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Wprowadzenie 

Chrześcijaństwo, które od początku swojego istnienia funkcjonowało jako system 

religijno-filozoficzny, prowadziło ożywiony dialog z innymi, obecnymi w społeczeństwie 

światopoglądami czy filozofiami. Po pierwszych kilkunastu latach funkcjonowania 

zasadniczo tylko w przestrzeni judaizmu
1
, wspólnota chrześcijańska bardzo szybko została 

skonfrontowana ze światem helleńskim, który ostatecznie stał się dla niej głównym 

środowiskiem życia aż do VI wieku, czyli do końca Starożytności. Wzajemny stosunek 

chrześcijaństwa i świata helleńskiego jest przedmiotem rozlicznych badań akademickich 

podejmowanych na różnych polach nauki, a ich mnogość i różnice we wnioskach 

poszczególnych badaczy są najlepszym dowodem na złożoność zagadnienia
2

. Ponadto 

zagadnienie dotyka kwestii światopoglądowych, filozoficznych i religijnych, co sprawia, że 

trudno czasem badaczom zachować akademicką neutralność i nie poddawać własnej refleksji 

naukowej osobistym uwarunkowaniom kulturowym. Próby syntetycznego ujęcia zagadnienia 

„chrześcijaństwo a hellenizm” są zagrożone dużym ryzykiem błędu czy fałszującego historię 

uproszczenia. Dlatego dużo bardziej odpowiednie wydaje się podejście do tego zagadnienia 

analityczne i nie tyle dążenie do szybkich, ogólnych wniosków, co raczej spokojne i dokładne 

badanie dostępnych nam świadectw na temat burzliwych relacji chrześcijaństwa ze światem 

greckim. Nieocenione na tym polu pozostają teksty źródłowe, dające nam dzisiaj dostęp do 

myśli i przekonań ludzi starożytnych. Dlatego przybliżenie współczesnemu czytelnikowi 

antycznego tekstu, poruszającego tematykę relacji hellenizmu do chrześcijaństwa i odwrotnie, 

niewątpliwie przyczynia się do lepszego zrozumienia zagadnienia.  

                                                 
1
 Na temat judeochrześcijaństwa zob. J. DANIÉLOU, Teologia judeochrześcijańska, tłum. z j. fr. S. Basista, Kraków 

2002.  
2
 Badania nad spotkaniem dwóch wielkich kultur – grecko-rzymskiej i chrześcijańskiej – cieszą się wielkim 

powodzeniem od ponad wieku. Wystarczy wspomnieć prace E. HATCHA (The Influence of Greek Ideas on 
Christianity, London 1890), E. BEVANA (Hellenism and Christianity, London 1921), M. PELLEGRINO (Il Christianesimo 
de fronte alla cultura classica, Torino 1954), W. JAEGERA (Early christianity and Greek Paideia, Harvard 1961), A. 
WIFSTRANDA (L’Eglise ancienne et la culture grecque, Paris 1962), H. CHADWICKA (Early Christian Thought and the 
Classical Tradition, Oxford 1966), R. HÜBNERA (Der Gott der Kirchenväter und der Gott der Bibel. Zuf Frage der 
Hellenisierung des Christentums, Munich 1979), M. C. BARTOLOMEI (Ellenizzazione del cristianesimo. Linee di 
critica filosofica e teologia per una interpretazione del problema stolico, L’Aquila 1984, A. PERROTA (Les chrétiens 
et l’hellénisme. Identités religieuses et culture grecque dans l”Antiquité tardive, Paris 2012) Z polskich autorów 
wymienić trzeba prace T. ZIELIŃSKIEGO (Chrześcijaństwo starożytne a filozofia rzymska, Zamość 1921), Sz. 
SZYDELSKIEGO (Hellenizm z chrześcijaństwo, „Ateneum kapłańskie” 24 (1938), t.41, 209-232, 337-351), W. 
DZIEWULSKIEGO (Zwycięstwo chrześcijaństwa w świecie starożytnym, Wrocław 1982), E. WIPSZYCKIEJ 
(Chrześcijaństwo a dorobek kultury antycznej, „Mówią wieki” 25 (1982), nr 2, 1-5), A. ŚWIDERKÓWNY (Narodziny 
chrześcijaństwa a świat pogański, „Archikonfraternia Literacka. Zeszyty Studium Społecznej Nauki Kościoła” 2 
(1983), 3-9), A. ZIÓŁKOWSKIEGO (Świat antyczny a chrześcijaństwo, „Znak” 1983, nr 338, 61-76).  
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Jednym z tych pism, którego znaczenie dla zrozumienia relacji między 

chrześcijaństwem a hellenizmem jest ogromne, jest pismo Bazylego, biskupa Cezarei Do 

młodzieńców. Niniejsze opracowanie zawiera nowy przekład tekstu opatrzony przypisami 

oraz wprowadzenie, na które składają się informacje o autorze, charakterze i strukturze pisma, 

wstępny komentarz szkicujący kontekst religijno-kulturowy jego powstania oraz informacje 

filologiczne o samym tekście i uwagi na temat przekładu. 

Kim jest Bazyli, autor pisma? 

Autor pisma, Bazyli
3

, jest jedną z bardziej znaczących postaci w świecie 

chrześcijańskim, czego najlepiej dowodzi nadany mu przez Kościół przydomek „Wielki”. 

Przyszedł na świat w 330 roku po Chr., w Cezarei Kapadockiej (dzisiejsze Kayseri w 

centralnej Turcji), w rodzinie – jak to ujął H. Pietras – „wybitnie chrześcijańskiej”
4

. 

Rzeczywiście, wiara chrześcijańska była obecna w jego rodzie już od dwóch pokoleń, co – 

jesteśmy dopiero w IV wieku po Chrystusie – nie było powszechne w Kościele. Poza tym 

była to rodzina dobrze sytuowana społecznie i bogata, dysponująca sporymi majątkami 

położonymi na terenie Pontu i w Kapadocji.  

Babka Bazylego, Makryna, zwana Starszą była uczennicą wielkiego biskupa 

Neocezarei, Grzegorza (zm. w 270), który z kolei był uczniem aleksandryjskiego teologa 

chrześcijańskiego Orygenesa, a od potomnych otrzymał przydomek „Cudotwórcy”. Za 

cesarza Dioklecjana Makryna Starsza doświadczyła prześladowań i ukrywała się wraz z 

rodziną w górach. Jej syn, Bazyli – ojciec naszego Bazylego – był człowiekiem dobrze 

wykształconym i szanowanym w lokalnej społeczności, gdzie pełnił urząd adwokata i retora. 

Wraz z żoną, Emmelią, tworzyli harmonijny związek i budowali rodzinę w oparciu o 

ewangeliczne ideały. Mimo że była to rodzina arystokratyczna, prowadziła życie skromne i 

jej członkowie podejmowali pracę fizyczną, co ewidentnie nie wynikało z potrzeby 

zarobkowania, ale z chrześcijańskiego ideału życia, w którym praca ręczna zajmowała ważne 

miejsce. Bazylemu i Emmelii w życiu rodzinnym przyświecał ideał monastyczny, który dużo 

późniejsza tradycja monastycyzmu zachodniego ujmie w krótkie, benedyktyńskie: ora et 

labora.  

Styl życia rodziców naznaczył silnie ich dzieci, które przejęły do Bazylego i Emmelii 

nie tylko wiarę chrześcijańską, ale także ascetyczny charakter życia. Starsza siostra Bazylego, 

Makryna (327-379) po śmierci narzeczonego zrezygnowała z planów małżeńskich, 

                                                 
3
 Informacje biograficzne o Bazylim: zob. A. ŻUREK, Bazyli Wielki, Kraków 2009. 

4
 H. PIETRAS, Początki teologii Kościoła, Kraków 2000, s. 347. 
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wyprowadziła się z Kapadocji do Pontu, gdzie na terenie rodzinnych posiadłości 

zorganizowała sobie pustelnię. Do tej samotni po śmierci swojego męża przeprowadzi się 

później również Emmelia i w ten sposób matka i córka będą razem prowadzić życie 

monastyczne. Pustelnia Makryny stała się miejscem często odwiedzanym przez jej młodsze 

rodzeństwo, a jej sposób życia mocno ich inspirował. Naukracjusz, młodszy brat Bazylego, 

zorganizował sobie w pobliżu jej pustelni dom, w którym zamieszkał wraz z kilkoma 

zniedołężniałymi mężczyznami i poświęcił się opiece nad nimi, pracując własnymi rękoma na 

utrzymanie swoje i towarzyszy. Niestety zginął tragicznie w wieku dwudziestu kilku lat, gdy 

podczas łowienia ryb zahaczył siecią o skałę i wpadł do rwącej rzeki. Najmłodszy z 

rodzeństwa, Piotr, późniejszy biskup Sebasty, wychowywał się w pontyjskiej pustelni, gdyż 

jego przyjście na świat zbiegło się ze śmiercią ojca, więc opiekę nad nim powierzono 

najstarszej z rodzeństwa Makrynie. W rodzinnych posiadłościach w Poncie miał również 

swoją pustelnię Bazyli, autor naszego listu. Wycofywał się do niej na dłużej lub krócej, ale 

nie stanowiła ona całego jego świata i zanim do niej trafi, zakosztuje życia w sercu kultury 

greckiej.  

Rodzice Bazylego, Bazyli Starszy i Emmelia – jak już zostało powiedziane – należeli 

bowiem do kapadockiej arystokracji. Wiara chrześcijańska nadała ich rodzinie szczególny rys 

ascetyczny, o którym przed chwilą pisaliśmy, ale nie wyobcowała ich ze społeczności: 

rodzina pozostała na wskroś helleńska. Oznaczało to przede wszystkim troskę Bazylego i 

Emmelii o staranne wykształcenie synów zgodnie z ideałami starożytnej paidei. 

Bazyli odebrał więc najpierw staranne wykształcenie w domu, a następnie zaczął 

pobierać nauki w Cezarei. Jako młodzieniec wyjechał na dalszą naukę do Konstantynopola i 

Aten, gdzie przez kilka lat studiował u najlepszych retorów: Himeriosa i Proajresiosa. Warto 

wspomnieć, że w tym samym czasie w Atenach studiowali przyjaciel Bazylego z Cezarei, 

chrześcijanin Grzegorz, późniejszy biskup Nazjanzu, oraz Julian, przyszły cesarz nazwany 

przez Augustyna z Hippony Apostatą
5
. Taki skład braci studenckiej w Atenach w IV wieku 

jest znamienny: po mądrość helleńską sięgają w tym czasie zarówno chrześcijanie, jak i 

poganie. Julian w latach 60. IV stulecia rozpęta wojnę między chrześcijanami i poganami o 

prawo do dziedziczenia kultury helleńskiej, gdy jako cesarz wyda dekret odsuwający 

chrześcijan od szkół. Bazyli żywo włączy się w tę dyskusję zdecydowanie broniąc prawa 

chrześcijan do „słów helleńskich”. Jego osobiste doświadczenie doprowadzi go do głębokiego 

                                                 
5
 Prawdopodobnie to właśnie Augustyn po raz pierwszy nazwał Juliana „Apostatą” w dziele De civitate Dei 5,21. 

Por. L. BIELAS, Apostazja cesarza Juliana w świadectwach antycznych pisarzy i w nowożytnej historiografii, 
Kraków 2002, s. 177. 
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przekonania, że między tym, co helleńskie, a tym, co chrześcijańskie, nie tylko nie ma 

sprzeczności – jak przekonany był Julian, który usiłował definitywnie oddzielić od siebie te 

dwie rzeczywistości – ale istnieje między nimi silny związek, który jest tematem 

interesującego nas pisma Do młodzieńców. Wróćmy jednak do biografii Bazylego. 

