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TEOLOGIE, LITURGHIE {I SFIN}ENIE

PRINCIPII DIDACTICE ÎN OPERA SFÂNTULUI 

CLEMENT ALEXANDRINUL

Conf. Dr. Carmen-Maria BOLOCAN

Clement Alexandrinul — pedagogul [i gnosticul

Clement ini]iaz\ [i introduce pentru prima oar\ cu t\rie – în parte
o f\cuse [i Iustin – dialectica filosofic\ în demonstrarea credin]ei
cre[tine. Pentru el „filosofia este o imagine v\dit\ a adev\rului, un
dar dumnezeiesc dat elenilor”1, este un fel de „exerci]iu intelectual
pentru primirea credin]ei”2. Clement avea în planul s\u de lucru
scrierea unei trilogii: Protrepticul („Cuvânt de îndemn c\tre eleni”),
Pedagogul [i Didascalul, despre care vorbe[te în Pedagogul. Didas-

calul este lucrarea pe care nu a putut s\ o scrie, c\ci timpurile de
persecu]ie ale lui Septimiu Sever îl silesc s\-[i p\r\seasc\ [coala, s\
se despart\ de catedr\ [i s\ pribegeasc\. Ne-a l\sat totu[i acele minu-
nate prolegomene ale Didascalului, ale Summei sale teologice, acele
adânci [i cuprinz\toare Stromate, toate fiind lec]ii ]inute studen-
]ilor s\i. Unitatea acestei trilogii o d\ Cuvântul, Fiul lui Dumne-
zeu, sub trei înf\]i[\ri: Cânt\re] în Protreptic, Pedagog în partea a
doua a trilogiei, Didascal (Înv\]\tor) în partea a treia.

În aceast\ oper\ grandioas\ se cuprinde întreaga concep]ie de
pedagogie religioas\ a alexandrinilor. 

În Protreptic, Cuvântul lui Dumnezeu este Cânt\re]ul care cânt\
omenirii cântecul cel nou, cântecul cel ve[nic al noii armonii, [i-i
cheam\ pe închin\torii la idoli la închinarea la adev\ratul Dum-
nezeu. A[a cum firul ro[u care str\bate scrierile veacului apostolic
era problema raportului între Legea veche [i cea nou\, firul ro[u
al scrierilor alexandrinilor este problema integr\rii valorilor spirituale
ale lumii elene [i helenistice în iconomia doctrinei cre[tine [i, legat

1 Stromata I, cap. II, 2, p. 21, din Clement Alexandrinul, Scrieri, Partea a doua,

Stromatele, traducere, cuvânt înainte, note [i indici de Pr. D. Fecioru, Editura Insti-

tutului Biblic [i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucure[ti, 1982.
2 Ibidem.
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de aceasta, critica credin]elor religioase ale elenilor. Clement, Origen
[i al]ii nu fac apologia credin]ei cre[tine, nu o ap\r\, c\ci au convin-
gerea c\ credin]a lor se impune singur\, ci atac\ direct credin]ele
religioase ale elenilor, datinile în care s-au n\scut; descriu nebunia
[i imoralitatea miturilor p\gâne; demasc\ falsitatea cultului zeilor, îi
arat\ pe zei [i pe zei]e a[a cum sunt: desfrâna]i, incestuo[i, urâtori
de oameni, criminali. Pentru a-i convinge pe ace[tia de r\t\cirea în
care se g\sesc, aduc m\rturia filosofilor [i preo]ilor lor. Pentru ale-
xandrini, unii filosofi [i poe]i, mai cu seam\ Platon, au întrez\rit
adev\rul cântat de cântecul cel nou, au gr\it drept despre unicul [i
adev\ratul Dumnezeu. Platon este prezent în lucr\rile lui Clement în
peste 500 de locuri.

În Pedagogul, partea a doua a trilogiei, Cuvântul lui Dumnezeu

este Pedagog, Înv\]\tor de copii în sens alegoric („copiii suntem

noi”), spune Clement3, care îi educ\ [i-i înva]\ cum s\ se poarte în

via]\ pe cei ce au ascultat cântecul, pe cei care au început s\ cânte

cântecul cel nou, cântecul lui Hristos. 

Mai departe, în cartea a III-a, în Didascalul, trebuia s\ dezv\-

luie adâncurile înv\]\turii lui Hristos. 

În Pedagogul, cartea a III-a, spune de altfel: „Nu-i sarcina mea

s\ dau [i aceste înv\]\turi! E nevoie de Didascal pentru explicarea

acelor sfinte cuvinte. Este, dar, timpul ca Eu s\ pun cap\t peda-

gogiei, iar voi s\ asculta]i de Didascal. Luându-v\ în mâinile Sale

pe voi, care a]i primit vie]uirea cea bun\, Didascalul v\ va înv\]a

înv\]\turile acelea. {coal\ este Biserica, iar Mirele ei, unicul Di-

dascal, voin]a bun\ a bunului P\rinte, în]elepciune curat\, sfin-

]enie a cuno[tin]ei”. Cu aceste cuvinte deschide poarta gnozei care,

în concep]ia alexandrin\, este adev\rat\ numai în Hristos. 

Exist\ dou\ coordonate în Pedagogia lui Hristos: una îndrep-

tat\ c\tre „copii”, cei c\rora Pedagogul se adreseaz\ prin Peda-

gogia Sa divin\, iar cealalt\, îndreptat\ c\tre Dumnezeu, ideal pe

care cre[tinii trebuie s\-l ating\ prin via]a virtuoas\. Defini]ia Pe-

dagogiei dat\ de Clement este urm\toarea: „Pedagogia este cre-

din]a în Dumnezeu, este înv\]\tur\ a slujirii lui Dumnezeu, este

instruire spre cunoa[tere a adev\rului; este vie]uire dreapt\, care

duce la cer”4.

3 Clement Alexandrinul, Pedagogul, col. „Izvoarele Ortodoxiei”, colec]ie îngri-

jit\ de Dr. Dumitru Fecioru [i Pr. Al.N. C\ciul\, Bucure[ti, 1939, cap. V, pp. 36 [.u.
4 Ibidem, cap. I, p. 77.
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Pedagogul este o lucrare de pedagogie [i disciplin\ cre[tin\ în

care descoperim nu numai no]iuni de doctrin\, teorie, [tiin]\ ori

filosofie pe care le g\sim [i în Protreptic, ci mai ales o educa]ie cre[-

tin\ potrivit\ cu preceptele pedagogice ale Mântuitorului Hristos.

Cuvântul-Pedagog „are în grija Sa moravurile [i conducerea oa-

menilor spre credin]a în Dumnezeu”, conduce „toate faptele noas-tre

[i vindec\ toate pasiunile noastre”5. De aici rezult\ calit\]ile Pe-

dagogului de îndrum\tor, sf\tuitor [i mângâietor. Acest Pedagog

„smulge pe om din închinarea la idoli în care a crescut [i-l duce la

mântuirea cea curat\ a credin]ei în Dumnezeu”6.

