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Sfântul Vasile cel Mare 
în þinuturile româneºti

A desfãºurat o frumoasã  activitate 
misionarã în Scytia Minor (Dobrogea de 
azi), Dacia Carpatica (sudul Moldovei ºi 
rãsãritul Munteniei de azi).

Sfântul Vasile cel Mare era rudã ºi 
prieten cu Junius Soranus, guvernatorul 
ºi comandantul militar al Scytiei Minor. 
I-a cerut acestuia sã-i trimitã în Cezareea  
moaºtele Sfântului Sava de la Buzãu 
(mort ca martir la 12 aprilie 372), înecat 
în râul Buzãu. 

În  ep is to le le  sa le  adresa te  
guvernatorului sau episcopului de 
*Anul 2009 este declarat de Sfântul Sinod al Bisericii 
Ortodoxe Române an comemorativ-omagial al 
Sfântului Vasile cel Mare ºi al tuturor Sfinþilor 
Capadocieni.
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Tomis, Bretanion, Sfântul Vasile îºi aratã 
admiraþia pentru tãria credinþei trãitã de 
strãmoºii noºtri de la Dunãre ºi Mare.

Primele obºti monahale de la noi  au 
fost organizate de ucenici ºi urmaºi ai 
Sfântului Vasile cel Mare dupã regulile 
sale monahale.

Ca urmare a legãturilor sale cu  
pãmântul nostru strãbun, Patriarhia de 
Constantinopol emite actul sinodal datat 
pe 10 octombrie 1776 ca Mitropolitul 
Ungrovlahiei (cu reºedinþa la Bucureºti), 
sã poarte ºi titlul onorific de „Locþiitor al 
Tronului episcopal din Cezareea 
Capadociei”. Din anul 1925, acest titlu 
este purtat de Patriarhul Bisericii 
Ortodoxe Române.
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Cuvânt cãtre tineri

Cum pot întrebuinþa cu folos 
literatura scriitorilor eleni

I
Multe sunt, copiilor, pricinile care 

mã îndeamnã sã vã vorbesc despre 
lucrurile pe care le socot cele mai bune ºi 
le cred a vã fi de folos de le veþi urma. 
Vârsta pe care o am, multele încercãri 
prin care am trecut ºi participarea din 
destul ºi la bucuriile ºi la neplãcerile 
vieþii, dascãli în multe privinþe, m-au 
fãcut sã am experienþa lucrurilor ome-
neºti, aºa cã sunt în stare sã arãt ºi celor 
care acum îºi încep viaþa care-i cea mai 
* Text preluat din Sfântul Vasile cel Mare, Scrieri, 
partea I, colecþia Pãrinþi ºi Scriitori Bisericeºti, vol. 17, 
Editura Institutului Biblic ºi de Misiune al Bisericii 
Ortodoxe Române, Bucureºti, 1986, p. 566-582
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bunã cale.
Prin înrudirea de sânge, sunt pentru 

voi îndatã dupã cei ce v-au nãscut ºi vã 
iubesc tot atât de mult ca ºi pãrinþii 
voºtri. ªi, dacã nu cumva mã înºel în 
privinþa voastrã, cred cã, uitându-vã la 
mine, nu veþi dori pãrinþii, iar dacã veþi 
primi cu plãcere cele ce vã voi spune, 
veþi face parte din ceata a doua a celor 

1lãudaþi de Hesiod ; iar dacã nu, n-am sã 
vã spun ceva neplãcut, ci am sã vã rog sã 
vã amintiþi de versurile în care acela 
spune:

«Cel mai bun este omul care, prin el 
însuºi, ºtie ce trebuie sã facã;

Bun este ºi acela care urmeazã celor 
spuse de alþii;

Dar cel care nu-i în stare nici de una, 
1 Hesiod, poet grec (sec. VIII î.d.Hr.), autorul poemelor 
didactice: Lucrãri ºi zile ºi Teogonia.
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2nici de alta, în toate-i nefolositor» .

II
Sã nu vã minunaþi, dar, dacã vã spun 

cã, prin propria mea cercetare, am gãsit 
ceva mai bun pentru voi, care frecventaþi 
în fiecare zi pe profesori ºi sunteþi în 
legãturã cu bãrbaþii celebri din vechime 
prin scrierile pe care aceºtia le-au lãsat. 
Tocmai pentru aceasta vin sã vã 
sfãtuiesc.

Cã nu trebuie sã daþi cu totul acestor 
bãrbaþi cârma minþii voastre, cum aþi da 
cârma unei corãbii, ºi nici sã-i urmaþi 
oriunde v-ar duce, ci sã primiþi de la ei 
atât cât vã este de folos ºi sã ºtiþi ce 
trebuie sã lãsaþi la o parte.

Aºadar, începând de aici, vã voi 
spune care sunt învãþãturile ce trebuie 
2 Lucrãri ºi zile, 293—297.
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lãsate la o parte ºi cum le putem deosebi.
Noi, copiilor, gândim cã viaþa 

aceasta omeneascã n-are absolut nici o 
valoare ºi nici nu socotim ºi nici nu 
numim în general bine ceea ce se 
sfârºeºte în aceastã viaþã pãmânteascã. 
Nici slava strãmoºilor, nici puterea 
trupului, nici frumuseþea, nici mãreþia, 
nici cinstea datã de toþi oamenii, nici 
chiar demnitatea de împãrat, în sfârºit, 
nimic din cele ce pot fi numite mari de 
oameni nu le socotim vrednice de dorit ºi 
nici nu admirãm pe cei ce le au, ci, prin 
nãdejdile noastre, mergem mai departe ºi 
facem totul pentru pregãtirea altei vieþi. 
Susþinem cã trebuie sã iubim ºi sã 
urmãrim din toatã puterea cele ce ne pot 
ajuta la pregãtirea celeilalte vieþi, iar pe 
cele care nu þintesc spre viaþa aceea, sã le 
trecem cu vederea, ca fãrã de valoare. 
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Care este aceastã viaþã, unde este ºi cum 
o vom trãi sunt întrebãri la care n-am sã 
rãspund acum, pe de o parte, pentru cã 
ne-ar depãrta de subiectul de faþã, iar pe 
de altã parte, pentru cã ar trebui sã am 
ascultãtori mai în vârstã decât voi. Poate 
cã v-aº arãta-o îndeajuns spunându-vã 
atât numai cã, dacã cineva ar aduna cu 
mintea ºi ar strânge la un loc toatã 
fericirea de când existã oameni, ar gãsi 
cã nu poate fi egalatã nici cu cea mai 
micã parte din bunãtãþile acelei vieþi, ci, 
mai mult, toate bunurile din aceastã lume 
sunt mai prejos ca valoare decât cel mai 
mic dintre bunurile celeilalte lumi; ºi 
sunt tot atât de departe unele de altele pe 
cât este de departe umbra ºi visul de 
lucrurile reale. Dar, mai bine spus, ca sã 
mã folosesc de un exemplu mai potrivit, 
pe cât este mai de preþ tuturora sufletul 
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decât trupul, pe atât este ºi deosebirea 
dintre cele douã vieþi. Spre viaþa aceasta 
ne conduc Sfintele Scripturi, care ne 
instruiesc cu cuvintele lor pline de tainã.

Dar pentru cã nu-i cu putinþã, din 
pricina vârstei voastre, sã înþelegeþi 
adâncimea cuvintelor Sfintei Scripturi, 
deocamdatã sã ne exercitãm mai dinainte 
ochiul sufletului, ca în umbrã ºi oglindã, 
cu alte învãþãturi, care nu se deosebesc 
cu totul de ale noastre, imitând pe sol-
daþii care fac exerciþii de luptã pe câmpul 
de instrucþie: aceºtia, exersându-ºi 
mâinile ºi picioarele, dobândesc o 
deosebitã dibãcie, aºa cã datoritã 
instrucþiei sunt victorioºi în lupte. 
Trebuie sã ºtim cã în faþa noastrã stã cea 
mai mare luptã din toate luptele, pentru 
care trebuie sã facem totul ºi sã ne 
strãduim, cât ne stã în putinþã, pentru 
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pregãtirea acesteia: trebuie sã stãm de 
vorbã cu poeþii, cu scriitorii, cu oratorii ºi 
cu toþi oamenii, de la care am putea avea 
vreun folos oarecare pentru cultivarea 
sufletului. Dupã cum boiangiii pregãtesc 
mai întâi cu oarecare operaþii obiectul 
care are sã primeascã vopseaua, iar în 
urmã îl coloreazã, purpuriu sau altfel, tot 
aºa ºi noi, dacã voim ca slava binelui sã 
rãmânã tot timpul nedespãrþitã de noi, sã 
ascultãm învãþãturile sfinte ºi de tainã 
dupã ce am fost iniþiaþi mai întâi în 
literatura profanã. Dupã ce ne-am 
obiºnuit sã privim soarele în apã, putem 
sã ne îndreptãm privirile ºi spre lumina 
lui.