W roku 355 Bazyli opuścił Ateny i przez Konstantynopol wrócił do Kapadocji, gdzie 

przyjął chrzest z rąk biskupa Cezarei, Dianiosa
6
. Miał już wtedy za sobą długie lata życia 

publicznego w Atenach, gdzie z powodzeniem imał się pracy retora, ale to doświadczenie nie 

było dla niego satysfakcjonujące. Szukał w życiu jeszcze czegoś innego. W jednym ze swoich 

listów w taki sposób napisał o tym momencie swojego życia: Wiele łez wylałem nad mym 

nędznym życiem i pragnąłem, aby udzielono mi wskazań wprowadzających w zasady życia po 

Bożemu. A już przede wszystkim leżało mi na sercu zdobyć się na poprawę mych obyczajów, 

przez długi czas wypaczanych przez złe otoczenie. Poznawszy z Ewangelii, że najbardziej 

skutecznym sposobem dojścia do doskonałości jest wyzbycie się swego mienia, wspólnota z 

cierpiącymi niedostatek braćmi, całkowite uwolnienie się od trosk życiowych […] pragnąłem 

znaleźć wśród braci kogoś, kto wybrał taką właśnie drogę życiową
7
.  

Poszukując odpowiedniego dla siebie sposobu życia, Bazyli odbył kolejną podróż. 

Tym razem celem wyjazdu nie były Ateny i ich uczelnie, ale Aleksandria, Cezarea 

Palestyńska i Antiochia, gdzie od kilku dziesięcioleci rozwijało się bujnie wśród tamtejszych 

chrześcijan życie monastyczne. Po powrocie zorganizował sobie pustelnię w rodzinnych 

posiadłościach w Poncie, w Annisach nad rzeką Iris, niedaleko od pustelni, w której – jak już 

wiemy – mieszkali w tym czasie jego matka, siostra Makryna i brat Piotra. W swojej pustelni 

przebywał od 357 roku przez kilka lat. W tym czasie modlił się, pracował, uprawiał ascezę i 

studiował (zwłaszcza pisma teologów aleksandryjskich: Klemensa i Orygenesa). 

Życie w pustelni nie oderwało jednak zupełnie Bazylego od spraw Kościoła, które w 

tym czasie coraz bardziej stawały się sprawami Cesarstwa. Angażował się w spory 

teologiczne, wspierał kolejnych biskupów Cezarei. W roku 362 przyjął tam urząd prezbitera, 

a od 370 roku sam był biskupem miasta. Pełnił ten urząd aż do swojej śmierci, czyli do 1 

stycznia 379 roku. 

Biografia Bazylego, w której łączą się głębokie życie chrześcijańskie i solidne 

zakorzenienie w kulturę helleńską, wyraźnie predestynuje go do dania odpowiedzi na pytanie 

                                                 
6
 O praktyce udzielania chrztu w starożytności chrześcijańskiej, zob. B. SESBOÜÉ, Świadectwo dawnego Kościoła : 

praktyki sakramentalne, w: „Historia dogmatów”, red. B. Sesboüé, t. III: „Znaki zbawienia”, tłum. z języka fr. P. 
Rak, Kraków 2001, s. 52-60.   
7
 Epistula 223, tł. W. Krzyżaniak. 
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o wzajemny stosunek tych dwóch rzeczywistości. W nim samym zarówno „greckość” jak i 

„chrześcijańskość” zachowały swoją autentyczność i nie wykluczały się wzajemnie, lecz 

współistniały harmonijnie. W Atenach z powodzeniem funkcjonował jako helleński retor, w 

Kapadocji zaś był szanowanym biskupem Kościoła i chrześcijańskim ascetą. Nic więc 

dziwnego, że jego nieduże pisemko, w którym porusza zagadnienie znaczenia kultury 

helleńskiej dla chrześcijaństwa, przez wieki przyciągało uwagę badaczy tego zagadnienia. 

Adresaci i styl pisma 

Przed lekturą pisma Bazylego musimy postawić sobie pytanie o charakter tego tekstu, 

o jego styl i adresatów, nawet jeśli jednoznacznej odpowiedzi na te kwestie nie można dziś 

udzielić. Badacze starożytnej literatury chrześcijańskiej zajmujący się dotychczas tym 

niewielkich rozmiarów pisemkiem, nie doszli do głębokiego konsensusu w tej sprawie
8
. Nie 

da się zatem jednoznacznie określić natury tej wypowiedzi Bazylego, co nie oznacza, że w 

tym temacie skazani jesteśmy na zupełną niewiedzę.  

W większości kodeksów przekazujących literacką spuściznę po Bazylim pismo, o 

którym mówimy, opatrzone łacińskim tytułem Ad adolescentes , będącym prostym 

przetłumaczeniem greckiego nagłówka Pro\j tou/j neou/j, pojawia się w zbiorze homilii
9
, 

jednak należy wykluczyć tezę, że ma ono taki właśnie charakter. Homilia jest wygłaszana 

podczas liturgicznego spotkania wiernych, zatem ma charakter wewnątrzkościelny, co nadaje 

jej stylowi określone cechy: język homilii i jej tematyka są specyficznie chrześcijańskie, a 

mówca obficie czerpie z tekstów i obrazów biblijnych. Wszystkiego tego brakuje w naszym 

tekście. Nie jest to zatem homilia i jej adresatami nie jest wspólnota stricte kościelna. 

Analiza stylu wyklucza także możliwość zaliczenia tekstu do zbioru listów. Nie tylko 

brakuje zwyczajowych w liście wstępnych i końcowych pozdrowień, ale pewne 

sformułowania wyraźnie sugerują, że autor traktuje odbiorcę swoich słów jak słuchacza, a nie 

czytelnika. Gdy w punkcie 2. swojego pisma Bazyli wyjaśnia, czemu nie ma zamiaru 

wyjaśniać natury życia wiecznego, stwierdza, że ten temat „wymaga starszych od was 

słuchaczy” (meizo/nwn a)kroatw=n). Poza tym w tekście pojawiają się apostrofy do 

publiczności, które cechują raczej mowę niż list, a autor sam się na wstępie przedstawia i 

stosuje klasyczne captatio benevolentiae.  

                                                 
8
 Por. A. PERROT, Introduction, w: BASILE DE CESAREE, Aux jeunes gens, Paris 2012, s. XXIII. 

9
 Spis manuskryptów zawierających tekst Ad adolescentes Bazylego podaje M. NALDINI w: BASILIO DI CESAREA, 

Discorso ai giovani, Firenze 1998, s. 69-73. 
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Wiele więc wskazuje na to, że interesujący nas tekst jest zapisem przemówienia
10

. 

Jeśli zaś mamy do czynienia z mową, to trzeba zapytać, kiedy, do kogo i w jakich 

okolicznościach została wygłoszona. I tu pojawiają się kolejne problemy. Bazyli wyraźnie 

bowiem stwierdza, że z młodzieńcami, do których kieruje swoją naukę, łączą go więzy 

pokrewieństwa: „Tak się złożyło, że jestem dla was kimś naturalnie najbliższym zaraz po 

rodzicach i dlatego darzę was życzliwością nie mniejszą niż wasi ojcowie” (p. 1). Jeśli więc 

mamy do czynienia z wystąpieniem wujka do siostrzeńców lub bratanków (rodzeństwo 

Bazylego posiadało potomstwo), nie można mówić o mowie, gdyż ten gatunek literacki nie 

stosuje się do sytuacji prywatnych, lecz publicznych. Znowu zatem wraca myśl, że może jest 

to list, który do nich skierował. Jednak jak na list do kilkunastoletnich siostrzeńców, pismo 

jest jednak zbyt erudycyjne i dopracowane pod względem retorycznym. A skoro mowa, to 

może należy inaczej zinterpretować słowa Bazylego o „naturalnej więzi” i uznać, że wcale nie 

chodzi o siostrzeńców, ale po prostu o młodzież, a siostrzeńcy są fikcją literacką
11

. 

Pisma Ad adolescentes nie da się zatem jednoznacznie zaklasyfikować do jakiegoś 

znanego gatunku literackiego, a trudność ta wiele nam mówi o specyfice i charakterze pisma. 

Stylem literackim najbardziej przypomina mowę, ale nie była nigdzie wygłoszona i wiele 

wskazuje na to, że układana była raczej w celu lektury niż wygłoszenia, co czyni ją podobną 

do listu lub traktatu. Adresat nie był jasno określony, choć niewątpliwie Bazyli pisał również 

z myślą o swoich siostrzeńcach, których znał osobiście i w których życiu jakoś uczestniczył. 

Bazyli jasno deklaruje w pierwszym zdaniu pisma, że chce im służyć radą, do czego daje mu 

prawo życiowe doświadczenie oraz pokrewieństwo. Rozpoczęcie nauki przez siostrzeńców 

było zapewne dla Bazylego impulsem do pisania i dlatego to oni jawią się w liście jako 

bezpośredni adresaci jego rad. Wyraźnie jednak widać, że biskup Cezarei układał zdania i 

spisywał je, myśląc nie tylko o tych kilku chłopcach z własnej rodziny, ale dołączył do nich 

młodzież z innych rodzin chrześcijańskich, będącą w podobnej sytuacji. W ten sposób tekst 

nabrał charakteru bardziej uniwersalnego.  

Oprócz tego wydaje się, że adresatem – może nawet nie do końca uświadomionym, 

skoro nieokreślonym werbalnie – są po prostu ci ludzie z kręgów chrześcijańskich i 

pogańskich, którzy stawiają sobie pytanie o wzajemny stosunek tych środowisk w obrębie 

jednej kultury helleńskiej. Niektórzy badacze wprost sugerują, że cała sytuacja z 

                                                 
10

 Tak uważa na przykład A. MOFFATT, The Occasion of St. Basil’s Address to Young Men, „Antichton” 6, 1972, s. 
74-86. 
11

 Taką interpretację zaproponował O. RING w pracy Drei Homilien aus der Fruhzeit Basilius’ des Grossen, 
Grundlegendes zur Basiliusfrage, Paderborn 1930.  
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siostrzeńcami jest fikcją, a prawdziwym motywem skomponowania pisma była apologia 

obecności chrześcijan w szkołach pogańskich w związku z dekretem Juliana Apostaty z 362 

roku
12

. Takie tezy idą jednak za daleko, skoro wiadomo, że Bazyli z Grzegorzem w związku z 

krzywdzącym dla chrześcijan dekretem przygotowali mowy skierowane do Juliana. Czemu w 

takim razie Bazyli miałby, udając, że pisze do siostrzeńców, kierować polemikę pod adresem 

pogan, odsuwających chrześcijan od pogańskich autorów? Niewątpliwie jednak Bazyli 

pamiętał dyskusję i wiedział, że zagadnienie relacji między kulturą chrześcijańską a pogańską 

jest ważne, aktualne i dotyczy szerszego grona dyskutantów niż szkolna młodzież. Udzielał 

więc rad swoim chrześcijańskim siostrzeńcom i ich rówieśnikom idącym do pogańskiej 

szkoły, mając na względzie ewentualnego, bardziej dojrzałego czytelnika – czy to 

chrześcijanina czy to poganina.  

Tak szerokie spektrum adresatów nadało pismu specyficzny charakter: skomponowane 

zostało jako mowa doradcza i zachęcająca, ale od początku przeznaczona do czytania, a nie 

wygłoszenia, która wykracza poza – jak to ujął M. Naldini – „argumentację nawiązującą do 

konkretnych okoliczności i nadaje rozważaniom szeroki zakres i ogólne znaczenie”
13

. 

