogmele logicienilor gi si dezviluim cine sunt

acegti logicieni.

Printre filosofii naturaligti se numiri Thales, Pitagora,

Empedocle, Heraclit, Anaximandru, Anaximene, Anaxagora,

Archelaus, Parmenide, Leucip, Democrit, Xenofan, Ecphantus

gi Hippo.

Dintre filosofii morali ii putem menliona pe Socrate,

discipolul fizicianului Archelaus, ;i pe Platon, discipolul lui

Socrate. Acest ginditor a combinat trei sisteme fiIosofice.

Printre logicieni, il gisim pe Aristotel, discipolul lui

Platon. El a sistematizat arta dialecticii. Dintre stoici ii men-

gionim pe Chrysippus gi Zeno. insi Epicur a avansat opinii

aproape contrare tuturor filosofilor. Pyrrho a fost un acade-

mician; acest ginditor a susfinut ci toate lucrurile sunt de

nein;eles. Brahmanii, printre indieni, druizii, printre celgi, ;i
Hesiod s-au dedicat preocupirilor filosoflce.



RESPINGEREA TUTUROR EREZIILOR

Prolog

Motivele care stau la baza respingerii ereziilor; demascarea

misterelor antice ; planul lucrdrii; deplindtatea respingerii

ereziilor; valoarea acestui tratat pentru generaliile viitoare

Nu trebuie si ne scape din vedere nicio plismuire a celor

ce trec drept filosofi printre greci. Cici pini ;i dogmele inco-

erente ale acestora par demne de crezare din pricina nebuniei

excesive a ereticilor; acegtia, intrucit au pistrat ticerea ;i
gi-au tiinuit misterele lor inefabile, au fost socotili de multri

oameni ca fiind adoratori ai lui Dumnezeu. Cu o alti ocaziel,

noi am infigigat pe scurt inviliturile lor, dar nu le-am pre-

zentat in aminunt, ci doar le-am respins printr-un rezumat

ferm; gi nici nu am considerat necesar si scoatem la lumini
doctrinele lor secrete2, pentru ci am intenfionat si explicim

dogmele lor prin enigme, astfel incat si ii facem si se ru;ineze,

;i prin divulgarea acestor mistere si ii acuzim de ateism,

astfel incit si renunle intr-o oarecare misuri Ia opinia lor

nerezonabili gi la incercarea lor profani.

Dar pentru ci vid ci nu s-au ruginat de smerenia noastri

gi nu au |inut seama de faptul ci Dumnezeu, pe care ei il
blasfemiazi, este indelung ribditor, a;teptand ca ei si se ci-
iasci sau si stiruiasci in gregeali ;i si fie condamnafi, sunt

nevoit si dau curs intenliei mele de a da la iveali misterele

lor. Aceste (mistere) sunt dezviluite (aspirantului) la iniliere

dupi ce acesta urmeazi in prealabil o perioadi de pregitire; ;i

lAceasti afirmafie demonstreazi ci nu Origen este autorul, ci Epiphanius,
cel care a scris un tritat amplu despre erezii, apirut 9i intr-o varianti pre-
scurtati.

2 Adici misterele lor ezoterice, destinate doar citorva ale'i, spre deo-

sebire de doctrinele exoterice, menite si aibi o circulafie mai largi.
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dupi ce il fac si devini blasfemiator la adresa lui Dumnezeu,

gi dobindesc deplini stipinire asupra lui, ei urmiresc si vadi

daci i;i doregte cu neribdare si-i fie descoperite cele figi-
duite. Iar apoi, dupi ce l-au pus Ia incercare pentru a vedea

daci este inrobit picatului, iI inifiazi, ficindu-l si intre in po-

sesia lucrurilor nelegiuite. insi mai intii il leagi cu iurimint,
ca nu cumva si divulge misterele ;i si le comunice unei alte

persoane pini ce aceasta nu a trecut printr-o incercare ase-

minitoare, de;i atunci cind li se transmite doctrina i;i dau

seama ci nu era nevoie de niciun iurimint. Cici cel ce incu-

viinfa si se supuni purificirii necesare, ;i astfel si primeasci

misterele desivir;ite ale acestor oameni, atat prin actul in
sine, cit 5i in faga propriei sale con;tiinfe, se simfea dator si

nu le divulge altora; cici daci ar fi spus vreodati astfel de lu-

cruri nelegiuite cuiva, nici micar nu ar mai fi fost socotit cI

face parte dintre oameni, ;i nici nu ar mai fi fost vrednic si

priveasci lumina, intrucit nici animalele necugetitoare nu ar

fi in stare de o asemenea grozivie, ata cum vom explica atunci

cdnd vom ajunge si ne ocupim de astfel de chestiuni.

