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PERSONALITATEA SFÂNTULUI 
VASILE CEL MARE

                                                        Diac. drd. Liviu PETCU

Grupul Capadocienilor

Secolul al IV-lea este descris ca fiind secolul de aur al Bisericii
cre[tine, pentru c\ atunci au activat cele mai alese personalit\]i ale
vie]ii cre[tine, cele mai luminate min]i ale epocii patristice. ~n ma-
nualele de Patrologie, acest secol este cuprins `n perioada a doua a
literaturii patristice ce se `ntinde de la anul 313 (Edictul de la Mi-
lan) pân\ la 461 (data mor]ii `mp\ratului Leon I). ~n secolul al IV-lea
s-au eviden]iat trei b\rba]i virtuo[i, numi]i [i cei trei Capadocieni: Va-
sile cel Mare, Grigorie de Nyssa [i Grigorie de Nazianz, care au des-
f\[urat o activitate literar\ [i pastoral\ de ne`ntrecut.

Cei trei Sfin]i P\rin]i formeaz\ grupul Marilor Capadocieni. Strâns
uni]i prin leg\turi de sânge [i de prietenie, au contribuit cu to]ii la
triumful credin]ei `n Niceea [i Constantinopol, `n Orient [i `n spe-
cial `n Asia Mic\. Cât prive[te talentul [i d\ruirea de sine a fiec\-
ruia pentru binele Bisericii, se poate spune c\ s-au completat unul
pe altul: Vasile era cu preeminen]\ un om al ac]iunii [i al guver-
n\rii, Grigorie de Nazianz, un orator, iar Grigorie de Nyssa, un
filosof. Dintre cei trei, Vasile era, f\r\ `ndoial\, cel mai talentat1.
Referindu-se la grupul Marilor Capadocieni, patrologul Andrew
Louth sus]ine c\ includerea `n acela[i grup a Sfântului Vasile, `m-
preun\ cu prietenul s\u, Grigorie din Nazianz, [i fratele s\u, Gri-
gorie de Nyssa, sub denumirea de P\rin]ii Capadocieni (ini]ial, Marii
Capadocieni) reprezint\ produsul `nv\]a]ilor moderni, care au con-
siderat semnificative leg\turile de familie, localizarea geografic\ [i
angajamentul teologic similar pe care l-au perceput la cei trei. Aceast\
grupare nu reprezint\ o desemnare tradi]ional\: cei trei P\rin]i ai
secolului al IV-lea, eviden]ia]i de Biseric\ `n rolul de `nv\]\tori

1 J. Tixeront, A handbook of Patrology, Second edition, Authorized Transla-
tion, Based Upon the Fourth French Edition, St. Louis: B. Herder, 1923, p. 169.
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universali sau ecumenici (Оικουμενικοιv διδάσκαλοι) sunt Vasile cel
Mare, Grigorie Teologul [i Ioan Gur\ de Aur, s\rb\tori]i `mpreun\ de
Biserica Ortodox\ la 30 ianuarie2. Cei trei Capadocieni reprezint\ o
splendid\ constela]ie pe firmamentul Bisericii din Capadocia. S-a
spus c\ `n aceast\ trinitate sunt concentrate toate razele acelei str\-
lucite epoci a cre[tin\t\]ii 3. Patrologul Johannes Quasten, `n ma-
nualul s\u de Patrologie, afirm\ c\ doar unuia singur dintre cei trei
P\rin]i Capadocieni i s-a atribuit numele de cel Mare, [i anume,
Sfântului Vasile. Calific\rile sale remarcabile ca arhip\stor al Bise-
ricii [i organizator, ca mare exponent al doctrinei cre[tine [i ca un al
doilea Atanasie `n ap\rarea Ortodoxiei, ca P\rinte al monahismului
r\s\ritean [i reformator al Liturghiei, au motivat conferirea unui astfel
de titlu4. Sfântul Vasile era numit Cel Mare, chiar [i `n rândul con-
temporanilor s\i [i `[i binemerita titlul din numeroase motive. Era
Cel Mare ca exponent al doctrinei cre[tine [i ca autor de omilii
folositoare de suflet, mai mare, `nc\, `n via]a practic\, `n rolul s\u
de prelat al Bisericii [i de om al faptelor. Putem spune, pe drept
cuvânt, c\, dintre cei trei mari Capadocieni, Vasile era cel practic,
Grigorie din Nazianz, vorbitorul [i scriitorul, iar Grigorie de Nyssa,
gânditorul 5. 

Cunoscutul patrolog francez F. Cayré, referindu-se la caracterul
Sfântului Vasile [i la darurile cu care Dumnezeu l-a `nzestrat: tr\-
s\tura dominant\ a caracterului Sfântului Vasile pare s\ fie o «depli-
n\tate armonioas\» a darurilor cu care acesta a fost `nzestrat.

2 Andrew Louth, The Cappadocians, in The Cambridge History of Early Chris-
tian Literature, edited by Frances Young, Lewis Ayres, Andrew Louth, Cambridge
University Press, 2004, p. 289.

3 Otto Bardenhewer, Patrology: the Lives and Works of the Fathers of the Church,
translated from the second edition by Thomas J. Shahan, Freiburg im Breisgau & St.
Louis: B. Herder, 1908, p. 274.

4 Johannes Quasten, Patrology, volume III (The Golden Age of Greek Pa-
tristic Literature from the Council of Nicaea to the Council of Chalcedon), Spec-
trum Publishers, The Newman Press, Westminster, Maryland, 1960, p. 204; Clau-
dio Moreschini [i Enrico Norelli sus]in, de asemenea, c\ cel mai prestigios dintre
P\rin]ii Capadocieni, Sfântul Vasile cel Mare, a fost recunoscut de ceilal]i ca ma-
estru comun, [i `n timpul vie]ii, [i dup\ moarte – cf. Istoria literaturii cre[tine
vechi grece[ti [i latine de la Conciliul de la Niceea la `nceputurile Evului Mediu,
Traducere de Elena Caraboi, Doina Cernica, Emanuela Stoleriu [i Dana Z\mos-
teanu, vol. II/1, Editura Polirom, Ia[i, 2004, p. 97.

5 Otto Bardenhewer, Patrology: the Lives and Works of the Fathers of the Church,
translated from the second edition by Thomas J. Shahan, Freiburg im Breisgau &
St. Louis: B. Herder, 1908, p. 280.
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Biserica s-a bucurat de un num\r restrâns de astfel de oameni,
atât de des\vâr[i]i [i atât de cump\ta]i. A `mbinat la un stadiu
`nalt geniul din Roma cu cel din Grecia. Sfântul este atât un om
al doctrinei, a c\rui gândire clar\, obiectiv\, `ndrum\ o `ntreag\
genera]ie, cât [i un om de ac]iune, cu un caracter ferm, care [tie
ce urm\re[te [i folose[te cu `n]elepciune mijloacele pentru a-[i
`ndeplini scopul 6.

~n Sfântul Vasile cel Mare avem de fapt icoana ierarhului orto-
dox. De aceea, este dificil ca, `n câteva pagini, s\ ar\t\m comple-
xitatea personalit\]ii marelui mitropolit, m\re]ia slujirii lui ierar-
hice, sfin]enia vie]ii, puterea cuvântului lui de predicator, spiritul s\u
organizatoric [i grija fa]\ de s\raci [i bolnavi. 

Scurt\ prezentare a cadrului geografic, istoric, cultural 
[i religios al Capadociei7

Capadocia se afl\ la est de zona central\ a Asiei Mici, mai de-
parte de ora[ele de coast\ ale M\rii Egee [i ale M\rii Mediterane, `n
care `nflorise de multe veacuri civiliza]ia greac\ [i, `n consecin]\,
cultura cre[tin\, dar nu `ntr-atât `ncât s\ fie izolat\ de capital\ (dru-
mul care ducea de la Constantinopol spre Antiohia trecea chiar
prin aceast\ regiune). Este o regiune destul de `ntins\, preponde-
rent muntoas\, cu altitudini de pân\ la 2500 m peste nivelul m\rii.
Cea mai important\ ap\ curg\toare este râul Halys (Kizil Imark-ul
de azi). La nord, Capadocia se `nvecina cu Galatia, la sud, cu Ci-
licia, iar la est, cu Armenia. 

~n traducere, Capadocia `nseamn\ ]ara cailor, dup\ cum ne
spune Jean Bernardi8, deoarece specificul ei era cre[terea cailor.  

6 F. Cayré, Précis de Patrologie. Histoire et doctrine des Pères de l´Église, Tome
Premier, Livres I et II, Société de S. Jean L´Évangéliste, Desclée et Cie, Éditeurs
Pontificaux, Paris-Tournai-Rome, 1927, p. 404. 

7 Pentru `n]elegerea cadrului geografic, istoric, cultural [i religios al Capado-
ciei, am utilizat urm\toarele surse care prezint\ bogate informa]ii cu privire la acesta:
W. Jaeger, Early Christianity and Greek Paideia, Oxford, 1962, p. 76, Claudio Mo-
reschini & Enrico Norelli, Istoria literaturii cre[tine vechi grece[ti [i latine de la
Conciliul de la Niceea la `nceputurile Evului Mediu, Traducere de Elena Caraboi,
Doina Cernica, Emanuela Stoleriu [i Dana Z\mosteanu, vol. II/1, Editura Polirom,
Ia[i, 2004, p. 97, Jean Bernardi, Grigorie din Nazianz. Teologul [i epoca sa (330-
390), Traducere: Cristian Pop, Editura Deisis, Sibiu, 2002, p. 62, Stelianos Papa-
dopoulos, Via]a Sfântului Vasile cel Mare, Traducere: Diacon Cornel Coman, Edi-
tura Bizantin\, Bucure[ti, 2003, pp. 7-11. 

8 Jean Bernardi, op. cit., p. 62. 
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~n zorii secolului al IV-lea, Capadocia `ncepe s\ prospere, `n
special datorit\ pozi]iei sale geografice, fiind situat\ pe artera cen-
tral\ a `ntregului R\s\rit, care unea cele dou\ capitale ale Impe-
riului roman. A[adar, era deschis\ comer]ului, ideilor din afar\, infor-
ma]iilor [i culturii. Regiunea iese dintr-o lung\ izolare [i `ncepe s\ se
disting\. Mul]i dintre capadocieni ocup\ posturi civile [i militare
importante: comand\ armate, guverneaz\ provincii, iar unii pre-
fec]i ai Constantinopolului sunt capadocieni. 

De[i Capadocia devine o provincie `nfloritoare, totu[i locui-
torii ei nu vor `nceta s\ fie lua]i `n râs de c\tre cei din Constan-
tinopol, fiind socoti]i provinciali neciopli]i care pronun]\ r\u limba
greac\. De altfel, [i Sfântul Grigorie era expus la acest gen de bat-
jocuri, adesea fiind considerat nu doar un str\in, ci mai mult chiar,
un ]\ran, pentru simplul motiv c\ venea dintr-o regiune pe care se
obi[nuiser\ s\ o socoteasc\ foarte `napoiat\. 

Cu toate aceste deprecieri ale locuitorilor Constantinopolului,
totu[i Capadocia avea caracter cosmopolit, cu nobili [i `nal]i func-
]ionari, cu institu]ii publice [i mult\ bog\]ie, cu arte [i litere culti-
vate. To]i cei care se ocupau cu administra]ia, literele [i artele capi-
talei capadociene se mi[cau `ntr-un mediu grecesc. Majoritatea vor-
beau greaca. Elenizarea Capadociei `ncepuse `nc\ din vremea st\-
pânirii grece[ti. Domina]ia general\ a culturii grece[ti a `nlesnit r\s-
pândirea cre[tinismului [i `n Capadocia. O importan]\ deosebit\ o
are faptul c\ Sfântul Apostol Petru scrie `n anul 63 sau 64 `ntâia sa
Epistol\ cre[tinilor din Pont, Galatia, Capadocia, Asia [i Bitinia. 

~n a doua jum\tate a secolului al III-lea, acolo fusese misionar
Sfântul Grigorie Taumaturgul, discipol al lui Origen [i originar chiar
din acele locuri, fiind n\scut `n Neocezareea, `n provincia vecin\
Pontului. Capadocienii din secolul al IV-lea au v\zut `n el un vechi
`nv\]\tor, tocmai pentru c\ adusese cre[tinismul `n familiile lor.
Uneori, chiar dac\ nu `l numesc, ei fac aluzii la unele dintre doc-
trinele sale. Poate c\, prin mijlocirea tradi]iei orale, care `[i avea
originea `n `nv\]\tura Sfântului Grigorie Taumaturgul, P\rin]ii Ca-
padocieni au putut s\-l cunoasc\ pe Origen, care le-a influen]at de-
cisiv forma]ia teologic\, cu toate c\, nu poate fi exclus ca ei s\-l fi
cunoscut pe Origen datorit\ faptului c\ marele `nv\]at a fost dintot-
deauna faimos `n Orient. 

Capadocia, fiind o regiune `n mare m\sur\ cre[tinat\, precum am
precizat deja, furnizeaz\ chiar [i episcopi unor ora[e mai `ndep\rtate.
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~n timp, ea devine o mare citadel\ a Ortodoxiei. Nici o provincie ro-
man\ nu a primit episcopi cre[tini mai `nv\]a]i cum au primit pro-
vincia Capadocia [i ]inutul Pont.