Aºadar, dacã existã vreo înrudire 
între aceste douã feluri de învãþãturi, 
cunoºtinþa lor poate sã ne fie de folos; iar 
dacã nu-i nicio înrudire, sã cunoaºtem 
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deosebirea dintre ele, punându-le faþã în 
faþã; ºi nu-i puþin lucru acesta, pentru a 
afla care-i mai bunã.

Cu ce dar sã comparãm pe fiecare 
dintre aceste douã învãþãturi, spre a ne 
face o idee despre ele?

Dupã cum însuºirea proprie a unui 
pom este de a face un fruct bun ºi frumos, 
dar ºi frunzele, care se miºcã pe ramuri, 
dau pomului oarecare podoabã, tot aºa ºi 
cu sufletul: fructul lui este mai cu seamã 
adevãrul; clar nu-i lipsit de frumuseþe 
dacã-i împodobit cu înþelepciunea 
profanã, aºa precum frunzele oferã 
fructului înveliº ºi înfãþiºare frumoasã.

Se spune cã marele Moise, al cãrui 
nume este foarte mare la toþi oamenii din 
pricina înþelepciunii sale, s-a apropiat de 

3contemplarea Celui Ce este   numai dupã 

3 Ieº. 3, 14.
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ce ºi-a exercitat mai întâi mintea cu învã-
4þãturile egiptenilor . Asemãnãtor 

acestuia, deºi în timpuri mai noi, se 
5spune cã ºi înþeleptul Daniil , pe când era 

în Babilon, numai dupã ce a învãþat bine 
înþelepciunea haldeilor s-a apropiat de 
învãþãturile dumnezeieºti.

Am spus, deci, îndeajuns cã nu sunt 
nefolositoare pentru suflet învãþãturile 
profane. De acum înainte vã voi spune 
cum trebuie sã le folosiþi.

Mai întâi sã nu daþi atenþie tuturor 
cuvintelor poeþilor, ca sã încep cu ei, cã 
sunt cu totul deosebiþi în ce priveºte 
învãþãturile lor. 

Când vorbesc de faptele sau 
cuvintele bãrbaþilor buni, sã-i iubiþi ºi  
sã-i imitaþi ºi mai ales sã încercaþi sã fiþi 
ca niºte oameni ca aceia; dar când vor-
4 Fapte 7, 22.
5 Dan. 1, 4.
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besc de oameni rãi, trebuie sã evitaþi 
imitarea lor, astupându-vã urechile, dupã 
cum spun poeþii, tot atât de bine ca ºi 

6Ulise în faþa cântecelor sirenelor , cã 
obiºnuinþa cu cuvintele rele este o cale 
spre fapte. De aceea trebuie sã pãzim cu 
toatã grija sufletul, ca nu cumva, atraºi 
de plãcerea cuvintelor, sã primim, fãrã sã 
bãgãm de seamã, ceva din cele rele, 
întocmai ca aceia care beau otrava 
împreunã cu mierea. Nu vom lãuda, deci, 

6 Homer povesteºte în Cântul XII, 142—200 al Odiseii 
despre o insulã, din apropierea strâmtorii Mesina, care 
era locuitã de sirene. Acestea, prin cântecul lor 
fermecãtor, ademeneau ºi pierdeau pe toþi corãbierii care 
se apropiau de insulã ca sã le asculte cântecul. Ulise, 
pentru a scãpa ºi el ºi echipajul corãbiei sale de vraja 
cântecului sirenelor, la sfatul zeiþei Circe, a astupat cu  
cearã urechile corãbierilor ºi a pus sã fie legat de mâini  
ºi de picioare  de  catarg, ca sã poatã asculta cântecul 
sirenelor, dar sã nu poatã îndrepta corabia spre insulã. 
Numai aºa a scãpat de primejdie.
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pe poeþi nici când spun vorbe de ocarã, 
nici când batjocoresc, nici când 
înfãþiºeazã pe îndrãgostiþi sau pe beþivi, 
nici când spun cã fericirea stã într-o masã 
bogatã ºi în cântece neruºinate; dar cea 
mai puþinã atenþie le vom da când 
vorbesc de zei ºi mai cu seamã când po-
vestesc cã sunt mulþi ºi nu se înþeleg între 
ei. La zei, fratele se rãscoalã împotriva 
fratelui, tatãl împotriva copiilor, iar 
aceºtia la rândul lor duc rãzboi 
neîmpãcat pãrinþilor lor. Sã lãsãm pentru 
actorii de pe scenã adulterele zeilor, 
amorurile ºi împreunãrile lor în vãzul 
tuturora, dar mai cu seamã destrãbãlãrile 

7lui Zeus  corifeul ºi ºeful tuturor zeilor, 
dupã cum spun ei, de care e ruºine sã le 
spui chiar despre animale.
7 Zeus, divinitatea supremã a grecilor — identificat la 
romani  cu  Jupiter — cãsãtorit cu Hera, este tatãl multor 
zei ºi semizei.
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III
Acelaºi lucru am sã-l spun ºi despre 

scriitori; ºi mai ales când scriu pentru a 
face plãcere ascultãtorilor. Nu vom imita 
nici arta de a spune minciuni a oratorilor. 
Cã nici la tribunale, nici în celelalte fapte 
nu se cuvine sã minþim, noi care am ales 
calea cea dreaptã ºi adevãratã a vieþii, 
cãrora prin lege ni s-a poruncit sã nu 
umblãm în judecãþi. Vom primi, însã, 
acele scrieri ale lor în care au lãudat 
virtutea sau au osândit viciul. Dupã cum 
celelalte fiinþe se bucurã numai de 
mirosul sau de frumuseþea florilor, iar 
albinele pot lua din flori ºi mierea, tot aºa 
ºi aici, oamenii care nu cautã în astfel de 
scrieri numai plãcutul ºi frumosul pot sã 
scoatã din ele ºi un oarecare folos pentru 
suflet. Trebuie, deci, ºi voi sã citiþi 
scrierile autorilor profani, aºa cum fac 
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albinele; acelea nici nu se duc fãrã nicio 
alegere la toate florile, nici nu încearcã 
sã aducã tot ce gãsesc în florile peste care 
se aºazã, ci iau cât le trebuie pentru 
lucrul lor, iar restul îl lasã cu plãcere. 
Noi, dacã suntem înþelepþi, sã luãm din 
cãrþi cât ni se potriveºte nouã ºi cât se 
înrudeºte cu adevãrul, iar restul sã-1 
lãsãm. ªi, dupã cum atunci când 
culegem flori de trandafir dãm la o parte 
spinii, tot aºa ºi cu niºte scrieri ca 
acestea; sã culegem atât cât este de folos 
ºi sã ne ferim de ce este vãtãmãtor. 
Aºadar chiar de la început se cuvine sã 
cercetãm pe fiecare dintre învãþãturi ºi sã 
le adaptãm scopului urmãrit, potrivit 
proverbului doric: «potrivind piatra 
dupã fir».

ªi pentru cã trebuie sã ne rânduim 
prin virtute viaþa noastrã ºi pentru cã 
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virtutea este mult lãudatã de poeþi, mult 
lãudatã de scriitori, dar mai mult încã de 
filosofi, trebuie sã dãm mai cu seamã 
atenþie scrierilor unor oameni ca aceºtia. 
Nu mic este folosul sãdirii în sufletele 
tinerilor o oarecare înrudire ºi obiºnuinþã 
cu virtutea, pentru cã din pricina frã-
gezimii vârstei, învãþãturile unor astfel 
de oameni se înfig adânc ºi rãmân pentru 
totdeauna.  Ce oare al tceva sã 
presupunem cã a avut în vedere Hesiod, 
când a compus poemele sale, cântate de 
toþi, dacã nu sã îndemne pe tineri la 
virtute? «Drumul care duce la virtute, a 
spus acest poet, este la început anevoios, 
greu de strãbãtut, plin de multã sudoare 
ºi durere ºi cu urcuº. Din pricina asta nu 
poate oricine pune piciorul pe el, pentru 
cã merge drept în sus, ºi nici sã ajungã cu 
uºurinþã în vârf cel care a pus piciorul pe 
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el. Dar cel ajuns sus poate sã vadã cã 
drumul este neted ºi frumos, cã este uºor 
ºi lesnicios de mers pe el ºi mai plãcut 
decât celãlalt drum, care duce la viciu, pe 
care fiecare îl poate lua îndatã, cã-i este 

8la îndemânã», a spus acest poet . Dupã 
pãrerea mea, Hesiod n-a spus cu alt scop 
aceste cuvinte decât ca sã ne îndemne la 
virtute, sã ne sfãtuiascã sã fim buni ºi sã 
strãbatem calea virtuþii fãrã sã ne 
moleºim în faþa greutãþilor, înainte de a 
ajunge la sfârºit. Dacã un alt scriitor a 
lãudat virtutea la fel cu Hesiod, sã 
primim cuvintele lui, cã ne duc la acelaºi 
scop.