Jeśli zaś chodzi o datację pisma, to jego treść nie zawiera żadnych pomocnych danych 

oprócz powoływania się Bazylego na swój dojrzały wiek (p. 1). Badacze określają datę 

powstania mowy Ad adolescentes w zależności od przyjętej przez nich koncepcji charakteru 

pisma i jego adresatów. Najwcześniejszą datacją jest rok 356
14

, który wiązany jest z 

powrotem autora do Kapadocji po zakończeniu studiów, a pismo miałoby być mową 

zachęcającą jego następców do studiowania. Niektórzy przesuwają datę powstania o kilka lat, 

łącząc ją z rokiem 362, gdy cesarz Julian wydał dekret o szkolnictwie, który zakazywał 

chrześcijanom nauczania literatury pogańskiej. Bazyli przez swoje pismo, udające rodzinną 

korespondencję wujka z siostrzeńcami, miałby włączyć się w palącą dyskusję praw do słów i 

literatury
15

. Zaproponowano także rok 370, w którym Bazyli objął urząd biskupa Cezarei, 

jako terminus post quem
16

. Ta datacja opiera się na autorytatywnym tonie pisma Do 

młodzieńców oraz na pierwszych zdaniach tekstu, w których autor powołuje się na swój wiek 

                                                 
12

 Por. A. PERROT, Introduction, s.XII 
13

 M. NALDINI, Introduzione, w: BASILIO DI CESAREA, Discorso ai giovani, Firenze 1994, s. 18 (tłumaczenie 
opracowań niepolskojęzycznych podane jest w przekładzie własnym autora, chyba że zaznaczono inaczej). 
14

 John M. RIST, Basil’s Neoplatonism. Its Background and Nature, w: „Basil of Cesarea, Christian, Humanist, 
Ascetic: a Sixteen-Hundredth Anniversary Symposium”, P.J. Fedwick (red.), t. I, Toronto, 1981, s. 219. 
15

 A. MOFFATT, The Occasion, s.74-86 
16

 A. PUECH, Histoire de la litérature grecque chrétienne, t. III, Paris, 1930, s. 278.  
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i życiowe doświadczenie. Przy takiej późnej datacji Ad adolescentes jawi się wręcz jako 

duchowy i intelektualny testament wielkiego biskupa i retora. 

Chrześcijaństwo helleńskie 

Ad adolescentes jest pismem, którego treść wykracza daleko poza wąski kontekst 

czasu i miejsca jego narodzin, przez co utwór nabiera charakteru uniwersalnego. Pytanie 

bowiem, które legło u podstaw wypowiedzi Bazylego, nie zrodziło się w tym momencie 

dziejowym, w którym przyszło żyć biskupowi Cezarei, ale istniało już dużo wcześniej i 

zachowuje do dzisiaj swoją żywotność, dzięki czemu pismo Do młodzieńców właściwie nie 

straciło aktualności. U jego najgłębszych podstaw leży pytanie o naturę człowieka, na które 

każda społeczność ludzka musi udzielić sobie odpowiedzi. Świat helleński przez wieki 

doszedł do głębokiego poznania ludzkiej natury i świadom był tej zdobyczy. Jasny model 

człowieczeństwa i wspólnoty ludzkiej wiązał się z grecką paideją, czyli kompletnym 

systemem wychowawczym, który kształtował nowe pokolenia w oparciu o zdobyte poznanie 

ludzkiej natury. Kiedy do tego świata helleńskiego humanizmu zaczyna przenikać 

chrześcijaństwo z własnym modelem antropologicznym rodzą się pytania o wzajemną 

zgodność tych systemów. W ten sposób na bazie poszukiwania prawdy o człowieku zrodziło 

się pytanie, które w Kościele brzmiało: czy chrześcijanin może być Grekiem?, zaś ujęte od 

drugiej strony przybierało formę: czy prawdziwy Grek może być chrześcijaninem? 

Pierwsze kontakty chrześcijaństwa i hellenizmu rodziły sporo nieufności i wrogości
17

. 

Żeby naszkicować ich charakter bez wchodzenia w szczegółowe analizy materiałów 

źródłowych, wystarczy odwołać się do słynnego retorycznego pytania postawionego pod 

koniec II wieku przez wybitnego chrześcijańskiego teologa Tertuliana: „Cóż wspólnego mają 

Ateny z Jerozolimą?”
18

 oraz do określenia chrześcijaństwa jako „nowego i zbrodniczego 

zabobonu”, które pojawia się w „Żywotach Cezarów” Gajusza Swetoniusza Trankwillusa
19

. 

Wiek IV był jednak czasem przełomu: chrześcijaństwo uzyskało status religio licita w 

Imperium Rzymskim, co było wyraźnym znakiem uznania go za element świata helleńskiego, 

zaś Kościół ostatecznie porzucił swój związek z judaizmem i stał się prawdziwie helleński, co 

                                                 
17

 O napięciach na linii chrześcijanie – Cesarstwo Rzymskie pisze M.-F. BASLEZ w obszernym opracowaniu na 
temat starożytnej nietolerancji na tle filozoficznym i religijnym (Prześladowania w starożytności. Ofiary, 
bohaterowie, męczennicy, tłum. z j. fr. E. Łukaszyk, Kraków 2009, s. 277-407). 
18

 TERTULIAN, De praescriptione haereticorum, 7 
19

 Swetoniusz w „Żywotach Cezarów” podając biogram Nerona (p. 16) pisze o nim: „afflicti suppliciis Christiani, 
genus hominum superstitionis novae et maleficae”. Kompletny zbiór starożytnych źródeł dotyczących stosunku 
pogan do rodzącego się chrześcijaństwa opracował F. RUGGIERO (Szaleństwo chrześcijan. Poganie wobec 
chrześcijaństwa w pierwszych pięciu wiekach, tł. z j. włoskiego, E. Łukaszyk, Kraków 2007). 
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chyba najwyraźniej ilustruje fakt porzucenia przez ostatnie chrześcijańskie wspólnoty 

żydowskiego sposobu świętowania Paschy i przejście do świętowania jej według kalendarza 

Rzymian. Bazyli jest przedstawicielem całego pokolenia helleńskich chrześcijan, którzy 

potrafili dokonać we własnym życiu doskonałej wręcz syntezy kultury greckiej z wiarą 

chrześcijańską. Wiek IV po Chrystusie obfituje bowiem w wielkich ludzi Kościoła, którzy są 

równocześnie ludźmi wielkiej kultury helleńskiej: Jan Chryzostom., Grzegorz z Nyssy, 

Grzegorz z Nazjanzu, Atanazy Wielki, Apolinary z Laodycei, Bazyli z Ancyry, żeby 

wymienić przynajmniej niektórych. 

Synteza, która dokonała się między chrześcijaństwem a hellenizmem, nie była jednak 

ani trwała, ani wolna od wszelkich napięć. Objęcie władzy cesarskiej przez Juliana, kolegę ze 

studiów Bazylego Wielkiego, wiązało się z próbą ponownego wyłączenia chrześcijan ze 

świata helleńskiego i przywrócenie go religiom pogańskim
20

. Swój cel Julian chciał osiągnąć 

przede wszystkim przez wspieranie i reformę religii pogańskich, traktując początkowo 

chrześcijaństwo dość tolerancyjnie, ale z czasem przeszedł do działań antychrześcijańskich. 

Sposób, w jaki wystąpił przeciw Kościołowi, jest znamienny. W drugiej połowie IV wieku 

nie były już możliwe krwawe prześladowania, konfiskaty majątku czy przymuszanie do 

apostazji. Julian zakazał chrześcijanom nauczania w szkołach, uznając, że nie mają oni praw 

do poetów, filozofów i retorów helleńskich.  

Bazylego musiało to zaboleć i wywołało jego głęboki sprzeciw. Sam miał w swoim 

życiorysie zarówno studia w Atenach, jak i pracę nauczyciela, więc rozumiał, jak rażąco 

niesprawiedliwe jest postępowanie Juliana. W prologu do mowy napisanej przez Grzegorza z 

Nazjanzu, padają przeciw cesarzowi następujące słowa: Sprawiedliwie będzie ukarać tego 

człowieka słowem z powodu wykroczenia przeciw słowom, których, chociaż są wspólne 

wszystkim bytom logicznym, on pożałował chrześcijanom jak swojej własności i wymyślił 

zupełnie nielogiczne rzeczy na temat słów, on, człowiek według własnego mniemania 

najlogiczniejszy
21

. Wypowiedź ta nie jest tylko osobistym stanowiskiem Grzegorza, ale 

wyraża niewątpliwie także przekonanie Bazylego, nie tylko z tego powodu, że z Grzegorzem 

łączyła go głęboka przyjaźń i porozumienie, ale także dlatego, że był obecny przy układaniu 

mów przeciw Julianowi, przez co może uchodzić w pewnym sensie za ich współautora. 

Niewątpliwie on też uważał, że odsunięcie chrześcijan od pogańskiej literatury i mądrości jest 

uzurpacją ze strony Juliana i pogan. Cesarz dopuścił się wykroczenia przeciw słowu 

                                                 
20

 O polityce religijnej Juliana zob. C. MORRISSON, „Świat Bizancjum”, t. I, Cesarstwo Wschodniorzymskie 330-641, 
tłum z j. francuskiego, A. Graboń, Kraków 2007, s. 18-20. 
21

 GRZEGORZ Z NAZJANZU, Orationes 5,13, tłum. własne. 
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(logosowi), uznając je za swoje (czy może raczej szerzej za helleńskie, związane z religią 

pogańską) i „żałując go dla chrześcijan”. Logos tymczasem – jak stwierdza Grzegorz – jest 

własnością wszystkich. 

Ustawa szkolna Juliana, która wywołała takie oburzenie Grzegorza i zapewne 

Bazylego, przestała obowiązywać wraz z przedwczesną śmiercią cesarza w 363 roku. 

Chrześcijanie na powrót mogli poczuć się pełnoprawnymi beneficjentami helleńskiego logosu, 

ale Bazyli musiał być świadom, że więź między światem greckim i chrześcijańskim cały czas 

jest krucha i wymaga filozoficznego i teologicznego umocowania. Wydaje się, że to właśnie 

potrzeba umocnienia helleńskiego chrześcijaństwa jest najgłębszym motywem powstania 

pisma Do młodzieńców. Nie jest ona skierowana tylko do siostrzeńców Bazylego. Wydaje się, 

że Bazyli pisze zarówno z myślą o Kościele chrześcijańskim, jak i o helleńskiej społeczności 

nieufnej wobec nowej religii, próbując wszystkich przekonać, że możliwa jest synteza, że 

chrześcijaństwo umacnia i upowszechnia to, co najlepsze i najpiękniejsze w helleńskim 

humanizmie.  

Struktura tekstu  

Pismo Ad adolescentes otwiera klasyczny wstęp, w którym autor usiłuje pozyskać 

uwagę czytelnika zarówno przez budowanie swojego autorytetu (przez powołanie się na swój 

wiek i życiowe doświadczenie), jak i przez pokorne uznanie wiedzy adresatów, którzy – 

według słów Bazylego – „chodzą do nauczyciela i obeznani są ze sławnymi starożytnymi 

ludźmi” (p. 1). Od razu też zdradza sedno rady, którą ma do przekazania: zachęca do 

studiowania pogańskich autorów, ale przestrzega przed powierzeniem tym ludziom sterów 

własnego umysłu. Zdanie napisane przez Bazylego we wstępie: „przyjmując to, co jest u nich 

przydatne, powinniście znać równocześnie to, co należy zlekceważyć”, jest myślą przewodnią 

całego pisma. 

Po tym wstępie Bazyli wykazuje zasadniczą różnicę między myśleniem pogańskim a 

chrześcijańskim, która leży, według niego, w pojmowaniu życia ludzkiego jako 

ograniczonego tylko do doczesności w przypadku pierwszych, a sięgającego wieczności Boga 

w przypadku drugich (p. 2). Na czym polega życie wieczne, Bazyli nie zamierza tłumaczyć 

swoim czytelnikom, gdyż uznaje ich za zbyt młodych, by mogli pojąć tego rodzaju sprawy, 

ale tym bardziej zachęca do studiowania słów mądrości pogańskiej, bo umysł ludzki może 

dzięki nim wyćwiczyć się i przygotować do oglądania mądrości chrześcijańskiej (p. 3). 