Ast\zi, Capadocia este situat\ `n Turcia, fiind o regiune cu cli-
mat continental cu mari fluctua]ii de temperatur\, altitudinea ei
medie situându-se `ntre 1000 [i 2000 de metri.

Sfântul Vasile — remarcabil teolog, Doctor al Bisericii 
[i militant al unit\]ii ei

Ar fi incorect ca cineva s\ vad\ `n Vasile numai un adminis-
trator [i organizator ecleziastic. Printre toate sarcinile sale obosi-
toare, a r\mas mare teolog. Ar putea fi numit, cu unele rezerve, un
roman printre greci, din moment ce chiar [i lucr\rile sale relev\ un
om de ac]iune [i o `nv\]\tur\ asupra aspectelor practice [i etice ale
mesajului cre[tin, `n timp ce restul P\rin]ilor greci ai Bisericii ex-
hib\ o preferin]\ ferm\ pentru latura metafizic\ a Evangheliei 9.
Sfântul Grigorie Teologul depune m\rturie (Orat. 43, 66) c\ scrie-
rile sale erau foarte apreciate de c\tre contemporani atât pentru con-
]inutul, cât [i pentru forma lor. Educa]ii [i analfabe]ii, cre[tinii [i
p\gânii, to]i le citeau. Grigorie nu ezit\ s\ laude influen]a lor asu-
pra propriei gândiri, vie]i [i aspira]ii [i `l nume[te pe Vasile maes-
trul stilului (Ep. 51)10. Având o astfel de preg\tire intelectual\, are
[i un larg orizont de gândire. El [i-a `nsu[it, prin studii `ndelungate,
toat\ [tiin]a trecutului [i a prezentului. Scrierile sale cuprind, `n afara
unui mare num\r de predici [i scrisori, tratate dogmatice, ascetice,
pedagogice [i liturgice. Opera sa a exercitat o influen]\ puternic\
nu numai asupra contemporanilor, ci [i asupra Bisericii cre[tine
de pretutindeni, pân\ `n zilele noastre. Din fericire, scrierile sale
ne-au parvenit f\r\ mari pierderi de-a lungul secolelor. ~n pofida
aptitudinilor sale pentru studiul teoretic, `nclina]ia natural\ a spiri-
tului s\u pare s\-l fi purtat mai mult spre latura moral\. Patrologul
F. Cayré consider\ c\, din punct de vedere literar, Sfântul Vasile pare
s\ fie cel mai clasic dintre P\rin]ii Greci 11.

9 Johannes Quasten, op. cit., p. 208. 
10 Ibidem, p. 208. 
11 Précis de Patrologie. Histoire et doctrine des Pères de l´Église, Tome Premier,

Livres I et II, Société de S. Jean L´Évangéliste, Desclée et Cie, Éditeurs Pontificaux,
Paris-Tournai-Rome, 1927, p. 400.
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Pe parcursul scurtei sale vie]i, Sfântul Vasile a fost un ferm ade-
rent la credin]a niceean\. Con]inutul celor patru volume de mari di-
mensiuni care cuprind lucr\rile sale prezentate `n Patrologia abatelui
Migne este format din opere dogmatice, omilii [i cuvânt\ri, lucr\ri as-
cetice, liturgice, pedagogice, canonice [i coresponden]\12.

Vasile nu a acordat timp cercet\rilor teologice doar de dragul
muncii. Nu a scris nici o lucrare `n care s\ `ncerce s\ expun\ tota-
litatea doctrinei cre[tine `ntr-o manier\ sistematic\. Din contr\,
toate lucr\rile sale dogmatice au scopul clar de a combate erorile
timpului s\u, `n special pe cele ale arienilor [i pnevmatomahilor.
Cu acest scop `n minte, Vasile [i-a scris cele dou\ opere, de maxim\
importan]\: Contra lui Eunomiu [i Despre Sfântul Duh13. 

Sfântul Vasile dezvolt\ o teologie adânc\ atunci când vorbe[te
despre cunoa[terea lui Dumnezeu. Se [tie c\ el a polemizat, pe
aceast\ tem\, cu Eunomiu, eretic arian extremist. Acesta din urm\
sus]inea c\ fiin]a lui Dumnezeu este nena[terea [i c\ omul, [tiind
ce este aceasta, [tie implicit ce este Dumnezeu. Vorbind despre fi-
rea dumnezeiasc\, Sfântul Vasile cel Mare afirm\ c\ este o realitate
care trece dincolo de puterea mea de `n]elegere14. Dumnezeu Se ma-
nifest\ prin lucr\rile sau energiile Sale. Afirmând – zice Sfântul
Vasile – c\ noi ~l cunoa[tem pe Dumnezeul nostru `n energiile Sale,
nu f\g\duim deloc c\ ne apropiem de El `n `ns\[i fiin]a Lui. C\ci
dac\ energiile Lui coboar\ pân\ la noi, fiin]a Sa r\mâne inacce-
sibil\15. Este aici o distinc]ie, `ns\ nu o separare, `ntre ουσια (fiin]a)
divin\ transcendent\ [i inaccesibil\ [i ενεvργια (energiile sau lucr\rile)
revelatoare accesibile. 

~ntr-una din scrisorile sale, Sfântul Vasile afirm\ c\ cel care se
laud\ c\ ar cunoa[te toate s\ ne explice mai `ntâi firea furnicii [i
abia dup\ aceea s\ discute despre natura puterii dumnezeie[ti,
care dep\[e[te orice `n]elegere. Dar dac\ tu n-ai `n]eles nici m\car
alc\tuirea unei biete furnici, cum te po]i l\uda c\ po]i cuprinde `n

12 Henry Barclay Swete, Patristic Study, edited by Arthur W. Robinson, Long-
mans, Green, and Co. 39 Paternoster Row, London, New York, Bombay and Cal-
cutta, 1909, pp. 88-89. 

13 Justo L. Gonzáles, A history of Christian thought from the beginnings to the
Council of Chalcedon, revised edition, vol. I, Abington Press, Nashville, 1987, p. 305.

14 Sf. Vasile cel Mare, Epistola 234, la o alt\ `ntrebare a lui Amfilohiu, II, P.G.,
XXXII, col. 834 A. 

15 Ibidem, col. 869.
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mintea ta puterea cea ne`n]eleas\ a lui Dumnezeu? 16 Cunoa[te-
rea fiin]ei dumnezeie[ti const\ tocmai `n sim]\mântul c\ fiin]a
lui Dumnezeu n-o putem cunoa[te 17. Se spune c\ Eunomie a fost
atât de mâhnit de `nfrângere, `ncât n-a mai `ndr\znit s\ replice cât
timp Sfântul Vasile a fost `n via]\18. 

Urm\rind s\ instituie Crezul de la Niceea, a izbutit s\ clarifice, ca
nimeni altul pân\ la el, sensurile teologice ale termenului con-
substan]ial. 

Sfântul Vasile a adus [i o contribu]ie hot\râtoare privind `nv\-
]\tura despre Sfânta Treime, prin impunerea expresiei Trei Iposta-
suri pentru Persoanele Sfintei Treimi, prin folosirea ei sistematic\ [i
prin concilierea ei cu expresia niceean\ de o fiin]\. ~n plus, Sfân-
tul Vasile a explicat pe larg posibilit\]ile lor de `mbinare. Prin aceasta
el a contribuit considerabil la impunerea expresiei de o fiin]\ `n
adev\ratul ei `n]eles, aducând pe cei mai mul]i dintre monarhieni
[i arieni la credin]a cea adev\rat\. El `nl\tur\ r\st\lm\cirea monar-
hian\ a expresiei de o fiin]\, prin completarea ei cu termenul trei
ipostasuri ar\tând c\ Tat\l, Fiul [i Duhul Sfânt nu sunt numai ni[te
roluri sau m\[ti sau puteri f\r\ consisten]\ `n ele `nsele, având ca
suport (ipostas) fiin]a cea unic\, ci Ipostasuri sau Persoane real [i
etern subzistente. Sfântul Vasile cel Mare a completat expresia nice-
ean\ de o fiin]\ cu expresia Trei Ipostasuri f\r\ s\ o anuleze pe cea
dintâi sau s\ o goleasc\ de adev\r, ci f\când-o acceptabil\ `n ade-
v\ratul ei `n]eles19.

Conchizând, putem spune c\ `nv\]\tura Sfântului Vasile este con-
centrat\ `n jurul ap\r\rii doctrinei niceene `mpotriva diverselor
partide ariene. Constituie marele merit al lui Vasile faptul c\ con-
tribuit `ntr-o mare m\sur\ la clarificarea terminologiei trinitariene
[i hristologice.

Dintre lucr\rile sale dogmatice, cea mai cunoscut\ [i mai util\
este Despre Duhul Sfânt. Sfântul Vasile apeleaz\ la Scriptur\ [i la tra-
di]ia cre[tin\ timpurie ca sprijin pentru doctrina ortodox\ referitoare

16 Sf. Vasile cel Mare, Epistole, epist. 16, traducere, introducere, note [i indici de
Pr. Prof. Dr. Constantin Corni]escu [i Pr. Prof. Dr. Teodor Bodogae, `n col. P\-
rin]i [i Scriitori biserice[ti, vol. 12, Editura Institutului Biblic [i de Misiune al Bise-
ricii Ortodoxe Române, Bucure[ti, 1988, p. 150.

17 Ibidem, epist. 234, II, p. 483 
18 J. Rivière, Saint Basile, Paris, 2925, pp. 13-14. 
19 Marius Telea, Antropologia Sfin]ilor P\rin]i Capadocieni, Edi]ia a II-a rev\-

zut\ [i ad\ugit\, Editura Emia, Deva, 2005, p. 85.
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la Persoana [i lucrarea Duhului Sfânt, iar cartea este bine structu-
rat\ [i edificatoare ca ton [i substan]\20. Duhul Sfânt nu este doar
Cel `n Care crede cre[tinismul, ci [i prin Care crede. ~ntru lumina
Lui vedem noi lumina21.

~n cele nou\ omilii la Hexaemeron este prezentat\ o adev\-
rat\ enciclopedie a cuno[tin]elor vremii, altfel spus, o sum\ a cu-
no[tin]elor [tiin]ifice pe care le poseda marele ierarh, [i anume:
teologie, astronomie, cosmogonie, geografie, meteorologie, istorie
natural\, botanic\ [i medicin\, fiind prezentate `n fa]a unui audi-
toriu cre[tin, pe care autorul l-a considerat, cel pu]in ini]iat, atât `n
problemele de credin]\, cât [i `n cele de [tiin]\ ale veacului s\u. Nu
vom insista aici asupra celorlalte omilii ale Sfântului, `ns\ preci-
z\m c\ au un con]inut teologic, spiritual [i moral deosebit de bogat.
Dintre scrisorile lui Vasile, s-au p\strat peste 300. Ele reprezint\ re-
v\rs\ri ale unei naturi bogate, care, dincolo de maniera rezervat\,
posed\ sentimente profunde, o mare c\ldur\ sufleteasc\, afec]iune.
Dac\ exist\ [i semne ale unui caracter meditativ adânc `nr\d\ci-
nat, care uneori sugereaz\ o perspectiv\ pesimist\ asupra vie]ii,
trebuie s\ ne amintim c\ citim revela]iile de sine ale unui om care s-
a luptat permanent cu boala [i ale c\rui zile erau pline de tulbu-
r\ri [i anxiet\]i venite din afar\ 22.

Sfântul Vasile cel Mare a fost [i un mare iubitor al frumuse]ii celei
netrec\toare. ~n anul 358, Vasile [i Grigorie de Nazianz au lucrat
`mpreun\ la alc\tuirea Filocaliei – o antologie de texte din opera lui
Origen, menit\ s\ arate foloasele pe care le poate dobândi cre[ti-
nul studiind atent [i cu discern\mânt filosofiile p\gâne. Temele prin-
cipale abordate aici sunt natura dumnezeirii, interpretarea Scriptu-
rilor [i libertatea voin]ei. Pentru ultimele dou\ teme sunt puse la
dispozi]ie citate preluate `n principal din Despre principii [i din
Contra lui Celsus. Din natura citatelor folosite [i din modul orga-
niz\rii lor `n volum, reiese f\r\ echivoc c\ destinatarii antologiei sunt
cre[tini care au `ncetat s\ mai cread\ c\ a fi `n Biserica lui Hris-
tos este tot una cu a fi pu]in la minte sau cu a te sinucide din
punct de vedere intelectual 23.