$i intrucit ratiunea ne indeamni si pitrundem in miezul

narafiunii, nu vom mai pistra tlcerea, ci, prezentdnd cu mi-

nugiozitate dogmele cdtorva ;coli, vom trata totul firi nicio

reginere. Atadar, socotim necesar, chiar cu riscul de a prelungi

cercetarea noastri, si nu ne dim inapoi de la nicio osteneali;

cici atunci vom privi intr-o lumini clari ritualurile clan-

destine ale acestor oameni gi orgiile secrete pe care acettia le

transmit inigiagilor. Dar pe acestea nu le va respinge altcineva

decit Duhul Sfant mo;tenit de Biserici, pe care apostolii, care

l-au primit pentru prima oari, l-au transmis celor ce au crezut

cu adevirat. insi noi, care suntem urma;ii lor ;i care suntem
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pertati la acest har, ;i la inalta preofie, gi la transmiterea in-
vigiturii, ;i care suntem apiritori renumigi ai Bisericiit, nu

trebuie si ne pierdem vigilen;a sau si ne dovedim dispu;i si
renunfim la dreapta invilituri. $i chiar daci am munci firi
a precupefi nicio firimi de energie a trupului sau a sufle-
tului, noi nu vom osteni niciodati in incercarea noastri de a

oferi ceea ce se cuvine Bineficitorului nostru Dumnezeu. $i
nu il vom putea rispliti in chip potrivit decit daci ne vom
feri si devenim delisitori in privinfa increderii pe care ne-a

acordat-o, ;i daci vom avea griji si profitim de aceasti posi-

bilitate deosebiti, ;i daci vom da tuturor firi du;minie ceea

ce primim de la Duhul Sfint, ;i daci vom aduce la lumini,
prin respingerea noastri, nu chestiuni striine de subiectul
abordat, ci toate acele lucruri pe care adevirul le-a primit
prin harul Tatilui spre folosul omului. $i pe acestea le vom
vesti netulburafi, ilustrindu-le cu argumente ;i mirturisin-
du-le prin inscrisuri.

A;adar, pentru a vidi faptul ci acegtia sunt atei, a;a cum

am spus deja, atdtin ceea ce prive;te credingele, cit;i modul (de

a aborda o problemi), ;i pentru a arita de unde provin incer-

cirile lor de teoretizare, ;i cum s-au striduit si-;i niscoceasci

dogmele neluAnd in seami nimic din Sfintele Scripturi - firi a

pistra mo;tenirea sfingilor, ;i aruncindu-se cu capul inainte
in aceste pir'eri -, ci formulindu-;i principiile din ingelep-

ciunea grecilor, si din concluziile celor care au pus bazele unor
sisteme fllosofice, ;i din aga-zisele mistere, gi din capriciile as-

trologilor, este de preferat, in primi ins(anti, ca, explicind
pirerile filosofilor greci, si ii convingem pe cititorii nogtri
ci acestea sunt mai vechi decit aceste erezii, ;i ci meriti mai

lAcest pasai este citat de cei ce contesti calitatea de autor a lui Origen pe
motiv ci acesta nu a fost niciodati episcop al Bisericii. Totuti, nu este foarte
clar daci aceste cuvinte se referi exclusiv la funclia episcopali.
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mult respect in privinga pirerilor pe care le au despre divi-
nitate;in al doilea rind, trebuie si comparim fiecare erezie cu

sistemul fiecirui ginditor, pentru a arita ci primul susEinitor

al ereziei gi-a insugit aceste incerciri de teorii gi le-a folosit in
avantajul siu, iar apoi, impulsionat de ele, gi-a fiurit propria

doctrini. Este indiscutabil ci aceasti intreprindere este labo-

rioasi gi necesiti o documentare ampli. insi nici noi nu vom

precupeli niciun efort; cici in cele din urmi, aceasta va fi o
sursi de bucurie, la fel ca in cazul unui atlet care ci;tigi cu

multi stridanie cununa de lauri, sau al unui negugitor care

dupi ce navigheazi pe o mare agitati aduni avere, sau al unui

gospodar care se bucuri de roadele dobindite cu sudoarea

frungii, sau al unui profet care este mustrat gi ocirit, dar care

vede ci profefiile sale se implinesc.