Od tego miejsca zaczynają się w mowie Bazylego rozważania nad sposobem lektury 

autorów pogańskich, gdyż kontakt z ich pismami domaga się rozwagi. Autor przestrzega 



xi 

 

przed urokiem poezji, która, posługując się przyjemnością, może nie tylko posiać w duszy 

ludzkiej rzeczy złe, ale także wpoić nawyk do zła, i przypomina, że także historycy i retorzy 

posługują się czasem kłamstwem mając na uwadze tylko przyjemność słuchaczy (p. 4). 

Zasadniczą radą biskupa Cezarei jest: czytać i przyjmować to, co mówi o cnocie, a nie to, co 

jest przyjemne. Naukę o cnocie Bazyli znajduje zaś zarówno u Homera (p. 5), jak i u 

filozofów (p. 6) i historyków podających budujące przykłady w żywotach sławnych mężów (p. 

7).  Na koniec tych analitycznych rozważań nad roztropną lekturą autorów pogańskich Bazyli 

wraca do zasady ogólnej, o której chrześcijanie nie mogą zapomnieć: sięgając po mądrość 

pogan, pamiętać trzeba, że ma ona pomagać w zdobywaniu mądrości chrześcijańskiej, a jeśli 

coś z pism pogańskich miałoby jej zaszkodzić, trzeba to odrzucić (p. 8). Wynosząc mądrość 

Kościoła ponad myśl pogańską, Bazyli zachęca na koniec swoich czytelników do gorliwej 

troski o duszę, której przykłady znajduje również u pogan: chrześcijanie, jak prawdziwi 

filozofowie i jak najlepsi z Greków mają myśleć o duszy, a nie o ciele (p.9). 

Nowy przekład 

Pismo Bazylego Wielkiego Do młodzieńców przełożone zostało na język polski i 

opublikowane w po raz pierwszy w 1918 r. przez M. Wrońskiego
22

. Nowszy przekład 

zaproponował T. Sinko w 1947 r.
23

, czyli ponad 50 lat temu. Znamienne jest, że tekst ten w 

ostatnich latach wielokrotnie publikowany był we Włoszech (w przekładzie M. Naldini’ego): 

w 1984, 1990, 1998 (to wydanie doczekało się dwóch wznowień w 2005 i 2013 roku)
24

. 

Nowego przekładu pismo Ad adolescentes (wraz ze wstępem opatrzonym charakterystycznym 

podtytułem: Un célèbre inconnu: le Discours aux jeunes gens de Basile de Césarée) 

doczekało się we Francji
25

. Wydaje się więc wskazane dokonanie nowego przekładu tego 

ważnego pisma na język polski, w celu upowszechnienia jego znajomości wśród badaczy 

starożytności, zwłaszcza historii religii i filozofii. Prezentowany tutaj przekład dokonany 

został na bazie krytycznej edycji tekstu greckiego, dokonanej przez M. Naldini’ego
26

. 

Śródtytuły pochodzą od tłumacza. 
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 M. WROŃSKI, Słowo do młodzieży o czytaniu z korzyścią autorów pogańskich, „Miesięcznik Katechetyczny i 
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24

 BASILIO DI CESAREA, Discorso ai Giovani, M. Naldini, Firenze 2013.  
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Powody napisania listu 

1. Wiele jest spraw, które pobudzają mnie, by doradzić wam, dzieci, co uważam za 

najlepsze i co, jak wierzę, przyda się wam, jeśli zaakceptujecie. Jestem bowiem w takim 

wieku, doświadczony już w wielu sprawach i wypróbowany przez zmienne koleje losu, które 

uczą nas wszystkiego, że dzięki temu obeznany jestem ze sprawami ludzkimi. I dlatego mogę 

pokazać najpewniejszą drogę tym, którzy dopiero zaczynają bieg życia. Tak się złożyło, że 

jestem dla was kimś naturalnie najbliższym zaraz po rodzicach i dlatego darzę was 

życzliwością nie mniejszą niż wasi ojcowie. I jeśli nie mylę się co do waszych odczuć, to 

myślę, że kiedy patrzycie na mnie, nie tęsknicie za rodzicami. Jeśli więc chętnie przyjmiecie 

moje słowa, będziecie ludźmi tego drugiego z wychwalanych przez Hezjoda rodzajów, a jeśli 

nie, to ja co prawda nic przykrego wam nie powiem, ale sami z pewnością przypomnicie 

sobie te wersety, w których mówi on, że szlachetnym człowiekiem jest ten, kto sam z siebie 

rozumie, jak należy postępować; dobrym ten, kto pojmuje to, co inni mu pokazują; zupełnie 

zaś bezużyteczny jest człowiek, który nie jest otwarty ani na jedno, ani na drugie
1
. Nie 

dziwcie się, jeśli wam, którzy każdego dnia chodzicie do nauczyciela i którzy obeznani 

jesteście ze sławnymi starożytnymi ludźmi dzięki słowom, które nam pozostawili, również ja 

sam powiem coś, co osobiście odkryłem jako bardziej zyskowne. Piszę po to, żeby doradzić 

wam tę właśnie sprawę: nie powinniście powierzać tym ludziom kierowania waszym 

umysłem niczym okrętem, żeby podążał tam, dokąd oni go prowadzą, ale przyjmując to, co 

jest u nich przydatne, powinniście znać równocześnie to, co należy zlekceważyć. Teraz wam 

pokażę i nauczę was, co to są za rzeczy i jak je rozróżniamy. 

Różnica między wiedzą chrześcijańską a pogańską 

2. My, dzieci, zakładamy, że to ludzkie życie nie ma w ogóle żadnego znaczenia i tego, 

co przynosi nam korzyść w tym życiu, ani nie uważamy za dobre, ani dobrym nie nazywamy2. 

Dlatego ani szlachetnego pochodzenia, ani siły ciała, ani piękności, ani wielkości, ani 

powszechnego szacunku, ani władzy, ani żadnej ludzkiej sprawy, którą ktoś mógłby określić 

jako wielką, nie uważamy za wartą zachodu i nie podziwiamy ich posiadacz, ale nasze 

nadzieje kierujemy na coś większego i wszystko czynimy w tym celu, by przygotować inne 

życie. O sprawach, które mogą nam przynieść korzyść w tym zakresie, mówimy, że należy je 

                                                 
1
 Zob. HEZJOD, Prace i dnie, 293-298.  

2
 Bazyli włącza się w filozoficzną dyskusję starożytnych o tym, co jest dobre (por. PLATON, Państwo, VI, 491 C), 

zastępując pogańskie ideały najwyższym dobrem chrześcijan – kontemplacją Boga. Nie jest to jego myśl 
oryginalna, znajdujemy ją już u GRZEGORZA CUDOTWÓRCY w Mowie pochwalnej na cześć Orygenesa, II, 10-12 (tł. S. 
Kalinkowski, Źródła Myśli Teologicznej 11, Kraków 1998). 
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kochać i iść za nimi ze wszystkich sił, a sprawy, które nie sięgają tamtego życia, 

lekceważymy jako nic niewarte.  

Wyjaśnienie, co to jest za życie, gdzie i jak je będziemy prowadzić, wymaga 

większego trudu niż ten, który obecnie podejmujemy, i starszych od was słuchaczy. Mówiąc 

zaś o tym do was zupełnie wystarczające będzie stwierdzenie, że gdyby ktoś objął słowem i 

zebrał w jedno wszelkie bogactwa istniejące od dnia, w którym powstali ludzie, do teraz, 

odkryłby, że nie da się tego porównać nawet z najmniejszą cząstką dóbr przyszłych, ale że 

wszystkie doczesne dobra razem zebrane pod względem wartości bardziej odstają od 

najmniejszego spośród tamtych dóbr niż dalej od rzeczy prawdziwych pod tym samym 

względem leżą cień i sen. A raczej, żeby posłużyć się bardziej odpowiednim porównaniem: w 

jakiej mierze dusza pod każdym względem cenniejsza jest od ciała
3
, w takiej różnią się od 

siebie każdy z tych żywotów.  

Mądrość pogan: przygotowaniem do poznania Prawdy 

Do tego życia prowadzą nas boskie słowa
4
, gdy kształcą nas przy pomocy swoich 

tajemnic. Ponieważ w młodości nie jest możliwe wsłuchiwanie się w głębię ich myśli, w 

innych sprawach, które nie są zupełnie od nich oddzielone, jakby w cieniach i zwierciadłach 

ćwiczymy tymczasem oko duszy, naśladując ludzi odbywających ćwiczenia wojskowe z 

taktyki. Oni bowiem zdobywają biegłość dzięki szermierce i musztrze czerpiąc zysk dla walk 

z chłopięcych zabaw. Również przed nami leży walka, którą trzeba nazwać największą ze 

wszystkich walk. Ze względu na nią wszystko musimy robić i podjąć wszelki trud, żeby 

zebrać na nią siły. Musimy mierzyć się z poetami, pisarzami, retorami i wszystkimi ludźmi, 

gdyż stąd może płynąć zysk dla troski o duszę. Jak farbiarze najpierw przygotowują przy 

pomocy jakichś działań to, co ma otrzymać barwnik, i wtedy podają kolor czy to purpurowy 

czy jakiś inny, w ten sam sposób również my, jeśli ma w nas trwać niezmywalne poznanie 

dobra, zrozumiemy boskie i tajemne nauki, jeśli wcześniej udoskonaleni będziemy innymi 

sprawami. I gdy przyzwyczajeni jesteśmy już do patrzenia na słońce w wodzie, wtedy 

zwracamy oczy bezpośrednio na światło
5
.  

3. Jeśli więc jest jakieś pokrewieństwo między jednymi i drugimi naukami, to wiedza 

w nich zawarta może być dla nas pożyteczna. Jeśli jednak nie, to dogłębne poznanie różnicy 

                                                 
3
 Przekonanie o wartości duszy nieskończenie przewyższającej wartość ciała pochodzi oczywiście od PLATONA. 

Zob. Timajos, 34 c, Fajdros, 24-26. 
4
 Bazyli ma oczywiście na myśli Pismo Święte. 

5
 O przyzwyczajaniu oczu do oglądania światła słonecznego pisze Platon w słynnym obrazie jaskini w dialogu 

Państwo (VII, 516 a-b). 
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między nimi przez położenie jednych obok drugich, nie będzie bez znaczenia dla jasnego 

ukazania tego, co lepsze. Do czego jednak porównałbym obydwa procesy wychowawcze, 

żebyś otrzymał jakąś ilustrację? Niech będzie coś takiego: jak naturalną zdolnością drzewa 

jest obsypywanie się owocem w odpowiedniej porze roku, ale produkuje ono także jako 

ozdobę liście, którymi przystraja gałęzie, tak samo chociaż owocem najbardziej odpowiednim 

dla duszy jest prawda, to jednak nie jest czymś szpetnym, że otacza się zewnętrzną 

mądrością
6
, jakby jakimiś liśćmi, które dają owocowi schronienie i odpowiedni wygląd. 

Dlatego powiedziane jest również o tym słynnym Mojżeszu, którego imię jest największe w 

oczach wszystkich ludzi z powodu jego mądrości, że dzięki wiedzy Egipcjan najpierw 

wyćwiczył się w poznaniu i wówczas przeszedł do oglądania Tego, który jest
7
. Podobnie do 

niego, chociaż w późniejszym czasie – jak mówią – również mędrzec Daniel w Babilonie 

biegle wyuczył się mądrości Chaldejczyków i wtedy sięgnął po boskie pouczenia
8
. 

Co i jak czytać? 

