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PEDAGOGUL LUI CLEMENT ALEXANDRINUL, 

MODEL DE COD AL BUNELOR MANIERE

Conf. Dr. Carmen-Maria BOLOCAN

Motto: „Eu cred c\ cei cump\ta]i pot s\-[i spun\

m\sura la vorb\, iar de-[i `ng\duie s\ vorbeasc\,

s\ o fac\ ca s\ r\spund\ cu ale sale, la `ntreb\ri.”

„E mai bine s\ t\cem decât s\ `ntoarcem cuiva

vorba, m\rind gre[eala noastr\ prin nepricepere.”

Titus Flavius Clemens se na[te `n Atena `n anul 150 D. Hr., din

p\rin]i p\gâni [i boga]i; prime[te o educa]ie aleas\, precum ne pre-

cizeaz\ chiar el `n operele sale. Nu se cunoa[te data convertirii sale

la cre[tinism, ci doar c\ut\rile sale asidue pe plan religios [i frecven-

tarea religiilor de misterii ale timpului, care `ns\ `l dezam\gesc.

Va g\si adev\rul [i lini[tea ̀ n cre[tinism, ̀ n religia pentru care mul]i

oameni `[i d\deau via]a, precum m\rturise[te el `nsu[i `n Stromate1.

Face multe c\l\torii pentru a-i asculta pe marii dasc\li cre[tini ai

vremii. ~n 180 `l `ntâlne[te pe Panten, „albin\ sicilian\ care a cules

florile livezii profetice [i apostolice [i a depus mierea cunoa[terii `n

sufletele ascult\torilor s\i”, a[a cum `l descrie `nsu[i Clement pe cel

ce-i va fi dasc\l [i c\ruia `i va succeda la conducerea {colii ale-

xandrine `n 200. Succesul [i prestigiul lui Clement a fost mare, fiind

apreciat [i de greci, evrei [i chiar de eretici. Uneori prodigioasa sa

activitate catehetic\ a fost contestat\ deoarece nu era hirotonit. ~n

acest moment, episcopul Alexandriei `l va face preot.

~n anii 202-203, date fiind vremurile grele ale persecu]iei lui Sep-

timius Sever, [coala este `nchis\, iar Clement se refugiaz\ `n Capa-

docia, la elevul s\u Alexandru. Despre ultimii ani ai lui Clement

1 Clement Alexandrinul, Scrieri, partea a II-a, Stromatele, Stromata I, XII, 1-2,

traducere, cuvânt `nainte, note [i indice de Pr. D. Fecioru, EIBMBOR, Bucure[ti,

1982, p. 16.
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avem pu]ine [tiri pe care le dator\m lui Alexandru, fostul s\u elev,

cel care l-a g\zduit pe Clement, când a fost nevoit s\ plece din Ale-

xandria. {tirile sunt `n dou\ scrisori ale lui Alexandru, p\strate de

Eusebiu al Cezareii `n Istoria Bisericeasc\ 2. Una, din 211, o scri-

soare irenic\ adresat\ de Alexandru, pe când era episcop al Ce-

zareii Capadociei, Bisericii din Alexandria, cu prilejul alegerii lui

Asclepiade ca episcop al acestei Biserici. Alexandru termin\ scri-

soarea sa astfel: „V\ trimit aceast\ scrisoare, domnii mei [i fra]ii mei,

prin fericitul preot Clement, b\rbat virtuos [i `ncercat, pe care `l [ti]i

[i voi [i-l cunoa[te]i, care, potrivit proniei [i cercet\rii St\pânului, fiind

aici la noi, a `nt\rit [i a m\rit Biserica lui Dumnezeu” (VI, 11, 6). Acest

final de scrisoare ne d\ urm\toarele pre]ioase informaii: Clement a

fost preot; apoi, c\ era un b\rbat de seam\ [i cunoscut `n Biserica

din Antiohia; [i, `n sfâr[it, c\ fiind in Capadocia a `nt\rit Biserica de

acolo [i i-a m\rit num\rul credincio[ilor prin cuvântul s\u. A doua

scrisoare este din 215 sau 216, adresat\ lui Origen, pe când Ale-

xandru era episcop al Ierusalimului (VI, 14, 8-9). ~n aceast\ scri-

soare, Alexandru vorbe[te de Clement ca de unul care nu murise de

mult. Deci Clement a murit nu mult `nainte de 215.

Posteritatea l-a pre]uit [i l-a cinstit pe Clement, i-a folosit scrie-
rile [i gândirea sa. Eusebiu al Cezareii `l nume[te: „preasfântul Cle-
ment, care a fost preot al Bisericii Alexandriei”; Chiril al Ieru-
salimului: „Clement, urm\tor al apostolilor”, Dionisie Areopagitul:
„Clement filosoful”; Anastasie Sinaitul: „Marele Clement”, „Sfântul [i
apostolicul didascal Clement”; Maxim M\rturisitorul: „Marele Cle-
ment”, „Preasfântul Clement, preotul Alexandriei”, „Preasfântul [i prea-
fericitul Clement, preotul Alexandriei”, „Clement cel cu adev\rat fi-
losof `ntre filosofi”3.

~n calendarul cre[tin ortodox este cinstit ca fericit la 4 decem-
brie. ~n cel romano-catolic nu mai figureaz\, deoarece papa Bene-
dict XIV, prin Bula din 1 iulie 1748, decreteaz\ [tergerea lui Cle-
ment din Martirologiul Roman.