I-ainceput, agadar, vom arita cine a fost acela dintre greci

care a enunlat principiile filosofiei naturale. Cici mai ales din

acestea gi-au luat pe fur$ ideile cei care au niscocit aceste

ereziil, ata cum vom dovedi ulterior, atunci cdnd vom aiunge

si le comparim unele cu altele. Atribuind fiecirui filosof pro-

eminent propriile sale dogme, ii vom expune public pe ace;ti

eretici in toati goliciunea lor.

tapitolul I

Thales; fizica;i teologia sa; fondatorul astronomiei grece;ti

Se spune ci Thales din Milet, unul din cei ;apte infelepfi,

a fost primul care a incercat si alcituiasci un sistem de fi-

-

tscriitorii marcanqi care s-au referit la ereziile timpurii sunt lrineu,
in secolul al ll-lea; Hipolit, discipolul siu, in secolul al III-lea; Philastrius,
Epiphanius gi Sf. Augustin, in secolul al IV-lea. Vezi in acest sens cartea lui
dr. Burton, Inquiry into the Heresies of the Apostolic Age, referitoare Ia ereziile
perioadei apostolice qi post-apostolice.
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losofie naturali. Acesta a spus ci apa este principiul tuturor

lucrurilor, dar gi sfirgitul acestora; cici toate lucrurile care

existi s-au solidificat din ea gi apoi s-au dizolvat din nou, gi

toate sunt susfinute de ea; de aceea se produc cutremure, vir-
tejul vinturilor gi migciri ale curengilor de aer; gi nu numai ci
lucrurile sunt create, dar ele se afli gi intr-o stare de curgere,

corespunzitoare cu natura cauzatorului inijial al creaEiei;

iar aceasti cauzi este divinitatea, ce nu are nici inceput, nici

sfirgit.
Acesta, fiind preocupat de o ipotezi bazati pe studierea

stelelor, a devenit primul profesor al Greciei in privinga

acestui tip de invigituri. $i privind citre cer, suslinind ci
studiazi cu atenfie obiectele ceregti, a cizut intr-o fintini;
;i o oarecare servitoare, pe nume Tratta, a remarcat ironic ci
acesta, pe cAnd privea la lucrurile din cer, nu gtia ce se afli la
picioarele sale. Iar el a triit pe wemea lui Cresus.

tapirolul II

Pitagora; cosmogonia sa; regulile sectei sale; descoperirea fi'
ziognomiei; filosofia numerelor; sistemul sdu ile transmigralie
a sufletelor; Zaratas despre ilemoni; de ce Pitagora a interzis

mdncatulfasolei; moilul de viapdadoptat de iliscipolii sdi

Dar a mai existat, nu departe de aceste timpuri, o filosofie

creati de Pitagora (despre care spun unii ci era din Samos),

care a fost numit Italian-ul, deoarece Pitagora, fugind de

Polycrates, regele din Samos, gi-a stabilit regedin;a intr-un orag

din Italia, ;i acolo ;i-a petrecut ultimii ani de viaqi. Iar cei care

i-au continuat doctrina nu s-au abitut prea mult de la opiniile
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sate. $i acest om, incepind si cerceteze fenomenele naturale,

a combinat astronomia cu geometria;i muzica. $i astfel a pro-

clamat faptul ci Divinitatea este o monadi; ;i familiarizindu-se

cu natura numirului, a afirmat ci lumea cinti, ;i ci sistemul

siu corespunde cu armonia, ;i ci a descompus migcarea celor

gapte stele in ritm ;i melodie. $i fiind uimit de organizarea

intregului edificiu, el a cerut discipolilor sii ca mai intii si

pistreze ticerea, ca gi cum ar fi ni;te persoane venite in lume

gi inijiate in secretele universului; apoi, cind pireau a cu-

noa;te in suficienti misuri modul siu de a preda doctrina,

gi cind puteau si filosofeze riguros cu privire la stele 9i la

naturi, atunci, considerindu-i puri, le-a impus si vorbeasci.

Acest om gi-a impirEit discipolii in doui ordine, pe primul

numindu-l ezoteric, iar pe al doilea, exoteric. $i primilor le-a

incredinlat doctrine mult mai avansate, pe cind celorlalgi le-a

dat o instruire modesti.

$i se ocupa gi de magie - dupi cum se spune - ;i des-

coperise el insu;i arta fiziognomiei, avind la bazi anumite

numere gi misuri, spunind ci ele cuprind principiul fllosoflei

aritmetice printr-o compozifie realizati dupi aceasti ma-

nieri. Primul numir a devenit principiul suPrem, care este

unu, indefinibil, de neinfeles, cuprinzind in el insu;i toate

numerele care, in conformitate cu pluralitatea, pot continua

pini la infinit. Dar monada primi a devenit principiu al nu-

merelor potrivit substanfei, care este o monadi masculini,

ce di nagtere (precum un pirinte) tuturor celorlalte numere.

in al doilea rind, diada este un numir feminin, care mai este

numit de matematicieni termen par. in al treilea rind, triada

este un numir masculin. Iar acesta a fost considerat de ma-

tematicieni ca fiind impar' $i la toate acestea se mai adaugi
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tetrada, un numir feminin; ;i acesta este numit par, pentru
ci este feminin.