20 Henry Barclay Swete, op. cit., p. 89. 
21 Anthony Meredith, Capadocienii, traducere din limba englez\ Pr. Constantin Jinga,

Editura Sophia, Bucure[ti, 2008, p. 80.
22 Henry Barclay Swete, op. cit., pp. 89-90.
23 Anthony Meredith, op. cit., p. 53.
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Creator, cu Sfântul Grigorie de Nazianz, al genului literar al Fi-
localiei cre[tine, prin adunarea de texte alese din Origen, Sfântul
Vasile caut\ cu st\ruin]\ frumuse]ea sufletului, reflex al frumuse]ii
dumnezeie[ti. F\când referire la frumuse]e, `ntr-una din omiliile la
psalmi, spune c\ unii `n]elep]i au definit frumuse]ea ca fiind si-
metria [i armonia privirilor sufletului 24. Tot `n aceea[i omilie se
refer\ la frumuse]ea sufletului [i la frumuse]ea cea adev\rat\ a firii
dumnezeie[ti [i fericite [i la modul cum se poate contempla aceasta:
Frumos e orice suflet, privit `n simetria puterilor sale proprii; dar
frumuse]ea cea adev\rat\, cea mai pl\cut\, adic\ firea cea dum-
nezeiasc\ [i fericit\, se poate privi, se poate contempla numai de
cel ce are cur\]it\ mintea. Cel ce-[i a]inte[te ochii la luminile [i ha-
rurile lui Dumnezeu prime[te ceva de la El, ca de la o culoare `[i
coloreaz\ propriul lui chip cu o str\lucire `nfloritoare25.

Contemplând crea]ia, a r\mas `ncântat de frumuse]ea, ordinea
[i armonia ei. Explicând versetul biblic {i a v\zut Dumnezeu c\
este frumos (Fac., 1, 8), men]ioneaz\: Prin aceste cuvinte Scriptura
nu vrea s\ spun\ c\ cele f\cute de Dumnezeu I-au `ncântat ochii
lui Dumnezeu, nici c\ Dumnezeu prive[te frumuse]ile f\pturilor
cum le privim noi; ci frumosul, `n `n]elesul dat aici de Scriptur\,
este ceea ce-i f\cut `n chip des\vâr[it [i serve[te bine scopului pen-
tru care a fost f\cut. Deci, Dumnezeu, punând mai dinainte un scop
precis crea]iei Sale, a examinat cu ra]iunile Sale de Creator pe cele
create, parte cu parte, [i  le-a l\udat pentru c\ `mplinesc scopul pen-
tru care au fost create. La o statuie, dac\ se pune o mân\ `ntr-o
parte, un ochi `n alt\ parte [i `n sfâr[it, toate p\r]ile ei a[ezate `n
diferite locuri, statuia nu va p\rea frumoas\ celui care ar privi-o;
dar dac\ toate m\dularele sunt a[ezate la locul lor, chiar un
nepriceput `n art\ va vedea frumuse]ea m\dularelor statuii. Ar-
tistul `ns\ vede frumuse]ea fiec\rei p\r]i din opera sa `nainte de
terminarea ei [i laud\ fiecare parte, pentru c\ se duce cu gândul
la sfâr[itul operei lui. Un astfel de artist ni-L arat\ Scriptura acum
pe Dumnezeu, Care cu pricepere ~[i laud\ parte cu parte operele
Sale. Dar laud\ cuvenit\ o va aduce [i când va sfâr[i de creat
`ntreaga lume26. ~n acela[i gând, `n omilia a IV-a la Hexaemeron,

24 Omilii la Psalmi, omilia la Psalmul XXIX, V, traducere, introducere, note [i
indici de Pr. D. Fecioru, `n col. P\rin]i [i Scriitori biserice[ti, vol. 17, Editura Ins-
titutului Biblic [i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucure[ti, 1986, p. 242.

25 Ibidem.
26 Omilii la Hexaemeron, omilia a III-a, X, traducere, introducere, note [i indici

de Pr. D. Fecioru, `n col. P\rin]i [i Scriitori biserice[ti, vol. 17, Editura Institutului Bi-
blic [i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucure[ti, 1986, pp. 108-109.
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exclam\: Dar pot, oare, ochii mei vedea cu atâta am\nun]ime
frumuse]ea m\rii, cât\ s-a ar\tat Celui Ce a f\cut-o? 27 Din fru-
muse]ea celor v\zute, Sfântul Vasile ne `nva]\ s\-L deducem pe Cel
Prea Frumos [i s\ ne amintim de El; s\ cunoa[tem din f\pturi pe
Creator [i din zidiri pe Ziditor: Vreau s\ r\mân\ `n tine [i mai pu-
ternic\ minunea crea]iei, pentru ca, oriunde te-ai g\si [i lâng\ orice
fel de plant\ te-ai afla, s\-]i aduci aminte cu t\rie de Creator28.

Sfântul Vasile s-a preocupat intens [i de unitatea Bisericii, `ncer-
când s\ curme ereziile [i schismele din Biseric\, prin cuvânt\ri unite
cu ac]iuni, prin tratate polemice, prin leg\turi practice cu to]i, c\u-
tând pe unii, trimi]ând pe al]ii, apelând, avertizând, blamând,
cenzurând, invectivând, ap\rând popoarele, ora[ele, pe particu-
lari, imaginând pentru fiecare câte un fel de salvare [i vindecând
peste tot. Era ca acel Veseleil, constructorul tabernacolului divin29.
Problemele erau provocate mai ales de ereticii timpului: arieni,
macedonieni, apolinari[ti etc., care rupseser\ pe mul]i episcopi
or-todoc[i de propria lor Biseric\. Atunci când a trecut la Domnul
episcopul Bisericii din Tars [i arienii au ales, pentru comunitatea
ortodox\ de acolo, cu ajutorul mai-marilor zilei de atunci, un epis-
cop arian, de-al lor, Sfântul Vasile le-a scris celor din Tars urm\-
toarele: Pentru c\ nedreptatea s-a `nmul]it pe urma r\cirii dra-
gostei (Matei 24, 12) `n cei mai mul]i, m\ gândesc c\ acei care
slujesc Domnului cu toat\ adeveritatea [i sinceritatea s\ aib\ drept
singurul scop al str\daniei lor aducerea la unitate a Bisericilor
care s-au dezbinat `ntre ele `n atâtea p\r]i [i `n atâtea feluri (Evr.,
1, 1)30. De aici vedem ce scumpe `i erau Sfântului Vasile unitatea [i
pacea `n Biserica lui Hristos, c\ci cel care caut\ pacea ~l caut\ pe
Hristos, c\ El este pacea31, iar cine `mbr\]i[eaz\ pacea `n c\mara
sufletului s\u, acela preg\te[te s\la[ lui Hristos, pentru c\ Hristos
este pace [i `n pace dore[te s\ se odihneasc\ 32. Scrierile sale `mpotriva

27 Ibidem, omilia a IV-a, VII, p. 118.
28 Ibidem, omilia a V-a, II, p. 121.
29 Sf. Grigorie de Nazianz, Necrolog `n cinstea Marelui Vasile, episcop al Ce-

zareei Capadociei, 41-43, ed. F. Boulenger, `n „Texte set documents poubliés sous
la direction de H. Hemmer et P. Lejay”, Paris, 1908, pp. 144-150 cf. Pr. Prof. Ioan
G. Coman, Personalitatea Sfântului Vasile cel Mare, `n vol. Sfântul Vasile cel Mare.
~nchinare la 1600 de ani de la s\vâr[irea sa, Editura Institutului Biblic [i de Mi-
siune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucure[ti, 1980, p. 29.

30 Epistole, epistola 114, II, `n col. cit., p. 294.
31 Omilii la Psalmi, omilia la Psalmul XXXVI, X, `n col. cit., p. 276.
32 Despre `ndeletnicirea cu pacea, `n vol. ~nv\]\tur\ c\tre fiul duhovnicesc, Edi-

tura Mitropolia Olteniei, Craiova, 2007, p. 25.
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ereziilor din acel timp sunt toate devotate fundament\rii `nv\]\-
mintelor tradi]ionale ale Bisericii. Formula fides praecedit intellec-
tum este enun]at\ uneori de Sfântul Vasile cel Mare33.

Cât despre tr\irile sale suflete[ti, nici o alt\ oper\ nu le prezint\
atât de complet [i atât de exact precum o fac scrisorile sale. Ele abor-
deaz\ dintre cele mai variate teme, se adreseaz\ tuturor corespon-
den]ilor, având tonuri diverse, de la cel familiar pân\ la cel mai
aspru. Scrisorile sale se `ntind aproape pe tot parcursul vie]ii sale,
din anul 357 pân\ `n 378. Cine dore[te s\ `n]eleag\ existen]a aces-
tui episcop din secolul al IV-lea, precum [i complexitatea grijilor
care `l tulburau, ar trebui s\ citeasc\ aceste scrisori. Trebuiesc ci-
tite [i recitite mai ales pentru a cunoa[te `n `ntregime sufletul `n-
durerat [i nelini[tit al Sfântului Vasile, triste]ile sale, dezam\girile
sale, dar [i devotamentul s\u de nebiruit pe care `l consider\ o da-
torie a sa. Perfec]iunea stilului episcopului de Cezarea nu este nic\-
ieri mai bine eviden]iat\ ca `n scrisorile sale, nici o oper\ nu ne
prezint\ atât de bine diversitatea calit\]ilor care au stârnit admira]ia
genera]iilor urm\toare.

Patrologul Ernest Simmons e de p\rere c\ ceea ce l-a singula-
rizat pe Sfântul Vasile ca mare om al timpurilor sale a fost spiritul
de lider pe care l-a demonstrat `n acea epoc\ de tensiuni [i neca-
zuri. C\r]ile [i scrisorile scrise l-au transformat `ntr-un doctor al
Bisericii Universale, dar ar fi r\mas Vasile cel Mare chiar dac\ n-ar
fi scris nici un rând. 

Aceast\ educa]ie de calitate, combina]ie de sfin]enie [i carac-
ter, aceast\ putere a autorit\]ii care emana de la el p\rea a-l ri-
dica deasupra semenilor f\r\ vreun efort propriu, iar sanctitatea
sa [i discern\mântul intelectual i-au permis s\ rezolve bine orice
sarcin\ i-a fost `ncredin]at\34.

Nimic din opera episcopului de Cezareea nu este `nvechit. A-
cesta continu\ [i ast\zi s\ ne `ncânte prin elegan]a stilului f\r\
manierisme, prin `nalta gândire [i mai ales prin caracterul re-
marcabil al omului pe care opera sa ni-l descoper\. ~nc\ din ziua
urm\toare mor]ii sale, Vasile se bucur\ de cinstea de a fi numit «cel
Mare». Secole de-a rândul au confirmat acest omagiu, pe care pu]ini
episcopi l-au meritat pân\ la aceast\ treapt\35.

33  Otto Bardenhewer, op. cit., p. 280.   
34 Reverentul Ernest Simmons, Fathers and Doctors of The Church, The Bruce

Publishing Company Milwaukee, 1959, p. 35.
35 G. Bardy, Littérature grecque chrétienne, Libraierie Bloud & Gay, Paris, 1928,

pp. 125-126.
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Prin for]a caracterului [i charisma `nn\scut\ de conduc\tor, el a
exercitat asupra contemporanilor s\i o influen]\ decisiv\. Dificul-
t\]ile nu l-au oprit niciodat\, e[ecul nu l-a dezarmat; pân\ la sfâr-
[it, a luptat pentru adev\r [i pace. De aceea, Biserica R\s\ritean\,
pentru care [i-a epuizat resursele, l-a plasat printre cei mai de frunte
doctori ecumenici ai s\i, pentru c\ `nv\]a pe ceilal]i prin exem-
plu, ca [i prin cuvânt 36.

Sfântul Vasile cel Mare — mare arhip\stor, ne`ntrecut 
predicator [i organizator al monahismului

Dup\ moartea episcopului Eusebiu `n anul 370, Vasile a de-
venit succesorul acestuia ca episcop de Cezareea, mitropolit al Ca-
padociei [i exarh al diocezei civile a Pontului. ~n aceste roluri, [i-a
câ[tigat curând iubirea poporului. A fondat spitale pentru bolnavi
[i victimele bolilor contagioase, c\mine pentru s\raci [i aziluri pen-
tru c\l\tori [i str\ini, astfel c\ Sfântul Grigore din Nazianz ajunge s\
vorbeasc\ de un `ntreg nou ora[37. Grija lui pastoral\ pentru credin-
cio[ii s\i se poate `ntrevedea privind modul organiz\rii acestui com-
plex al carit\]ii ce a fost numit dup\ numele s\u – Vasiliada, dar
[i din polemicile lui scrise [i orale pentru ap\rarea credin]ei ortodoxe.

Citind mai ales scrisorile lui, constat\m c\ Sfântul Vasile a fost
nu numai un teolog de seam\ [i un ierarh `nv\]at, ci [i un model
de arhip\stor pentru turma lui, pentru care arat\ mult\ dragoste [i
grij\ duhovniceasc\, intervenind pentru ea `n momentele critice [i
de real\ nevoie. 

Precum am mai precizat, marele arhip\stor nu a trecut cu ve-
derea nevoile pastorale ale credincio[ilor, pe care `i vizita frecvent,
spunându-le de fiecare dat\ cuvinte de `nv\]\tur\. Sfântul Vasile a
`nceput mai `ntâi prin a `n]elege el `nsu[i tr\irilor suflete[ti [i mai
apoi prin a-i sf\tui [i a-i `ndruma. Spiritualitatea sa se manifest\ pe
m\sur\ ce apar anumite situa]ii, `ns\ `ntotdeauna este eviden]iat\
printr-o anumit\ cump\tare. Cu sufletul `nfl\c\rat, purtat de natura
harului s\u [i de asprimea ascezei, episcopul Cezareii consacr\ `n-
v\]\turii sale [i mai ales pozi]iei sale, cump\tarea, smerenia [i
comuniunea `ntre credincio[i 38. 