Despre bogata activitate literar\ a lui Clement ne dau [tiri Eu-
sebiu al Caesareei in Istoria Bisericeasc\ (VI, 13, 14), Fer. Ieronim4

2 Eusebiu de Caesareea, Istoria Bisericeasc\, `n col. «PSB», 13, traducere de Pr.

Prof. Teodor Bodogae, EIBMBOR, Bucure[ti, 1987, passim.
3 Dumitru Fecioru, Introducerea, la Clement Alexandrinul, Scrieri, partea `ntâi,

traducere de pr. D. Fecioru, col. «PSB», vol. 4, Editura IBMBOR, Bucure[ti, 1982, p. 10.
4 Fer. Ieronim, De viris illustribus, apud Ibidem.
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`n De viris illustribus (38) – care spune despre Clement: „Dup\ p\-
rerea mea, Clement a fost cel mai erudit dintre to]i”.

Dorind s\ prezinte [i s\ propage credin]a cre[tin\ `n mediile in-

telectualit\]ii p\gâne, dar mai ales s\ furnizeze „material de curs”

pentru cei ce frecventau [coala catehetic\, va redacta diverse opere,

dintre care cele mai importante [i care ni s-au [i p\strat sunt: Pro-

trepticul, Pedagogul [i Stromatele 5.

Scrierea Pedagogul, alc\tuit\ din trei c\r]i, este adresat\ celor

care, vr\ji]i de cântecul cel nou, au urmat Cânt\re]ului Hristos [i s-au

n\scut din nou, prin botez, ajungând copii ai lui Dumnezeu. Cu-

vântul este Pedagogul acestor nou n\scu]i. Pedagogul `i cre[te, `i

educ\, le d\ reguli de purtare; `i `nva]\ cum s\ mânânce, cum s\ bea,

cum s\ se poarte la ospe]e, cum s\ râd\, cum s\ doarm\, cum s\ se

`mbrace, cum s\ se `ncal]e, cum s\ fac\ baie, cum s\-[i mobileze ca-

sele, cum s\ se foloseasc\ de podoabe, parfumuri [i coroane, cum

s\ se poarte so]ii `ntre ei, cum s\ lucreze, cum s\-[i exercite trupul

cu exerci]ii gimnastice. ~n capitolele 11 [i 12 din Cartea a treia, Cle-

ment face o expunere pe scurt a celei mai bune vie]uiri.

Pedagogul este un adev\rat tratat sistematic de moral\, prin el

punându-se bazele unei veritabile etici cre[tine6.

Pedagogul este, fire[te, Mântuitorul Iisus Hristos, Care realizeaz\

educa]ia cre[tinilor printr-o metod\ sintetic\, armonizând Legea,

harul [i cultura antic\, iubirea reprezentând principiul fundamental

al noii pedagogii cre[tine, ale c\rei coordonate se contureaz\ acum.

5 Al\turi de acestea, se mai p\streaz\ de la Clement, un comentariu biblic, Care

bogat se va mântui? Nu se poate spune dac\ acest comentariu, nespus de ele-

gant [i adânc, la textul de la Marcu 10, 17-31 a fost o cuvântare rostit\ `n fa]a pu-

blicului sau nu, `ns\ lungimea lui ar `nclina pentru ultima alternativ\. Comen-

tariul a fost scris pentru cre[tinii boga]i din Alexandria, care, impresiona]i de cu-

vintele Mântuitorului c\ «mai u[or intr\ c\mila prin urechile acului decât bogatul

`n `mp\r\]ia cerurilor», se `ntrebau dac\ se pot mântui. Clement le r\spunde c\

bog\]ia `n sine nu e nici bun\, nici rea; ajunge bun\ sau rea prin `ntrebuin]area

ei. Nu bog\]ia este o piedic\ pentru mântuire, ci patimile pe care le genereaz\

bog\]ia; ele `l `mpiedic\ pe bogat s\ intre `n `mp\r\]ia lui Dumnezeu. Boga]ii nu

trebuie s\-[i lepede averile, ci patimile. „Dac\ to]i boga]ii s-ar lipsi de averi, cu ce

ar mai putea fi ajuta]i nevoia[ii? Boga]ii s\-[i p\streze avu]iile, dar s\ se lepede de

patimi. S\ fie st\pânii bog\]iilor, nu robii lor”.
6 Cf. Edgar J. Goodspeed, History of Early Christian Literature, University of

Chicago Press, Chicago, 1942, p. 182. 
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I. ~nv\]\turi generale despre via]a cre[tinilor

~n primul rând, so]ii trebuie s\-[i arate dragostea c\tre so]iile lor

acas\ [i nicidecum `n fa]a slujitorilor. Aristotel consider\ c\ e mai

bine ca oamenii s\-[i arate demnitatea, `ncepând cu leg\turile c\s-

niciei, deoarece leg\tura cump\t\rii e de cel mai mare pre], mai ales

atunci când este `nso]it\ de o bucurie curat\: „Vai, vai, femeie! Nu-i

printre muritori nici aur, nici puteri, ori `mbiere de avu]ii ca s\ `m-

part\ atâtea pl\ceri alese cum e bunul nume al unui bun b\rbat [i

al so]iei ce-i este credincioas\ [i gânde[te la paza cinstei”.