Prin urmare, toate numerele derivate din gen sunt in
numir de patru; dar numirul este genul nedefinit, din care

este alcetuit, in conformitate cu ele, acest numir perfect,
adici decada. Cici unu, doi, trei, patru devin zece, daci fi-
ecare numir i;i pistreazi in esengi propria valoare. Pitagora

a afirmat ci acesta este quaternionul sacru, sursa naturii
vegnice, care are, ca si spunem ata, ridicini in el insugi; ;i
ci din acest numir i;i trag principiul suprem toate celelalte

numere. Cici unsprezece, doisprezece ;i celelalte numere
se impirtigesc din existenga numirului zece. Din aceasti
decadi, care este numirul perfect, fac parte patru diviziuni,
gi anume numirul, monadar, pitratul ;i cubul. Iar legiturile
gi amestecurile acestora se realizeazi, in conformitate cu

natura, pentru generarea unei cregteri care si desivir;easci
numirul productiv. Cici atunci cdnd pitratul se multiplici in
el insu;i, rezulti un bicuadrat2. Dar cind pitratul este multi-
plicat in cub, rezultatul este produsul dintre un pitrat gi un
cub3; iar cind cubul se multiplici in cub, rezulti produsul a

doui cuburi4. A;a ci toate numerele din care se nasc numerele
existente sunt ;apte, gi anume: numirul, monada, pitratul,
cubul, bicuadratul, cubul-cuadratic ti cubul-cub.

Acest filosof a mai spus ci sufletul este nemuritor ;i ci
acesta continui si existe in trupuri succesive. Pentru care

' Ett. 
"*b.+robabil, 

de ,,monada numir,,. pentru pitagora si pentru
Leibniz, cel care l-a imitat, monada reprezenta cea mai inalti geneializare a
numirului, o nogiune abstracte corespunzitoare cu ceea ce numim esengi, fie
ci este vorba de materie sau de spirit.

2 Puterea a patra, pitratul unui pitrat, (ar), = a4. (N. tr.)
t (a')3 = au. (N. tr.)
'(a')' = a'. (N' rr.)
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motiv a afirmat ci inainte de era troiani el a fost Aethalidesl,

iar in epoca troiani a fost Euphorbus, iar mai apoi Hermotimus

din Samos, ;i dupi el Fyrrhus din Delos; 9i in al cincilea rind,

Pitagora. Iar Diodorus Eretrianul ;i Aristoxenus muzicianul,

susfin ci Pitagora a mers la Zaratas Caldeanul2, 9i acesta i-a

explicat ci existi doui cauze originare ale lucrurilor, tatel ti
mama, iar tatil este lumina, pe cind mama este intunericul; 9i

ci pirfile ce aparlin luminii sunt fierbintele, uscatul, ugorul,

luminosul gi repedele; dar cele ce aparlin intunericului sunt

recele, umedul, greul, lentul; ;i ci din toate acestea' adici din

femeie gi din birbat, este alcituiti lumea. Dar lumea, spune

el, este o armonie muzicali; de aceea soarele realizeazi un

circuit in conformitate cu armonia.

in ceea ce prive;te lucrurile create din pimint ;i sistemul

cosmic, ei sus;in ci Zaratass face urmitoarele afirmalii: ci

existi doi demoni, unul ceresc, iar celilalt pimintesc; iar cel

pimintesc trimite in sus ceea ce produce pimintul, iar acest

lucru este apa; iar cel ceresc este un foc care se impirtigegte

din natura aerului, fierbinte ;i rece. $i el spune ci niciunul

dintre acettia nu distruge ;i nu piteazi sufletul, cici acestea

constituie substanla tuturor lucrurilor.

- 
' sr" rrrffi,ndides, unul din fiii lui Hermes, care a fost mesager al ar-

sonautilor: se sDune ci nu uita niciodati nimic. De aceea, sufletul siu i'i amintea

ie migra$ile succesive prin trupurile lui Euphorbus, Hermotimus, Pyrrhus 9i
Htagira. (Vezi Oi ogetre,Wefile, cartea VIII., caP. I. sec. al IV{ea)

2 Zaratas este un alt nume pentru Zoroastru.
rZaratas, sau zoroastru, este un nume generic prin care orientalii ficeau

referire la filosofi, pentru ci indiferent in ce zoni a Asiei locuiau, acegtia atri-
buiau sistemele loi speculative lui Zoroastru. Se vorbegte de-nu mai pugin

de sase indivizi cu acelasi nume. Arnobius (contr. Gentes.,l.52) menlioneazi
p"tiu, o, caldeean, un bactrian, un pamfilian ;iu armean' Pliniu menEio-

neazi un al cincilea, originar din Proconnesus (Nat' I[ist', )OO( 1)' in timp ce

Apuleius Qloriita, II.15) face trimitere la un al gaselea Zoroastru, niscut in
S"bilotr, ;i .orrte-po.an cu Pitagora; este vorbi. evident de cel la care face

aluzie gi Hipolit.