Dup\ Clement, catehizarea nu numai c\ nu este lipsit\ de edu-

ca]ia cre[tin\, pentru a r\mâne la simpla instruire religioas\, ci

ac]iunea ei este preg\tit\ de pedagogia cre[tin\, ca înainte merg\toare

[i sprijinitoare a ei. Instruirea religioas\ are nevoie, dup\ Clement,

de un pedagog care s\ disciplineze spiritele celor ce vor s\ o pri-

measc\ cu deplin succes pentru o via]\ activ\.

Cuvântul (Logosul) voind s\ împlineasc\ mântuirea noastr\,

etap\ dup\ etap\, urmeaz\ o metod\ admirabil\; mai întâi con-

verte[te, apoi disciplineaz\ [i în cele din urm\ instruie[te.

Conform acestei metode pe care Clement Alexandrinul o des-

prinde din pedagogia Logosului divin, el î[i formeaz\ principiile

sale catehetice, pe care nu numai c\ le-a practicat în activitatea sa

catehetic\, dar a ]inut s\ le fac\ cunoscute [i pe cale scris\ citito-

rilor s\i. Protrepticul (convertitorul), Pedagogul (educatorul) [i

Stromatele (covoare) sunt cele trei scrieri de seam\ care ne descoper\

testamentul catehetic al marelui maestru al [colii din Alexandria.

În Pedagogul se face educarea practic\ a sufletului [i trupului,

de unde se trece la stadiul cunoa[terii sau al [tiin]ei, prin asculta-

rea Înv\]\torului, care reveleaz\ [i explic\ lucr\rile credin]ei.

Dup\ ac]iunea convertirii, Logosul convertitor î[i fixeaz\ ac]iu-

nea în cadrul educa]iei: dar când (Cuvântul) este în rolul s\u de

doctor – rol care urmeaz\ celui dintâi (convertitorului), el îndeamn\

la ascultare pe acel care l-a convertit, promi]ându-i vindecarea pa-

timilor sale. „Vindecarea patimilor vine de acolo, c\ Pedagogul, prin

pilde încurajatoare, înt\re[te sufletele, iar prin reguli de conduit\,

pline de iubire de oameni, ca prin ni[te doctorii pl\cute la gust, în-

5 Ibidem, cap. I, p. 25.
6 Ibidem.
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dreapt\ pe cei bolnavi la cunoa[terea des\vâr[it\ a credin]ei celei

adev\rate…”7.

Convertirea cre[tin\ se continu\ prin educa]ie, c\ci cei adu[i la

pedagog sunt înc\ neini]ia]i în directivele unei vie]i cre[tine. Cei

converti]i nu pot trece înc\ la instruirea religioas\, c\ci Pedagogul

se ocup\ de ac]iune [i nu de [tiin]\. Scopul S\u nu este de a ins-

trui sufletul, ci de a-l face mai bun8.

Necesitatea educa]iei cre[tine înainte de instruire o socote[te

Clement Alexandrinul ca o problem\ vital\ în catehumenat. Su-

fletul needucat este, dup\ Clement Alexandrinul, ca bolnavul ce

nu poate primi nimic înainte de îns\n\to[ire. În sfâr[it, nimeni din

cei ce ar fi înc\ bolnavi n-ar putea s\ înve]e ceva din doctrine, în-

ainte de a-[i fi rec\p\tat complet s\n\tatea. Sufletul bolnav are tre-

buin]\ de Pedagog, pentru ca el s\ vindece patimile9.

C\l\uzit de aceste principii ale necesit\]ii educa]iei religioase îna-

inte de expunerea doctrinei c\tre catehumeni, Clement ne ofer\, în

lucrarea sa, nu numai materialul unui manual de moral\ cre[tin\,

ci [i principiile fundamentale ale pedagogiei cre[tine, în special

pentru cei care se preg\tesc s\ primeasc\ taina botezului cre[tin.

Pedagogul nostru este Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul lui Dum-

nezeu, C\ruia noi trebuie s\-I urm\m ca ni[te copii nevârstnici, c\ci

singur Dumnezeu r\mâne perfec]iunea în întregul univers. Dup\

cum un singur Dumnezeu este în tot universul, asemenea unui

singur pedagog avem [i o singur\ biseric\. Pedagogul nostru, c\-

ruia îi urm\m, se nume[te pe sine p\stor: „Eu sunt P\storul cel bun”

(Ioan 10, 11).. Cuvântul devine pedagogul nostru, pentru a ne în-

druma, folosind toate mijloacele în]elepciunii: sf\tuie[te, mustr\,

dojene[te, învinuie[te, amenin]\, îns\n\to[e[te, f\g\duie[te, iart\. El

este cel dintâi care ne-a descoperit complet voin]a lui Dumnezeu,

dup\ r\t\cirea omenirii, c\ci „Nimeni n-a cunoscut pe Tat\l decât

Fiul” (Luca 10, 22).

Pedagogia divin\ este incomparabil superioar\ pedagogiei ge-

nerale, c\ci ea are o misiune mult mai înalt\. Pedagogia divin\ ne

preg\te[te nu numai pentru aceast\ via]\, ci [i pentru cea viitoare:

7 Clement Alexandrinul, Protrepticul, trad. de D. Fecioru, în „P\rin]i [i Scrii-

tori Biserice[ti”, vol. 4, Bucure[ti, 1982, p. 167 (se va folosi sigla: Clement, Pro-

trepticul, 1982).
8 Cf. Ibidem.
9 Cf. Ibidem.
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Pedagogia este cinstirea lui Dumnezeu cu pietate, îndrumarea l\-

sat\ de Dumnezeu pentru adorarea [i formarea c\tre cunoa[terea

adev\rului, cre[terea cea bun\ care conduce c\tre ceruri. Pedagogia

cre[tin\ are ca un scop înalt, ea preg\te[te pe om pentru mân-

tuire. În leg\tur\ cu acest scop înalt, Clement subliniaz\ în scrie-

rea sa mai departe idealul pedagogiei divine cu cuvintele Sfântului

Apostol Pavel c\tre Efeseni (4, 12): „Spre des\vâr[irea sfin]ilor, spre

lucrul slujbei, spre zidirea trupului lui Hristos”. Pedagogia cre[tin\

dep\[e[te no]iunea pedagogiei în general, pe care Clement Alexan-

drinul o define[te cre[terea cea bun\ a copiilor c\tre virtute10.

Clement însu[i define[te pedagogia divin\, dup\ ce o compar\
cu diferitele tendin]e ale pedagogiei generale, afirmând c\ peda-
gogia divin\ este ac]iunea de a se l\sa condus de adev\r pân\ la
puterea de a contempla pe Dumnezeu [i de a primi transformarea
permanent\ a unei vie]i sfinte11.