Atunci când se c\s\toresc doi tineri, inelul de aur reprezint\

punctul de leg\tur\ dintre cei doi, care vor avea ca scop al vie]uirii

lor `mpreun\ p\strarea demnit\]ii c\minului [i `ngrijirea de bunul

mers al casei.

Apoi, Clement va discuta toate aspectele privitoare la `mbr\c\-

minte, priviri, felul de a merge, comportamentul pe care un cre[tin

trebuie s\-l aib\ `n societate, modul de a conversa [i de a rela]iona cu

ceilal]i, dând sfaturi pentru toate aceste aspecte ale vie]ii de zi cu zi.

~n rândurile care urmeaz\, vom prezenta pe scurt câteva dintre

sfaturile generale pe care Clement le d\ cre[tinilor pentru ce ace[tia

s\ duc\ o via]\ conform\ cu `nv\]\turile adev\ratului Pedagog, Mân-

tuitorul Iisus Hristos.

Vorbind despre vestimenta]ia femeii, Clement arat\ c\ aceasta

trebuie s\ poarte haine potrivite cu vârsta, cu chipul, cu statura, cu

firea [i cu `ndeletnicirile ei. Totodat\, el spune c\ femeile trebuie

ferite de bani, deoarece ace[tia `ndeamn\ la c\utarea pl\cerilor [i

ispitesc spre petreceri u[uratice, spre cheltuieli inutile [i chiar d\u-

n\toare, spre pl\ceri de[arte de care femeile sunt r\pite [i „luate ca

pe aripi, pân\ ajung adesea s\ zboare chiar din c\snicii”.

B\rba]ii nu trebuie s\ poarte inelul pe degetul ar\t\tor, deoarece

`n acest mod `l poart\ femeile. Ei trebuie s\-l a[eze pe degetul mic.

Tot b\rba]ilor le recomand\ s\-[i lase barb\, deoarece aceasta le d\

o `nf\]i[are nobil\, `n timp ce p\rul capului are rolul de a ne pro-

teja de intemperiile vremii: „[…] acesta este semnul deosebitor al

b\rbatului, barba, prin ea se arat\ b\rbatul”7.

7 Clement Alexandrinul, Pedagogul, `n col. «Izvoarele Ortodoxiei», nr. 3, tra-

ducere de Dr. Nicolae I. {tef\nescu, Editura Libr\riei Teologice, Bucure[ti, 1939,

pp. 275-276.
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Se arat\ apoi c\ femeile trebuie s\ poarte o coafur\ cât mai sim-
pl\: „Iar pentru femei e de ajuns s\-[i ml\dieze p\rul [i s\-l lege
`ntr-o cosi]\, cu o agraf\ sub]ire `nspre ceaf\, alc\tuind `nf\]i[area
unei nobile frumuse]i”. De asemenea, „adaosurile de p\r” ([uvi]ele
de ast\zi) trebuie `nl\turate cu des\vâr[ire, ca fiind ceva str\in de tru-
pul nostru. Despre vopsirea p\rului, Clement spune: „Cu atât mai
mult nu se cade ca femeile s\-[i vopseasc\ p\rul, nici s\-[i schimbe
culoarea, mai ales dac\ e alb. Nu trebuie ascuns\ b\trâne]ea vârstei,
c\ci se nimice[te `ncrederea `n ea, ci dimpotriv\, trebuie ar\tat\ la
lumina zilei, ca o cinstire din partea lui Dumnezeu, ca s\ fie un
model de pietate pentru tineri”.

De asemenea, femeilor le este interzis\ folosirea cremelor [i
fardurilor, deoarece aceasta este o art\ `n[el\toare8. Cea mai no-
bil\ frumuse]e este cea a sufletului [i aceasta e cea care trebuie pus\
`n valoare [i cea care trebuie l\sat\ s\ se vad\ din tr\s\turile fe]ei [i
din comportamentul decent [i virtuos. Sufletul este `mpodobit de
Duhul Sfânt [i luminat cu virtu]ile drept\]ii, curajului, cump\t\rii,
iubirii binelui.

Faptul c\ o femeie urmeaz\ Pedagogului se vede [i din com-
portamentul ei fa]\ de familie, prin h\rnicia [i sârguina ei `n tre-
burile gospod\re[ti: „[…] o femeie sârguitoare este cea care se `m-
brac\ pe sine [i pe b\rbatul s\u cu podoabele muncite de ea. De
aceste lucr\ri se bucur\ to]i: copiii de mama lor, b\rbatul de so]ia sa,
ea `ns\[i de ace[tia, iar to]i de Dumnezeu. […] «Comoar\ de vir-
tute e harnica femeie»,9 c\ci ea «pâine f\r\ s\ lucreze nu m\nânc\ [i
sfaturi de milostivire sunt pe limbe ei, gura [i-o deschide cu `n]e-
lepciune [i dup\ lege. Feciorii ei o fericesc, ridicându-se `naintea
ei» (Proverbe 24, 43, 45, 46, 48; 31, 26-30). A[a zice [i prin So-
lomon (Proverbe 12, 4), Cuvântul sfânt: «Iar b\rbatul ei o laud\. C\ci
femeia credincioas\ e binecuvântat\. Ea s\ laude teama de Dom-
nul.» {i apoi: «femeia harnic\ este comoara b\rbatului s\u»”10. 