IV
Am auzit pe un bun interpret al 

8 Lucrãri ºi zile, 286—290.
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9scrierilor poeþilor  spunând cã întreaga 
10operã a lui Homer  este o laudã a virtuþii 

ºi cã toatã poezia lui, în afarã de ce este 
secundar, duce la virtute, chiar de pildã 
acolo unde Homer îl înfãþiºeazã pe 

11 12Ulise , generalul chefalenilor , scãpat 
din naufragiu; acela, de cum s-a arãtat, a 

9 S-a  spus  cã acest   «bun  interpret  al  scrierilor  
poeþilor»  ar  fi  profesorul  de retoricã al Sfântului 
Vasile, sofistul Libaniu. 
10 Homer, poet epic grec, a trãit în secolul IX î. d. Hr.; este 
autorul — contestat de unii — al Iliadei ºi Odiseii. 
Tradiþia îl prezintã bãtrîn, mergând din cetate în cetate ºi 
recitind versurile sale.
11 Ulise (la greci: Odisevs), soþul Penelopei, tatãl lui 
Telemac, unul din cei mai celebri eroi ai rãzboiului 
Troiei; curajos, dar prudent, inteligent, dar viclean, sigur 
pe el, este autorul calului troian care a dus la cãderea 
Troiei. Peripeþiile cãlãtoriei întoarcerii în Itaca, care au 
durat zece ani, formeazã subiectul epopeii Odiseea.
12 Locuitorii insulei Chefalenia (astãzi Cefalonia), una 
din insulele din Marea Ionicã
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13inspirat respect fiicei împãratului ; ºi 
poetul n-a socotit cã este ruºinos sã-1 
arate gol, pentru cã îl împodobise cu 
virtute în loc de îmbrãcãminte. Apoi ºi 

14ceilalþi feaci  l-au socotit atâta de 
vrednic, încât toþi, pãrãsind desfãtarea în 
care trãiau, se uitau la el, îi râvneau 
soarta ºi nici unul din ei nu dorea  altceva 
mai mult decât sã ajungã ca Ulise ºi mai 

15ales scãpat din naufragiu . Interpretul 
gândirii poetului spunea cã Homer, în 
aceste versuri, a spus, aproape strigând: 
«O, oamenilor, trebuie sã vã îngrijiþi de 
virtute, care înoatã chiar cu cel 
naufragiat iar când ajunge gol la þãrm îl 
aratã mai vrednic decât fericiþii feaci!». 
ªi într-adevãr aºa este.
13 Nausica.
14 Locuitorii insulei Sheria, identificatã de obicei cu 
insula  Cherchira  (Corfu)
15 Homer, Odiseea, cântul VI
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Bunurile celelalte nu aparþin mai 
mult celor care le au decât celor care 
întâmplãtor le dobândesc pe urmã, 
pentru cã se mutã când ici, când colo, ca 
la jocul cu zarul. Singurul bun care nu se 
pierde este virtutea; rãmâne atât celui în 
viaþã, cât ºi celui cãruia i s-a sfârºit viaþa. 
De aceea mi se pare cã despre bogaþi a 

16spus ºi Solon  cuvintele acestea:
«Dar noi nu vom schimba cu ei
Virtutea pe bogãþie, pentru cã 

virtutea nu pleacã niciodatã,
Pe când averile le are când unul, 

16  Solon, legislator, om de stat, poet ºi filosof, unul din 
cei ºapte înþelepþi ai Greciei (640—558 î.d.Hr.).  
Ajungând arhonde (funcþie la greci), a redeºteptat 
naþionalismul atenienilor, a  uºurat  pe  cetãþenii  sãraci  
de impozite ºi a restabilit armonia în cetate, dând o 
constituþie democratã. Ne-au rãmas fragmente din 
poeziile  sale.
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17când altul dintre oameni» .
Asemãnãtoare cuvintelor lui Solon 

18sunt ºi versurile lui Teognis , în care 
spune cã Dumnezeu - oricine ar fi acela 
pe care-L numeºte Dumnezeu - înclinã 
balanþa între oameni, când într-o parte, 
când în alta, când sã fie bogaþi, când sã 

19nu aibã nimic .
La fel cu aceºti poeþi a filosofat 

despre virtute ºi viciu ºi sofistul Prodicos 
20din Chios . Trebuie sã-i dãm ºi lui 

ascultare, cã nu-i bãrbat de dispreþuit. 

17 Plutarh, Viaþa lui Solon, cap. III (cf. Sommer, p. 90,    
p. 84, nota 1)
18 Teognis, poet grec, nãscut la Megara (sec. VI  î.d.H.). 
Decepþiile din viaþã explicã pesimismul poetului, de la 
care ne-au rãmas mai mult de o mie de versuri.
19 Versul 157 º.u. (cf. Dubner-Lefranc, p. 17, nota 13)
20 Prodicos, sofist grec din Chios (sec. V î.d.H.). A predat 
elocinþa ºi a avut ca discipoli pe Euripide ºi Socrate. 
Platon 1-a pus în dialogul sãu: Protagoras. Lecþiile 
þinute de el i-au adus reputaþie ºi avere.     

24



Cuvintele lui sunt acestea, pe cât mi-aduc 
aminte de ideile lui, cã nu-i ºtiu exact 
cuvintele — ºtiu, însã, cã a scris în prozã, 

21nu în versuri: Pe când Heracle  era tânãr 
ºi avea aproape aceeaºi vârstã ca ºi voi, ºi 
se gândea pe care cale sã apuce, pe aceea 
care prin osteneli duce la virtute sau pe 
cea uºoarã, s-au apropiat de el douã fe-
mei; erau virtutea ºi viciul; cu toate cã 
tãceau, s-a vãzut îndatã, din înfãþiºarea 
lor, deosebirea dintre ele. Una era 
împodobitã cu tot felul de podoabe, ca sã 
arate cã trãieºte în lux ºi cã în jurul ei este 
un întreg roi de plãceri; i-a arãtat, dar, lui 
Hercule acestea ºi-i fãgãduia mai multe 
ca acestea, încercând sã ºi-1 atragã. 
Cealaltã femeie, istovitã ºi slabã, cu 
privirea asprã, i-a spus alte cuvinte; nu   
i-a fãgãduit ceva uºor sau plãcut, ci 
21 Heracle (la greci: Hercule), erou al mitologiei greceºti, 
este fiul lui Zeus. 
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nenumãrate sudori, osteneli ºi primejdii 
pe toatã întinderea uscatului ºi mãrii; iar 
ca rãsplatã a tuturor acestor osteneli, 
dupã spusele lui Prodicos, i-a fãgãduit 
îndumnezeirea. Hercule, în cele din 

22urmã, i-a urmat acesteia .
Aproape toþi scriitorii, renumiþi prin 

înþelepciunea lor, au lãudat, fiecare dupã 
puterea lui, în scrierile lor, mai mult sau 
mai puþin virtutea. Acestor scriitori se 
cade sã le dãm crezare ºi cãutãm sã 
punem în practicã cuvintele lor. Acela-i 
înþelept la care înþelepciunea este întãritã 
de fapte, care nu se mãrgineºte la cuvinte 
«ca cei care se mutã din loc în loc ca 

23umbra» . Socot cã înþeleptul care 
întãreºte prin fapte înþelepciunea sa se 
22 Xenofon (430—355 î.d.Hr.) ne-a pãstrat în Memoriile 
sale aceastã frumoasã alegorie a lui Prodicos despre 
Hercule.
23  Homer, Odiseea, X, 495
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aseamãnã cu un pictor care picteazã 
frumuseþea vrednicã de admirat a unui 
om în aºa fel încât modelul seamãnã 
perfect cu cel înfãþiºat de pictor în tablou. 
A lãuda în public în chip strãlucit virtu-
tea, a þine lungi discursuri despre ea, iar 
în intimitate a prefera plãcerea în locul 
castitãþii ºi lãcomia în locul dreptãþii, 
înseamnã a te asemãna celor ce joacã 
dramele pe scenã. Adeseori aceºtia o fac 
pe împãraþii ºi marii demnitari, dar ei nu 
sunt nici împãraþi, nici mari demnitari, ci, 
mai mult, se întâmplã chiar de nu sunt 
nici liberi. Alte exemple: muzicantul nu 
îngãduie de buna sa voie sã-i fie 
dezacordatã lira ºi nici dirijorul nu 
îngãduie sã aibã un cor care sã nu cânte 
cât mai armonios. ªi fiecare e în 
dezacord cu sine, dacã viaþa nu-i este la 
fel cu cuvintele, ci grãieºte aºa cum 
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24spune Euripide : «Limba a jurat, dar 
25mintea la jurãmânt n-a luat parte»  ºi 

cautã sã parã bun, fãrã sã fie. ªi e culmea 
nedreptãþii, de trebuie sã dãm crezare 