Cadrul de activitate al pedagogiei divine se extinde asupra tu-
turor celor care s-au hot\rât s\ se preg\teasc\ pentru împ\r\]ia
cereasc\. Nu vârsta este factorul hot\râtor [i nici condi]iile vie]ii so-
ciale, ci starea sufleteasc\ a celor care se apropie de Dumnezeu.
Aceast\ condi]ie o vedem impus\ de Iisus Hristos ucenicilor s\i,
când, punându-se problema întâiet\]ii lor în împ\r\]ia cerurilor, a
chemat un prunc [i l-a a[ezat în mijlocul spunându-le: „De nu v\
ve]i întoarce [i nu ve]i fi precum pruncii, nu ve]i intra în împ\r\]ia
cerurilor” (Mt. 18, 3).

În cartea a doua [i a treia a Pedagogului, Clement se ocup\ de
via]a de zi cu zi a celor pe care îi educ\ dându-le sfaturi pentru
toate aspectele vie]ii. Masa cu mâncarea [i b\utura, locuin]a, som-
nul, îmbr\c\mintea, luxul, podoabele etc. formeaz\ capitole întregi
de moral\ cre[tin\.

 Potrivit metodei divinului Pedagog care S-a coborât pe p\-
mânt pentru a-l în\l]a pe om pân\ la Dumnezeu, sfin]indu-l [i f\-
cându-l capabil de a împlini în via]\ virtu]ile cre[tine, Clement
dezvolt\ în cele trei c\r]i ale Pedagogului principiile esen]iale ale

pedagogiei cre[tine. men]inându-[i, în tot cuprinsul scrierii, ideea
enun]at\ la început.

În Protreptic, capitolul I, spune: “Tu, dar, dac\ dore[ti s\ vezi cu
adev\rat pe Dumnezeu, ia parte la ceremoniile de cur\]ire cele cu

10 Cf. Ibidem, p. 197.
11 Cf. Ibidem.
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dumnezeiasc\ cuviin]\! Nu te încununa cu lauri [i cu panglici îm-
podobite cu lân\ [i porfir\, ci cu dreptate! Pune-]i în jurul t\u
frunzele înfrân\rii [i caut\ cu sârguin]\ pe Hristos, c\ spune un-
deva: «Eu sunt u[a». U[a aceasta trebuie s-o cunoasc\ cei ce vor s\
în]eleag\ pe Dumnezeu, ca s\ ne deschid\ larg por]ile cerurilor.
C\ sunt cuvânt\toare [i ra]ionale por]ile Cuvântului [i se deschid
cu cheia credin]ei”.

O alt\ lucrare – Covoare – în opt c\r]i, lucrarea cea mai întins\

a lui Clement Alexandrinul, are un cuprins foarte variat [i greu de
rezumat. Una dintre problemele principale este raportul dintre

cre[tinism [i cultura profan\, îndeosebi filosofia greac\. Acest ra-
port care pune la rându-i problema leg\turii dintre credin]\ [i [ti-

in]\ [i pe cea a leg\turii dintre proorocii Vechiului Testament [i
filosofia greac\ nu este un raport de du[m\nie, ci unul de prie-
tenie. Ceea ce a fost Scriptura Vechiului Testament pentru evrei, aceea
a fost filosofia pentru p\gâni, adic\ pedagog c\tre Hristos. O alt\

problem\ e aceea a deosebirii dintre gnosticul eretic [i gnosticul

cu adev\rat cre[tin. O alta e aceea a castit\]ii [i a martiriului.
În prolegomenele sale, în Stromate sau Discu]ii [tiin]ifice des-

pre adev\rata filosofie, se afl\ principiile conduc\toare ale înv\]\-
mântului religios bazat pe gnoz\, principii pe temeiul c\rora gân-
ditorii cre[tini de mai târziu au construit teologia [tiin]ific\ a cre[ti-
nismului care culmineaz\ cu scrierile lui Ioan Damaschin [i ale lui

Toma d’Aquino. Iat\ aceste principii care se desprind cu u[urin]\
din textele de mai jos, din Stromate:

„{tiin]a predic\rii Cuvântului este oarecum o lucrare îngereasc\
[i aduc\toare de folos, oricum s-ar face, fie cu mâna (prin scris,

adic\), fie cu limba”12.
„A[adar, nu trebuie s\ se îng\duie ascult\torilor s\ încerce prin

compara]ie înv\]\tura noastr\, nici nu trebuie s\ fie dat\ spre cer-
cetare la întâmplare celor hr\ni]i cu tot felul de înv\]\turi, celor ce

se îngâmf\ cu arta lor [i, cu destoinicia gândirii lor, celor care nu
[i-au golit mai dinainte sufletul lor de tot ceea ce era în el13. 

„Dasc\lii ace[tia au p\strat tradi]ia cea adev\rat\, care vine
direct de la Sfin]ii Apostoli, de la Petru, Iacov, Ioan [i Pavel, tra-

di]ie transmis\ din tat\ în fiu – de[i pu]ini fii seam\n\ cu p\rin]ii.
{tiu bine c\ ace[ti dasc\li se vor bucura; [i o repet, se vor bucura,

12 Clement Alexandrinul, Stromate, cap. I, 4.2., p. 13.
13 Ibidem, cap. I, 8.1.21., p. 14.
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nu de felul cum este scris\ aceast\ lucrare, ci pentru c\ le-am p\s-
trat curate gândurile lor. Socot c\ aceast\ scriere este opera unui

suflet care dore[te s\ p\streze intact\ fericita Tradi]ie”14.
„{i eu voi ar\ta în stromatele mele c\ filosofia este într-un oa-

recare fel opera Proniei dumnezeie[ti; c\ nu-i un r\u”15.
„Înainte de venirea Domnului, filosofia a fost necesar\ elenilor

spre a-i conduce la dreptate; acum îns\ este folositoare pentru a ne
conduce pe noi la evlavie. Filosofia este preg\tire intelectual\ pen-
tru cei care, prin demonstra]ie, dobândesc credin]a”16.

Lec]iile unui astfel de catehet au atras mai mult pe cre[tinii pro-
veni]i din clasele înalte, pe eretici, p\gâni [i iudei. Cre[tinii simpli
îns\ priveau cu neîncredere lec]iile înalte ale dasc\lului [i pentru
faptul c\ era laic. Faptul în sine este de o adânc\ semnifica]ie [i pri-
ve[te condi]ia de laic pentru un catehet. Propov\duirea adev\ru-
rilor de credin]\ de c\tre un laic, chiar unul de un prestigiu deo-
sebit, cum a fost Clement sau Origen, a fost înso]it\ de suspiciuni
ca nefiind f\cut\ din Biseric\, prin Biseric\. Hirotonia a avut [i are
un prestigiu ce dep\[e[te pe acela dat de condi]ia intelectual\ [i de
tr\irea cre[tin\ a unui dasc\l laic.