4. Skoro wystarczająco dużo już zostało powiedziane o tym, że nie jest bez pożytku 

dla dusz nauka spraw zewnętrznych, w następnej kolejności należało by powiedzieć, czym 

winniście się zająć. Przede wszystkim więc, jeśli chodzi o nauki poetów – aby od nich zacząć 

– ponieważ w swoich wypowiedziach niektórzy poruszają wszystkie możliwe tematy, nie 

wszystkie po kolei służą umysłowi. Gdy więc poeci opowiadają wam czyny i słowa ludzi 

dobrych, należy tego rodzaju rzeczy kochać, gorliwie naśladować i jak najbardziej dać im się 

przekonać, gdy jednak przechodzą do tworzenia obrazów ludzi złych, trzeba od tych spraw 

uciekać zatykając uszy nie gorzej niż – jak sami poeci mówią – czynił to Odys wobec śpiewu 

Syren
9
. Przyzwyczajenie się bowiem do fałszu obecnego w słowach jest swego rodzaju drogą 

do działania. Dlatego z wielką uwagę trzeba czuwać nad duszą, abyśmy z powodu 

przyjemnych słów nie przyjęli czasem nieświadomie czegoś gorszego, jak ci, którzy z 

miodem połykają truciznę.  

                                                 
6
 O mądrości niepochodzącej ze świętych tekstów Kościoła Bazyli mówi po prostu „zewnętrzna”, czyli określa ją 

przymiotnikiem całkowicie pozbawionym aspektu wartościującego. Przekład stara się zachować logikę tekstu 
greckiego unikając określeń „pogański” czy „świecki”. 
7
 Na fakt zdobycia przez Mojżesza wykształcenia w mądrości Egipcjan zwracają uwagę Dzieje Apostolskie (7,22: 

„Mojżesza wprowadzono w całą mądrość egipską”). Księgi Starego Testamentu nie mówią o tym otwarcie. O 
poznaniu przez Mojżesza imienia Bożego: „Jestem, który jestem” mówi Księga Wyjścia (3,14).   
8
 Starotestamentalna Księga Daniela opowiadająca o losach Żydowskiego proroka żyjącego na wygnaniu w 

Babilonie mówi, że w młodości został wybrany przez urzędników królewskich, żeby poznał „pismo i mowę 
Chaldejczyków” (1,4). 
9
 HOMER, Odyseja, XII, 39. 
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Nie chwalimy poetów, gdy przedstawiają osoby wulgarne, kpiarzy, kochanków lub 

pijaków, ani nie wtedy, gdy sprowadzają szczęście do suto zastawionego stołu i głośnych 

przyśpiewek. A już zupełnie nie będziemy zwracać uwagi na to, co mówią o bogach, 

zwłaszcza gdy opowiadają o nich jako o licznych i nie będących ze sobą w zgodzie. W ich 

pismach bowiem brat kłóci się z bratem, rodzice z dziećmi, a te z kolei bez uprzedzenia 

wypowiadają wojnę swojemu potomstwu. Zostawimy dla aktorów cudzołóstwa bogów, ich 

publiczne miłości i stosunki, a zwłaszcza te przywódcy bogów, najwyższego Dzeusa – jak go 

nazywają – bo człowiek by się rumienił opowiadając takie rzeczy o zwierzętach…  

To samo muszę powiedzieć również o pisarzach, zwłaszcza wtedy, gdy wypowiadają 

słowa dla dostarczenia słuchaczom rozrywki. Nie będziemy naśladować również sztuki 

kłamstwa retorów. Ani podczas rozpraw sądowych, ani w żadnych innych działaniach 

kłamstwo nam nie jest potrzebne, skoro wybraliśmy prostą i prawdziwą drogę życia i 

przepisane nam jest prawem, byśmy nie prawowali się w sądach
10

.  

Przyjmiemy natomiast raczej te z pism, w których pochwalili cnotę i odrzucili zło. Jak 

korzyść płynąca z kwiatów dla pozostałych stworzeń polega na radości z ich zapachu i koloru, 

natomiast dla pszczół również na braniu od nich miodu, tak samo również ci, którzy nie 

szukają w tych pismach jedynie miłej przyjemności, mogą odnieść z nich jakąś korzyść także 

dla duszy. Nasze uczestnictwo w tych słowach musi być więc w całkowitej zgodności z 

przykładem pszczół. One zaś nie przylatują tak samo do wszystkich kwiatów i z tych, na które 

usiądą, nie próbują brać wszystkiego, ale wybierają ten spośród kwiatów, który nadaje się do 

ich pracy, a resztę zostawiają. My zaś, jeśli jesteśmy mądrzy, zachowamy dla siebie to, co w 

nich znajdziemy jako odpowiednie dla nas i zgodne z prawdą, a resztę zlekceważymy. I jak 

po zerwaniu kwiatu róży wyłamujemy kolce, tak samo również po zebraniu jako owocu tego, 

co jest w tych tekstach pożyteczne, będziemy wystrzegać się tego, co szkodliwe. Na początku 

zatem trzeba zbadać każdą z nauk i zharmonizować ją z naszym celem, zgodnie z doryckim 

przysłowiem: układaj kamień wzdłuż pionu11. 

Nauka o cnocie u poetów, historyków i filozofów 

5. Skoro zaś do tego naszego życia musimy wejść przy pomocy cnoty, a na jej temat 

wiele wyśpiewują poeci i historycy, a jeszcze więcej filozofowie, to trzeba zwrócić baczną 

uwagę na tego rodzaju pisma. Niemały bowiem jest zysk, gdy w duszach ludzi młodych rodzi 

                                                 
10

 Bazyli zapewne nawiązuje do słów Chrystusa z Ewangelii Mateusza: „Temu, kto chce prawować się z tobą i 
wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz” (5,40) lub Pawła z Pierwszego Listu do Koryntian, gdzie Apostoł oburza się 
na wzajemne wytaczanie sobie spraw sądowych przez chrześcijan przed ludźmi spoza Kościoła (por. 1 Kor 6,1-8). 
11

 Przysłowie nie jest znane z innych tekstów źródłowych. 
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się jakaś zażyłość i przyzwyczajenie do cnoty, bowiem nauka cnót z natury jest nieusuwalna i 

łagodnie wsiewa się w głębiny dusz.  

Jak myślimy, co innego zamierzał Hezjod, gdy układał te pieśni, które wszyscy 

śpiewają, jeśli nie zachęcić młodych ludzi do cnoty? „Droga prosto wiodąca ku cnocie jest na 

początku szorstka, trudna i pełna obfitego potu i wysiłku”
12

. Dlatego nie każdy może wspinać 

się po tej drodze z powodu jej stromizny, czy też wspinając się nie każdy bez problemów 

może dotrzeć na szczyt. Kto jednak stanie na górze zaczyna widzieć, jak jest łagodna i piękna, 

jak jest łatwa i przystępna oraz przyjemniejsza od innej drogi, tej wiodącej w stronę wady, 

która z powodu swej łatwości jest podejmowana przez większość, jak powiedział ten poeta
13

. 

Wydaje mi się więc, że Hezjod napisał te rzeczy zachęcając nas do cnoty i wzywając, żeby 

wszyscy byli dobrzy. Napisał te rzeczy także po to, abyśmy zniechęceni w obliczu trudności 

nie porzucali drogi przed jej końcem. Oczywiście, jeśli wyśpiewał o cnocie również coś 

innego, ale podobnego do tych rzeczy, przyjmijmy te słowa jako prowadzące nas do tego 

samego celu.  

Jak zaś sam słyszałem od pewnego wielkiego człowieka badającego myśl Poety, że 

cała poezja Homera jest pochwałą cnoty i że wszystko u niego, co nie jest uwagą marginalną, 

prowadzi właśnie do tego
14

. Przede wszystkim, gdy pisał o dowódcy Kefalenów, który nagi 

uratował się z rozbitego statku
15

, stwierdził, że najpierw zdobył szacunek królewny, gdy ta 

tylko go ujrzała, bo godność takiego człowieka musiała przykryć oglądaną nagość, skoro 

autor przedstawił go jako upiększonego cnotą zamiast szatami.  

Następnie przez Feaków został uznany za tak bardzo godnego, że chociaż oddani 

luksusowi, którym byli otoczeni, wszyscy wpatrywali się w niego i podziwiali go, a żaden z 

Feaków nie pragnąłby wtedy bardziej niczego innego niż stać się Odyseuszem, i to tym 

ocalonym z rozbitego statku
16

. Komentator myśli poety powiedział, że w tych opowieściach 

Homer wypowiada się jakby wołał: Ludzie, trzeba wam troszczyć się o cnotę, która ratuje 

rozbitka i która, gdy nagi znajdzie się na stałym lądzie, ukazuje go jako bardziej godnego czci 

niż szczęśliwi Feakowie!  

                                                 
12

 Por. HEZJOD, Prace i dnie, 287-292. 
13

 Tamże. 
14

 „Poetą” par excellence był dla Bazylego oczywiście Homer, kim natomiast był wspomniany „wielki człowiek 
badający myśl Poety”, pozostaje problematyczne. M. NALDINI uważa, że Bazyli ma na myśli Libaniusza 
(Commento, w: BASILIO DI CESAREA, Discorso ai Giovani, Firenze 2013, s. 174-175), słynnego retora pochodzącego 
z Antiochii, którego poznał w Konstantynopolu ok. 350 roku.  
15

 HOMER, Odyseja VI, 135nn. 
16

 HOMER, Odyseja VIII, 248-249. 
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I rzeczywiście tak się sprawy mają! Pozostałe bogactwa nie bardziej należą do swoich 

właścicieli niż do każdego z mogących je otrzymać i przechodzą od jednego do drugiego jak 

w dziecięcej zabawie w kostki. Jedynym z bogactw, którego nie można odebrać, jest cnota i 

pozostaje ona zarówno u żywego człowieka jak i u zmarłego. Stąd też również Solon
17

, jak mi 

się wydaje, powiedział na temat ludzi bogatych: „Ależ my nie zamienimy się z nimi: 

bogactwa za cnotę, ponieważ ona zawsze jest stała, a dobra ludzi posiada raz jeden, raz 

drugi”
18

. Podobne są do tego słowa Teognisa
19

, w których stwierdza, że bóg – o kimkolwiek 

by mówił – odważa ludziom różny dar w różnym czasie: „raz są bowiem bogaci, a innym 

razem nie mają nic”
20

.  

Także pewien mędrzec z Keos
21

, dość dobry w swoich pismach, filozofował podobnie 

do nich na temat cnoty i wady. Trzeba zwrócić uwagę także na jego poglądy, bo nie jest on 

człowiekiem zasługującym na zlekceważenie. Jest gdzieś u niego taka nauka, o ile pamiętam 

myśl tego człowieka, bo samej wypowiedzi nie znam dobrze poza tym, że w sposób prosty, 

bez żadnego metrum powiedział coś takiego. Właśnie wtedy gdy Herakles był młody, mniej 

więcej w tym wieku, w którym wy teraz jesteście, i gdy rozważał którą z dróg wybrać: tę, 

która przez trudy prowadzi do cnoty, czy też tę łatwą, podeszły do niego dwie kobiety, 

którymi były Cnota i Wada. 

Chociaż milczały, od razu na podstawie wyglądu dało się poznać różnicę. Jedna była 

upiększona kosmetykami, wydelikacona przez luksus i prowadziła otaczający ją zewsząd rój 

przyjemności. Wskazywała na nie i obiecywała jeszcze więcej próbując pociągnąć Heraklesa 

do siebie. Druga natomiast była wysuszona i pokryta kurzem, spojrzenie miała ostre i mówiła 

zupełnie inne słowa: że nie obiecuje niczego łatwego ani przyjemnego, ale wiele potu, trudu i 

niebezpieczeństw, na całej ziemi i na morzu, nagrodą zaś za to jest stanie się bogiem, jak 

opowiadał ten człowiek. I to za nią ostatecznie poszedł Herakles. 