26cuvintelor lui Platon , sã pari drept fãrã 

24 Euripide, poet tragic grec (480-406 î.d.H.). Cele  mai 
celebre din operele sale sunt: Alcestc, Medeea, 
Andromaca, Electra, Hecuba, Ifigenia în Aulida, 
Ifigenia în Taurida, Bacantele.
25 În tragedia Hipolit, versul 608 (cf. Dubner-Lefranc,   
p. 20, nota 12)
26 Platon, filosof grec (428—348 î.d.H.), elevul lui 
Socrate ºi dascãlul lui Aristotel. Autor a numeroase 
lucrãri filosofice scrise în formã de dialog: Criton, 
Fedon, Gorgias, Banchetul, Republica, Legile ºi altele,  
în care Socrate este personajul principal. Filosofia sa   
este idealistã ºi are ca metodã dialectica. Prin  dialecticã, 
adicã prin eliminarea deosebirilor dintre existenþe ºi prin 
descoperirea asemãnãrilor, se ajunge la idei, tipuri pure 
ale fiecãrui grup de existenþe.  Aceste idei au o ierarhie; 
în fruntea lor stã ideea supremã, ideea de bine, 
identificatã cu Dumnezeu. Ideea de bine, principiul   
întregii  existenþe, este pentru lumea ideilor ceea ce  este   
soarele pentru lumea fenomenelor.
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27sã fii .
Sã primim, deci, acele scrieri care 

ne sfãtuiesc spre bine.
Sã nu ne lipsim, însã, nici de folosul 

pe care îl putem avea din faptele mari ale 
bãrbaþilor din vechime, ajunse pânã la 
noi fie prin viu grai, fie pãstrate în 
scrierile poeþilor sau scriitorilor.

De pildã: Un om din piaþã insultã pe 
28Pericle ; acesta nu 1-a luat în seamã; ºi 

asta a þinut toatã ziua; unul îl ocãra fãrã 
cruþare, iar celãlalt nu se sinchisea deloc; 
apoi, când s-a fãcut searã ºi s-a întunecat, 
ºi acela nu voia sã plece, Pericle 1-a 
întovãrãºit cu felinarul pânã acasã, ca sã 
27Republica, Cartea II (cf. Dubner-Lefranc, p. 20,      
nota 14)
28 Pericle (495—429), general, orator ºi om de stat 
atenian, a încurajat artele ºi literele, a împodobit Atena 
cu numeroase monumente strãlucitoare, între care 
Partenonul. Secolul sãu, cel mai strãlucit din istoria 
Greciei, a fost numit secolul lui Pericle.
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nu piardã prilejul de a se exercita în 
29înþelepciune . ªi iarãºi, un altul s-a 

30mâniat pe Euclide din Megara ; 1-a 
ameninþat cu moartea ºi s-a jurat. Euclide 
s-a jurat ºi el cã are sã-1 potoleascã ºi cã 

31are sã-1 facã sã-i înceteze mânia . 
Meritã sã aminteºti niºte pilde ca acestea 
unui om stãpânit de mânie! Cã nu trebuie 
sã dãm crezare celor ce sunt spuse cu 
nesocotinþã în tragedie: «Mânia 
înarmeazã mâna împotriva duº-

2 9  Plutarh,  Viaþa lui  Pericle,  cap.  V (cf .  
Dubner—Lefranc, p. 20, nota 5)
30 Euclide,  filosof grec (450—380 î.d.H.),  discipol al lui 
Socrate.  Dupã moartea lui Socrate s-a retras în Megara, 
unde a pus la dispoziþie capa sa lui Platon ºi altor 
discipoli ai lui Socrate, care pãrãsiserã Atena de teama 
unei persecuþii. Euclide este întemeietorul ºcolii 
filosofice din Megara.
31 Faptul acesta este povestit de Plutarh în lucrarea: 
Dragoste frãþeascã, p. 489 (cf. Dubner—Lefranc, p. 21, 
nota 7).
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32manilor» , ºi mai cu seamã sã nu dãm 
deloc prilej mâniei sã se nascã; iar, dacã e 
greu, atunci, cu ajutorul raþiunii, sã 
punem frâu mâniei, ca sã nu meargã mai 
departe.

V

Dar sã întoarcem iarãºi cuvântul la 
pilde de fapte celebre. Cineva, 
nãpustindu-se asupra lui Socrate al lui 

32 Dubner—Lefranc, p. 21, nota 10, socot cã Sfântul 
Vasile cel Mare sau a citat din memorie greºit versul 84 
din tragedia Resus a lui Euripide, care are acest text: «Cu 
duºmanii nu trebuie sã-þi pierzi vremea în discuþii fãrã de  
folos, ci sã-þi înarmezi mâna», sau a citat un vers dintr-o 
tragedie pierdutã.
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33Sofronisc , îl lovea peste obraz fãrã 
milã. Socrate nu s-a împotrivit, ci 1-a 
lãsat pe cel beat de furie sã-ºi descarce 
mânia, faþa i se umflase de nu i se mai 
vedea din pricina rãnilor. Când acela a 
încetat cu loviturile, se zice cã Socrate   
n-a fãcut altceva decât cã a scris pe 
fruntea lui, ca pe o statuie, numele 
fãptaºului: «Cutare a fãcut-o». Aceasta  

33 Socrate, fiul sculptorului Sofronisc, filosof grec   
(490-399 î.d.Hr.), n-a lãsat nicio scriere, ci ºi-a expus 
învãþãtura sa prin viu grai, cunoscutã din Dialogurile lui 
Platon, din piesa Norii a lui Aristofan ºi din lucrãrile 
despre Socrate ale lui Xenofon (Memorii, Banchetul, 
Apologia lui Socrate). Spre deosebire de filosofii 
anteriori, Socrate priveºte omul ca obiect propriu al 
filosofiei. Deviza lui a fost: «Cunoaºte-te pe tine  
însuþi». Acuzat  cã e  împotriva religiei  statului  ºi  cã 
corupe  tineretul, Socrate a fost condamnat la moarte. 
Prietenii i-au propus sã evadeze, dar a refuzat, spunând 
cã nu vrea sã fie vãzut de strãini proscris, umilit ºi 
condamnat ca duºman al autoritãþii ºi cãlcãtor al legii.
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34i-a fost rãzbunarea .
Pentru cã aceste fapte se aseamãnã 

cu învãþãturile noastre, vã spun cã trebuie 
imitaþi niºte oameni ca aceºtia. Fapta lui 
Socrate se înrudeºte cu porunca: Celui 
care te loveºte peste obraz trebuie sã-i 

35întinzi ºi pe celãlalt . Aºa trebuie sã ne 
rãzbunãm. Fapta lui Pericle sau Euclide 
se aseamãnã cu porunca ce ne învaþã sã 
rãbdãm pe cei ce ne prigonesc ºi sã 
suferim cu blândeþe mânia lor, ºi cu 
porunca aceea care ne cere sã dorim 
duºmanilor noºtri binele ºi nu sã-i 

36blestemãm . Cel care s-a exercitat mai 
dinainte cu aceste fapte nu va mai spune 
cã poruncile evanghelice sunt cu 
neputinþã de îndeplinit.
34 Sf. Vasile a luat aceastã faptã a lui Socrate din Plutarh 
(cf. Sommer, p. 92, p. 44, nota 2).
35 Matei 5, 39.
36 Matei 5, 44.