Principiile didactice care se reg\sesc în opera lui Clement

1. Principiul universalit\]ii educa]iei

„Dumnezeu voie[te ca to]i oamenii s\ se mân-

tuiasc\ [i la cuno[tin]a adev\rului s\ vin\”

(I Timotei 2, 4)

Principiul universalit\]ii educa]iei cere ca la actul educa]iei [i
îndeosebi al educa]iei cre[tine s\ aib\ acces to]i oamenii, indi-
ferent de vârst\, stare social\ sau material\, sex sau alte criterii care
i-ar putea deosebi pe oameni între ei.

Universalitatea educa]iei cre[tine decurge din universalitatea
mântuirii. Din opera Pedagogul, reiese c\ acest principiu se spri-
jin\ pe faptul c\ to]i oamenii suntem fiii lui Dumnezeu „Tat\l
nostru”; cre[tinul de orice vârst\ e numit „copil” [i numai starea vie]ii
curate ca a unor copii ne poate face s\ ajungem la des\vâr[ire.

14 Ibidem, cap. IV, 11.3., p. 24.
15 Ibidem, cap. I, 18.4., p. 20.
16 Ibidem, cap. V, 28.1., p. 25.
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Dumnezeu Tat\l ne-a înfiat pe noi oamenii prin iubitul S\u Fiu,
Iisus Hristos. Noi suntem în fa]a lui Dumnezeu ca ni[te prunci, [i
„prunci – zice Clement Alexandrinul – sunt, f\r\ îndoial\, fiii lui
Dumnezeu care au înl\turat pe omul cel vechi [i dezbr\ca]i de
r\utate au îmbr\cat nestric\ciunea lui Hristos, pentru ca noi f\cân-
du-ne popor sfânt, fiind ren\scu]i, s\ p\zim neîntinat pe om [i s\
fim nevinova]i cum e orice prunc al lui Dumnezeu care este cu-
r\]it de întinare [i r\utate”17.

Dup\ Clement Alexandrinul, noi suntem copiii lui Dumnezeu
[i Biserica este mama noastr\. To]i suntem îndrept\]i]i la egal\
mântuire, în calitate de fii ai lui Dumnezeu, de fii ai Bisericii. Între
fiii lui Dumnezeu exist\ o egalitate perfect\: „Dac\ pentru amân-
doi este un singur Dumnezeu, atunci pentru amândoi este [i un
singur Pedagog. Amândoi alc\tuim o singur\ biseric\, o singur\
via]\ de cur\]ie… hrana e comun\, c\s\toria unit\, toate asem\n\-
toare: respira]ia, vederea, auzul, cunoa[terea, n\dejdea, ascultarea,
dragostea. Iar cei ce au în comun via]a, au comun [i harul; co-
mun\ le este [i mântuirea, comun\ le este lor [i virtutea [i vie-
]uirea”18. Acest principiu aduce o lumin\ nou\ în pedagogie, c\ci
a dep\[it pedagogia greco-roman\ care cuprinde numai pe copii;
[i numai copiii aristrocra]ilor [i îndeosebi pe cei de parte b\rb\-
teasc\. Aceast\ lumin\ este adus\ de revela]ia dumnezeiasc\, pe
care se sprijin\ Clement Alexandrinul în expunerea înv\]\turii sale
cu privire la educa]ie.

2. Principiul hristocentric: Iisus Hristos este adev\ratul 
Pedagog

Principiul hristocentric cere ca educa]ia religioas\ s\ se orienteze
în jurul persoanei Domnului Iisus Hristos, ca Dumnezeu adev\rat [i
Om adev\rat.

Adev\ratul nostru Pedagog este Iisus Hristos. Educa]ia f\cut\
de Biseric\ este educa]ia f\cut\ de Iisus Hristos.

„Pedagogul nostru, Iisus, uneori se nume[te singur «p\stor»: «Eu
sunt P\storul cel bun» (Ioan 10, 11). El poart\ grij\ de noi ca un

17 Clement Alexandrinul, Pedagogul, trad. de Nicolaie I. {tef\nescu, în col. „Izvoa-

rele Ortodoxiei”, Bucure[ti, 1939, p. 184.
18 Clement Alexandrinul, Pedagogul, în Scrieri, partea întâi, traducere de Pr.

D. Fecioru, Col. „P\rin]i [i Scriitori Biserice[ti”, vol. 4, Editura Institutului Biblic [i de

Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucure[ti, 1982, p. 172 (se va folosi sigla: Cle-

ment, Pedagogul, 1982).
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p\stor de oile sale, ne duce la p\[une bun\, la mântuire”19. „El ne-a
ar\tat s\ tindem mereu spre des\vâr[ire în cre[terea noastr\”20.

Clement Alexandrinul se adreseaz\ Pedagogului, zicând:
„P\storule sfinte
Al oilor celor cuvânt\toare, 
Condu, Împ\rate,
Pe copiii t\i cei nevinova]i! 
C\ urmele lui Hristos/ Sunt cale c\tre cer”21.

3. Principiul eclesiocentric

Principiul eclesiocentric cere ca cei care se ocup\ de educa]ia re-
ligioas\ s\ transmit\ cuno[tin]ele conform înv\]\turii Bisericii. Bise-
rica poart\ pecetea infailibilit\]ii, întrucât conduc\torul ei nev\zut
este Mântuitorul Iisus Hristos: „L-a dat pe El cap Bisericii, care este
trupul Lui, plinirea Celui ce pline[te toate întru to]i” (Efeseni 1, 22-23).

Biserica cre[tin\ este centrul în jurul c\ruia se desf\[oar\ întreaga
ac]iune a pedagogiei divine. Ea este „mama fecioar\ care iube[te
cu iubire de mam\ pe cei ce se adun\ în jurul ei, hr\nindu-i ca pe
ni[te tineri nevârstnici cu laptele înv\]\turilor ei”22.

Biserica cre[tin\ ne ofer\ mijlocul de regenerare din p\catul str\-
mo[esc instituit de Pedagogul divin care ne-a dat exemplu [i anume
baia de cur\]ire [i rena[tere a botezului. „Botezându-ne, ne lumi-
n\m, luminându-ne, suntem înfia]i, fiind înfia]i, ne des\vâr[im [i apoi
suntem f\cu]i nemuritori”23.

„Numai printr-o prealabil\ preg\tire sufleteasc\ înainte de botez,
putem ob]ine ceea ce socote[te Clement c\ trebuie s\ aib\ loc la
primirea acestei sfinte taine. În sfâr[it, când am primit botezul,
atunci am aruncat p\catul ca un val de întunecime [i ochii spiri-
tului nostru, singurul prin care am perceput ceea ce este divin, s-a
aflat liber [i înconjurat de lumin\”.

Principiul eclesiocentric cere ca toate cuno[tin]ele [i conduitele
transmise elevilor s\ vizeze cultivarea sentimentului de iubire [i

19 Nestor Vornicescu, Principii pedagogice în opera „Pedagogul” a lui Clement

Alexandrinul, în „Studii Teologice”, nr. 9-10/1957, p. 728.
20 V.G. Ispir, Principiile educa]iei cre[tine, în „Biserica Ortodox\ Român\”, nr. 1-3,

1946, p. 118.
21 Clement Alexandrinul, Imn c\tre Mântuitorul Hristos, de la sfâr[itul operei

Pedagogul, 1982, p. 361.
22 Clement, Pedagogul, 1982, p. 178.
23 Ibidem, p. 181.
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respect fa]\ de Biseric\, în calitatea de „trup al lui Hristos”, de loc
al întâlnirii cu Dumnezeu.