36 J. Tixeront,  op. cit., p. 170.
37 Johannes Quasten, op. cit., p. 205.
38 G. Bardy, Basile (Saint), évéque de Césarée de Capadoce, `n Dictionnaire

de Spiritualité Ascétique et Mystique. Doctrine et histoire, Tome I, publié sous la di-
rection de Marcel Viller, Paris, 1932, p. 1282.
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Renumit ca predicator, nu pierdea nici o ocazie s\ se adreseze
oamenilor pe probleme de doctrin\. Nu ni s-au p\strat prea multe
predici de la el, dar cele pe care le avem la `ndemân\ [i sunt re-
cunoscute ca autentice `l revel\ pe ierarhul convins pân\ `n adâncul
fiin]ei sale de adev\rul c\ predica constituie o necesitate absolut\
pentru mântuirea credincio[ilor, adic\ pentru refacerea sau `nt\ri-
rea comuniunii lor cu Dumnezeu [i cu ceilal]i semeni. 

Predicile sale erau cunoscute pân\ `n Italia, unde Sfântul Am-
brozie a utilizat unele dintre ele. ~ns\ ceea ce l-a singularizat ca
mare om al timpurilor sale a fost spiritul de lider pe care l-a de-
monstrat `n acea epoc\ de tensiuni [i necazuri. C\r]ile [i scrisorile
scrise, clarificarea unor termeni teologici, precum [i biruin]a sa `m-
potriva ereziilor l-au transformat `ntr-un doctor al Bisericii Univer-
sale. Aceast\ educa]ie de calitate, combina]ie de sfin]enie [i ca-
racter, aceast\ putere a autorit\]ii care emana de la el p\rea a-l
ridica deasupra semenilor f\r\ vreun efort propriu, iar sfin]enia sa
[i discern\mântul intelectual i-au permis s\ rezolve bine orice sar-
cin\ i-a fost `ncredin]at\ 39.

Patrologul francez J. Tixeront este de p\rere c\ elocin]a Sfân-
tului Vasile era mai pu]in erudit\ [i mai pu]in str\lucitoare decât a
lui Grigore din Nazianz, dar mintea sa era mai s\n\toas\, mai ju-
dicioas\ [i mai practic\, iar discursul s\u, mai familiar [i mai sim-
plu40. Oratoria sa nu este atât de `nsufle]it\ ca aceea a lui Hrisos-
tom, el nu este atât de poetic precum Sfântul Grigorie de Nazianz,
`ns\ de fiecare dat\ g\sim `n limbajul s\u `n]elept [i natural, sa-
vant [i `nfrumuse]at, o simplitate nobil\ [i delicat\41.

Sfântul Vasile se deosebe[te de marii s\i contemporani prin aceea
c\ nu a scris comentarii [tiin]ifice despre c\r]ile Sfintei Scripturi.
Abilitatea sa exegetic\ este evident\ `n numeroasele omilii, `n care
a folosit artificiile retoricii antice. A utilizat generos instrumentele
celei de-a doua Sofistici, ale metaforei, compara]iei, ecfrazei, ale
figurilor de stil [i paralelismelor gorgianice, dup\ obiceiul timpu-
rilor, dar a fost mai rezervat [i nu a considerat niciodat\ aceste ra-
finamente ca fiind cel mai important element al predicilor sale42. Este,
cu certitudine, unul dintre cei mai str\lucitori oratori eclezia[ti ai An-
tichit\]ii, unul care combin\ reprezentarea retoric\ cu simplitatea

39 Rev. Ernest Simmons, op. cit., p. 35.
40 J. Tixeront, Précis de Patrologie…, p. 170.
41 F. Cayré, op. cit., p. 400.
42 Johannes Quasten, op. cit., p. 216.
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gândirii [i claritatea expresiei. {i peste toate, ne apare ca un me-
dic al sufletelor, unul care nu dore[te s\ plac\ ascult\torilor, ci s\
le ating\ con[tiin]ele43.

Dup\ cum se [tie, tân\rul Vasile a vizitat a[ez\mintele din pus-
tia egiptean\ la scurt timp dup\ moartea marelui Antonie, `n 356.
Pu]in dup\ aceasta, `n 357-358, a `ntemeiat el `nsu[i el `nsu[i o m\-
n\stire, `n Pont. Interesant este faptul c\ Vasile nu-l men]ioneaz\
defel pe Antonie, de aici reie[ind faptul c\ Sfântul Vasile nu s-a sim-
]it atras de vie]uirea pustniceasc\. E posibil ca `nclina]ia lui s\ fie
motivat\ [i de faptul c\ [i-a dat seama de la bun `nceput de peri-
colele pe care le putea presupune via]a `n singur\tate. 

Dar, `n acela[i timp, avea cuno[tin]\ de la prietenul s\u, Eus-
tatie al Sevastiei, de prezen]a `n Asia Mic\ a unor comunit\]i pu-
ternice [i poten]ial violente, `ns\ neorganizate, de asce]i r\t\citori,
care fuseser\ condamnate de Sinodul de la Gangra pentru com-
portamentul lor antisocial44. 

~n jurul Sfântului Vasile cel Mare [i al fra]ilor veni]i cu el `n Pont
`ncetul cu `ncetul s-au adunat singuraticii din apropiere [i astfel s-a
format o m\n\stire mare, având toate de ob[te [i supunându-se unui
singure c\l\uze duhovnice[ti, care le insufla deplin\ `ncredere, le `m-
pintenea râvna spre virtute [i pe to]i `i aducea la supunere.

Rânduielile vie]ii ob[te[ti se a[ezau prin `nsu[i mersul lucru-
rilor. Ca dreptar le slujeau `ntocmirile cunoscute `n R\s\rit pe care le
potriveau situa]iilor concrete ]inând seama de nevoile locului. Pen-
tru a stabili buna rânduial\, Sfântul Vasile se consulta mereu cu fra]ii,
sta de vorb\ cu ei, discutau [i se `n]elegeau, stabilind norme de
urmat conforme cu `nv\]\turile Sfintei Scripturi [i folosind expe-
rien]a P\rin]ilor recunoscu]i ca tr\itori dup\ aceste `nv\]\turi.
Mai apoi, Sfântul Vasile s-a socotit s\ scrie toate aceste discu]ii [i
cuvânt\ri dup\ metoda catehetic\, sub form\ de `ntreb\ri [i r\s-
punsuri, care din fericire s-au p\strat pân\ azi [i ele constituie `n-
drumarul sau regulamentul dup\ care s-a organizat monahismul
r\s\ritean45. 

43 Ibidem, p. 216.
44 Anthony Meredith, op. cit., p. 59. 
45 Arhid. Prof. Dr. Ioan N. Floca, Sfântul Vasile cel Mare, reorganizator al vie]ii

monastice, `n vol. Sfântul Vasile cel Mare. ~nchinare la 1600 de ani de la s\-
vâr[irea sa, Editura Institutului Biblic [i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române,
Bucure[ti, 1980, pp. 335-336. 
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Activitatea Sfântului Vasile nu s-a m\rginit `ns\ numai la `nte-
meierea acestei m\n\stiri `n Pont, ci ea a fost doar ca un model, un
dreptar, dup\ care a mai pus temelia [i la alte multe locuri ca loca[
pentru asocia]iile c\lug\re[ti46.

~ntreaga oper\ literar\ a Sfântului Vasile este inspirat\ din acti-
vitatea sa practic\. Sfântul a fost `nainte de toate un om al condu-
cerii. N\scut atât pentru a-i `ndruma pe oameni, cât [i pentru a-i
st\pâni `n situa]iile dificile, el pune bazele vie]ii monahale `nc\ de
la `nceputul activit\]ii sale.

Regulile sale monahale, mari [i mici, poart\ totu[i amprenta clar\
a darurilor cu care sfântul a fost ̀ nzestrat, caracterizându-l ̀ ntr-un mod
admirabil: a[a cum era el de altfel, metodic, concis, `n]elept când se
adresa ucenicilor s\i pe malurile Irisului, p\strând `ns\ aceea[i
atitudine [i de-a lungul episcopatului s\u pe când `ncerca s\ rezolve
cele mai delicate probleme care tulburau Biserica47.

Ca [i Epifaniu, Vasile, acest mare arhip\stor capadocian, a fost un
`ndârjit sus]in\tor al monahismului. Ideea lui Vasile era c\ fiecare
m\n\stire ar trebui s\ reprezinte nu o simpl\ adunare de asce]i, ci
o comunitate real\, `n care fiecare ar munci pentru bun\starea tu-
turor, supunându-se el `nsu[i ascult\rii unui stare], care el `nsu[i ar
trebui s\ fie condus de o regul\ fix\. Pentru prima dat\ `n istorie,
cele trei virtu]i fundamentale, s\r\cia, castitatea [i obedien]a, erau
formulate explicit 48. 

Sfântul Vasile nu a elaborat reguli `n sensul strict al cuvântului
a[a cum le define[te Occidentul. El nu a fondat propriu-zis un or-
din49, ci a organizat monahismul r\s\ritean `ntr-o form\ care du-
reaz\ [i ast\zi `n Bisericile Ortodoxe, monahism care a influen]at
remarcabil monahismul apusean.

Monahismul de tip chinovial, atât cel ortodox, cât [i cel catolic,
acesta din urm\ prin intermediul Sfântului Ioan Casian, continu\ s\
tr\iasc\ dup\ rânduiala aflat\ `n Regulile Sfântului Vasile cel Mare.

Vasiliada — ora[ul dragostei milostive

Ca arhip\stor, Sfântul Vasile cel Mare a ̀ ntemeiat spitale pentru bol-
navi [i victime ale bolilor contagioase, c\mine pentru s\raci [i aziluri

46 Ibidem, p. 336. 
47 G. Bardy, Littérature grecque chrétienne…, p. 124.
48 Rev. Ernest Simmons, op. cit., p. 33.
49 F. Cayré, Précis de Patrologie..., p. 401.



107TEOLOGIE {I EDUCA}IE CRE{TIN|

pentru c\l\tori [i str\ini, astfel c\ Grigorie din Nazianz ajunge s\
vorbeasc\ de un `ntreg nou ora[, anume Vasiliada. 

Niciodat\ cei trei Sfin]i Capadocieni nu s-au sim]it atra[i [i
fermeca]i de lux [i avu]ie, care, dup\ cum m\rturise[te Sfântul Va-
sile, deseori `l despart pe om de Dumnezeu: este mai bine s\ fim
s\raci, dar aproape de Hristos, decât s\ avem toate bog\]iile vie]ii [i
s\ fim lipsi]i de comuniunea Lui 50. ~ntr-una din epistolele sale, acest
adev\rat atlet al celor mai alese virtu]i, deloc ahtiat dup\ bog\]ie,
m\rturise[te c\ s\r\cia nu `i este deloc o necunoscut\ [i c\ s-a li-
pit de ea ca de-o sor\: sora mea, s\r\cia, cu care m\ obi[nuisem
`n cas\ 51. Un Sfânt contemporan nou\ – Sfântul Ignatie Briancia-
ninov – vorbind despre Sfântul Vasile ca despre unul care a mers
mult\ vreme pe drumul `nfrân\rii, al neagonisirii de cele lume[ti
[i al cur\]iei trupe[ti [i suflete[ti, spune: Vasile cel Mare, arhie-
piscopul Cezareei din Capadocia – acest ierarh, un nevoitor foarte
aspru, era pe deplin neagonisitor, neagonisitor pân\ la des\vâr-
[ita s\r\cie; `ns\ `n timpul slujbelor biserice[ti el se `nconjura cu o
ordine neobi[nuit\ [i cu un fast neobi[nuit 52. 

Cel\lalt mare Capadocian, Sfântul Grigorie Teologul, f\când re-
ferire la frugalitatea meselor sale, totala neiubire de argin]i [i mo-
destia ve[mintelor, men]ioneaz\: Nu m-au atras frumoasele ve[minte
de m\tase, nici n-am fost fermecat de mesele grase, … mama tic\-
loas\ a poftelor lascive; nu mi-a pl\cut s\ locuiesc `n case m\re]e
[i str\lucitoare (...) aurul [i argintul este al altora, al celor c\rora
le place s\ fie `nconjura]i de avu]ii nenum\rate care le aduc pu]in\
desf\tare [i mult\ osteneal\. Mie-mi place pâinea de orz [i drept
dulcea]\, sarea, `mi place s\ am o mas\ sobr\, iar drept b\utur\
treaz\, apa; aceasta e pentru mine bog\]ia cea mai bun\ [i Hristos
Care `nal]\ pururea mintea mea (...) 53. 