II. Cum s\ ne purt\m acas\, `n familie?

~n viziunea lui Clement, femeia [i b\rbatul uni]i `n taina c\s\-

toriei au datoria de a se ajuta unul pe altul, femeia fiind cel mai

8 Cf. Ibidem, pp. 262-265.
9 Comicul Alexandros la CAF, III, frg. 5, apud Ibidem, p. 320.
10 Clement Alexandrinul, Pedagogul, pp. 320-321.
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important sprijin al b\rbatului. Astfel, unul dintre fundamentele pe

care se bazeaz\ c\snicia este fidelitatea celor doi membri. ~n acest

sens, Clement recomand\ femeilor m\ritate s\ nu se „lungeasc\ la

vorb\” cu b\rba]ii, pentru a nu-i ispiti [i sminti [i pentru a nu c\-

dea [i ea `n p\cat. Iar pe b\rbatul care vrea s\ respecte poruncile

Mântuitorului [i sfin]enia familiei, `l sf\tuie[te: „Nu sem\na unde

n-ai vrea s\-]i creasc\ s\mân]a, nici s\ te atingi cumva de vreo fe-

meie, afar\ de femeia ta cu cununie, c\ci numai din ea este drept

s\ culegi bucuria pl\cerilor trupului `n scopul de a primi urma[i

legiui]i. ~n adev\r, pentru Cuvântul, numai aceste leg\turi sunt

legiuite”11. 

Vorbind despre cei care s\vâr[esc adulter, Clement spune c\

ace[tia `[i `ntineaz\ cu [tiin]\ c\snicia, uitând c\, de[i nu sunt v\-

zu]i de oameni, Dumnezeu [tie p\catul lor [i vor primi plat\ pen-

tru s\vâr[irea acestei f\r\delegi. Clement arat\ c\ „numai faptul

cuiva de a `ncerca s\-[i ascund\ faptele este, de bun\ seam\, o p\-

c\tuire”12. Prin adulter, omul „se stric\ pe sine cu totul [i, ceva mai

mult, se necinste[te”13, iar „ce este sfânt `n el se sl\be[te [i se `n-

tineaz\”14. ~n acest mod se explic\ de ce „totdeauna cel curat n\zu-

ie[te s\ se alipeasc\ de cel curat”15.

Scopul c\s\toriei este, dup\ Clement, na[terea de copii. El spune

c\ prin acest lucru, omul se aseam\n\ cu Dumnezeu, c\ci parti-

cip\ la crea]ie [i `[i `mpline[te scopul, deoarece „`mpreunarea nes\-

vâr[it\ pentru na[terea de prunci este o batjocorire a firii”16. 

~ntreaga oper\ a lui Clement se remarc\ prin apelul necon-

tenit la cump\tare [i dreapt\ m\sur\ `n toate lucrurile pe care le

s\vâr[im. ~n acela[i mod vorbe[te [i despre rela]iile fire[ti dintre cei

doi so]i, ar\tând c\ „firea m-a pov\]uit ca, dup\ cum ne folosim de

hran\, tot a[a [i de leg\tura c\sniciei, dup\ lege, pe cât este po-

trivit, folositor [i cuviincios”. El vorbe[te cu o naturale]e uimitoare

despre lucruri de care cei mai mul]i dintre noi se feresc ast\zi s\

vorbeasc\, reu[ind s\ fac\ acest lucru datorit\ cur\]iei care `i

11 Ibidem, p. 220.
12 Ibidem, p. 228.
13 Ibidem.
14 Ibidem.
15 Ibidem.
16 Ibidem, p. 224.
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st\pânea mintea [i sufletul, ajutându-l s\ `n]eleag\ scopul real,

duhovnicesc al fiec\rui lucru, a fiec\rei p\r]i a corpului omenesc,

cur\]ie pe care omul modern a pierdut-o `n mare parte. De altfel,

Clement arat\ c\ nu exist\ nici un motiv pentru a te ru[ina s\ vor-

be[ti despre lucruri pe care Dumnezeu nu S-a ru[inat s\ le creeze.

Bine`n]eles, el nu se refer\ la a vorbi despre aceste lucruri f\r\ rost,

`ntr-un mod indecent, ci la a descoperi scopul pentru care au fost

l\sate de Dumnezeu.

Cei c\s\tori]i trebuie s\-[i `mpart\ via]a [i cu Dumnezeu [i cu

partenerul de via]\, pentru c\ numai `n acest fel se feresc de alu-

necarea `n p\timire, `n implicarea doar `n c\s\torie [i uitarea de

suflet [i de cele sfinte: „~n acela[i fel, femeia cuminte, dac\ `ngri-

je[te de b\rbatul ei cu sinceritate, aduce cinstire lui Dumnezeu, iar

dac\ umbl\ dup\ podoabe se dep\rteaz\ [i de la Dumnezeu [i de la

c\snicia cea cuminte, punând podoaba mai presus de b\rbatul ei”17.

{i Sfântul Ioan Gur\ de Aur vorbe[te despre aceste femei deprinse

cu via]a `n lux, `n bog\]ie, `nconjurate de nenum\rate podoabe [i spune

c\ ele sunt pentru b\rba]ii lor mai rele decât cei care strâng taxele.