Clement Alexandrinul a pornit de la ideea c\ via]a în Hristos
este o „prim\var\ ve[nic\”, în sensul bucuriei [i veseliei pe care le
simt cre[tinii, uni]i cu Hristos în biseric\. Biserica este mântuirea
noastr\ pentru c\ ea este Hristos Însu[i. Atunci ajungem des\vâr-
[i]i, când suntem în Biseric\, pentru c\ am primit pe Hristos, care
este capul Bisericii24.

Clement Alexandrinul a numit Biserica „Maic\ [i Fecioar\”, ca
s\ ne arate c\ hrana noastr\ este Cuvântul Întrupat, c\ noi trebuie
s\ fim una în Hristos, f\r\ pat\ [i nep\timitori. Înc\ o dat\ reia acest
motiv de compara]ie astfel: „Mama î[i ia copiii în bra]e, iar noi c\u-
t\m pe Maica nostr\, Biserica”25.

„Biserica de]ine mijlocul principal de educare: exemplul viu. Ea Îl
are pe Hristos în toat\ plin\tatea personalit\]ii Sale. Urmeaz\ [irul
apostolilor, al sfin]ilor, al martirilor, [irul nesfâr[it al credincio[ilor
care s-au ridicat la o via]\ cre[tin\ demn\ de urmat”26. De aceea toate
cuno[tin]ele communicate elevilor, toate sfaturile [i îndemnurile tre-
buie s\ fie date în conformitate cu înv\]\tura Bisericii.

4. Principiul intui]iei

Afirm\ c\ în procesul de înv\]\mânt cunoa[terea se realizeaz\ prin
treceri succesive de la concret la abstract [i invers. Cunoa[terea se
înf\ptuie[te sub forma unui ciclu care se închide [i se deschide
continuu. Transpus\ în plan didactic, cunoa[terea senzorial\ este
cunoscut\ sub denumirea de intui]ie. În sensul cel mai larg, in-
tui]ia înseamn\ cunoa[tere nemijlocit\. În cazul religiei, principiul
intui]iei prime[te o nou\ conota]ie.

Clement Alexandrinul con[tient fiind de puterea exemplului,
face permanent apel la exemple concrete, fenomene [i imagini cu
putere de sugestie [i influen]\ a auditoriului.

În Pedagogul, Clement arat\ prin imagini succesive care este
rolul Pedagogului în lume. El a venit, din sânurile Tat\lui, s\ vin-
dece neputin]ele suflete[ti ale oamenilor, a[a cum doctorul vindec\
suferin]ele lor trupe[ti. Ca metod\, El folose[te pildele încurajatoare,

24 Cf. Clement, Pedagogul, 1982, pp. 178-179.
25 Ibidem, p. 178.
26 Carmen Bolocan, Treptele formale ale lec]iei, cu aplicare în înv\]\mântul re-

ligios, în „Teologie [i Via]\”, nr. 7-12, 1999, p. 57.
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d\ reguli de conduit\, pline de iubire de oameni „ca pe ni[te
doctorii pl\cute la gust”27.

Pentru Clement, iubirea exprimat\ prin fapte este cea care ne

apropie de Dumnezeu [i ne face p\rta[i la împ\r\]ia Sa. La ace-

ea[i iubire exprimat\ prin fapt\ îi îndeamn\ Clement pe oameni:

„Dup\ cum nu este lumin\ care s\ nu lumineze, nu este mi[care

care s\ nu pun\ în mi[care, nici dragoste care s\ nu iubeasc\, tot

a[a nu este nici bine care s\ nu aduc\ folos, care s\ nu conduc\

la mântuire. S\ iubim dar, poruncile Domnului prin fapte”28.

Binefacerile Tainei Sfântului Botez sunt prezentate de Clement

astfel: „Dup\ cum celor care sunt scula]i din somn îndat\ li se lim-

peze[te mintea, sau mai bine spus cei care încearc\ s\ îndep\r-

teze din ochii lor scurgerea, nu aduc din afar\ lumina pe care nu o

aveau, ci cap\t\ vederea numai dac\ îndep\rteaz\ din ochi ceea ce

le împiedica vederea, numai dac\ las\ liber\ pupila, tot a[a [i noi,

cei ce ne-am botezat cu Duhul Sfânt, îndep\rt\m de pe noi, ca o al-

bea]\, p\catele noastre, care ne ]in în întuneric, dobândim liber\,

neîmp\cat\ [i luminoas\ privirea duhului, [i numai prin aceast\

privire contempl\m Dumnezeirea, pentru c\ Duhul Cel Sfânt ve-

nind din cer se revars\ la noi. Dac\ ne botez\m, înl\tur\m, prin

Duhul Sfânt, p\catele întunecate ca pe o funingine [i c\p\t\m ochii

cura]i ai duhului”29. Cei n\scu]i la o via]\ nou\ sunt hr\ni]i cu hrana

cea duhovniceasc\, cu laptele lui Hristos, a[a cum mamele hr\-

nesc cu lapte pe copii nou n\scu]i30.

În cartea a treia din Pedagogul, vorbind despre frumuse]ea cea

adev\rat\, Clement Alexandrinul aseam\n\ femeia care î[i împodo-

be[te trupul cu un templu egiptean împodobit în exterior, dar cu

zei de care te umfl\ râsul în interior: „Dar femeile care-[i înfrumu-

se]eaz\ exteriorul lor [i las\ în p\r\sire sufletul lor, nu-[i dau

seama c\ sunt împodobite ca [i templele egiptene”31.

Toate aceste înv\]\turi înf\]i[ate în imagini plastice au rolul de

a fi u[or în]elese, de a produce în sufletul ascult\torilor acea vi-

bra]ie care s\-i determine s\ p\r\seasc\ p\catul [i s\ se apropie de

Hristos pentru a fi hr\ni]i cu „laptele nemuririi”.

27 Clement, Pedagogul, 1982, p. 214.
28 Ibidem, p. 171.
29 Ibidem, p. 182.
30 Cf. Ibidem, p. 190.
31 Ibidem, p. 308.
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5. Pricipiul accesibilit\]ii

Principiul accesibilit\]ii cere profesorului s\ respecte legile dez-
volt\rii psiho-fizice ale elevilor. Tot ce le d\ elevilor va fi dimen-
sionat în raport cu psihologia lor: con]inuturile identice vor fi re-
lativizate la vârste [i persoane, rela]ia dintre profesor [i elevi va fi
reglat\ permanent în func]ie de permisivitatea situa]iilor psihologice.