33



Nu voi trece cu vederea fapta lui 
37Alexandru  care, luând roabe pe fiicele 
38lui Darius , vestite pentru frumuseþea 

lor, nici n-a vrut sã le vadã mãcar, cã a 
socotit cã este o ruºine ca cel care a biruit 

39pe bãrbaþi sã fie biruit de femei . Fapta 
lui Alexandru se aseamãnã cu aceastã 
poruncã evanghelicã: Cel care priveºte 
37 Alexandru cel Mare, fiul lui Filip - regele  Macedoniei,   
discipolul lui Aristotel, s-a nãscut în 356 (î.d.H.) în 
Macedonia ºi a murit în Babilon, în 323 î.d.H. în vârstã 
de 33 de ani, dupã ce supusese toate cetãþile greceºti,   
cucerise Egiptul ºi Fenicia, învinsese pe Darius III ºi 
ajunsese cu oºtirea sa pânã în nordul Indiei. Dar, fiindu-i  
istovitã armata, s-a reîntors în Babilon ºi a cãutat sã-ºi   
organizeze cuceririle sale. Imperiul creat de el, însã, nu 
i-a supravieþuit, cã îndatã dupã moartea sa a fost împãrþit 
între generalii sãi. Cuceririle lui Alexandru au pus 
început perioadei elenistice.
38 Darius  III,  regele perºilor (335—330 î.d.H.),  a  fost 
învins de Alexandru cel Mare în 333 î.d.H. ; în 330 î.d.H. 
a fost ucis de generalii sãi.
39 ªtirea este transmisã  de Plutarh în lucrarea sa: Despre  
curiozitãþi,  p. 522 (cf. Dubner-Lefranc, p. 22, nota 8).
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cu poftã la o femeie, chiar dacã n-a 
sãvârºit cu fapta adulterul, nu-i iertat de 
pãcat, pentru cã a primit pofta în sufletul 

40sãu .
Cu greu se va crede cã se aseamãnã 

întâmplãtor cu învãþãturile noastre fapta 
41lui Clinias , unul din ucenicii lui 

42Pitagora , ºi cã nu le-a imitat cu intenþie.
— Dar ce a fãcut Clinias ?
— Putea sã scape, prin jurãmânt, de 

43o amendã de trei talanþi ; Clinias, însã, a 
plãtit mai degrabã amenda decât sã jure, 
cu toate cã se jura pe drept. Socot cã a 
auzit de porunca aceea care ne opreºte 
40 Matei 5, 28.
41 Clinias, filosof pitagorician (sec. V-IV î.d.Hr.),  
prieten cu Platon.
42 Pitagora, filosof ºi matematician grec (sec. VI  î.d.Hr.),  
fondatorul pitagoreismului, partizan al metempsihozei 
ºi al unei vieþi înalte, austere. Scrierile sale nu s-au 
pãstrat.
43 Un talant valora în jurul a 5.600 franci.

35



44jurãmântul .
Dar sã ne întoarcem iarãºi la cele ce 

spuneam la început. Nu trebuie sã 
primim fãrã deosebire toate învãþãturile 
scriitorilor, ci numai pe acelea care sunt 
folositoare. Cã e ruºinos sã ne ferim de 
mâncãrurile vãtãmãtoare, dar sã nu 
spunem nici un cuvânt de învãþãturile 
care ne hrãnesc sufletul, ci, ca un ºuvoi 
sã târâm ºi sã bãgãm în noi tot ce ne iese 
în cale. Cãpitanul unei corãbii are o 
pricinã de nu lasã corabia în voia 
vânturilor, ci o îndreaptã spre port; 
arcaºul la fel aruncã sãgeata în þintã; tot 
44 Matei 5, 33-37. - Dubner-Lefranc, (p. 23, nota 11) 
comentând textul acesta, spun:  «Negreºit Sf.  Vasile nu 
putea  ignora  cã Clinias  a  trãit  aproape  cu  cinci  se-
cole înainte de Mântuitorul ºi cã Vechiul Testament 
opreºte numai sperjurul. Totuºi, la sfârºit, gãsim 
explicaþia: Sf. Vasile 1-a socotit pe Clinias membru al 
noii ºcoli pitagoriene, care a durat pânã în secolul V al 
erei noastre».
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aºa ºi fierarul ºi lemnarul urmãresc un 
scop în meseria lor. Putem noi oare sã 
rãmânem în urma acestor meºteºugari 
când este vorba sã urmãrim scopul 
nostru? Nu se poate ca meºteºugarii sã 
aibã un scop al muncii lor, iar viaþa 
omeneascã sã nu aibã nici un scop, în 
vederea cãruia trebuie sã facem ºi sã 
spunem totul, dacã nu vrem sã ne 
asemãnãm cu animalele. Dacã am face 
altfel, am fi ca niºte corãbii fãrã lest, 
mintea nu ne-ar sta la cârma sufletului 
nostru ºi-am fi purtaþi în viaþã la 
întâmplare, în sus ºi în jos.

Trebuie sã facem ca ºi cei care se iau 
la întrecere în luptele corp la corp sau, 
dacã vreþi, în întrecerile muzicale; 
aceºtia fac exerciþii în vederea 
întrecerilor ºi a coroanelor care le stau în 
faþã; ºi nimeni din cei care se exerciteazã 
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în lupta corp la corp sau în lupta cu 
pumnii nu face ºi exerciþii de cântat la 

45chitarã sau din flaut. Polidamas  n-a 
fãcut aºa; ci, înainte de luptele olimpice, 
oprea trãsurile din mers ºi prin acest 

46exerciþiu îºi întãrea puterea .
47La fel Milon  nu putea fi miºcat de 

pe un scut uns, ci, cu toate cã era împins, 
rezista tot atât de bine ca ºi statuile legate 

45 Polidamas, atlet din Tesalia (sec. V î.d.H.), cu o forþã 
de uriaº. Se pun pe seama lui multe isprãvi prin care  ºi-a 
arãtat puterea sa, între care ºi aceasta povestitã de 
Sfântul Vasile cel Mare. A pierit zdrobit de o stâncã pe 
care a voit sã o opreascã din cãdere.
46 Pausanias, VI, 5 (cf. Dubner-Lefranc, p. 24, nota 3).
47 Milon, atlet grec nãscut la Crotona (sec. VI î.d.H.),  
învingãtor mai mult de treizeci de ori în întrecerile  
atletice. La bãtrâneþe, vrând sã despice cu mâinile un 
trunchi de copac, care era întredeschis, cele douã pãrþi  
ale copacului ºi-au revenit ºi i-au prins mâinile, 
nemaiputându-le scoate; a rãmas prins acolo ºi a murit 
mâncat de lupi. 
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48cu plumb . ªi, ca sã spun pe scurt, pentru 
aceºti atleþi exerciþiile erau pregãtiri în 
vederea întrecerilor atletice; dacã ar fi 
pãrãsit arena ºi locurile de exerciþiu ºi    
s-ar fi ocupat cu instrumentele muzicale 

49 50ale lui Marsias  sau Olimp , frigienii ar 
mai fi primit, oare, coroane ºi glorie sau 
ar fi fugit, ca sã nu-ºi facã de râs puterea 

51trupului lor? Dar nici Timotei  n-a 
pãrãsit cântarea spre a-ºi petrece timpul 
în locurile de exerciþii atletice, cã n-ar fi 
ajuns sã întreacã pe toþi în muzicã ºi sã fie 

48 Pausanias, VI, 14 (cf. Dubner-Lefranc, p. 24, nota 5).
49 Marsias, muzicant legendar. La un concurs muzical 1-a 
provocat la întrecere pe Apolon. Dupã mai multe zile de  
luptã, a biruit Apolon, care îndatã 1-a agãþat pe Marsias 
de un pin ºi 1-a jupuit de viu.
50 Olimp, muzicant frigian, contemporan cu regele 
Midas (sec. VII).
51 Timotei, poet ºi muzicant grec (447-357 î.d.H.). A 
câºtigat premii  la multe concursuri; a compus o mulþime 
de poeme.
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atât de meºter în arta sa, încât putea, ori 
de câte ori voia, printr-o cântare 
puternicã ºi asprã sã deºtepte mânia ºi 
iarãºi printr-o cântare plãcutã putea s-o 
înfrâneze ºi s-o potoleascã. Se spune cã, 
datoritã muzicii, odatã pe când se cânta 
înaintea lui Alexandru un cântec frigian, 
Alexandru s-a sculat de la masã ºi s-a dus 
la arme; dar s-a întors iarãºi la oaspeþi 

52când s-a schimbat cântarea . Atâta 
putere îþi dã exerciþiul, ºi în muzicã ºi în 
luptele atletice, ca sã-þi atingi scopul.