Clement `ncheie acest capitol sf\tuindu-ne „s\ ne ferim, deci, ca

nu cumva, dup\ ce ne-am dezbr\cat de hain\, s\ ne dezbr\c\m [i de

sim]ul ru[inii, c\ci nu e `ng\duit ca cel care tinde spre virtute s\ se

dezbrace de cump\tare”18.

III. Cum trebuie s\ ne comport\m atunci 
când suntem invita]i la mese

~nc\ de la `nceput, Clement Alexandrinul arat\ c\ desfrânarea [i

be]ia sunt cele mai nebune[ti patimi, acestea trebuind `nl\turate de

la toate ospe]ele [i banchetele la care lu\m parte, deoarece „[ede-

rea la b\utur\ aprinde cheful [i pofta, apoi `ndr\zneala `ndeamn\

la fapte urâte”19.

Pentru a putea `nl\tura de la ospe]e aceste patimi, trebuie s\ ne

lipsim [i de muzica ce a]â]\ sim]urile, ducând la desfrânare: „Dar

când oamenii vor st\rui la flaute, la cobze [i jocuri, la s\rituri [i la

aplauzele egiptenilor [i la alte u[ur\t\]i nes\buite de acest fel, vor

17 Ibidem, pp. 237-238.
18 Ibidem.
19 Ibidem, p. 171.
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ajunge necuviincio[i, ca [i cum n-ar avea bun\ cre[tere, fiind cople-

[i]i de sunete de chimvale [i timpane [i de zgomotul organelor `n-

[el\toare. Un astfel de banchet, dup\ credin]a mea, se preface pe

de-a-ntregul `ntr-un teatru al be]iei. […] A[a c\ bine facem dac\

`nl\tur\m aceste instrumente de la o mas\ treaz\, c\ ele se potri-

vesc mai bine pentru animale s\lbatice decât pentru oameni [i

dintre cei mai f\r\ de minte”20.

Dup\ ce Clement `n[iruie aceste instrumente folosite la petre-

cerile vremii, el le d\ un `n]eles duhovnicesc, punându-le `n leg\-

tur\ cu datoria omului de a-I cânta lui Dumnezeu: „Duhul Sfânt,

`ns\, care ]ine deoparte slujirea sfânt\ [i dumnezeiasc\, astfel cânt\:

«L\uda]i-L pe El `n cântec de trâmbi]\», c\ci `n cântarea de trâm-

bi]\ va scula pe cei mor]i. «L\uda]i-L pe El `n psaltire», c\ci limba e

psaltirea Domnului. «{i `n chitar\ l\uda]i-L». Prin chitar\ se `n]e-

lege gura pe care o atinge cu Duhul ca [i cum ar fi un plectru. «{i `n

timpane [i `n hore l\uda]i-L». Aici `nchipuie, prin pielea timpanului

care r\sun\, glasul Bisericii care cheam\ spre `nviere trupul. «~n coarde

[i organe l\uda]i-L.» Organul e gura noastr\ [i coardele sunt m\du-

larele ei prin care dobânde[te a[ezare armonic\. Dac\ sunt lovite de

Duhul, scot sunetele vocii omene[ti: «L\uda]i-L `n chimvale bine r\-

sun\toare» (Ps. 150, 3-5). Chimvalul gurii este limba care scoate su-

netul când buzele sunt atinse”21.

{i `n acest aspect al vie]ii sociale a cre[tinilor, Clement ne sf\-

tuie[te s\ ne folosim de cump\tare, de pruden]\, de modera]ie

pentru a urma, `ntr-adev\r, Pedagogului divin care ne-a chemat la

o nou\ via]\ prin baia Botezului.

IV. Despre frumuse]e [i `mpodobire

Clement Alexandrinul nume[te toate metodele de `nfrumuse-

]are a hainelor [i a trupului „sluitoare `mpodobiri”, enumerând

printre acestea: folosirea „culorilor `mpodobitoare”22 a lânurilor fe-

lurite, „a bog\]iei, a pietrelor scumpe”23, a lucr\rilor din aur care

`mpodobesc ve[mintele, „smulgerea sprâncenelor pentru desenul

20 Ibidem.
21 Ibidem, p. 172.
22 Ibidem, p. 232.
23 Ibidem.
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ochilor, care stric\ rânduirile firii”24, „unsorile fe]ei, vopsirea p\rului

[i alte me[te[uguri urâte, ajut\toare la aceste `n[el\ciuni”25.

Cei iubitori de m\rire [i `mpodobiri sunt asem\na]i cu o livad\

„care `nflore[te pentru pu]in\ vreme”26 [i „nu e preg\tit\ pentru

nimic, decât pentru a fi aruncat\ `n foc”27. El `i d\ ca exemplu de

simplitate `n vestimenta]ie, exemplu demn de urmat, pe spartani,

care nu `ng\duiau femeilor lor s\ poarte podoabe, iar ca exemplu

negativ, pe atenieni, unde nu numai femeile, ci [i b\rba]ii obi[-

nuiau s\ poarte podoabe de aur „ca s\ arate obâr[ia lor pe p\-

mântul pe care tr\iau, ca pe o adev\rat\ trufie de prost gust”28.