Pentru realizarea accesibilit\]ii cuno[tin]elor, este necesar ca pre-
darea s\ se fac\ gradat, de la cunoscut la necunoscut, de la con-
cret la abstract, de la particular la general, de la simplu la complex.
Clement Alexandrinul, ca un bun pedagog, a [tiut întotdeauna c\
pentru a face o bun\ educa]ie trebuie s\ ]in\ seama de natura in-
terioar\ [i de limitele pe care le îng\duie vârsta [i caracteristicile
individuale ale auditorilor s\i. Fiec\ruia îi vorbea dup\ puterea lui
de în]elegere, f\când permanent apel la cuno[tin]ele anterioare.
Aceast\ metod\ a preluat-o de la Sfântul Apostol Pavel, care spu-
nea corintenilor, vorbind despre lupta dus\ în r\spândirea Evan-
gheliei lui Hristos: „Cu iudeii am fost ca un iudeu, ca s\ dobân-
desc pe iudei. Cu cei de sub lege, ca unul de sub lege, de[i eu nu
sunt sub lege. Cu cei care nu au lege, m-am f\cut ca unul f\r\ de
lege, de[i nu sunt f\r\ de legea lui Dumnezeu, ci având legea lui
Hristos ca s\ dobândesc pe cei care nu au lege. Cu cei slabi m-am
f\cut slab, ca pe cei slabi s\-i dobândesc… Dar toate le fac pentru
Evanghelie ca s\ fiu p\rta[ la ea” (I Cor. 9, 20-23).

Pe p\gâni îi îndemna s\ se converteasc\ la cre[tinism [i s\ pri-
measc\ binefacerile Logosului întrupat, folosind în acest scop citate
din Homer cunoscute lor [i din literatura acelor timpuri.

Astfel, Clement demasc\ faptele urâte ale zeilor, de care se ru-
[inau chiar [i zei]ele feminine [i din ele deduce c\ nu este vorba
decât de ni[te oameni zeifica]i, c\ci numai ei pot fi acoperi]i de
atâta ru[ine: „doar [i ei sunt îmbr\ca]i într-o piele de muritor”, cum
spune Homer32.

Ca un adev\rat p\rinte iubitor care se îngrije[te de duca]ia co-
piilor s\i, Clement Alexandrinul le d\ sfaturi celor care îl ascult\
[i, prin ei, [i nou\, cum s\ se poarte în orice situa]ie, ca s\ fie pl\-
cu]i lui Dumnezeu. Îi sf\tuie[te cum s\ se poarte la ospe]e, cum s\
doarm\, cum s\ se îmbrace, cum s\ mearg\, cum s\ râd\, cum s\
posteasc\, despre r\bdare, d\rnicie, care este adev\rata podoab\

32 N.I. {tef\nescu, Epopeea [i istoria în opera lui Clement Alexandrinul, în

„Ortodoxia”, nr. 4, 1960, p. 574.
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a omului [i frumuse]ea cea adev\rat\: „frumuse]ea se vesteje[te [i
mai iute decât frunza cade la p\mânt; frumuse]ea se vesteje[te din
pricina stric\ciunii, înainte de venirea toamnei. Pofta face orice, ia
felurite chipuri; vrea s\ în[ele, ca s\-l bage în p\mânt pe om. Dar
omul acela în care Cuvântul locuie[te nu este ast\zi într-un fel [i
mâine în alt fel, nu ia felurite chipuri; are chipul Cuvântului, care
este asemenea cu Dumnezeu, este frumos, nu pune pe el g\teal\; este
frumuse]ea cea adev\rat\, c\ este Dumnezeu; [i este Dumnezeu [i
omul acela pentru c\ Dumnezeu o vrea”33.

6. Principiul înv\]\rii active [i con[tiente

Principiul înv\]\rii active [i con[tiente este impus de natura psi-
hic\ a elevilor [i cere, ca atunci când sunt transmise cuno[tin]ele,
s\ trezeasc\ activitatea sufleteasc\ a lor.

În pedagogia cre[tin\ a Sfântului Clement Alexandrinul se d\ o
mare importan]\ rolului pe care îl are efortul nostru personal în pro-
cesul de educa]ie: „Unul este felul în care sunt crescu]i filosofii,
altul acela în care sunt crescu]i retorii, altul acela în care sunt cres-
cu]i lupt\torii, tot astfel din Pedagogia lui Hristos rezult\ întotdea-
una o dispozi]ie hot\rât\ în ceea ce prive[te alegerea frumosului,
iar ceea ce ]ine de lucrarea acestei dispozi]ii: mersul, [ederea, hrana
[i somnul, se disting ca ni[te fapte cuvioase pe care le înv\]\m în
via]\”34. Educa]ia cre[tin\ cere str\danii din partea întregii fiin]e
umane, atât din partea sufletului, cât [i din partea trupului. Omul
întreg trebuie s\ fie des\vâr[it, înduhovnicit.

Clement este un om practic [i realist. El [tie c\ dobândirea des\-
vâr[irii cere eforturi din partea noastr\ [i pentru aceasta descrie
am\nun]it tehnica acestor exerci]ii. Trebuie s\ dezvolt\m aptitudi-
nile noastre omene[ti conform voin]ei divine descoperite prin Iisus
Hristos. Atunci vom vedea c\ lumina lui Hristos este un nesecat
izvor al puterilor suflete[ti [i înv\]\tura cre[tin\ va pulsa în m\sura
în care e aplicat\ în ocupa]iile de zi cu zi35.

Lep\darea omului vechi este o condi]ie a sporirii în educa]ia
cre[tin\. Lep\darea de r\ut\]i, spune Clement Alexandrinul, este
începutul apropierii de mântuire. Activismul ne dovede[te pro-
gresul în des\vâr[ire. În acest progres exist\ o lucrare sinergic\.

33 Clement, Pedagogul, 1982, p. 307.
34 Nestor Vornicescu, Principii pedagogice…, p. 737.
35 Cf. Ibidem.
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Cel educat conlucreaz\ cu educatorul la des\vâr[irea sa. Omul, în
eforturile sale de îmbun\t\]ire, e ajutat [i de puterea lui Dumne-
zeu. Aceast\ educa]ie se refer\ atât la suflet, cât [i la trup.

7. Principiul sistematiz\rii cuno[tin]elor

Esen]a acestui principiu se exprim\ prin cerin]a ca toate infor-
ma]iile ce se transmit s\ fie astfel organizate [i programate, încât s\
poat\ fi integrate în experien]a ulterioar\ a individului.

Respectarea acestui principiu favorizeaz\ formarea deprinde-
rilor de munc\ sistematic\, a tr\s\turilor de voin]\ [i caracter, în
ultim\ instan]\, a unui stil de munc\.

Clement Alexandrinul [i-a structurat [i orientat înv\]\turile sale
pe dou\ direc]ii: una, spre lumea p\gân\, pe care a îndemnat-o s\
pun\ cap\t închin\rii la idoli [i cântecelor lor religioase [i s\ cânte
cântecul cel nou, pe care l-a cântat lumii Cuvântul lui Dumnezeu,
Hristos, iar alta, îndreptat\ c\tre cei care, vr\ji]i de cântecul cel nou,
au urmat Cânt\re]ului, s-au n\scut din nou prin botez [i au ajuns
copii ai lui Dumnezeu.