6. Także prawie wszyscy, którzy zabrali jakoś głos na temat mądrości, każdy 

zamieścił w swoich pismach mniejszą lub większą – według własnych możliwości – 

                                                 
17

 Przywódca ateński żyjący między ok. 640 a 558 rokiem przed Chr., który pełniąc urząd archonta w latach 594-
593 zreformował istniejące w państwie instytucje i ustanowił szereg praw regulujących życie społeczne. 
18

 SOLON 15,2-4 (ed. West, II, s. 130). Fragment cytowany już przez PLUTARCHA De capienda ex inimicis utilitate 11 
(92 E), De tranquilitate animi 13 (472 D). 
19

 Pochodzący z leżącej na Istmie Korynckim Megary arystokrata, żyjący w VI wieku przed Chr.. Pisał utwory 
elegijne.  
20

 TEOGNIS, Elegie 157-158.  
21

 Chodzi o Prodikosa z Keos, ucznia Protagorasa, który w V wieku przed Chr. jako sofista nauczał między innymi 
w Atenach. Przytoczony przez Bazylego mit o Heraklesie miał zostać opowiedziany według księgi Suda w 
zaginionym dziele Horai. Bazyli najprawdopodobniej poznał mit dzięki dziełu KSENOFONTA Memorabilia, II,1,21. 
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pochwałę cnoty. Trzeba dać im posłuch i próbować wcielić ich nauki w życie. W ten sposób 

ten człowiek, który realizuje czynem filozofię u innych sięgającą tylko do mów, jest 

prawdziwie mądry, zaś tamci poruszają się jako cienie
22

. Wydaje mi się, że taka sytuacja jest 

podobna do malarza, który stworzyłby jakąś zdumiewająco piękną podobiznę człowieka, i on 

sam naprawdę byłby taki, jak ten pokazany na malowidłach. Natomiast piękne pochwalenie 

cnoty wobec ludzi i wydłużanie wielkich mów na jej temat, ale prywatnie przedkładanie 

przyjemności nad rozsądek i posiadania nad sprawiedliwość, ja pokazałbym raczej jako 

podobne do przedstawiania sztuk na scenie: aktorzy wchodzą często jako królowie i panowie, 

a nie są ani królami, ani panami, a zdarza się, że nawet nie są ludźmi wolnymi. Muzyk nie 

przystałby na korzystanie z nienastrojonej liry, ani dyrygent na kierowanie chórem, który nie 

śpiewałby w doskonałej harmonii, a co z tym człowiekiem, który będzie w niezgodzie z sobą 

samym i nie zatroszczy się o życie zgodne ze słowami? Czy powie za Eurypidesem: „Język 

przysiągł, ale umysł od przysięgi jest wolny”
23

 i bardziej będzie dążył do tego, by uchodzić za 

człowieka dobrego, niż nim być? Ale to jest przecież ostateczna niesprawiedliwość – jeśli 

mamy uwierzyć Platonowi – wydawać się sprawiedliwym, a nie być nim
24

. 

Budujące przykłady postępowania starożytnych 

7. Przyjmujemy więc te spośród nauk, które zawierają uwagi dotyczące dobra.  

Ponieważ zaś również wielkie dokonania ludzi starożytnych zachowane zostały do naszych 

czasów czy to dzięki przekazywaniu pamięci o nich, czy to dzięki słowom poetów i 

historyków, nie lekceważmy płynącego z nich pożytku. Dla przykładu: jakiś człowiek z rynku 

lżył Peryklesa
25

, a on nie zwracał na to uwagi. Trwało to przez cały dzień, tamten mył mu 

głowę obfitymi zniewagami, a ten nie zwracał na niego uwagi. Później, gdy nastał wieczór i 

zrobiło się ciemno, Perykles towarzyszył z pochodnią temu człowiekowi, gdy ten oddalał się 

idąc z trudem, aby nie stracić przez to ćwiczenia w filozofii
26

. Dalej ktoś uniesiony gniewem 

przeciw Euklidesowi z Megary groził mu i poprzysięgał śmierć, a on w zamian przysiągł mu, 

że go usposobi przyjaźnie i odwiedzie od gniewu przeciw sobie
27

. Ile byśmy dali, by 

                                                 
22

 Por. HOMER, Odyseja X, 495. 
23

 Parafraza EURYPIDESA, Hipolit, 612. Sposób zacytowania przez Bazylego jest identyczny jak u PLATONA w 
Teajtecie (154 D), jednak wyrażenie to weszło do języka jako popularne przysłowie, zatem trudno wskazać 
jakieś konkretne źródło, z którego Bazyli mógł je zaczerpnąć. 
24

 Por. PLATON, Państwo II,361 A.  
25

 Perykles (ok. 495 – 429 przed Chr.) Ateński mówca i polityk. 
26

 Anegdotę tę opowiada PLUTARCH w Żywocie Peryklesa, 5,2. 
27

 Tę anegdotę o Euklidesie, sokratejskim filozofie, Bazyli mógł znaleźć u PLUTARCHA (De cohibenda ira, 14, 462 C; 
De fraterno amore, 18, 489 D). 
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przypomnieć sobie jakiś tego rodzaju przykład, gdy człowiek uniesiony jest już gniewem?! 

Nie powinniśmy bowiem dawać wiary tragedii, gdy mówi, że gniew łatwo zbroi rękę na 

wrogów
28

, ale raczej wszystko należy przygotowywać przeciw gniewowi, a jeśli to nie jest 

łatwe, spróbujmy nie dać mu się porwać nakładając mu rozsądek jako wędzidło. Ale wróćmy 

ponownie do wypowiedzi dotyczących przykładów wielkich dokonań. Ktoś uderzył Sokratesa, 

syna Sofroniskosa prosto w twarz, atakując go bez litości, a on nie uchylił się, lecz pozwolił 

temu szaleńcowi wyładować gniew tak, że jego oblicze napuchło i było zniekształcone od 

ciosów. Gdy zaś przestał bić, Sokrates nie uczynił nic, oprócz sporządzenia napisu na czoło – 

jak twórca czyni z posągiem – „uczynił to ten a ten” i w ten sposób mu odpłacił
29

.  

Uważam, że te rzeczy, które są bliskie temu, co ukazują nasze nauki, są bardzo warte 

tego, by pamiętali o nich młodzieńcy w waszym wieku. To, co zrobił Sokates, podobne jest 

do tego przykazania, które nakazuje, żeby bijącemu w policzek nadstawić także drugi i że tak 

należy odpłacać. To, co zrobili natomiast Perykles i Euklides, przypomina to przykazanie, 

które nakazuje tolerować prześladujących nas, spokojnie znosić ich gniew, modlić się o dobro 

dla nieprzyjaciół i nie złorzeczyć im
30

. Jak ktoś na tamtych sprawach będzie wychowany, nie 

odrzuci tych jako niemożliwe.  

Nie mógłbym ominąć także tego, co zrobił Aleksander
31

, który po wzięciu do niewoli 

córek Dariusza – a mówiono o nich, że były zdumiewająco piękne – nie próbował nawet na 

nie spojrzeć, uznając, że jest hańbą, gdy zwycięski mężczyzna daje się pokonać kobietom
32

. 

Zajście to odnosi się do tego przykazania, które mówi, że kto dla przyjemności spojrzał na 

kobietę, to nawet jeśli nie popełnił cudzołóstwa czynem, lecz przyjęciem pożądania do duszy, 

to nie uniknie oskarżenia
33

. Trudno jest uwierzyć, że to, co uczynił Kliniasz, jeden z uczniów 

Pitagorasa
34

, jest podobne do naszych przykazań tylko przez przypadek, a nie przez próbę 

naśladowania. A co takiego on uczynił? Mogąc dzięki złożeniu przysięgi uniknąć kary trzech 

                                                 
28

 Jest to dość swobodne użycie zdania z tragedii EURYPIDESA, Rhezus, 84. 
29

 Zob. PLUTARCH, De liberis educandis 14,10 C. Identyczną anegdotę znajdujemy u DIOGENESA LAERTIOSA, ale jej 
bohaterem jest nie Sokrates, lecz Diogenes (zob. Żywoty i poglądy słynnych filozofów 6,33).  
30

 Bazyli przywołuje naukę Jezusa z Nazaretu: „Nie stawiajcie oporu złemu: lecz jeśli cię ktoś uderzy w prawy 
policzek, nadstaw mu i drugi” (Mt 5,39), „Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was 
prześladują” (Mt 5,44) oraz Pawła z Tarsu: „Błogosławcie tych, którzy was prześladują; błogosławcie, a nie 
złorzeczcie” (Rz 12,14). 
31

 Aleksander Wielki (ur. w 356 roku, zm. w 323 roku po Chr.), syn Filipa Macedońskiego, podbił i poddał pod 
panowanie macedońsko-greckie imperium perskie.  
32

 Por. FLAWIUSZ ARRIAN, Wyprawa Aleksandra Wielkiego, IV, 19; PLUTARCH, De Alexandri Magni fortuna aut 
virtute, II, 6; Vita Alexandri 21. 
33

 Por. Mt 5,28 
34

 Por. DIOGENES LAERTIOS, Żywoty i poglądy słynnych filozofów 8,22. 
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talentów, wolał raczej zapłacić niż złożyć przysięgę, chociaż składałby przysięgę prawdziwą, 

bo posłuszny był – jak mi się wydaje – przykazaniu zabraniającemu nam składania przysięgi
35

. 

Co przyjąć a co odrzucić 

8. Lecz wróćmy do tego, co mówiłem na początku, że nie powinniśmy wszystkiego po 

kolei przyjmować, ale to, co przynosi korzyść. Wstydem by było przecież z jednej strony 

odrzucać szkodliwe pokarmy, a z drugiej nie mieć żadnej opinii o naukach, którymi karmimy 

naszą duszę, i pochłaniać wszystko co przed nami jak rwący strumień. Skoro sternik nie 

pozwala łodzi, by płynęła na ślepo jak wiatr zawieje, lecz prowadzi ją prosto do portu, łucznik 

zaś wypuszcza strzały do celu, a zwykły kowal czy też cieśla osiąga zamierzony rezultat 

zgodnie z zasadami rzemiosła, to jaki miałoby sens, gdybyśmy pozostawali w tyle za tego 

rodzaju rzemieślnikami pod względem umiejętnej troski o nasze sprawy?  

Nie jest przecież tak, że działanie robotników ma jakiś kres, a życie ludzkie nie ma 

celu, ze względu na który człowiek powinien wszystko czynić i mówić, by nie przypominać 

bezmyślnych stworzeń. W przeciwnym razie bylibyśmy tak niesterowni, jak źle wyważone 

łodzie, skoro przy sterach duszy nie siedziałby żaden umysł, i na ślepo życie miotałoby nami 

w górę i w dół. Jednak w zawodach gimnastycznych, czy jak kto woli muzycznych, ćwiczy 

się te dyscypliny, w których walczy się o zwycięstwo, i nikt, kto trenuje zapasy czy wielobój, 

nie ćwiczy się w grze na gitarze lub aulosie. Na pewno nie robił tak Polidamas
36

. On przed 

zawodami olimpijskimi zatrzymywał pędzące rydwany i w ten sposób wzmacniał swoją siłę. 