Clement explic\ apoi de ce nu trebuie s\ fim de acord cu hai-

nele bogate, `nf\]i[ând rolul pe care `l are `mbr\c\mintea, acela de

a ne acoperi trupul: „[…] omul n-are nevoie de ve[minte pentru ni-

mic altceva decât pentru acoperirea trupului, pentru ferire de r\-

celi [i pentru ap\rare de prea marea `ntindere a arsurilor soarelui,

s\ nu ne fac\ r\u nepotrivirea mediului fizic”29.

~n acest fel, [tiind care este adev\ratul rol al hainelor, Clement

`ndeamn\ la renun]area la hainele [i m\t\surile fine, care nu nu-

mai c\ nu acoper\ trupul [i nu-l ap\r\ de frig, ci atrag privirile [i

stârnesc gânduri necuviincioase: „[…] aceste pânzeturi de prisos,

str\vezii, sunt un prilej de tulburare a gândului limpede; ele de

abia pot s\ acopere cu pu]in v\l ru[inea corpului, `ns\ nu mai este

ve[mânt haina moale care nu poate s\ ascund\ chipul goliciunii.

O astfel de hain\, c\zând pe corp, se alipe[te luând forma lui, ca [i

când ar fi ud\, se ]ine de corp ca [i când ar fi crescut\ din carne,

las\ s\ se vad\ chipul femeii, `ncât pentru cine nu ia bine seama i

se pare c\ vede chipul gol al corpului, `n `ntregimea lui”30.

O alt\ problem\ abordat\ `n leg\tur\ cu vestimenta]ia unui

adev\rat cre[tin este culoarea hainelor. Clement arat\ c\ cel mai bun

lucru este `nl\turarea culorilor de pe haine [i alegerea culorii albe.

El aduce mai multe argumente biblice `n sprijinul acestei reco-

mand\ri (de exemplu) faptul c\ hainele Mântuitorului erau albe

24 Ibidem.
25 Ibidem.
26 Ibidem.
27 Ibidem, p. 233.
28 Ibidem.
29 Ibidem, p. 234.
30 Ibidem, p. 235.
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dup\ ~nviere, precum [i o viziune pe care Sfântul Apostol Ioan a

descris-o `n Apocalips\: „Am v\zut sufletele celor martiriza]i de-

desubtul jertfelnicului [i s-a dat fiec\ruia un ve[mânt alb” (Apo-

calips\ 6, 9, 11), ar\tând c\: „Trebuie s\ `nl\tur\m de la `mbr\c\-

minte culorile. C\ci acestea nu sunt nici de trebuin]\, nici de cu-

viin]\, ba `nc\ dau na[tere [i la pornirea rea a moravurilor. Nici chiar

`ntrebuin]area nu e folositoare – ele nu ap\r\ cu nimic `mpotriva

frigului – nici pentru acoperire nu ajut\ ceva mai mult decât oricare

alt\ hain\, numai c\ aduce cu sine trufie, iar frumuse]ea culorii dez-

l\n]uie pe cei poftitori, a]â]ându-i la o privire nebuneasc\; dimpotriv\,

cei cura]i se folosesc foarte cuviincios de haine albe [i neispititoare”31.

Aceea[i simplitate trebuie s\ se reg\seasc\ [i `n `nc\l]\minte, al
c\rei rol este s\ apere picioarele de r\ni, de murd\ria [i praful dru-
mului: „A[adar, noi s\ ne ferim de de[artele me[te[uguri `n fa-
cerea sandalalelor aurite [i `ncrustate cu pietre, de papucii atici [i
sicionieni, de cizmuli]ele persane [i etrusce, p\strând pentru noi ce
e obiceiul nostru. […] Se cade s\ alegem rostul lor drept [i firesc.
Folosul `nc\l]\mintelor este acoperirea picioarelor sau ferirea lor de
lovituri [i s\ apere talpa piciorului de asprimea drumului de munte”32.

De asemenea, Clement vorbe[te [i despre lungimea hainelor, care
nu trebuie s\ ajung\ pân\ la p\mânt, deoarece acesta este un semn
de trufie [i, `n plus, `mpiedic\ mersul. Autorul le recomand\ fe-
meilor ca hainele s\ nu fie mai sus de glezn\, ci s\ acopere `n `n-
tregime trupul femeii: „Dup\ cum trebuie s\ ne ferim de orice ne-
cuviin]\ `n alc\tuirea ve[mintelor, tot a[a s\ fim cu luare aminte s\
nu trecem m\sura chipului de folosire. Nu este frumos ca haina s\
fie mai sus de genunchi, cum se spune c\ purtau fetele spartane.
Nu [ade frumos ca vreo parte a corpului femeii s\ r\mân\ desco-
perit\. Pe cât putem, s\ facem s\ r\sune, cum se cuvine, acel
frumos glas care zice: «frumos e bra]ul», dar nu e vulgar, «frumoase
pulpe», dar numai ale b\rbatului meu sunt. Fa]a e frumoas\, dar nu-
mai pentru so]ul meu. […] Nu numai c\ este oprit\ descoperirea
gleznei, ci s-a luat hot\rârea s\-[i acopere [i capul [i s\-[i adum-
breasc\ [i fa]a. Nu e cuviincios ca frumuse]ea trupului s\ fie un la]
pentru prins oameni. Nu-i lucru binecuvântat ca femeia s\ doreasc\
s\ fie `mbr\cat\ `ntr-un ve[mânt purpuriu”33. Aceast\ recomandare

31 Ibidem, pp. 235-236.
32 Ibidem, p. 243.
33 Ibidem, p. 241.
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o `ntâlnim [i la Sfântul Ioan Gur\ de Aur care, `n una din lucr\rile
sale, arat\ c\ o femeie `mbr\cat\ decent [i cu haine care-i acoper\
`n `ntregime trupul e la fel de frumoas\ precum o biseric\ plin\
de credincio[i.