Pentru a-i convinge pe închin\torii de idoli de r\t\cirile lor,
Clement scoate în eviden]\ frumoasele adev\ruri spirituale [i morale
ale credin]ei cre[tine pe care le împresoar\ în toat\ expunerea sa.

Cei vr\ji]i de cântecul cel nou [i ren\scu]i prin botez au Peda-
gog pe Hristos. Pedagogul îi cre[te, îi educ\, le d\ reguli de pur-
tate; îi înva]\ cum s\ m\nânce, cum s\ bea, cum s\ se poarte la
ospe]e, cum s\ râd\, cum s\ se îmbrace, cum s\ se încal]e, cum s\
fac\ baie, cum s\-[i mobileze casele, cum s\ se foloseasc\ de po-
doabe, parfumuri [i covoare, cum s\ se poarte so]ii între ei, cum
s\ lucreze, cum s\-[i exercite trupul cu exerci]ii de gimnastic\.

Deci putem spune c\ înv\]\turile lui Clement Alexandrinul sunt
sistematizate [i structurate pe diverse probleme existente în socie-
tate. El porne[te de la lucruri concrete, p\mânte[ti, pentru a ajunge
la explicarea tainelor cere[ti.

8. Principiul însu[irii temeinice a cuno[tin]elor

Acest principiu orienteaz\ preocuparea profesorului asupra cali-
t\]ii rezultatelor înv\]\rii, în sensul asigur\rii tr\iniciei [i durabili-
t\]ii acestora.

Clement Alexandrinul a urm\rit întotdeauna s\ imprime audito-
riului s\u o nou\ demnitate fiin]ial\ [i s\ fortifice personalitatea
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ascult\torilor s\i în fa]a evolu]iilor dec\zute ale societ\]ii. El a
c\utat ca cei c\rora li se adresa s\-[i însu[easc\ valorile morale ale
înv\]\turii cre[tine. Despre faptele bune, Clement Alexandrinul spune
c\ ele trebuie f\cute permanent: „Binele trebuie s\vâr[it totdeauna [i
nu trebuie s\ st\m la îndoial\”. De asemenea, adev\rul trebuie s\ fie
o permanen]\ pentru cre[tini: „Nu se face negu]\torie cu adev\rul”. 

Cea mai pre]ioas\ înv\]\tur\ care vizeaz\ finalit\]ile educa]iei
este cunoa[terea lui Dumnezeu. Pornind pe aceast\ cale, a cu-
noa[terii lui Dumnezeu, omul trebuie s\-[i formeze un set de de-
prinderi practice care s\-l duc\ la apropierea de El. Apropierea de
Dumnezeu se face prin cur\]irea de patimi, cur\]ire în care omul
nu este l\sat singur, ci permanent este înso]it de Iisus Hristos: „Vin-
decarea patimilor vine de acolo c\ Pedagogul, prin pilde încuraja-
toare, înt\re[te sufletele, iar prin reguli de conduit\, pline de
iubire de oameni, ca pe ni[te doctorii pl\cute la gust, îndreapt\ pe
cei bolnavi la cunoa[terea des\vâr[irii, a credin]ei celei adev\rate”36.
Valorificarea permanent\ a cuno[tin]elor acumulate duce, atât la
durabilitatea acestora, cât [i la progres.

9. Principiul motiva]iei

Motiva]ia înv\]\rii este definit\ ca totalitatea intereselor, idealu-
rilor [i mobilurilor care îndeamn\, sus]ine energetic [i direc]ioneaz\
desf\[urarea activit\]ii de înv\]are. 

Principiul motiva]iei se identific\ cu însu[i scopul educa]iei
cre[tine. Educa]ia cre[tin\ urm\re[te dezvoltarea convingerii c\ via]a
cre[tin\ autentic\ este c\utarea lui Dumnezeu, permanent, cu dorin]a
de a ajunge la cunoa[terea Lui [i la des\vâr[irea sufletului s\u.

„Multe sunt bun\t\]ile de care ne putem bucura noi, cei îndr\-
gosti]i de dreptate, noi, care urm\rim mântuirea ve[nic\. La aceste
bun\t\]i face aluzie Însu[i Dumnezeu prin Isaia, zicând: «Este o mo[-
tenire pentru cei ce slujesc Domnului» (Isaia 54, 17). Frumoas\ [i
vrednic\ de iubit este mo[tenirea. Nu-i mo[tenire de aur, de ar-
gint, de haine, de bunuri p\mânte[ti la care p\trund moliile [i furii
(Matei 6, 19-20), cei care privesc cu invidie spre bog\]ia p\mânteasc\,
ci este mo[tenirea aceea a mântuirii c\tre care trebuie s\ ne gr\-
bim noi care am ajuns iubitori ai Cuvântului”37. 

36 Clement, Pedagogul, 1982, p. 167.
37 Clement, Protrepticul, 1982, p. 142.
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Pedagogul cre[tin, dup\ Clement Alexandrinul, nu caut\ alt\
r\splat\ decât mântuirea celor educa]i. Salvarea omului din r\t\-
cirile vie]ii este scopul înv\]\turii cre[tine. Gândul acestei salv\ri
trebuie s\ fie sus]inut printr-un efort personal de fiecare zi: „Ave]i, o,
oamenilor, dumnezeiasca f\g\duin]\ a harului, ave]i [i amenin]area
cu pedeapsa! Prin acestea, prin fric\ [i prin har, Domnul mântuie,
pov\]uind pe om…”38.

10. Principiul interdisciplinarit\]ii

În înv\]\mânt, interdisciplinaritatea implic\ stabilirea [i exploa-
tarea unor conexiuni realizate între idei, între limbaje explicative
sau opera]iuni diverse, în scopul diminu\rii diferen]elor care apar
între disciplinele de înv\]\mânt clasice. 

Clement Alexandrinul cunoscând importan]a acestei leg\turi
dintre religie [i [tiin]\, î[i culege, în bogatele sale lecturi, p\r]i în-
semnate din scriitorii de toate genurile literare, din filosofie [i din
istorie. El pre]uie[te tot ce este bun în cultura p\gân\, ar\tând c\
[i aceasta, ca [i Vechiul Testament, a jucat rolul de pedagog c\tre
Hristos. Istoria, literatura, arta, toate sunt puse de Clement Alexan-
drinul în slujba preocup\rilor sale de înt\rire, r\spândire [i argu-
mentare a înv\]\turii cre[tine [i de demascare a sl\biciunii [i inu-
tilit\]ii credin]ei în zei.

Dintre epici, Clement îl admir\ în primul rând pe Homer: „Am ad-
mirat, Homere, poemele tale, când lauzi m\re]ia lui Zeus [i când
Thetis s-a plâns lui Zeus c\ pe fiul ei, Ahile, l-au n\p\stuit aheii,
r\pindu-i pe Briseis”39.