Fratele Sfântului Vasile, anume Sfântul Grigorie de Nyssa, f\-
când referire la bog\]ia material\ [i cea duhovniceasc\, `nva]\ c\

50 Sf. Vasile cel Mare, Constitu]iile ascetice, cap. XXXIV, I, Studiu introductiv, tra-
ducere, note [i indici de Prof. Iorgu D. Ivan, `n col. P\rin]i [i Scriitori biserice[ti,
vol. 18, Editura I.B.M.B.O.R., Bucure[ti, 1989, p. 524.

51 Idem, Epistole, epist. 4, `n col. cit., p. 125.
52 Sfântul Ignatie Briancianinov, Tâlcuiri la Patericul egiptean, 2, Traducere

din limba rus\ de preot Gheorghe Ro[ca, `n col. Comorile pustiei, vol. 9, Editura
Anastasia, Bucure[ti, 1996, p. 11.

53 Sf. Grigorie de Nazianz cf. Jean Bernardi, Grigorie din Nazianz. Teologul [i
epoca sa (330-390), Traducere Cristian Pop, Editura Deisis, Sibiu, 2002, pp. 282-283.
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doar cel ce nu mai cuget\ la cele p\mânte[ti `[i poate `ndrepta min-
tea la cele cere[ti: Voie[ti s\ [tii cine e cel s\rac cu duhul? Cel ce a
dat bog\]ia trupeasc\ `n schimbul bog\]iei sufletului, cel ce s-a s\-
r\cit pentru duh, cel ce s-a scuturat ca de o povar\ de bog\]ia p\-
mânteasc\, `ncât a ajuns u[or [i aerian, e r\pit la cele de sus, cum
zice Apostolul, c\l\torind ̀ mpreun\ cu Domnul ̀ n nor (I Tes., 4, 16)54. 

Sfântul Vasile a transpus `n practic\ exorta]iile la milostenie din
predicile sale sociale, confirmând astfel prin fapte t\ria convinge-
rilor sale cre[tine. St\pânit de un umanism rar `ntâlnit, imediat dup\
botezul s\u, tân\rul Vasile `[i `mparte averea la s\raci. Mai târziu, pe
când se afla `n fruntea Bisericii capadociene, `n timpul secetei din
anul 367, urmat\ de foametea din 368, când provinciile Asiei Mici,
printre care [i Cezareea, au fost bântuite de o `ndelungat\ secet\,
care a pustiit totul, nel\sând locuitorilor acestor provincii vreo spe-
ran]\ `n dobândirea unei recolte, Sfântul Vasile cel Mare nu s-a mul-
]umit s\ ]in\ doar cuvânt\ri fulminante, pline de patetism, `n care
s\ `ndemne la milostenie, amintind de cei chinui]i de foame, ci el
`nsu[i a f\cut o a doua `mp\r]ire a averii la s\raci, hr\nindu-i, f\r\ a
face deosebire `ntre oameni, fie ei cre[tini, p\gâni sau evrei. Dac\
vrem s\ `n]elegem via]a acestui episcop din secolul al IV-lea a[a cum
a fost ea, tr\irile sale suflete[ti, precum [i complexitatea grijilor care
`l fr\mântau, ar trebui s\ recitim coresponden]a sa. Scrisorile sale
trebuie recitite mai ales pentru a cunoa[te `n `ntregime sufletul `n-
durerat [i nelini[tit al Sfântului Vasile, triste]ile sale, dezam\girile
sale, dar [i devotamentul s\u nebiruit, pe care `l consider\ o dato-
rie a sa.

Ast\zi consider\m mult mai meritorie opera de asisten]\ social\
pe care a organizat-o [i a sus]inut-o cu propria-i avere [i d\ruire
Sfântul Vasile cel Mare, episcopul Cezareei Capadociei, dac\ ne gân-
dim la condi]iile sociale ale secolului al IV-lea, mai precis la cum-
plita foamete ce bântuia ̀ n Asia Mic\ [i provincia sa ̀ ntre anii 367-368. 

De altfel, milostenia [i grija fa]\ de cei nevoia[i nu erau `ntru
totul rezervate cre[tinilor. Erau mai degrab\ `nsemne ale apartenen-
]ei la aristocra]ie a persoanei care le practica, [i, `n ace[ti termeni,
milostenia era elogiat\ de Libaniu [i de `mp\ratul Iulian (361-363), c\-
ruia i se va atribui mai târziu apelativul de Apostatul, pentru c\ i-a

54 Sf. Grigorie de Nyssa, Despre fericiri, cuvântul I, traducere de Preot Prof. D.
St\niloae, `n col. P\rin]i [i Scriitori biserice[ti, vol. 29, Edit. I.B.M.B.O.R., Bucure[ti,
1982, p. 341.
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prigonit pe cre[tini [i a `ncercat s\ re`nvieze p\gânismul. ~ns\ con-
cep]ia cre[tin\ despre filantropie se deosebea prin felul cum era
privit aici omul s\rac: ca reprezentându-L pe ~nsu[i Iisus Hristos –
idee ce schimba fundamental natura raporturilor, transformând fa]\
de Hristos `n principiul ultim al iubirii cre[tine –, fapt elocvent evi-
den]iat `n Regula 3 a Sfântului Vasile55.

De[i se spune c\ sângele lui Vasile era fierbinte, iar natura sa,
oarecum imperioas\, el a fost unul dintre cei mai genero[i [i em-
patici oameni 56. ~n concep]ia Sfântului P\rinte, nimic nu caracte-
rizeaz\ mai bine natura uman\ decât faptul de a comunica unul
cu altul [i de a iubi pe semeni, c\ci omul este fiin]\ social\, nu so-
litar\ [i s\lbatic\ 57. Arhiepiscopul Capadociei a practicat slujirea
dezinteresat\ a dragostei fr\]e[ti, ceea ce confirm\ pe deplin juste-
]ea numirii de patron al s\racilor58. 

Sfântul Vasile c\uta o aplicare practic\ a adev\rurilor de credin]\,
traducându-le personal `n opere de caritate pentru cei nevoia[i [i
suferinzi. De fapt, aceast\ mare dragoste a sa fa]\ de oameni s-a con-
cretizat mai ales `n importantul a[ez\mânt filantropic pe care cre-
dincio[ii l-au numit Vasiliada, dup\ numele Sfântului Vasile. Sfân-
tul Grigorie din Nazianz ajunge s\ vorbeasc\ de Vasiliada ca de un
`ntreg nou ora[59, a[a cum am mai precizat. Acest a[ez\mânt a fost
construit la marginea Cezareei, [i a fost considerat a fi un adev\-
rat ora[ al carit\]ii, `n care el i-a adunat pe cei s\raci, `nfometa]i sau
abandona]i de toate vârstele [i din toate p\r]ile [i le-a `mp\r]it ali-
mente. Aici fiecare boal\ `[i avea rezervat\ cl\direa sa, mediul [i
personalul respectiv de `ngrijire, iar orfanii erau `ntre]inu]i, edu-
ca]i [i `nv\]a]i `n [coli de art\ [i meserii `nfiin]ate special `n acest
scop60. ~n aceast\ institu]ie de binefacere s-a concretizat un `ntreg
ansamblu de preocup\ri sociale [i de ac]iuni pentru dreptate ale

55 Anthony Meredith, op. cit., p. 65.
56 Henry Barclay Swete, op. cit., p. 88.
57 Sf. Vasile cel Mare, Regulile mari, cap. II, `. 3, traducere, introducere, indici

[i note de Prof. Iorgu I. Ivan, `n col. P\rin]i [i Scriitori biserice[ti, vol. 18, Edit.
I.B.M.B.O.R., pp. 224-225.

58 Pr. Dr. I. B\j\u, Tr\irea virtuoas\ dup\ Sfântul Vasile cel Mare, `n rev. Mi-
tropolia Olteniei, Anul LII (2000), Nr. 1-2, p. 96.

59 Johannes Quasten, op. cit., p. 205. 
60 † Epifanie Norocel Tomitanul, ~nv\]\tura Sfântului Vasile cel Mare pentru

folosirea bunurilor materiale, `n rev. Glasul Bisericii, Anul XXXVIII (1979), Nr. 5-6,
p. 477.
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acestui mare ierarh, menite s\ `mbun\t\]easc\ situa]ia celor lipsi]i [i
oropsi]i din vremea sa, de care nu se ocupa nimeni. Aziluri pen-
tru str\ini, case de binefacere pentru cei s\raci, c\l\tori [i pelerini,
spitale pentru cei bolnavi – `ntre care [i o leprozerie, [coli de re-
educare a fetelor c\zute, ateliere pentru tot felul de meserii, ca-
sele personalului medical, toate acestea formau aceast\ institu]ie de
asisten]\ social\. Sfântul Vasile cel Mare se `ngrijea de tot ceea ce era
necesar pentru via]a acestui a[ez\mânt de binefacere. ~ns\ [i mai
impresionant este faptul c\ Sfântul Vasile nu s-a sfiit s\-i aduc\ `n
casele de binefacere pe cei mai abandona]i oameni, pe lepro[i, care,
din cauza bolii lor, erau ocoli]i de toat\ lumea.

Aceast\ institu]ie de caritate se sub`mp\r]ea `n diferite comparti-
mente, dup\ nevoile celor `n cauz\ [i ale celor care `i slujeau. Aici se
afla biserica [i locuin]a mitropolitului. ~n apropiere se aflau came-
rele pentru guvernatorul provinciei, locuin]ele clericilor, camere
pentru oaspe]i, pentru str\ini, azilul b\trânilor [i spitalul bolnavi-
lor. Ierarhul locuia aici, pentru a fi `n mijlocul suferinzilor [i s\ra-
cilor, cu scopul de a-i asculta, `n]elege [i ajuta la timp. Tot aici se
aflau locuin]ele medicilor [i ale `ntregului personal ajut\tor. Pentru a
crea c\lug\rilor posibilit\]i de a fi `n slujba semenilor, a anexat la m\-
n\stirile din eparhia sa spitale, aziluri pentru bolnavi [i s\raci, pre-
cum [i orfelinate care erau conduse chiar de c\tre el61. ~ntre]ine-
rea acestor a[ez\minte de asisten]\ social\, Sfântul Vasile a f\cut-o din
averile sale [i ale Bisericii.

Caritatea fusese practicat\ de la `nceput `n Biseric\, dar Sfântul
Vasile e cel dintâi care o organizeaz\ sistematic, `n toat\ comple-
xitatea ei, dându-i dimensiuni istorice [i sens de universalitate [i
oferind-o ca model statului roman. Aceast\ organiza]ie a stimulat apoi
organiza]iile cre[tine similare din toat\ lumea62. 

61 Cf. Drd. Samir Gholam, Vasiliada sau institu]ia de binefacere a Sfântului Va-
sile cel Mare, `n rev. Glasul Bisericii, Anul XXXI (1973), Nr. 7-8, p. 736, Docto-
rand Ion D. Popa, Sfântul Vasile cel Mare – predicatorul milosteniei, `n rev. Studii Teo-
logice, Anul XXIII (1971), Nr. 3-4, pp. 232-233, Dr. Antonie Pl\m\deal\, Idei sociale
oglindite `n via]a [i activitatea Sfântului Vasile cel Mare, `n vol. Sfântul Vasile cel
Mare – ~nchinare la 1600 de ani de la s\vâr[irea sa, Editura I.B.M.-B.O.R., 1980,
p. 311 & Pr. drd. Constantin Du]u, Aspecte sociale `n predica Sfântului Vasile cel Mare,
`n rev. Studii Teologice, Anul XXXI (1979), Nr. 1-4, p. 333.

62 Pr. Prof. Ioan G. Coman, Personalitatea Sfântului Vasile cel Mare, `n vol. Sfân-
tul Vasile cel Mare. ~nchinare la 1600 de ani de la s\vâr[irea sa, Editura Institutului
Biblic [i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucure[ti, 1980, p.
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Atitudinea Sfântului Vasile cel Mare fa]\ de educa]ia 
[i cultura profan\

Tradi]ia rigorist\ a scriitorilor biserice[ti Tertulian [i Ta]ian, care,
`n numele credin]ei, excludeau cultura profan\, avea reprezentan]i
[i `n secolul al IV-lea. Chiar Sfânta Macrina cea tân\r\, sora Sfân-
tului Vasile, `mp\rt\[ea aceast\ exagerare. Pe de alt\ parte, `mp\-
ratul Iulian Apostatul decretase interdic]ia cre[tinilor de a se folosi de
cultura profan\ [i de a frecventa [colile laice. Aceast\ atitudine ri-
gorist\ din partea unor cre[tini era inspirat\, desigur, numai de
teama contamin\rii [i confuziei pe care o putea produce `n su-
fletele insuficient preg\tite, cunoa[terea culturii antice 63. 

Cu toate acestea, Sfântul Vasile, ajuns la Atena, [i-a dat seama c\
credin]a sa nu stric\ deloc cultura sa clasic\ de care a fost str\-
b\tut\ copil\ria sa 64.

La Atena, Vasile a petrecut probabil cel pu]in cinci ani, pân\
prin 356 sau 357, avându-i ca profesori pe doi dintre marii mae[tri ai
vremii: unul era cre[tin [i se numea Prohaeresius – scos de la ca-
tedr\ `n anul 362, ca urmare a legisla]iei `mp\ratului Iulian Apos-
tatul privitoare la educa]ie – iar cel\lalt era p\gân [i se numea Hi-
merius65. Marele capadocian era deopotriv\ familiarizat cu poezia,
retorica [i filosofia.