Clement Alexandrinul vorbe[te foarte dur despre femeile care fo-

losesc pietre scumpe sau perle pentru a se `mpodobi, numindu-le pe

acestea „nesocotite”34 [i „nes\buite”35 [i arat\ c\ singura podoab\ pe

care trebuie s-o purt\m este cuvântul lui Dumnezeu, adev\rata perl\,

singura care are valoare netrec\toare: „Pietre de acest fel aga]\ fe-

meile cele proaste de glezne [i de gât `n[iruindu-le: ametiste, ful-

gerate, iaspide [i topaze […]. ~n camera femeilor au n\pustit mai ales

perlele cele scumpe; […] nes\buitele femei nu se ru[ineaz\ s\ se `n-

caiere cu tot dinadinsul pentru aceast\ scoic\ mic\. Noi `ns\ avem

menirea s\ ne `mpodobim cu sfânta piatr\, Cuvântul lui Dumne-

zeu, pe Care «m\rg\ritar» `l nume[te undeva Scriptura, adic\ cu Iisus

cel str\lucit [i curat, ochiul luminat, ar\tat `n trup, Cuvântul cel lu-

minos, prin care trupul a ajuns pre]uit, ren\scându-se din ap\. De

aceea [i acea scoic\, n\scut\ din ap\, `[i acoper\ trupul, iar din ea

se na[te m\rg\ritarul”36.

Clement justific\ aceast\ atitudine [i prin cuvintele Sfântului

Apostol Pavel: „Toate `mi sunt `ng\duite, dar nu toate `mi sunt de

folos” (I Corinteni 10, 23). De aceea, spune el, podoabele trebuie

`nl\turate `n totalitate, ca fiind lucruri nefolositoare, ba chiar d\u-

n\toare, deoarece cei care se `ngrijesc de adunarea bijuteriilor celor

mai scumpe uit\ de cei s\raci, care au cu adev\rat nevoie de aju-

tor [i c\rora banii arunca]i pe bijuterii le-ar fi de mare folos: „[…]
`n totul trebuie `nl\turate podoabele ca ni[te g\teli pentru copile;

aceea[i podoab\, `n `ntregul ei, trebuie `nl\turat\ [i de femei. C\ci

g\tirea trebuie s\ r\sar\ din\untru `n afar\ [i s\ arate c\ femeia

este frumoas\ dup\ calit\]ile ei suflete[ti. Numai prin suflet se `n-

vedereaz\ atât frumuse]ea, cât [i urâ]enia. De aceea, numai cel se-

rios este cu adev\rat bun [i frumos [i se deprinde s\ `n]eleag\ c\

numai frumosul este bun”37.

34 Ibidem, p. 245.
35 Ibidem.
36 Ibidem.
37 Ibidem, p. 248.
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Este extrem de gr\itoare `n[iruirea de podoabe femeie[ti pe

care Clement o preia de la Aristofan, din comedia Femeile la Thes-

mophorii 38: „«A. Panglici [i coroane,/ S\punul, piatra, [nurul [i leg\-

tura-n ceaf\,/ Bari[ul, ro[iorul, [irag de m\r]i[oare/ {i lan]ul, talis-

manul, re]eaua pentru p\r,/ c\ma[a, cing\toarea, cordeaua, cu-

tiu]a,/ Br\]ara, apoi geanta [i bluza cu agraf\./ Le las acum: pe cele

mai mari nici nu le-am spus. B. Adaug\ [i fierul, nasturi [i sulima-

nuri/ {i puful, strugurelul [i leg\tura mâinii,/ M\nu[ile, papucii [i

degetar [i farduri,/ Pece]ile, lan]uri, inele, cataplasme,/ B\]ici, bari[,

pungu]\ [i gluga, apoi vine/ Depilatorul. La urm\ de tot sunt evan-

taiuri». Am [i obosit [i mi-e sil\ s\ mai amintesc mul]imea po-

doabelor; […]”39. Aceast\ list\, pe lâng\ faptul c\ este prezentat\ `n-

tr-un mod foarte ironic, este foarte actual\, deoarece [i femeile din

zilele noastre folosesc aceea[i multitudine de metode pentru a se

`nfrumuse]a, de[i Clement arat\ c\ prin toate acestea ele reu[esc

doar s\ „stâlceasc\ frumuse]ea cea adev\rat\”40. Despre astfel de

femei, Clement spune c\ „nu sunt frumoase `n adev\r, ci numai

pl\smuite cu ajutorul bog\]iei”41.