VI
Pentru cã am amintit de coroane ºi 

de atleþi, trebuie sã vã spun cã atleþii se 
supun la nenumãrate oboseli, ca sã-ºi 
mãreascã prin fel de fel de mijloace 
52

 Întâmplarea este povestitã de Plutarh, în al doilea 
discurs despre Soarta lui Alexandru, § 4 (cf. Dubner-
Lefranc, p. 26, nota 11).
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puterea lor trupeascã: transpirã tare din 
pr ic ina  greutã þ i lor  exerc i þ i i lor  
gimnastice, capãtã multe rãni în locurile 
de exerciþii, þin dietã, nu cea mai plãcutã, 
ci cea hotãrâtã de instructorii lor, ºi încã 
alte multe osteneli; ºi, ca sã nu lungesc 
vorba, trãiesc în aºa chip, încât viaþa dusã 
de ei înainte de întreceri este un exerciþiu 
în vederea întrecerilor. Dupã toate aceste 
pregãtiri, se dezbracã pentru a intra în 
stadion; aici suferã totul ºi-ºi pun viaþa în 
primejdie, ca sã primeascã o coroanã de 
mãslin sau de þelinã sau de altã plantã de 
acest fel ºi ca sã fie strigaþi de crainic 
învingãtori.

Dar noi, cãrora ne stau înainte 
premiile vieþii veºnice, atât de minunate 
în numãr ºi în mãreþie, încât cu cuvântul 
nu pot fi rostite, le vom putea lua oare 
fãrã sã ne obosim, dormind fãrã grijã ºi 
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ducând o viaþã fãrã nici o socotealã? 
Dacã ar fi aºa, atunci lenevia ar avea 

53mare trecere în viaþã, iar Sardanapal  ar 
fi fost cel mai fericit dintre oameni sau, 

54dacã vrei, chiar Marghitis  despre care 
Homer a spus - dacã acestea sunt 
cuvintele lui Homer - cã nici nu ara, nici 
nu sãpa ºi nici nu fãcea ceva folositor în 
viaþã. Dar nu-i oare mai adevãrat 

55cuvântul lui Pitacos , care a spus cã e 

53 Sardanapal, rege legendar al Asiriei, cu o viaþã 
destrãbãlatã ºi desfrânatã;  a pierit ars de foc împreunã 
cu averile, eunucii ºi femeile sale pe un rug cãruia singur 
i-a dat foc. Dubner-Lefranc, p. 27, nota 9, nu-1 socot 
rege legendar, ci al patrulea ºi ultimul rege al Asiriei, 
care a domnit douãzeci de ani (779-759 î.d.Hr.).
54 Marghitis, eroul unui poem satiric atribuit lui Homer.
55 Pitacos, unul din cei ºapte înþelepþi ai Greciei (sec. VI 
î.d.Hr.), nãscut în Mitilini; a condus timp de zece ani 
patria sa (589-579 î.d.Hr.), dându-i legi; a abdicat de 
bunã voie.
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56greu sã fii virtuos?  Da, abia dupã ce am 
trecut prin multe greutãþi, ajungem sã 
dobândim acele bunãtãþi despre care vã 
spuneam mai înainte cã nu pot fi egalate 
cu nici unul din bunurile pãmânteºti. Nu 
trebuie, dar, sã ne lenevim, nici sã 
schimbãm speranþele cele mari cu un trai 
uºor, de scurtã duratã, dacã nu voim sã 
fim fãcuþi de ruºine ºi sã fim pedepsiþi, 
nu în viaþa aceasta de aici, de oameni, 
(deºi ºi acest lucru nu e de micã 
importanþã pentru un om cu judecatã 
sãnãtoasã), ci la judecata viitoare, care 
va avea loc fie sub pãmânt, fie în altã 
parte. Cel care calcã fãrã voie poruncile 
poate cã va primi iertare de la 
Dumnezeu; dar cel care cu voie alege 
rãul nu va putea scãpa de o pedeapsã ºi 
56 Sentinþã celebrã, dezvoltatã de Platon în dialogul:  
Protagoras, p. 339 º.u. (cf. Dubner-Lefranc, p. 28, nota 
12).
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mai mare.
— Ce vom face deci? ar putea sã mã 

întrebe cineva.
— Ce altceva, decât sã ne îngrijim 

de suflet, liberându-ne de toate celelalte 
griji.

VII

Trebuie, dar, sã slujim trupului 
numai în cele necesare; sufletului, însã, 
sã-i dãm ce-i mai bun, spre a-1 slobozi, 
cu ajutorul filosofiei, ca dintr-o 
închisoare, de legãtura cu patimile 
trupului, ca sã facem în acelaºi timp ºi 
trupul stãpân peste patimi. Stomacului 
sã-i slujim numai în cele de trebuinþã, sã 
nu-i dãm mâncãrile cele mai plãcute, 
cum fac cei care cautã bucãtari ºi oameni 
pentru servit la masã, cei care cautã 
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oameni, care rãscolesc pãmântul ºi 
marea, ca ºi cum ar plãti bir unui stãpân 
neîndurãtor. Vrednici de milã sunt unii ca 
aceºtia din pricina îndeletnicirii lor; nu 
suferã mai puþin decât cei chinuiþi în iad, 
care scarmãnã lânã ca sã întreþinã focul, 
sau carã apã cu ciurul ºi o varsã într-un 
vas gãurit, aºa cã muncile lor nu mai au 
sfârºit.

A te îngriji de aranjatul pãrului ºi de 
haine mai mult decât e necesar este, dupã 

57cuvântul lui Diogene  sau o faptã de om 
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57 Diogene Cinicul, filosof grec (413-327 î.d.Hr.). Dupã 
el, virtutea este suveranul bine; ºtiinþa, onorurile, 
bogãþia sunt bunuri false, care trebuie dispreþuite. 
Consecvent ideilor sale, locuia într-un butoi. 
Contemporanii îºi bãteau joc de el, dar se temeau de el 
din pricina spiritului lui caustic; posteritatea i-a ridicat o 
coloanã, iar locuitorii oraºului sãu natal, Sinope, o 
statuie. Epictet îl socotea model de înþelepciune ºi omul 
cel mai apropiat de desãvârºire.



58necugetat, sau o faptã de om ticãlos . A 
cãuta sã fii elegant ºi a fi numit de alþii 
elegant socot cã este tot atât de ruºinos ca 
ºi a trãi în desfrâu sau a strica altora 
casele. Este oare vreo deosebire pentru 
un om cu mintea sãnãtoasã dacã îmbracã 
o hainã scumpã sau una ieftinã, atâta 
vreme cât ºi una ºi alta îl apãrã iarna de 
frig ºi vara de cãldurã?

Tot aºa ºi în toate celelalte nu trebuie 
sã ne îngrijim mai mult decât e necesar ºi 
nici sã purtãm grijã de trup mai mult 
decât e bine pentru suflet. Pentru un 
bãrbat, care poartã cu adevãrat acest 
nume, este tot atât de ruºinos a fi elegant 
ºi iubitor de trup ca ºi a fi înclinat în chip 
nevrednic spre orice altã patimã. A-þi da 
toatã silinþa ca trupul sã fie cât mai bine 
58 Aceste cuvinte ale lui Diogene ne sunt pãstrate de 
Diogene Laerþiu, VI, 54 (cf. Dubner-Lefranc, p. 29, nota 
6).
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înseamnã a nu te cunoaºte pe tine însuþi ºi 
a nu înþelege porunca înþeleaptã, care 
spune cã nu ceea ce se vede este omul; ºi 
este nevoie de mai multã înþelepciune, cu 
ajutorul cãreia fiecare din noi, nu importã 
care, ajunge de se cunoaºte pe el însuºi. 
Acest lucru este însã, celor care n-au 
sufletul curãþit, mai cu neputinþã decât 
celui bolnav de ochi sã priveascã soarele; 
iar curãþirea sufletului, ca sã spun pe 
scurt ºi potrivit puterii voastre de 
înþelegere, se face prin dispreþuirea 
plãcerilor simþurilor: ochii sã nu se 
desfete cu spectacolele prosteºti ale 
scamatorilor sau cu privirea trupurilor, 
care bagã în suflet ghimpele plãcerii, iar 
urechile sã nu primeascã în suflet cântece 
de ruºine. Din niºte cântece ca acestea se 
nasc de obicei patimile, odrasle ale 
josniciei ºi ale umilirii; noi, însã, trebuie 
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sã urmãrim alte cântece, care sunt mai 
bune ºi ne fac mai buni; de acestea 
folosindu-se ºi David, poetul sfintelor 
cântãri, a slobozit pe împãratul Saul, 

59dupã cum se spune, de duhul cel rãu . Se 
zice cã ºi Pitagora, întâlnind niºte 
oameni beþi, care fuseserã la un ospãþ, a 
poruncit cântãreþului din flaut, care 
mergea în fruntea lor, sã schimbe 
cântecul ºi sã cânte un cântec doric; 
aceia, datoritã cântecului, ºi-au revenit, 
au aruncat coroanele ºi s-au dus acasã 
ruºinaþi. Alþii, la auzul cântecului din 

60flaut, îºi ies din minþi ca ºi coribantele  ºi 
61bacantele . Atât de mult poate sã 

schimbe sufletul un cântec sãnãtos sau 
59 I Regi 16, 23
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60 Preotese ale zeiþei Cibela, celebre prin orgiile lor, pline 
de furii, strãbãteau oraºele dansând ºi cântând.
61 Preotese ale zeului Bahus, care celebrau misterele 
zeului în dansuri ºi orgii.



un cântec desfrânat! De aceea trebuie sã 
luaþi parte la aceastã muzicã la modã 
acum tot atât de puþin ca ºi la orice altã 
faptã ruºinoasã.