Również Milon
37

 nie dawał się zepchnąć z natartej oliwą tarczy, lecz stawiał opór nie gorzej 

niż posągi umocowane przy pomocy ołowiu. Krótko mówiąc, ćwiczenia były dla nich 

sposobem na przygotowanie się do zapasów. Jeśli zaś zajęliby się dźwiękami Frygijczyków, 

Marsjasza czy Olimposa
38

 lekceważąc kurz i ćwiczenia, to czy szybko osiągnęliby wieńce i 

sławę, czy raczej skazaliby się na śmieszność na polu ćwiczeń fizycznych? Natomiast 

Tymoteusz
39

 nie porzucił muzyki, żeby czas spędzać w salach gimnastycznych. W takim 

przypadku byłoby niemożliwe, żeby wybił się ponad wszystkich w muzyce, zdobywając tego 

rodzaju biegłość, że pobudzał serce przy pomocy ostrych i żywych tonów, a następnie – kiedy 

tylko chciał – uspokajał i łagodził je tonami łagodniejszymi. Mówi się o nim w związku z tym, 

                                                 
35

 W Ewangelii Mateusza czytamy: „Słyszeliście, że powiedziano przodkom: Nie będziesz fałszywie przysięgał, 
lecz dotrzymasz Panu swej przysięgi. A Ja wam powiadam: Wcale nie przysięgajcie” (5,33-34). 
36

 Atleta z Tesali, zwycięzca pankrationu podczas olimpiady w 408 roku przed Chr.. Przytoczoną anegdotę 
opisuje PAUZANIASZ w Wędrówkach po Helladzie VI,5. 
37

 Milon z Krotony, atleta legendarny z powodu niezwykłej siły. Zob. PAUZANIASZ, Wędrówki po Helladzie, VI,14. 
38

 Marsjasz i Olympus byli legendarnymi muzykami, którym tradycja przypisywała wynalazek aulosu. 
39

Tymoteusz z Teb, znany w starożytności aulista. Zob. PLUTARCH, De Alexandri magni fortuna aut virtute, II,4. 
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że grając kiedyś na aulosie dla Aleksandra, pobudził go do chwycenia po broń w środku uczty 

i potem znowu wprowadził między biesiadników łagodząc tony
40

. Ćwiczenie daje tak wielką 

siłę w osiąganiu celu zarówno w muzyce jak i w walkach sportowych.  

Dlatego zaś wspomniałem o wieńcach i o atletach, że oni przeszli dziesiątki tysięcy 

cierpień i wzmocnili swoją siłę na wiele sposobów, wylali wielkie ilości potu podczas 

trudnych ćwiczeń, otrzymali wiele razów w sali gimnastycznej, przyjęli zaś nie jakiś 

przyjemny sposób życia, ale ten narzucony przez trenerów, i uczynili inne rzeczy – żeby już 

nie przedłużać mowy – w tym celu, by ich życie przed zawodami było przygotowaniem do 

zawodów, kiedy to na stadionie się rozbierają, ponoszą każdy trud i niebezpieczeństwo, żeby 

otrzymać wieniec spleciony z gałązek oliwnych, liści selera lub czegoś takiego, i żeby herold 

ogłosił ich zwycięzcami. Czy zatem będzie możliwe, żebyśmy my, na których czeka nagroda 

za życie tak niezwykła pod względem ilości i wielkości, że nie da się jej opisać słowami, 

sięgnęli po nią jedną ręką, śpiąc i przewracając się z boku na bok, prowadząc życie bez 

dyscypliny?  

Wielką wartość miałoby wtedy dla życia lenistwo i ów Sardanapal
41

 musiałby być 

uznany za wyprzedzającego wszystkich w zdobywaniu szczęścia, czy też, jeśli ktoś woli, 

Margites, który – jak powiedział Homer (jeśli to są w ogóle słowa Homera)
42

 – nie używał 

pługa, ani łopaty, ani niczego innego z rzeczy koniecznych do prowadzenia życia. Czy jednak 

nie są raczej prawdziwe słowa Pittaka, który powiedział, że t, co dobre, jest trudne
43

? 

Możemy wejść w posiadanie tych dóbr, o których mówiłem wcześniej, że nic ze spraw 

ludzkich nie może się z nimi równać, tylko z trudem, po przejściu przez wiele życiowych 

zmagań. Nie powinniśmy zatem być leniwi i nie możemy zamieniać wzniosłej nadziei na 

krótkotrwałą przyjemność, jeśli nie chcielibyśmy otrzymać nagany i ponieść kary, nie tyle od 

ludzi stąd (chociaż nawet to nie jest sprawą błahą dla człowieka mającego rozum), ale w tych 

miejscach sądu, które znajdują się pod ziemią, czy gdzieś indziej. Jak dla człowieka 

niechcący występującego przeciw temu, co dobre, znajdzie się u Boga jakieś przebaczenie, 

tak dla wybierającego gorsze rzeczy w sposób przemyślany nie będzie żadnej obrony przed 

wymierzeniem mu kary, i to bardziej surowej. 

                                                 
40

 Zob. DION CHRYZOSTOM, Oratio I, De regno, 1-2. 
41

 Grecka wersja imienia władcy assyryjskiego Assurbonipola, którego lenistwo było przysłowiowe.  
42

 Również KLEMENS ALEKSANDRYJSKI przywołuje te słowa homeryckie z niepewnością ich autentyczności (zob. 
Stromata I,4). DION CHRYZOSTOM natomiast przypisuje je Hezjodowi (zob. Oratio VII, Venator, 116). 
43

 Pittak był jednym z siedmiu mędrców, wodzem, tyranem i prawodawcą Mityleny. Przytoczoną przez Bazylego 
wypowiedź Pittaka przekazuje PLATON w Protagorasie (340 C). 
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Właściwa troska o duszę i o ciało 

9. Mógłby ktoś powiedzieć: co zatem mamy robić? A cóż innego niż podjąć troskę o 

duszę odwracając zupełnie naszą uwagę od innych spraw? Nie mamy więc usługiwać ciału 

więcej niż to konieczne, ale powinniśmy zatroszczyć się o to, co najlepsze dla duszy, 

uwalniając ją przez filozofię jakby z więzienia udziału w doznaniach ciała, równocześnie 

czyniąc ciało mocniejszym od tych doznań, dostarczając żołądkowi tego, co konieczne, a nie 

to, co najprzyjemniejsze, jak czynią ludzie myślący tylko o przyjęciach i kucharzach, którzy 

przeszukują całą ziemię i morze, jakby jakiemuś okrutnemu tyranowi płacili daniny, godni 

litości z powodu tej pracy, jako że doświadczają rzeczy nie mniej nieznośnych niż ci, którzy 

zostali strąceni do Hadesu: rzeczywiście układają wełnę tuż przy ogniu i noszą wodę sitem 

wlewając ją do dziurawej beczki, nie znajdując przy tym żadnego końca dla swoich trudów. 

Dalej, troszczenie się bardziej niż to konieczne o swoje uczesanie i ubranie jest – jak 

mówi Diogenes – cechą ludzi albo nieszczęśliwych, albo niesprawiedliwych
44

. Myślę, że 

bycie strojnisiem lub uchodzenie za takiego powinno się uznać za podobnie szpetne jak 

prostytucja czy uwodzenie cudzych żon. Co to by była za różnica, przynajmniej dla człowieka 

mającego rozum, narzucić na siebie tunikę czy też założyć jakiś ubranie gorszej jakości, jak 

długo nie brakuje mu odzienia na zimę czy chroniącego przed upałem?  

Także z innych rzeczy w ten sam sposób trzeba korzystać: nie bardziej, niż to jest 

potrzebne, i nie należy całej troski poświęcać ciału ani troszczyć się o nie bardziej niż o duszę. 

Dla człowieka, który szczerze zasłużył na tego rodzaju imię, bycie strojnisiem hołdującym 

ciału jest nie mniejszą obelgą niż tchórzliwe uleganie jakiejś innej z namiętności. 

Angażowanie całego wysiłku w tym celu, by czyjeś ciało miało się jak najlepiej, nie jest 

cechą człowieka znającego samego siebie i rozumiejącego to mądre zalecenie, że człowiek 

nie jest tym, co widoczne, ale potrzebna jest jakaś większa mądrość, przez którą każdy z nas, 

kimkolwiek by był, odkrywa samego siebie.  

Jednak dla ludzi, którzy nie oczyścili umysłu, jest to bardziej niemożliwe niż patrzenie 

na słońce dla chorego na oczy. Oczyszczenie zaś duszy, żeby powiedzieć to krótko i w sposób 

dla was wystarczający, polega na lekceważeniu przyjemności płynących ze zmysłów: nie 

nasycać oczu nieodpowiednimi widowiskami cudotwórców czy też pokazami ciał, które 

pobudzają do przyjemności, i nie wpuszczać przez uszy melodii, która rujnuje dusze. Z tego 

rodzaju muzyki w sposób naturalny powstają jako ich skutek doznania zniewalające i 

ściągające w dół. Lecz my musimy iść za inną muzyką, która jest wyższa i ku wyższym 

                                                 
44

 Zob. DIOGENES LAERTIOS, Żywoty i poglądy słynnych filozofów VI, 54. 
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rzeczom prowadzi, a którą posługiwał się Dawid, twórca świętych hymnów, który z 

szaleństwa - jak mówią – wyprowadzał króla
45

.  

Mówi się także, że gdy Pitagoras raz natknął się na pijanych biesiadników, nakazał, 

żeby aulista, który przewodził zabawie, zmienił tonację, żeby zagrał im w tonacji doryckiej: a 

wtedy tym ludziom dzięki melodii powrócił rozum, tak że odrzucili wieńce i odeszli 

zawstydzeni
46

. Inni zaś na dźwięk aulosu zachowują się jak korybanci lub bakchanci
47

. Taka 

jest różnica w napełnianiu się zdrową lub złą muzyką. Dlatego musicie uczestniczyć jak 

najmniej w muzyce, która dziś jest popularna, jak w rzeczywistości jawnie bardzo szpetnej.  

Natomiast rozpylania w powietrzu różnego rodzaju perfum wydających przyjemne 

zapachy czy namaszczania samych siebie wonnymi olejkami wstydzę się nawet zabraniać. A 

co można by powiedzieć na temat tego, że nie potrzeba również gonić za przyjemnościami 

dotyku i smaku, jeśli nie to, że ludzi zaangażowanych w ich zdobywanie przyjemności te 

popychają do życia skupionego na żołądu i na jego zawartości – na wzór zwierząt?  

Jednym słowem, człowiek, który nie ma zamiaru zagrzebać się w przyjemnościach jak 

w bagnie, powinien zlekceważyć wszystkie sprawy ciała albo zajmować się nim w takim 

stopniu, w jakim służy nam ono pomocą dla filozofii, jak twierdzi Platon mówiąc coś 

podobnego do Pawła, który zaleca, żeby wcale się nie troszczyć o ciało ze względu na to, że 

jest bazą dla pożądań
48

. Czym różniliby się ludzie starający się o ciało, by miało się jak 

najlepiej, i zaniedbujący korzystającą z niego duszę jako nic niewartą, od ludzi gorliwie 

dbających o narzędzia, którzy lekceważą rzemiosło możliwe dzięki nim do wykonania?  

Należy zaś wręcz przeciwnie opanować je całe i poskromić niczym wybryki zwierzęcia, 

trzeba uśmiercić pochodzące od niego i pojawiające się w duszy wzburzenia, chłoszcząc je 

rozsądkiem niczym batem, a nie powinno się uwalniać przyjemności od wszelkiego hamulca i 

pozwalać, żeby umysł prowadzony był niczym jeździec siłą porwany przez nieokiełznane 

konie. Pamiętać też trzeba o Pitagorasie, który, gdy zobaczył jednego ze swoich przyjaciół, 

który bardzo intensywnie budował ciało przy pomocy ćwiczeń fizycznych i pokarmu, 

                                                 
45

 Dawid był pasterzem i królem Izraela. Tradycja hebrajska, a za nią chrześcijańska przypisuje mu autorstwo 
Pslamów. Pierwsza Księga Samuela opowiada o zbawiennym wpływie, który wywierała na króla Saula gra 
Dawida na cytrze: „A kiedy zły duch zesłany przez Boga napadał na Saula, brał Dawid cytrę i grał. Wtedy Saul 
doznawał ulgi, czuł się lepiej, a zły duch odstępował od niego” (16,23). 
46

 Nie spotykamy tej anegdoty o Pitagorasie w innych źródłach. Podobną historię, ale wiązaną z ateńskim 
muzykiem Damonem, a nie Pitagorasem, znajdujemy u GALENA (De placitis Hippocratis et Platonis 5, 473). 
47

 Bazyli nawiązuje do pogańskich kultów misteryjnych (związanych z frygijskim bóstwem Kybele i z greckim 
Dionizosem), w których znaczną rolę odgrywała muzyka wywołująca ekstatyczny taniec. 
48

 Zestawienie Pawła z Tarsu i Platona jest charakterystyczne dla Bazylego i innych Ojców Kościoła IV wieku, 
którzy próbowali uzgodnić dane biblijne z twierdzeniami greckich filozofów. Na temat ciała u Pawła zob. Rz 
13,14; Ga 5,13-16; u PLATONA zob. Fedon, 66 C. 