De aceea, Clement ne spune: „Cele ce au Pedagog pe Hristos nu

se cade s\ se g\teasc\ cu aur, ci cu Cuvântul, c\ci numai prin El se

v\de[te aurul cel adev\rat. […] Cele ce se `nchin\ lui Hristos se cade

deci s\ se obi[nuiasc\ s\ se poarte `n simplitate. C\ci, `n adev\r, sim-

plitatea deschide calea sfin]eniei, potolind pofta de bog\]ie [i cu cele

la `ndemân\ `mpline[te trebuin]a chiar `n locul celor de prisos”42.

Dac\ despre femeile care exagereaz\ `n podoabele pe care le

folosesc Clement vorbe[te cu foarte mult\ asprime [i duritate, de-

spre b\rba]ii care fac acest lucru el vorbe[te cu dispre] [i dezgust,

ar\tând c\ pe b\rba]ii care se `mpodobesc cu bijuterii, cu parfu-

muri, cu creme, cu haine str\lucitoare, asemenea femeilor, „i-ar putea

lua cineva drept femei dac\ nu i-ar vedea goi”43. ~ntr-adev\r, un

cod modern al bunelor maniere `i d\ dreptate lui Clement, ar\-

tând c\ b\rbatul nu are voie s\ poarte decât verigheta [i ceasul,

38 Aristofan, CAF, I, frg. 320. Cf. CAF, III, p. 271, apud Ibidem, p. 251.
39 Clement Alexandrinul, Pedagogul, p. 251.
40 Ibidem, p. 249.
41 Ibidem, p. 252.
42 Ibidem, pp. 252-253.
43 Ibidem, pp. 274-275.
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nicidecum nenum\rate br\]\ri, cercei, inele [i alte podoabe care li

se potrivesc femeilor.

Clement `ncheie aceast\ parte a operei sale, `n care ne `nva]\

cum trebuie s\ se `mbrace un cre[tin, printr-o mustrare adresat\

nou\, tuturor: „De ce c\uta]i oare rarit\]i [i scumpeturi, `n locul

celor la `ndemân\ [i ieftine? Pentru c\ nu v\ da]i seama ce este cu

adev\rat frumos [i cu adev\rat bun [i umbla]i pe la cei f\r\ de minte

s\ g\si]i lucruri f\]uite, `n locul celor ce sunt `n adev\r, iar aceia `[i

`nchipuiesc, `n nebunia lor, c\ ce-i alb e totuna cu ce-i negru”44.

Concluzii

Lucrarea Pedagogul a lui Clement Alexandrinul se remarc\ prin

mai multe elemente care o apropie foarte mult de ceea ce `n]elegem

ast\zi printr-un cod al bunelor maniere.

~n primul rând, ea se remarc\ prin concizie [i claritate. Toate re-

comand\rile pe care Clement le face cre[tinilor sunt pe `n]elesul tu-

turor, scriitorul utilizând un limbaj adaptat tuturor categoriilor so-

ciale c\rora se adreseaz\ lucrarea. Clarit\]ii expunerii se adaug\

faptul c\ autorul aduce un foarte mare num\r de citate [i referiri

biblice, ar\tând prin aceasta c\, `ntr-adev\r, unicul [i adev\ratul Pe-

dagog este Mântuitorul Iisus Hristos, pe Care cei ce dorim s\ ne

mântuim avem datoria de a-L urma.

Cea mai evident\ tr\s\tur\ a lucr\rii lui Clement este faptul c\ el

promoveaz\, `nainte de toate, simplitatea `n vestimenta]ie, `n pur-

t\ri, `n felul de a vorbi, altfel spus, `n toate aspectele vie]ii de zi

cu zi a cre[tinului.

De asemenea, o alt\ tr\s\tur\ care apropie foarte mult lucrarea

Pedagogul de un cod modern al bunelor maniere este actualitatea

tuturor elementelor prezentate. Citindu-l, `n special `n partea care

vorbe[te despre `mbr\c\minte [i podoabe, ai impresia c\ autorul

tr\ie[te `n zilele noastre [i vorbe[te de lucruri pe care noi le ve-

dem `n fiecare zi `n jurul nostru. A[a cum un cod al bunelor ma-

niere din zilele noastre promoveaz\ bunul gust, elegan]a, [i Pe-

dagogul lui Clement aduce argumente foarte puternice `n sprijinul

autenticit\]ii cre[tinilor, a refuzului vulgarit\]ii, prostului gust, ridico-

lului, dorin]ei de a epata.

44 Ibidem, pp. 242-243.
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Acestea sunt, pe scurt, câteva dintre caracteristicile care ne fac

s\ spunem, pe drept cuvânt, c\ Pedagogul lui Clement reprezint\ un

adev\rat cod al bunelor maniere pentru cre[tini, la fel de valabil

pentru vremea [i societatea `n care a fost scris, cât [i pentru ast\zi.
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Le Pédagogue de Clément d’Alexandrie, 
modèle de code de bonnes manières

Conf. Ph.D. Carmen-Maria BOLOCAN

Notre étude se propose de démontrer que l’oeuvre de Clément
d’Alexandrie, le Pédagogue, peut représenter un modèle pour les
gens, dans les circonstances de leur vie. Cet ouvrage nous donne
des conseils sur les vêtements, sur l’emploi des bijoux, sur l’attitude
pendant le repas etc.

Il est très intéressant de suivre l’importance du détail dans les
conseils de cet écrivain. Son ouvrage est très actuel même au-
jourd’hui et peut se consituer dans un guide pour acquerir une
attitude corècte envers nos semblables.