De asemenea, mã ruºinez sã mai 
spun cã trebuie opritã parfumarea 
aerului cu felurite mirodenii plãcute la 
miros, ca ºi ungerea trupului cu 
parfumuri. Ce altceva aº putea spune 
despre porunca de a nu urmãri plãcerile 
care vin de pe urma pipãitului ºi gustului, 
decât cã aceste plãceri silesc pe cei ce se 
îndeletnicesc cu cãutarea lor sã trãiascã 
întocmai ca animalele, robiþi pântecelui 
ºi celor de sub pântece?

Într-un cuvânt, cel care nu vrea sã se 
îngroape în plãcerile lui ca într-o mocirlã 
trebuie sã dispreþuiascã trupul ºi sã se 
îngrijeascã de el atât cât este necesar ca 
sã poatã, dupã cum spune Platon, sluji 
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62înþelepciunii . Cuvintele lui Platon se 
aseamãnã cu cele spuse de Pavel, care ne 
îndeamnã sã nu ne îngrijim de trup, ca sã 

63nu-i dãm prilej sã aibã poftã . Este oare 
vreo deosebire între cei care se îngrijesc 
de trup ca sã-i fie cât mai bine, dar 
dispreþuiesc, ca ceva fãrã valoare, 
sufletul, a cãrui unealtã este trupul, de cei 
care au grijã de uneltele meseriei lor, dar 
neglijeazã meseria care se foloseºte de 
aceste unelte? Se cuvine sã facem cu 
totul dimpotrivã: sã stãpânim ºi sã 
înfrânãm trupul, cum înfrânãm pornirile 
furioase ale unui animal, iar turburãrile 
pricinuite în suflet de trup sã le domolim, 
atingându-le cu raþiunea ca ºi cu un bici. 
Sã nu dispreþuim raþiunea dând frâu liber 
plãcerii, ca raþiunea sã fie târâtã cum este 
62 Republica, cartea VI, p. 498 B (cf. Dubner-Lefranc,   
p. 31, nota 3)
63 Rom. 13, 14
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târât un vizitiu de niºte cai greu de 
stãpânit. Sã ne amintim ºi de cuvintele lui 
Pitagora. Acesta, vãzând cã un ucenic al 
lui a pus multã carne pe el în urma 
exerciþiilor gimnastice ºi a mâncãrii, a 
spus aºa: «N-ai sã încetezi a-þi face mai 
grea închisoarea?». De aceea ºi Platon, 
dupã cum se spune, prevãzând paguba 
adusã sufletului de trup, a aºezat 

64intenþionat Academia  într-un loc 
nesãnãtos al Aticei, ca sã taie prea bunul 
trai al trupului, aºa cum se taie la viþa de 
vie mlãdiþele de prisos. Am auzit apoi pe 
doctori spunând cã starea prea bunã a 
trupului este vãtãmãtoare.

64 ªcoala filosoficã întemeiatã de Platon în grãdinile din 
nord-vestul Atenei, pe terenul lui Academos; de aici 
numele de Academie.
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VIII
Deci când grija prea mare de trup 

este vãtãmãtoare chiar pentru trup ºi este 
o piedicã pentru suflet, e curatã nebunie 
sã te laºi subjugat de trup ºi sã-i slujeºti. 
Dacã ne-am deprinde sã dispreþuim 
trupul, n-am mai admira ceva din cele 
lumeºti. La ce ne-ar folosi bogãþia, dacã 
n-am mai pune niciun preþ pe plãcerile 
trupului? Nu vãd, decât dacã ne-ar face 
plãcere sã pãzim bogãþiile îngropate ca 
balaurii din poveste. Cine-i învãþat, însã, 
sã fie slobod de niºte griji ca acestea cu 
greu ar vrea cândva sã spunã sau sã facã 
ceva ruºinos sau josnic. Va dispreþui ceea 
ce depãºeºte trebuinþa, de-ar fi nisipul 

65aurifer din Lidia  sau lucrul furnicilor 

65 Aurul din nisipul râurilor din Lidia, în vechime þarã în 
Asia Micã la Marea Egee
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66purtãtoare de aur , cu atât mai mult cu cât 
va avea mai puþinã trebuinþã de avere. Iar 
trebuinþa este hotãrâtã de necesitãþile 
firii, ºi nu de plãceri. Cei care depãºesc 
hotarul trebuinþei se aseamãnã cu cei ce 
alunecã în jos, care nu se pot opri din 
cãderea lor, pentru cã n-au de ce se 
prinde; ci, cu cât adunã mai multe 
bogãþii, cu atât au nevoie de mai mult 
pentru împlinirea poftelor lor, potrivit 
cuvintelor lui Solon, fiul lui Exicestid, 
care a spus: «Oamenii nu au o margine în 

67pofta lor dupã averi» . Trebuie sã citãm 
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66 Dupã Herodot, III, 102; Strabon, II, p. 70;  XIV, p. 706, 
aceste furnici trãiau în India; erau mai mici decât câinii, 
dar mai mari decât vulpile ºi foarte periculoase pentru  ; 

a-ºi face culcuºurile în pãmânt, gãureau pãmântul ºi 
scoteau aurul, pe care indienii nu-1 puteau lua decât cu 
mari primejdii (cf. Dubner-Lefranc, p. 33, nota 4).
67 Acest vers se gãseºte în Fragmentele lui Solon, V, 
versul 71 ºi în Gnomele lui Teognis, versul 227, la 
Dubner-Lefranc, p. 33, nota 5.



ºi cuvintele dascãlului Teognis, care a 
spus: «Nu-mi place ºi nici nu doresc sã 
fiu bogat. Ci sã trãiesc cu puþine, slobod 

68de orice necaz» .
Admir ºi dispreþul lui Diogene faþã 

de toate cele omeneºti. Diogene a spus cã 
este mai bogat chiar decât marele 
împãrat al perºilor, pentru cã are nevoie 
pentru trai de mai puþine lucruri ca 

69acela . Noi, însã, nu ne-am mulþumi nici 
70chiar de-am avea talanþii lui Pitios  din 

71Misia , de-am avea atâtea ºi atâtea 
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68 Versurile 1157 si 1158 din Colecþie (cf.: Dubner-
Lefranc, p. 33, nota 6)
69 Plutarh, An vitiositas ad infelicitatem sufficiat, p. 499 
A (cf. Dubner-Lefranc, p. 34, nota 7)
70 Herodot, VII, 27 spune despre acest Pitios cã a hrãnit 
imensa armatã a lui Xerxe ºi s-a oferit sã plãteascã solda 
ºi sã þinã în subzistenþa sa timp de cinci luni trupele     
(cf. Dubner-Lefranc, p. 34, nota 8).
71  În vechime, þarã în Asia Micã la Marea Egee la nord de 
Lidia



hectare de pãmânt, iar cirezi de vite mai 
multe decât pot fi numãrate. Socot cã se 
cuvine sã nu dorim bogãþia când ne 
lipseºte, iar când o avem sã nu ne gândim 
mai mult a o stãpâni decât a ºti cum s-o 
folosim. Frumos este ºi cuvântul lui 
Socrate! Socrate, când a vãzut cã un om 
bogat se lãuda cu bogãþia lui, i-a spus cã 
n-are sã-1 laude mai înainte de a vedea 

72dacã ºtie sã întrebuinþeze bine bogãþia . 
73 74Fidias  ºi Policlit  dacã s-ar fi lãudat cu 

aurul ºi cu fildeºul, din care unul a fãcut 
pe Zeus pentru eleni, iar celãlalt pe 
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72 Dialogul lui Platon: Euthydem, p. 280 (cf. Dubner-
Lefranc, p. 34, nota 11)
73 Fidias, cel mai mare sculptor al grecilor (sec. V î.d.Hr.). 
A sculptat numeroase statui celebre, astãzi pierdute, între 
care grandioasa statuie a lui Zeus Olimpicus, executatã 
în aur ºi fildeº, precum ºi statuia Atenei de pe Acropole. A 
îndrumat ºi executat, din însãrcinarea lui Pericle, zidirea 
ºi decorarea Partenonului.
74 Policlit, sculptor grec (sec. V î.d.Hr.) nãscut în Argos



75Iunona  pentru argieni, s-ar fi fãcut de 
râs, cã s-ar fi împodobit cu o bogãþie 
strãinã, pãrãsind arta prin care chiar 
aurul ajunge mai plãcut ºi mai de preþ. Ne 
închipuim oare cã facem un lucru 
vrednic de mai puþinã ruºine când 
socotim cã virtutea omeneascã nu este de 
ajuns prin ea însãºi pentru a ne 
împodobi?