Obiectul zelului lor (al lui Vasile [i Grigorie de Nazianz) era fi-
losofia, devenind totul unul pentru altul, având acela[i acoperi[,
aceea[i mas\, acelea[i sentimente, construind cu asemenea coloane
de aur o cas\ cu ziduri bune, dup\ cuvântul lui Pindar, urm\rind
[tiin]a cu acelea[i speran]e, f\r\ s\ se invidieze unul pe altul [i atri-
buind fiecare gloria sa, celuilalt. Erau un singur suflet `n dou\ tru-
puri, unul `n altul [i unul lâng\ cel\lalt 66.

Sfântul Grigorie de Nazianz ne d\ multe am\nunte `n ceea ce
prive[te via]a de studen]i `n Atena [i programul de studiu pe care

63 Prof. Const. C. Pavel, Atitudinea Sfântului Vasile cel Mare fa]\ de cultura [i
filozofia antic\, `n vol. Sfântul Vasile cel Mare. ~nchinare la 1600 de ani de la
s\vâr[irea sa, Editura Institutului Biblic [i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române,
Bucure[ti, 1980, p. 316.

64 F. Cayré, Précis de Patrologie…., p. 399. 
65 Anthony Meredith, op. cit., p. 51.
66 Sf. Grigorie de Nazianz, Necrolog `n cinstea Marelui Vasile, episcop al Ce-

zareei Capdociei, 12, 13 ed. F. Boulenger, `n Texte set documents poubliés sous
la direction de H. Hemmer et P. Lejay, Paris, 1908, pp. 80-87 cf. Pr. Prof. Ioan G.
Coman, art. cit., p. 27.
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l-au urmat. S-au folosit cât mai mult de `nv\]\turile profesorilor [i
ale oratorilor, `mprumutând de la fiecare din ei ceea ce considerau
c\ este important. Sorbeau spusele lor, `ns\ nu f\r\ discern\mânt.
Ei nu au fost discipolii lui Platon, Aristotel sau Plotin, ci doar au
`mprumutat aparatul tehnic al filosofiei când acesta se potrivea cu
obiectul c\ut\rii lor teologice. Se consacrau nu studiilor celor pl\-
cute, ci celor mai utile, care le puteau imprima pecetea virtu]ii.

Despre Sfântul Grigorie Teologul s-a spus c\ era el `nsu[i cea
mai puternic\ rafin\rie spiritual\ a timpului. Orice auzea trecea
ne`ntârziat prin filtrele proprii. Grigorie era un spirit critic ne`n-
trecut. Nu `nmagazina pur [i simplu cuno[tin]ele. Studia, cerceta,
aprecia [i judeca totul. De aceea gândirea filosofic\ nu numai c\
nu i-a sl\bit credin]a, ci, indirect, i-a `nt\rit-o [i confirmat-o67. 

Din filosofia platonic\ [i neoplatonic\ ei au `mprumutat termeni
[i expresii pe care le-au `ncre[tinat, punându-le `n conformitate cu
doctrina Bisericii. De aceea, Vladimir Lossky afirm\ c\ `n secolul IV
Capadocia este o vatr\ de gândire teologic\ `n care se urm\re[te
con[tient marea misiune a cre[tin\rii tehnicii filosofice a lumii
grece[ti68. 

Ei se bucurau de o mare apreciere printre profesorii [i cama-
razii lor `n toat\ Grecia [i chiar dincolo de hotarele acesteia. Cei
doi simbolizau ceva mai mult decât perechile de prieteni ca Oreste
[i Pylade [i Molionizii69. 

~n viziunea Sfântului Vasile, prietenul este un al doilea eu: am
`nv\]at s\ pun al\turi de alte virtu]i [i prietenia, aducându-mi
aminte de cel care a spus cu `n]elepciune70 c\ prietenul e ca un al
doilea eu71, `ndemnându-i pe al]ii doar la `nfiriparea unei prietenii
cu b\rba]ii duhovnice[ti [i sfin]i, des\vâr[i]i la caracter: Folose[te-te de
tov\r\[ia b\rba]ilor des\vâr[i]i la caracter; `n rela]iile cu ei s\ se des-
f\teze sufletul t\u [i s\ nu `ntorci urechile tale de la convorbirile cu
ei. C\ci cuvintele lor sunt cuvintele vie]ii [i s\n\tatea sufleteasc\ st\-
ruie `n aceia care tind spre ea cu pl\cere. Precum soarele, r\s\rind,
alung\ `ntunericul, tot a[a `nv\]\turile sfin]ilor `nl\tur\ `ntunericul

67 Stelianos Papadopoulos,Vulturul r\nit, traducere de preot dr. Constantin Co-
man [i diacon Cornel Coman, Editura Bizantin\, Bucure[ti, 2002, p. 38.

68 Vladimir Lossky, Teologia Mistic\ a Bisericii de R\s\rit, studiu introductiv [i tra-
ducere din lb. francez\ de Pr. Prof. Dr. Vasile R\duc\, Editura Bonifaciu, 1998, p. 79.

69 Sf. Grigorie de Nazianz, op. cit., p. 27.
70 Aristotel, Etica nicomahic\, IX, 4. 9.
71 Epistole, epistola 83, `n col. cit., p. 256.
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din gândurile tale. Te rog s\ nu ocole[ti tov\r\[ia unor asemenea
b\rba]i, ca astfel, prin sfaturile lor, mintea ta s\ fie ridicat\ la cer, iar
slava tumultuoas\ a acestei lumi s\ nu te poat\ n\rui, ci dimpo-
triv\, virtu]ile sufletului s\ absoarb\ mintea ta72. Sfântul Vasile e de
p\rere c\ doar ace[ti b\rba]i des\vâr[i]i `n virtute cunosc legile prie-
teniei [i `nfig `n sufletul celuilalt boldul adev\ratei prietenii, bazate pe
iubirea `n Hristos [i cultivarea virtu]ilor. De aceea, ei nu ezit\ s\ arate,
pe plan duhovnicesc, cu blânde]e [i iubire [i lipsurile prietenilor lor,
spre a le dep\[i: C\ci mai ales prin aceea se deosebe[te prietenul de
lingu[itor: unul vorbe[te numai ce [tie c\ place, pe când cel\lalt nu
ezit\ s\ spun\ [i cuvinte care sup\r\73. 

~n ceea ce prive[te cultivarea unei prietenii cu cei r\i [i nepreo-
cupa]i de `mplinirea virtu]ilor, Sfântul Vasile scrie c\, de obicei, le-
gea prieteniei face ca cei ce se unesc s\ se asemene. De aceea, pe
bun\ dreptate s-a spus: «Tov\r\[iile rele stric\ obiceiurile bune» (I
Cor., 15, 33). Dup\ cum aerul respirat `n locuri infectate de boal\
transmite, `ncetul cu `ncetul, celor s\n\to[i boala, tot a[a tov\r\[iile
rele pricinuiesc mare r\u sufletelor, chiar dac\ nu se simte `ndat\
v\t\marea74. Pe aceea[i linie se `nscrie [i cel\lalt mare capadocian –
Sfântul Grigorie de Nyssa – fratele Sfântului Vasile, când afirm\: C\ci
altele (prieteniile – n.n.) sunt cele cu adev\rat bune, care [i sunt `n
realitate bune [i care `i fac buni pe cei ce au o astfel de p\rt\[ie. C\ci
cum e natura la care participi, `n aceea te transformi [i tu, pentru ca
bine mirositoare s\ devin\ [i gura celui ce a gustat din acele arome
[i, dimpotriv\, r\u mirositoare s\ devin\ [i gura celui ce a mu[cat din
usturoi sau din altceva r\u mirositor. {i r\u mirositoare este orice
necur\]ire a p\catului, pe când virtutea e buna mireasm\ a lui Hris-
tos (II Cor., 2, 15), iar raporturile bazate pe prietenie [i pe iubire
duc la apropierea sufleteasc\ de cel iubit. Ce vom alege prin iu-
bire, aceea vom fi: fie mireasma lui Hristos, fie gust r\u mirositor.
C\ci cine a `ndr\git binele, acela se va [i face bun, din bun\tatea
proprie schimbându-l [i pe cel care a primit-o75. Atunci când se refer\

72 Despre evitarea tov\r\[iilor rele, `n vol. ~nv\]\tur\ c\tre fiul duhovnicesc, Edi-
tura Mitropolia Olteniei, Craiova, 2007, p. 56.

73 Epistole, epistola 20, `n col. cit., p. 153.
74 Omilii [i cuvânt\ri, omilia a IX-a, IX, `n col. P\rin]i [i Scriitori biserice[ti,

vol. 17, pp. 444-445.
75 Sf. Grigorie de Nyssa, Omilii la Ecclesiast, omilia VIII, traducere [i note de Pr.

Prof. Dr. Teodor Bodogae, `n col. P\rin]i [i Scriitori biserice[ti, vol. 30, Edit. I.B.-
M.B.O.R., Bucure[ti, 1998, p. 271.



114 TEOLOGIE {I VIA}|

la adev\rata prietenie, tot acest mare autor patristic scrie urm\toa-
rele: E v\dit oricui care cunoa[te tainele mântuirii c\ prieten ade-
v\rat [i sigur e cel ce nu `nceteaz\ a ne iubi pe noi chiar [i când
ne-am f\cut du[mani; iar du[man f\r\ credin]\ [i ne`mblânzit e
acela care ne d\ mor]ii chiar de nu l-am nedrept\]it cu nimic76. 

La Atena, cele patru mari sisteme filosofice ale antichit\]ii – pla-
tonician, aristotelian, stoic [i epicurian – aveau câte o catedr\. Nu mai
era epoca operelor originale, ci numai a sumarelor, lexicoanelor [i ma-
nualelor. Paul Allard d\ câteva am\nunte cu privire la aceast\ [coal\
de la Atena [i scrie c\ domeniul [tiin]elor naturale era slab reprezen-
tat; asemenea [i istoria. Totul se reducea la arta de a scrie bine [i
de a vorbi bine, dar studiul acestei arte cuprinde pe acela al tu-
turor clasicilor antichit\]ii [i acel imens repertoriu de proz\ [i poe-
zie, care cuprinde comori inestimabile [i are atâta valoare pentru
cultivarea spiritului 77.

Când s-a `ntors de la Atena, fratele s\u, Sfântul Grigorie de Nyssa,
spune despre tân\rul Vasile c\ era extraordinar de umflat de orgo-
liul pe care-l inspira aceast\ elocven]\; el dispre]uia toate demni-
t\]ile, se credea mai presus de cei puternici 78. ~ns\ mai târziu, Sfân-
tul Vasile aseam\n\ scrierile profane cu prima vopsea pe care o im-
prim\ vopsitorii [i cu deprinderea de a privi mai `ntâi soarele re-
flectat `n ap\, dup\ care putem s\ ne uit\m [i direct la adev\rata lui
lumin\79. Poate de aceea la sfâr[itul vie]ii sale, Sfântul Vasile vorbea
cu p\rere de r\u de timpul considerabil pe care-l cheltuise pentru
vanitate, de tinere]ea sa aproape `ntreag\ pe care o pierduse `ntr-o
munc\ zadarnic\, trudindu-se s\ dobândeasc\ `nv\]\turile unei
[tiin]e care a fost declarat\ de Dumnezeu zadarnic\ 80, pentru c\
a v\zut lumina cea adev\rat\ (`nv\]\tura [i tr\irea cre[tin\), [i-a
desf\tat pe deplin privirea [i [i-a bucurat `ndelung sufletul prin
tr\irea adev\ratei credin]e [i `nv\]\turi. 

Ca arhiereu, Sfântul Vasile, care a fost unul dintre cei mai cul]i
oameni ai timpului s\u, este preocupat [i de o alt\ problem\ aparte:

76 Idem,Tâlcuire am\nun]it\ la Cântarea Cânt\rilor, omilia XIII, traducere
de Pr. Prof. D. St\niloae, `n col. P\rin]i…, vol. 29, Edit. I.B.M.B.O.R., Bucure[ti, 1982,
p. 289.