Dup\ Clement, una din formele de trecere de la mitic la istoric
a fost însu[irea puterilor divine de c\tre regi [i st\pânitori, ca s\-[i
sus]in\ puterea [i autoritatea fa]\ de oamenii supu[i lor.

În Stromata a V-a Clement, vorbind despre Logos [i despre
ajutorul dat de El omului harnic [i entuziast, revine cu o înv\]\-
tur\ de la Hesiod: „Celui ce se str\duie[te [i Dumnezeu îi st\ în
ajutor”; „Chiar muzele nu acord\ darul crea]iei literare f\r\ trud\”,
zice Euripide.

Prin citarea istoricilor, Clement Alexandrinul vrea s\ arate c\
datorit\ voin]ei Providen]ei [i ac]iunii Logosului, lumea a fost pre-
g\tit\ prin via]a în desf\[urarea ei istoric\ [i prin dezvoltarea culturii

38 Ibidem, p. 143.
39 Ibidem, passim.
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în toate formele, mai ales prin arta cuvântului vorbit [i scris, pen-
tru a putea pricepe [i a-[i însu[i înv\]\tura evanghelic\. Tot în acest
sens, Clement folose[te [i vechea literatur\ elin\.

Clement face oper\ de erudi]ie [i ajut\ mult la în]elegerea ter-
menilor cuget\rii cre[tine, prin compararea interpret\rii erudi]ilor
necre[tini, ferind de erori pe cititorii cre[tini, îi ajut\ s\ în]eleag\
no]iunile fundamentale. Aceast\ trud\ corespunde cu rolul dat Lo-
gosului ca Pedagog, preg\titor al lumii pentru primirea înv\]\turii
cre[tine.

Prin prelungirea miticului cu epoca istoric\, Clement argumen-
teaz\, pe de o parte, c\ zeii [i eroii au un început, iar pe de alta, c\
ei nu sunt decât oamenii zeifica]i. În acest fel, prin logica elimi-
n\rii, r\mâne c\ „Dumnezeirea” a existat din veci, este deasupra
acestei lumi [i nu se poate identifica cu ea. 

Ca s\ fac\ în]eleas\ no]iunea de Dumnezeu-Unic, Clement Ale-
xandrinul folose[te din plin poezia liric\, începând cu cea pier-
dut\ în trecutul mitic, cea a lui Orfeu: „{i Orfeu zice: o singur\ putere,
o singur\ divinitate a fost, un mare aprinz\tor al cerului, unul sin-
gur care orânduie[te toate, în care toate acestea sunt cuprinse, foc,
ap\ [i p\mânt, ca [i pe cele de deasupra lor. {i Pindar, poetul
liric, r\spunde ca un oracol: «Cine-i Dumnezeu? Ceea ce este
totul. {i iar\[i: «Dumnezeu este Acela Care construie[te toate pen-
tru muritori [i Care s\de[te gra]ie cântului»”40.

Clement Alexandrinul folose[te în munca sa neîncetat\ de con-
vertire [i ini]iere a ascult\torilor s\i, cuno[tin]e din toate ramurile
[tiin]ei, cu scopul de a p\trunde mai u[or în sufletele lor [i a-i
aduce la credin]a cea adev\rat\ [i implicit la via]a cea ve[nic\.

11. Principiul îmbin\rii teoriei cu practica

Cre[tinismul nu este teorie, ci via]\. Înv\]\tura evanghelic\ tre-
buie s\ devin\ o putere care s\ dirijeze via]a cre[tinului, dat fiind
faptul c\ Adev\rul a fost descoperit ca s\ îndemne spre o via]\
duhovniceasc\.

Clement Alexandrinul, familiarizat cu toate sistemele filosofice,
nu se las\ totu[i robit de ele. El n-a r\mas în sferele abstracte ale
specula]iei, ci a dat preocup\rilor [i solu]iilor sale orientare spre
via]a practic\. Astfel, el a biruit cel mai mare [i primejdios du[man

40 N.I. {tef\nescu, Poe]ii lirici Pindar [i Bacchilyde în opera lui Clement

Alexandrinul, în „Ortodoxia”, nr. 2, 1960, p. 244.



141TEOLOGIE, LITURGHIE {I SFIN}ENIE

al societ\]ii de atunci, gnosticismul, zdruncinându-i temeliile ideolo-
gice. Împotriva lui a stabilit c\ la baza vie]ii omene[ti nu st\ pos-
tulatul aprioric [i fatalitatea, ci un principiu activ. Gnoza, sinteza
fericit\ a credin]ei, [tiin]ei [i virtu]ii, nu e în\scut\, ci se câ[tig\; de-
prinderea ei necesit\ aten]ie, cultur\, progres, activeaz\ ra]iunea [i
exercit\ libertatea. Gnoza nu e vorb\ goal\, ci o [tiin]\ dumnezeiasc\. 

Clement este un om practic [i realist. El [tie c\ dobândirea de-
s\vâr[irii cere eforturi din partea noastr\ [i pentru aceasta descrie
am\nun]it tehnica acestor exerci]ii. Omul trebuie s\ ajung\ s\-[i do-
mine pasiunile, s\ le subordoneze duhului, care trebuie s\ fie supus,
la rândul s\u, lui Hristos. Trebuie s\ dezvolt\m aptitudinile noas-
tre omene[ti conform voin]ei divine descoperite prin Iisus Hristos.

Acestea sunt principiile pedagogice dezvoltate de Clement Ale-
xandrinul în opera Pedagogul. Îns\ meritul cel mai mare al lui
Clement Alexandrinul este c\ el, bazându-se pe Vechiul [i Noul Tes-

tament, adic\ pe decoperirea dumnezeiasc\, concepe educa]ia ca
un proces de mântuire.

Clement a fost pre]uit [i cinstit de posteritate, numit „Prea-
sfântul Clement, care a fost preot al Bisericii Alexandriei” (Eusebiu
al Cezareei); „Clement, urm\tor al Apostolilor” (Chiril al Ierusali-
mului), „Sfântul [i apostolicul dasc\l Clement” (Atanasie Sinaitul).
A fost eliminat din sinaxarul ortodox, în mod tacit, în Orient, prin
bula din 1 iulie 1748, pentru r\t\cirile, semnalate de Patriarhul Fotie,
în scrierea Hipotipoze (Patriarhul Fotie noteaz\ deja posibilitatea unei
falsific\ri, zicând: „fie el, fie altul care s-a dat drept Clement”).
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Principes didactiques dans l’œuvre de Clément d’Alexandrie

Conf. Dr. Carmen-Maria BOLOCAN,

Principes didactiques dans l’œuvre de Clément d’Alexandrie
est une étude sur l’œuvre de cet écrivain chrétien du point de vue didac-
tique. On a essayé de souligner l’importance de cette œuvre pour l’ensei-
gnement actuel et son influence sur la didactique et la pédagogie
modernes.