 

13 

 

powiedział: „Ej ty, nie przestaniesz trudzić się przy budowaniu więzienia dla siebie 

samego?”
49

.  

Dlatego mówią, że również Platon, który przewidział szkody płynące z ciała, 

świadomie umieścił Akademię w niezdrowej krainie attyckiej, aby zbyt dobre samopoczucie 

ciała przyciąć niczym przerośniętą odrośl krzewu winnego
50

. Ja natomiast słyszałem od 

lekarzy, że posunięte do szczytu dobre samopoczucie jest szkodliwe. Skoro więc taka 

przesadna troska o ciało jest zarówno niekorzystna dla samego ciała, jak i stanowi przeszkodę 

dla duszy, wielbić je i czcić jest jawnym szaleństwem.  

Natomiast gdybyśmy zatroszczyli się o to, by je zlekceważyć, to dużo mniej 

podziwialibyśmy inne ludzkie sprawy. Jaki bowiem płynąłby dla nas zysk z bogactwa, skoro 

lekceważymy przyjemności płynące z ciała? Ja nie widzę żadnego, chyba że – jak w 

przypadku mitologicznych smoków – dawałoby ono jakąś przyjemność pilnującym skarbów 

ukrytych w ziemi. Człowiek jednak, w którym wypracowano wolny stosunek do tych rzeczy, 

daleki będzie od angażowania się czynem lub słowem w sprawy niskie i szpetne. To, co 

wykracza poza konieczność – nawet niech to będzie pył Lidijski czy owoc pracy 

złotonośnych mrówek
51

 – tym bardziej będzie lekceważył, im mniej będzie tego potrzebował, 

a samą konieczność określi przez wymogi natury, a nie przez przyjemności.  

Ci zaś, którzy wyszli poza granice konieczności, podobnie jak ludzie spadający w dół, 

nie mogąc zatrzymać się na żadnym miejscu nigdy nie przestają biec do przodu, ale im więcej 

bogactwa zgromadzą wokół siebie, drugie tyle potrzebują a nawet jeszcze więcej dla 

zaspokojenie pragnienia, według słów Solona Eksecestydy, który mówi: „Dla ludzi nie 

istnieje żaden określony kres bogacenia się”
52

. W tej sprawie trzeba także korzystać z nauki 

Teognis, gdy mówi: „Nie kocham bogactwa i nie modlę się o nie, ale niech mi dane będzie 

żyć [zadowalając się] skromnymi dobrami i nie doświadczać żadnego zła”
53

. Ja natomiast 

podziwiam lekceważący stosunek do wszystkich w ogóle ludzkich spraw Diogenesa, który 

mówił o sobie samym, że jest bogatszy od wielkiego króla ponieważ w życiu mniej 

niedostatku doświadczał niż on
54

. A my? Czy nic nas nie zadowoli, póki nie mamy bogactw 

Pytiosa Myzyjczyka
55

, wielu ar ziemi i tyle stad bydła, że nie można ich zliczyć? 

                                                 
49

 Zob. JAMBLICH, De Pythagorica Vita, 96; 98. 
50

 Na temat ulokowania Akademii Platona w „niezdrowej krainie” pisał KLAUDIUSZ AELIAN (Varia historia IX,10). 
51

 Osobliwe informacje o złotonośnych mrówkach przekazuje HERODOT w Dziejach (III,102). 
52

 SOLON 13, 71 (ed. West, II, s. 129). Wypowiedź Solona przekazuje PLUTARCH (De cupiditate divitiarum, 227). 
53

 TEOGNIS, Elegie 1155-1156 (ed. Young, s. 70). 
54

 Zob. DION CHRYZOSTOM, Oratio VI, Diogenes, 6-7; PLUTARCH, An vitiositas ad infelicitatem sufficia 3 (499 A-B).  
55

 O bogactwach Pytiosa opowiada relacjonując jego spotkanie z Kserksesem HERODOT w Dziejach (VII, 27-28).  
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Lecz wypada – jak myślę – żeby człowiek pozbawiony bogactw nie pragnął ich, a gdy 

je posiada, żeby nie cenił bardziej swoich posiadłości niż wiedzy o tym, jak nimi dobrze 

rozporządzić. Ładnie to pokazuje pewna historia z życia Sokratesa: gdy pewien człowiek z 

powodu bogactw miał o sobie wysokie mniemanie, ten powiedział, że nie wcześniej będzie go 

podziwiał, niż wtedy, gdy przekona się, że umie się nimi posługiwać
56

. Albo Fidiasz i 

Poliklet
57

, gdyby mieli o sobie wysokie mniemanie z powodu złota i kości słoniowej, z 

których wykonali jeden Dzeusa dla Elejczyków, a drugi dla Argejczyków Herę, to przecież 

naraziliby się na śmieszność, skoro chlubiliby się czyimś bogactwem pomijając umiejętność, 

dzięki której samo złoto okazało się jeszcze przyjemniejsze i bardziej godne czci. A my? Jeśli 

przyjmujemy, że umiejętność bycia człowiekiem nie wystarcza samej sobie za ozdobę, to czy 

nie widzimy, że robimy coś zasługującego na jeszcze większą hańbę?  

Lecz może zlekceważymy bogactwo i pogardzimy przyjemnościami zmysłowymi, ale 

pójdziemy za łaskoczącymi mile pochlebstwami, szukając gorliwie wielobarwnych 

podstępów lisiego Archilocha
58

? Lecz człowiek rozsądny niczego bardziej nie powinien 

unikać od życia ze względu na sławę i oglądania się na to, co ludziom się wydaje, zamiast 

traktowania prawdziwego poznania za wodza swojego życia. Wtedy bowiem, nawet jeśli 

będzie musiał sprzeciwić się wszystkim ludziom, stracić uznanie i znaleźć się w 

niebezpieczeństwie z powodu dobra, nic nie przywiedzie go odwrócenia się od tego, co 

poprawnie poznał. Czy powiemy, że człowiek, który tak się nie zachowuje, różni się czymś 

od tego egipskiego mędrka, który stawał się rośliną lub zwierzęciem, kiedy tylko chciał, a 

także ogniem, wodą i każdą inną rzeczą
59

? Jeśli zaś ktoś jest taki, to raz będzie wychwalał to 

co sprawiedliwe przed ludźmi, którzy to szanują, a innym razem wypowie przeciwne słowa, 

kiedy tylko zda sobie sprawę, że niesprawiedliwość cieszy się dobrą opinią, jak to jest w 

zwyczaju pochlebców. I jak mówią o kameleonie, że dopasowuje kolor do podłoża, tak samo 

taki człowiek zmienia własną opinię według przekonań ludzi będących wokół niego. 

Zarys cnoty w pismach niechrześcijańskich 

10. Na temat tych spraw lepiej nauczymy się jednak z naszych nauk, natomiast ze 

wskazówek pochodzących z zewnątrz naszkicujemy teraz jakiś zarys cnoty. Ludzie bowiem, 

                                                 
56

 Zob. DION CHRYZOSTOM, Oratio III, De regno, 1. Dion rozpoczyna swoją mowę przytaczając słowa Sokratesa o 
królu Perskim, którego filozof nie chce uznać za szczęśliwego, póki nie przekona się, że władca jest nie tylko 
bogaty, ale posiada też dobry charakter.  
57

 Dwaj rzeźbiarze atańscy z V wieku przed Chr. 
58

 Zob. PLATON, Państwo II, 365 C. 
59

 U HOMERA (Odyseja, IV, 384-386) był to bożek morski Proteusz, który jako egipski król pojawia się u HERODOTA 
w Dziejach (II,112). „Egipskim mędrkiem” nazywa Proteusza PLATON w Eutydemie (228 C). 
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którzy pilnie wyciągają korzyść ze wszystkiego, jak największe z rzek, czerpią wiele korzyści 

z różnorodnych miejsc. Sformułowanie „dokładać drobinę do drobiny” wypadałoby poecie 

odnieść raczej do jakiejkolwiek wiedzy, niż do pomnażania pieniędzy
60

. Dlatego Bias synowi, 

który wybierał się w podróż do Egiptu i pytał, co mógłby zrobić dla niego, żeby uczynić go 

jak najbardziej zadowolonym, powiedział: „Zgromadź zaopatrzenie na starość”
61

, nazywając 

„zaopatrzeniem” cnotę, ale wytyczając jej wąskie granice, bowiem zamknął zysk z niej 

płynący w granicach ludzkiego życia. Ja zaś, gdyby nawet mówiono mi o podeszłym wieku 

Tithonosa
62

, czy Arganoniosa
63

, czy też najbardziej długowiecznego z naszych, 

Metuszelacha
64

, który – jak mówią – żył tysiąc lat bez trzydziestu albo gdyby zliczono cały 

czas istniejący, od kiedy powstali ludzie, to śmiałbym się z tego jak z pomysłów dzieci mając 

wzrok utkwiony w ten wolny od starości wiek, którego kresu nikt nie może objąć umysłem, 

tak jak nie można zobaczyć końca nieśmiertelnej duszy. Na ten wiek radziłbym wam 

gromadzić zapasy, usuwając każdy kamień – jak mówi przysłowie
65

 – bo chciałbym, żebyście 

odnieśli z tego jakąś korzyść. I chodzi o to, żebyśmy nie wahali się z tego powodu, że są to 

trudne sprawy i wymagające wysiłku, ale żebyśmy pamiętając o zachęcie, że każdy powinien 

wybrać sobie życie jak najszlachetniejsze i starać się przez praktykę uczynić je przyjemnym
66

, 

podejmowali rzeczy lepsze. Wstydem byłoby przecież przepuścić obecną okazję i potem 

opłakiwać to, co minęło, gdy już nic nie pozostanie, tylko lamentować.  

Ja więc o tych rzeczach, które uważam za najlepsze, po części teraz wam 

powiedziałem, a po części będę wam doradzał przez całe życie. Wy zaś, ponieważ istnieją 

trzy rodzaje chorób, nie bądźcie podobni do człowieka nieuleczalnie chorego i nie czyńcie 

choroby dotykającej wiedzę podobną do tej, która dotyka ludzi chorujących na ciele.  

Ci bowiem, którzy trochę cierpią, sami idą do lekarzy. Ci, którzy dotknięci zostali 

cięższymi chorobami, wzywają terapeutów do siebie. Natomiast ci, którzy doszli do zupełnie 

nieuleczalnego smutku, nawet przychodzących nie przyjmują. Obyście wy tego nie 

doświadczyli teraz unikając tych, którzy posiadaj poprawne rozumienie rzeczy. 

 

                                                 
60

 Zob. HEZJOD, Prace i dni, 361-362. 
61

 Wypowiedź Biasa z Prieny, jednego siedmiu ateńskich mędrców, cytuje DIOGENES LAERTIOS (Żywoty i poglądy 
słynnych filozofów I,88), jednak bez całej anegdoty opowiedzianej przez Bazylego.  
62

 Długowieczność Tyton, syn króla trojańskiego Laomedonta, była przysłowiowa. Zob. Hymny homeryckie, 
Hymn V, 218 . 
63

 Według HERODOTA Argantonios, król Tartessos w Hiszpanii żył 120 lat (Dzieje I, 163). 
64

 Według Księgi Rodzaju (5,25-27) żył 969 lat. 
65

 Zob. Paroemiographi Graeci, I, s. 146.  
66

 PLUTARCH przypisuje to powiedzenie Pitagorejczykom. Zob. De exilio 8 (602 C). 
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