77 Saint Basile, 7-e éd. `n colec]ia Les Saints, Paris, 1929, p. 9. 
78 Epist. CCXXIII, 2, P.G., XXXII, 824 A, cf. Prof. Const. C. Pavel, art.cit., p. 315.
79 Omilia XXII, P.G., XXXI, col. 568 B.
80 Hist. Eccl. II, 9 cf. Prof. Const. C. Pavel, art. cit., p. 315.
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aceea a educa]iei, a atitudinii cre[tine fa]\ de literatura [i `nv\]\tura
p\gân\. Mitropolitul Cezareei, format atât la [coala culturii antice,
cât [i a Bisericii cre[tine [i `nzestrat cu o excep]ional\ capacitate
intelectual\, dorea ca tinerii cre[tini s\ devin\ oameni des\vâr[i]i
prin virtute [i prin cunoa[terea adev\rului. Educa]ia trebuie s\-i for-
meze `n a[a fel `ncât s\-[i `mplineasc\ rostul vie]ii. De aceea, lu-
crul cel mai important este ca tinerii s\ [tie c\ via]a are un scop.
Literaturii clasice grece[ti, Sfântul P\rinte `i atribuie un rol mult sub
cel de]inut de Sfânta Scriptur\, dar nu interzice utilizarea sa `n sco-
puri educa]ionale. Studiul scriitorilor antici poate fi valoros, dac\ se
realizeaz\ o selec]ie judicioas\ din operele poe]ilor, istoricilor [i
retoricilor, excluzându-se tot ceea ce ar putea fi periculos pentru
sufletele elevilor. ~ntr-o astfel de literatur\, precum albina `n flori,
tinerii trebuie s\ caute mierea [i s\ evite otrava. Pentru a-i ajuta pe
tinerii cre[tini la acest discern\mânt, Sfântul Vasile a scris celebrul
s\u Cuvânt c\tre tineri asupra felului de a citi cu folos c\r]ile p\-
gânilor, care este socotit, cu drept cuvânt, un adev\rat testament al
experien]ei sale pedagogice81. Astfel, tân\rul cre[tin al Cezareii ar
putea g\si numeroase exemple de virtute la Homer, Hesiod, Teognis,
Solon, Euripide [i la al]i filosofi, [i mai presus de to]i, la Platon, pe
care `l citeaz\ `n câteva ocazii. Vasile este pe deplin con[tient de
avantajul conferit de o erudi]ie care s\ combine adev\rul cre[tin [i
cultura mo[tenit\82. Chiar muzica o socotea mitropolitul Cezareei
ca un mijloc de educa]ie. Recomand\ `ns\ nu muzica r\scolitoare
de patimi, ci [i pe aceea care aduce sufletului un folos, ca cea
cântat\ de David pentru lini[tirea lui Saul. Pentru a ilustra influ-
en]a pe care o are muzica asupra sufletului, se aminte[te tinerilor
cazul lui Pitagora, care a `ntâlnit odat\ `n drum un grup de tineri
`n stare de ebrietate. Filozoful l-a chemat la sine pe flautistul care con-
ducea orgia [i i-a poruncit s\ schimbe felul muzicii [i s\ cânte `n sti-
lul dorit. Urmarea a fost c\ tinerii s-a dezmeticit, au rupt cununile
de pe cap [i au fugit ru[ina]i. Atâta diferen]\ exist\ `ntre a se l\sa
cineva influen]at de o melodie de zidire sau de una pervers\. ~n-
]elepciunea unui tân\r `n aceea se vede, dup\ cum [tie s\ caute ce
este folositor. C\ci ar fi ru[inos ca cineva s\ aleag\ pentru hrana tru-
pului numai ce este folositor iar din [tiin]\, care este hrana sufle-
tului, s\ nu ]in\ seama, ci s\ `nghit\ tot ce-i vine la `ndemân\. Cel

81 Prof. Const. C. Pavel, art. cit., p. 320.
82 Johannes Quasten, op. cit., pp. 214-215.  
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ce `nva]\ sau cite[te s\ nu se m\rgineasc\ la a fi `ncântat de sfa-
turile sau exemplele frumoase, ci s\ transpun\ [tiin]a `n via]\, adic\
s\ `mplineasc\ virtutea83. 

F\r\ `ndoial\, marele arhip\stor capadocian este un ap\r\tor
al credin]ei, `ns\ credin]a sa nu a afectat `ntr-un mod negativ cul-
tura clasic\ care i-a fost insuflat\ `nc\ din copil\rie. Se comport\ ca
un adev\rat filosof atunci când dezbate [i combate o erezie, când
l\mure[te consecin]ele unei afirma]ii, când descrie un adev\r, `ns\
aceast\ filosofie nu-l `ndep\rteaz\: el este `ntotdeuna [i pretudin-
deni oratorul care r\mâne al\turi de oameni, care [tie s\ le vor-
beasc\ [i s\-i `ndrume. Tot acest ansamblu de calit\]i remarcabile
[i `ntemeiate i-a `ng\duit Sfântului Vasile s\ exercite `ntr-un timp
relativ scurt o influen]\ considerabil\84.

Sfântul Vasile cel Mare nu este singur `n atitudinea lui pozitiv\
fa]\ de cultura antic\. Sfântul Iustin Martirul [i Filozoful vorbise mai
`nainte despre filosofie (`n secolul al II-lea), ar\tând [i unul din sco-
purile acesteia: N\d\jduiam s\ v\d pe Dumnezeu fa]\ c\tre fa]\:
c\ci acesta este scopul filosofiei lui Platon85. Clement Alexandrinul
aminte[te [i el despre scopul filosofiei `n viziune platonician\: Pla-
ton a spus c\ scopul filosofiei este asem\narea cu Dumnezeu86.
Tot acest scriitor bisericesc acord\ meritul filosofiei de a-i fi con-
dus pe eleni la Hristos, a[a cum Legea Veche i-a condus pe evrei:
~nainte de venirea Domnului, filosofia a fost necesar\ elenilor spre
a-i conduce la dreptate; acum `ns\ este folositoare pentru a ne
conduce pe noi la evlavie. Filosofia este o preg\tire intelectual\
pentru cei care, prin demonstra]ie, dobândesc credin]a. C\ spune
Scriptura: «S\ nu se poticneasc\ piciorul t\u!» (Prov., 3, 23). Pune
pe seama proniei lui Dumnezeu pe toate cele bune; atât pe cele pe
care le au elenii, cât [i pe cele ale noastre. Dumnezeu este cauza
tuturor bun\t\]ilor; a unora, direct, cum este Vechiul [i Noul Tes-
tament, a altora, indirect, cum este filosofia. Dar poate c\ [i filosofia

83 Cf. Pr. L. Maghe]-V\liug, Atitudinea Sfântului Vasile fa]\ de cultur\, `n rev.
Mitropolia Banatului, Anul VII (1957), Nr. 10-12, pp. 56-57.

84 F. Cayré, op. cit., p. 404. 
85 Sf. Iustin Martirul [i Filozoful, Dialogul cu iudeul Tryfon, partea `ntâi, II, tra-

ducere, introducere, note [i indici de Pr. Prof. Dr. Teodor Bodogae, Pr. Prof. Dr.
Olimp C\ciul\, Pr. Prof. Dr. Dumitru Fecioru, `n col. P\rin]i…, vol. 2, Edit. I.B.M.-
B.O.R., Bucure[ti, 1997, pp. 119-121.

86 Clement Alexandrinul, Stromatele, stromata a V-a, cap. XIV, 95.1., traducere,
cuvânt `nainte, note [i indici de Pr. D. Fecioru, `n col. P\rin]i…, vol. 5, Edit. I.B.-
M.B.O.R., Bucure[ti, 1982, p. 364.
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a fost dat\ direct elenilor atunci, `nainte de a-i chema pe eleni,
pentru c\ filosofia i-a condus pe eleni la Hristos, a[a cum legea i-a
condus pe evrei. Deci, filosofia preg\te[te mai dinainte, conducând
pe cel ce este des\vâr[it de Hristos. La fel spune [i Solomon: «~ngr\-
de[te-te cu `n]elepciunea [i te va `n\l]a (Prov., 4, 8) [i va pune pe
capul t\u cununa desf\t\rii» (Prov., 4, 9). Iar dac\ `nt\re[ti, ca [i
cu un zid, `n]elepciunea prin filosofie [i printr-o just\ bog\]ie de idei,
atunci o vei p\stra nebiruit\ de sofi[ti. Calea adev\rului este una,
dar  ea se vars\ din ale p\r]i [i alte curgeri de ap\, ca `ntr-un râu ve[-
nic 87. Unul din Sfin]ii P\rin]i care, `n omiliile sale, a avut replici dure
la adresa lipsei de moravuri [i a unor idei abracadabrante ale unor
filosofi, atunci când a definit filosofia, a conchis de fapt unul din
scopurile acesteia, pe lâng\ iubirea de `n]elepciune: C\ aceasta
este defini]ia filosofiei: s\ fii cu pricepere curat la suflet 88. De aceea,
iubitorii de `n]elepciune n-au acoperit mintea cu mânc\ri, nici n-au
r\t\cit-o cu pl\ceri 89.

Dintre marii filosofi, Sfântul Vasile este atras mai mult de Pla-
ton. Cele mai multe referiri din opera acestui autor antic sunt din
Republica, Phaidon [i Phedre. Despre Platon vorbe[te [i marele scri-
itor bisericesc Origen, care spune c\ nu prea vedem operele lui
Platon decât `n mâinile celor pe care-i socotim `nv\]a]i, pe când, de
pild\, Epictet e admirat pân\ [i de oamenii din mul]ime dornici
s\ g\seasc\ `n el o influen]\ binef\c\toare. Departe de mine gân-
dul de a-l critica pe Platon pentru c\ cei mai mul]i dintre oameni au
scos multe `nv\]\turi folositoare din operele lui 90. ~ns\ `n operele
lor, Sfin]ii P\rin]i i-au `ndemnat pe cei care citesc opere ale filoso-
filor antici s\ nu fie restrictivi, ci selectivi, s\-[i `nsu[easc\ doar ceea
ce este de folos [i ziditor de suflet [i i-au prevenit c\ filosofia greac\
este ca nuca; nu-i toat\ bun\ de mâncare91. La rândul s\u, Sfântul
Grigorie de Nazianz `i recomand\ tân\rului Seleukos s\ studieze mai

87 Ibidem, stromata I, cap. V, 28.1.-28.4.,29.1, 23.1., p. 25.
88 Sf. Ioan Gur\ de Aur, Omilii la Matei, omilia LI, VI, traducere, introducere,

indici [i note de Pr. D. Fecioru, 1994, `n col. P\rin]i…, vol. 23, Edit. I.B.M.B.O.R.,
Bucure[ti, 1994, p. 597.

89 Clement Alexandrinul, Pedagogul, cartea II, cap. I, 5.2., traducere, introdu-
cere, note [i indici de Pr. D. Fecioru, `n col. P\rin]i…, vol. 4, Edit. I.B.M.B.O.R.,
Bucure[ti, 1982, p. 231.

90 Origen, Contra lui Celsus, cartea a VI-a, cap. II, studiu introductiv, tradu-
cere [i note de Pr. Prof. T. Bodogae, `n col. P\rin]i…, vol. 9, Edit. I.B.M.B.O.R.,
Bucure[ti, 1984, p. 371.

91 Clement Alexandrinul, Stromatele, stromata I, cap. I, 7.3., p. 14.
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`ntâi [tiin]ele profane [i dup\ aceea Sfânta Scriptur\92. ~n general,
Sfin]ii P\rin]i nu condamn\ filosofia antic\ `n ansamblul ei, ci
doar ceea ce contrazice dogma [i morala cre[tin\. Ei au fost, to-
tu[i, modera]i `n a aprecia cultura [i filosofia antic\, neelogiindu-le
pe acestea `n mod exagerat, pentru c\ pentru dân[ii adev\rata fi-
losofie ce duce la via]a ve[nic\ este Evanghelia, c\ci ea con]ine
adev\rul deplin, revelat `n mod supranatural de ~nsu[i Hristos
Domnul. 

Biserica Ortodox\ [i-a ar\tat aprecierea fa]\ de unii `n]elep]i an-
tici prin zugr\virea chipurilor lor pe pere]ii exteriori ai unor biserici,
cum este de exemplu, la Biserica Sfântului Nicolae (Domnesc) din Ia[i. 

Liturghia, molitvele [i rug\ciunile Sfântului 
Vasile cel Mare

Ca martor al activit\]ilor sale liturgice st\ Liturghia Sfântului
Vasile. Sfânta Liturghie ce-i poart\ numele s-a p\strat, cel pu]in `n
elementele sale esen]iale, `n nucleul s\u, c\ci `n decursul timpului
a suferit unele modific\ri93. Ca [i `n cazul Liturghiei Sfântului Ioan
Gur\ de Aur, nu `ntreaga Liturghie care poart\ ast\zi numele Sfân-
tului Vasile constituie opera personal\ a acestui Sfânt P\rinte. De
la el sau din epoca sa provine numai partea cuprins\ `ntre lec-
turile biblice (Apostol [i Evanghelie) [i rug\ciunea amvonului, parte
care reprezint\ elementul originar, de provenin]\ antiohian\ (sirian\)
[i capadocian\ `n Liturghia noastr\. Partea de la `nceput (pân\ la
Apostol) [i cea de la sfâr[it, precum [i unele cânt\ri [i rug\ciuni din
partea central\ a Liturghiilor Ortodoxe de ast\zi (ca imnul Unule-
N\scut, Sfinte Dumnezeule, Heruvicul, Simbolul credin]ei [i Axionul,
precum [i ritualul Vohodului cel mare sau ie[irea cu Cinstitele Da-
ruri) reprezint\ adaosuri posterioare epocii Sfântului Vasile sau
dezvolt\ri proprii [i mai târzii ale Liturghiei ortodoxe, dobândite
`n Bizan] 94. Ceea ce apar]ine sigur Sfântului Vasile din formularul
actual al Liturghiei care `i poart\ numele este, `n primul rând, partea
cuprinzând rug\ciunile citite `n tain\ de c\tre preot (arhiereu)
pentru sfin]irea Darurilor95. Liturgistul român – P\rintele Profesor

92 P.G., XXXVI, col. 1577.
93 Andrew Louth, op. cit., p. 295; vezi [i Justo L. Gonzáles, op. cit., pp. 310-311.
94 Pr. Prof. Ene Brani[te, Sfântul Vasile cel Mare `n cultul cre[tin, `n vol. Sfân-

tul Vasile cel Mare. ~nchinare la 1600 de ani de la s\vâr[irea sa, Editura Institu-
tului Biblic [i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucure[ti, 1980, pp. 241-242.  