Dar poate cã vom dispreþui bogãþia 
ºi vom nesocoti plãcerile simþurilor! 
Vom urmãri, însã, linguºeala ºi 
slugãrnicia ºi vom imita viclenia ºi 

76fãþãrnicia vulpii lui Arhiloh?  Nu! Omul 
înþelept trebuie sã fugã cât mai mult de 
dorinþa de a trãi pentru glorie ºi de a face 

75 Iunona (la greci: Hera), zeiþa cãsãtoriei, fiica lui 
Cronos ºi a Reei, sora ºi soþia lui Zeus
76 Arhiloh, poet liric grec (sec. VII î.d.Hr.). De la acest 
poet, unul din cel mai mari poeþi ai Greciei, inventatorul 
versurilor iambice, nu ne-au rãmas decât fragmente.
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pe placul mulþimii; trebuie sã-ºi facã 
raþiunea conducãtoare vieþii, încât chiar 
de-ar trebui sã se împotriveascã tuturor 
oamenilor, chiar de-ar fi sã rãmânã fãrã 
glorie ºi sã-ºi punã viaþa în primejdie 
pentru bine, sã nu prefere nimic celor 
recunoscute de el ca bune. În ce s-ar 
deosebi oare cel care nu are o purtare ca 

77aceasta de acel sofist egiptean , care ori 
de câte ori voia se prefãcea în plantã, în 
animal, în foc, în apã ºi în orice altceva? 
Unul ca acesta va lãuda acum dreptatea 
înaintea celor ce o preþuiesc, iar mai 
târziu va vorbi împotriva ei, când simte 
cã nedreptatea este aprobatã. Aºa fac 
linguºitorii! ªi dupã cum polipul ia 
culoarea pãmântului pe care stã, tot aºa ºi 
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77 Proteu, de care vorbeºte  Homer în Odiseea IV, 455 
º.u. ºi de care aminteºte Platon în dialogul: Euthydem, p. 
288 B (cf. Dubner-Lefranc, p. 36, nota 3)



un om ca acesta îºi schimbã gândirea 
dupã pãrerile celor cu care stã de vorbã.

Dar toate acestea le vom învãþa mai 
bine din scrierile noastre. Cele spuse 
acum sunt numai o schiþã a virtuþii, 
scoasã din lucrãrile scriitorilor profani. 
Cei care strâng cu grijã folosul din 
fiecare lucru, adaugã, ca fluviile cele 
mari, din toate pãrþile multe la cele ce au. 
Cuvintele spuse de poet: «Adunã puþin 

78câte puþin»  nu se referã atât la creºterea 
bogãþiei, cât la înmulþirea cunoºtinþelor. 

79Când fiul lui Vias  a plecat în Egipt ºi 1-a 
întrebat pe tatãl sãu ce sã lucreze spre a-i 
face cât mai multã plãcere, Vias i-a spus: 

80«Adunã merinde pentru bãtrâneþe! ». 
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78 Hesiod, Lucrãri ºi zile, versul 361
79 Vias, unul din cei ºapte înþelepþi ai Greciei (sec. VI 
î.d.Hr.)
80 Dicton transmis de Diogene Laerþiu, I, 88 (la: Dubner-
Lefranc, p. 37, nota 4)



Vias a numit virtutea merinde, dar i-a pus 
hotare mici, cã a mãrginit folosul virtuþii 
numai la viaþa aceasta pãmânteascã. Dar 
chiar dacã mi-ai vorbi de bãtrâneþea lui 

81 82Tithon  sau a lui Arganthonie , sau a lui 
Matusala al nostru, cel cu viaþa foarte 
lungã, despre care se spune cã a trãit 

83nouã sute ºaptezeci de ani , chiar dacã ai 
mãsura tot timpul de când sunt oameni 
pe pãmânt, aº râde ca de niºte pãreri de 
copil, gândindu-mã la timp cât este de 
lung ºi fãrã de bãtrâneþe, al cãrui sfârºit 
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81 Tithon, prinþ troian, de o mare frumuseþe. Zeiþa Aurora, 
îndrãgostitã de el, 1-a luat de soþ ºi a cerut lui Zeus sã-1 
facã nemuritor, dar a uitat sã-i cearã ºi tinereþe veºnicã, 
aºa cã au venit peste el toate relele îmbãtrânirii. Cum nu 
putea muri, la rugãmintea lui a fost transformat în greier.
82 Arganthonios, regele tartesienilor, un popor din 
Spania, a trãit  120 de ani dupã Pliniu (VII, c. 48) ºi 300 
de ani dupã Silius Italicus (III, versul 396) (la: Dubner-
Lefranc, p. 37, nota 6).
83 Dupã Fac. 5, 27: Matusala a trãit 969 de ani.



nu ni-1 putem închipui, dupã cum, nu 
mai puþin, nu poþi pune sfârºit sufletului 
nemuritor.

Pentru aceastã viaþã veºnicã v-aº 
îndemna sã strângeþi merinde, miºcând, 
dupã cum spune proverbul, orice piatrã 
de unde aþi putea avea folos. Sã nu ne 
temem cã e greu ºi cã e nevoie de 
ostenealã! Sã ne aducem aminte de 

84înþeleptul  care ne-a sfãtuit cã trebuie sã 
alegem viaþa cea mai bunã ºi sã facem 
fapte de virtute, cu nãdejdea cã 
obiºnuinþa va face plãcutã o viaþã ca 
aceasta. E ruºinos sã pierdem prezentul, 
iar mai târziu sã rechemãm trecutul, 
când cãinþa nu ne mai foloseºte.

V-am spus acum acele lucruri pe 
84 Acest precept, spune Sommer (p. 95, p. 84, nota 1), este 
citat de Plutarh, fãrã sã numeascã autorul, în lucrarea sa: 
Precepte  pentru sãnãtate; dar Stoben, XXIX, spune cã 
preceptul aparþine lui Pitagora.
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care le-am socotit a fi cele mai bune; 
celelalte vi le voi spune în tot cursul 
vieþii.

Voi, însã, din cele trei feluri de boalã 
ce existã sã nu pãreþi a suferi de o boalã 
trupeascã, ce nu se poate vindeca, ºi nici 
sã aveþi o boalã sufleteascã asemãnãtoare 
bolilor trupeºti ce sunt fãrã vindecare. 
Cei care au o boalã uºoarã merg singuri la 
doctor; cei cuprinºi de boli mai mari 
cheamã pe doctori la ei; dar cei care au o 
boalã care, cu niciun chip, nu se poate 
vindeca, nu primesc nici pe doctori, chiar 
dacã vin la ei. Sã dea Dumnezeu ca voi sã 
nu fiþi cuprinºi niciodatã de aceastã boalã 
ca sã fugiþi de oamenii cu gânduri bune.
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Se distribuie gratuit

(330-379 d.Hr.)

Sfântul Vasile cel Mare
(note biografice)

S-a nãscut în anul 330 într-o 
familie evlavioasã din Cezareea 
Capadociei. Tatãl sãu era retorul 
Vasile, iar mama sa se numea 
Emilia.

În Constantinopol a învãþat 
retorica ºi filosofia greacã. În 
Atena se întâlneºte cu Sfântul Grigorie Teologul. 
Ei nu ºtiau decât douã cãi: calea bisericii ºi calea 
ºcolii. Aici a învãþat cu un dascãl renumit, Eubul, 
pe care Sfântul Vasile l-a convertit la credinþa în 
Hristos. Eubul a întrebat odatã: “Care este 
adâncul filosofiei?”. Sfântul Vasile a rãspuns: 
“Cugetarea neîncetatã la ceasul morþii ºi al 
judecãþii lui Hristos!”.

În anul 370 este ales arhiepiscop al 
Cezareei Capadociei. Cele mai mari fapte de 
iubire ºi milostenie creºtinã pe care le-a sãvîrºit 
ca arhiepiscop au fost azilele pentru bãtrâni, 
orfelinatele pentru copii ºi spitalele pentru 
bolnavi. A întemeiat ºcoli pentru orfani.

În anul 379 a trecut la Domnul.
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