95 Ibidem, pp. 241-242.  



119TEOLOGIE {I EDUCA}IE CRE{TIN|

Ene Brani[te – precizeaz\ c\ era `n Biserica veche obiceiul, p\s-
trat mult\ vreme mai ales `n Bisericile siriene, ca, `n cadrul rân-
duielii fixe sau uniforme a Liturghiei cre[tine de pretutindeni, s\ se
adopte rug\ciuni personale pentru sfin]irea Darurilor, adic\ ana-
forale elaborate de c\tre unii din marii ierarhi, care erau [i buni
teologi [i liturghisitori, cunoscu]i prin pietatea ori prin cultura [i via]a
lor moral\ [i spiritual\ de `nalt nivel … Ca [i al]i contemporani ai s\i,
Sfântul Vasile a compus [i el o anafora proprie, care pentru profun-
zimea teologic\ [i pentru frumuse]ea literar\ a stilului, a fost accep-
tat\ cu vremea [i generalizat\ `n `ntrebuin]area tuturor Bisericilor
Ortodoxe locale (na]ionale), fiind consfin]it\, al\turi de cea atribuit\
Sfântului Ioan Gur\ de Aur, ca un «textus receptus», adic\ definitiv [i
nemodificabil. Autenticitatea ei este destul de bine confirmat\ de con-
temporani [i de documente posterioare epocii Sfântului Vasile96. 

Patrologul Otto Bardenhewer este de p\rere c\ Liturghia Sfân-
tului Vasile a ajuns la noi `n forma greceasc\ a textului, precum [i
sub forma unei traduceri coptice. Pare sigur c\ Sfântul Vasile a re-
dus la o form\ [i o ordine fix\ rug\ciunile [i ceremonialele obi[-
nuite ale Bisericii din Cezareea [i c\, `n acest proces, a restrâns-o
sau l\rgit-o cu mai mult\ sau mai pu]in\ libertate. Dar nu mai este
a[a de u[or s\ decidem `n ce m\sur\ a exactit\]ii reproduce Litur-
ghia real\ dispozi]iile [i ordinul sfântului episcop, cu atât mai mult
cu cât manuscrisele Liturghiei [i chiar versiunile timpurii ale aces-
teia prezint\ varia]ii notabile97.

Divina Liturghie a Sfântului Vasile, utilizat\ `n cadrul Bisericii
Ortodoxe `n duminicile Postului Pa[telui [i `n posturile s\rb\torilor,
ca [i la s\rb\toarea Sfântului Vasile (1 ianuarie), `n total, de zece ori
pe an, reprezint\ o lung\ invocare apofatic\ a harului lui Dum-
nezeu, `nainte de a se «`mbarca» `ntr-o descriere am\nun]it\ a is-
toricului mântuirii98. 

Deci, caracteristicile ei primordiale constituie, precum am pre-
cizat, rezultatul muncii Sfântului Vasile `nsu[i. Sfântul Vasile a rân-
duit [i Ceasuri, adev\rate ore ale fântânilor cere[ti, pentru ca orice
credincios, de atunci, de dup\ el [i acum, s\ poat\ scoate cu bucurie
apa vie, duh [i via]\ din izvoarele mântuirii (Isaia 12, 3)99. De la el

96 Ibidem, pp. 242-243. 
97 Otto Bardenhewer, op.cit., p. 280.   
98 Andrew Louth, op. cit., pp. 294-295.
99 Prof. N. Grosu, Sfântul Vasile cel Mare – chip plin de har [i de lumin\, `n rev.

Ortodoxia, Anul XXXI (1979), p. 165.
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ne-au r\mas [i frumoasele rug\ciuni din Pravila Sfântului Vasile
cel Mare [i Molitvele ce se citesc de ziua numelui lui100 [i la anu-
mite slujbe.

Leg\turile Sfântului Vasile cel Mare cu Scythia Minor

Sfântul Vasile cel Mare a desf\[urat o ampl\ activitate misionar\
nu numai `n Capadocia, ci s-a ocupat [i de situa]ia cre[tinilor care se
aflau `n ]inuturi mult mai dep\rtate, ca Scythia Minor sau Dacia Pon-
tic\ (Dobrogea), geto-daco-romanii, ca [i de cre[tinii go]i, care lo-
cuiau `n r\s\ritul Munteniei de azi [i `n sudul Moldovei. 

Cre[tinii din provincia Capadocia, din centrul Asiei Mici, se aflau,
dup\ cum ne informeaz\ Sfântul Vasile cel Mare, `n leg\turi directe
cu cre[tinii din Scythia Minor sau Dacia Pontic\ (Dobrogea), precum
[i cu cre[tinii mai dep\rta]i de nordul Dun\rii, din r\s\ritul Daciei
Nord-Dun\rene. Cunoa[tem aceasta din scrisoarea 155 a Sfântului
Vasile cel Mare, arhiepiscopul Cezareii Capadociei, din care reiese c\
Sfântul Vasile se afla `n rela]ii de prietenie cu Junius Soranus, gu-
vernatorul sau comandantul militar al provinciei romane Scythia Minor
(Dobrogea), numit `n scrisoarea amintit\ prea str\lucitul guvernator
(dux) al Scythiei, (Λαμπρότατος δούξ Σχθίας) care era cre[tin101. Este
bine cunoscut\ coresponden]a arhiepiscopului de Cezareea Capa-
docia cu Junius Soranus [i cu Biserica din Sci]ia pentru a fi trimise
`n Asia Mic\ moa[tele Sfântului Sava, care a fost `necat la 12 apri-
lie 373 de c\tre go]i `n râul Museos, identificat cu Buz\ul nostru.

Junius Soranus avea la Cezareea Capadociei o sor\, nepo]i [i
mul]i prieteni, care se aflau `n cele mai bune rela]ii cu familia Sfân-
tului Vasile cel Mare [i cu prietenii acesteia. Junius Soranus, ruda
[i prietenul Sfântului Vasile cel Mare, se interesa personal [i de si-
tua]ia cre[tinilor de la nordul Dun\rii din Dacia Carpatic\, care se
afla `n leg\tur\ direct\ cu Dacia Pontic\ (Dobrogea). 

100 Preot Prof. Dr. Ioan G. Coman, Patrologie, Sfânta M\n\stire Dervent, 2000,
p. 114.

101 Pr. Prof. Ioan R\mureanu, Sfântul Vasile cel Mare [i cre[tinii din Scythia Mi-
nor [i Dacia Nord-dun\rean\, `n vol. Sfântul Vasile cel Mare. ~nchinare la 1600 de
ani de la s\vâr[irea sa, Editura Institutului Biblic [i de Misiune al Bisericii Ortodoxe
Române, Bucure[ti, 1980, pp. 378-381 et passim.
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Sfântul Sava Gotul era, dup\ cum spune actul s\u martiric, got
de neam [i tr\ia `n Go]ia102, probabil de origine capadocian\, cum
afirm\ unii cercet\tori103. 

Moa[tele au fost trimise, dup\ toat\ probabilitatea, `n anul 373
sau 374 din Dacia nord-dun\rean\, fie prin Scythia Minor, pe la
Tomis, cum cred unii cercet\tori [i istorici, fie mai de grab\ prin
Moesia Inferioar\ pân\ la Tesalonic, cum ne las\ s\ `n]elegem
scrisorile 164 [i 165 ale Sfântului Vasile cel Mare, prin care mul]u-
me[te arhiepiscopului Ascholius, tot un capadocian, pentru trimi-
terea lor. 

Primind moa[tele Sfântul Sava Gotul la Cezareea Capadociei,
Sfântul Vasile mul]ume[te `n dou\ scrisori 164 [i 165, prietenului
[i compatriotului s\u, arhiepiscopul Ascholius al Tesalonicului, `n
termeni foarte c\lduro[i104. 

~n decursul timpului, ideile Sfântului Vasile cel Mare au influ-
en]at monahismul românesc mai `ntâi prin Sfântul Nicodim de la
Tismana († 1406), iar mai târziu, prin Paisie Velicicovski († 1794) ca
[i pe alte c\i, astfel c\ via]a monahal\ din Biserica Ortodox\ Ro-
mân\ are un pronun]at caracter vasilian. 

Al\turi de cinstirea cultic\ [i folcloric\ a Sfântului Vasile cel Mare
prin s\rb\tori, cânt\ri, iconografie, cuvânt\ri, purtarea numelui s\u
de c\tre mul]i români etc., poporul român l-a pream\rit pe marele
ierarh `n colindele sale, crea]ii n\scute din textul Scripturii [i din
sufletul cald [i nobil al poporului român.

P\truns de credin]a cea adev\rat\, acest Sfânt P\rinte, pe care
Dumnezeu ni l-a rezervat ca pe un mare dar, reg\se[te `n aceasta o
imens\ bucurie sufleteasc\. ~n viziunea lui, scopul credin]ei este
acela de a se uni [i mai mult cu Dumnezeu, Care este ~nceputul [i
Sfâr[itul, precum [i de a intensifica asem\narea cu El105. {i iat\ c\
`ntâlnirea [i unirea lui cu Dumnezeu `n via]a ve[nic\ a survenit re-
pede, la nici 50 de ani. Cu o s\n\tate zdruncinat\, epuizat de munc\

102 Martiriul Sfântului Sava Gotul, I, 2, ed. R. Knopf [i G. Krûger, Ausgewählte
Mûrtyreraten, 3-e, Auflage, Tûbngen, 1929, p. 119 cf. Pr. Prof. Ioan R\mureanu,
art. cit., pp. 384-385.

103 V. Pârvan, Contribu]ii epigrafice la istoria cre[tinismului daco-roman, Bucu-
re[ti, 1911, p. 137. 

104 Pr. Prof. Ioan R\mureanu, art. cit., pp. 381-384 s.q. 
105 G. Bardy, Basile (Saint), évéque de Césarée de Capadoce, `n Dictionnaire de

Spiritualité Ascétique et Mystique. Doctrine et histoire, Tome I, publié sous la di-
rection de Marcel Viller, Beauchesne, Paris, 1932, col. 1282.
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[i chinuit de boal\ – Sfântul Grigorie de Nyssa sugereaz\ c\ ar fi
suferit de o afec]iune sever\ a ficatului106 –,  Sfântul Vasile a fost
chemat la Domnul la 1 ianuarie 379. 

Prin via]a [i lucr\rile sale, Sfântul Vasile cel Mare reprezint\ cel
mai elocvent tipul de arhiereu dedicat cu totul Bisericii. El a exer-
citat o puternic\ [i permanent\ influen]\ asupra gândirii [i vie]ii
cre[tine vreme de peste 16 secole.

106 cf. P.G., XLVI, 797 B.
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The Personality of Saint Basil the Great

Deac. Asist. Drd. Liviu PETCU

The triad of Basil of Caesarea, with his friend, Gregory of Na-
zianzus, and his brother, Gregory of Nyssa, called the Cappado-
cian Fathers (originally the Great Cappadocians) is a product of
modern scholars, who have regarded as significant the family
links, the geographical locality and their common theological com-
mitment. It is not a traditional designation: the three Fathers of
the fourth century singled out by the Church as universal teachers
(Оικουμενικοι διδάσκαλοι) are Basil the Great, Gregory the Theologien,
and John of the Golden Mouth, celebrated together on 30 January.
We should perhaps pause before linking the Cappadocians too clo-
sely together: they had individual minds, although the courses of
their lives were undoubtedly interwoven. 

Basil was styled The Great even by his contemporaries, and he
deserved the title for many reasons. He was Great as a exponent of
Christian doctrine and as a homilist, greater, however, in prac-
tical life, as a prelate of the Church and a man of deeds. We may
justly said that of the three Great Cappadocians Basil was the
practical man, Gregory of Nazianzus the speaker and writer, Gre-
gory of Nyssa the thinker. Concerning the talent, they may be said to
complement one another: Basil was pre-eminently a man of action
and government, Gregory of Nazianzus, an orator, Gregory of Nyssa,
a philosopher. Of the three Basil was undoubtedly the most gifted.

On the morrow of his death Saint Basil was surnamed the Great.
He well deserved the title by his intelligence, his eloquence, and his
character. The Church has had very few men so richly gifted and
well-balanced. It has been aptly said of Saint Basil that he was a
Roman among the Greeks. His eloquence was less erudite and less
glowing than that of Gregory Nazianzen; but his mind was more
sound, judicious, and practical, and his speech more familial and
simple. By force of character and born leadership, he exercised over
his contemporaries a decisive influence.


