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Abstract

In this paper we will discuss the relation between the spiritual wisdom of the
desert, embodied in an exemplary manner by Abba Anthony the Great, and the Greek
ancient paideia. We divided this paper in two sections. In the first section we will point
out the theme of the spiritual guide in Late Antiquity from a double perspective: philo-
sophical and Christian. Briefly, we tried to argue that the spiritual master in ancient
philosophy was a prefiguration of the elder from early Egyptian monasticism. In the
next section we placed antique education and the wisdom of the desert within a wider
„competition” between the philosophical paideia and Christian ascesis. The thesis
which we argued in this section considers that the true sage is no longer the antique
philosopher, but elder ora abba in the Egyptian desert.

Keywords: spiritual guidance, Saint Anthony the Great, monasticism, elder,
antique philosophy.

Îndrumarea spirituală în Antichitatea cre[tină târzie: 

considera]ii generale

Tema învățătorului (didáskalos) a jucat un rol extrem de impor-
tant în Antichitatea creștină târzie. E aproape inutil să amintim
aici faptul că în tradiția greco-romană majoritatea filozofilor și-au
asumat ipostaza unor autentici maeștri spirituali în relația cu uce-
nicii lor1. 

1 Pentru mai multe detalii despre această temă, vezi Pierre Hadot, Filozofia ca
mod de viață. Convorbiri cu Jeannie Carlier și Arnold I. Davidson, traducere de Adrian
Cotora, Editura Humanitas, București, 2019; Exerciții spirituale și filosofie antică,
traducere de Pr. Constantin Jinga, Editura Sf. Nectarie, s.l., 2015; Studii de filosofie an-
tică, traducere de Pr. Constantin Jinga, Editura Sf. Nectarie, s.l., 2016; Chase Clark,
S. McGhee (eds.), Philosophy as a Way of Life: Ancients and Moderns. Essays in Honour
of P. Hadot, Wiley Blackwell, 2013 și P. Hadot, Ce este filosofia antică?, traducere de
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Însă nu despre rolul acestor maeștri spirituali vom vorbi în
secțiunea de față, ci despre o categorie aparte de învățători pe care
îi vom regăsi în spiritualitatea pustiei sub denumirea de Bătrâni
(gérontes)2.

În acest context accentuăm faptul că spre sfârșitul secolului al
III-lea și începutul secolului al IV-lea s-a produs în pustia egiptea-
nă una dintre cele mai mari revoluții din istoria creștinismului, și
anume apariția Bătrânului3. Deși funcția lui este asemănătoare cu
cea a maestrului spiritual din filozofia antică, ea nu se reduce la
aceasta pentru că avva din pustia egipteană asumă ipostaza unui
autentic părinte duhovnicesc. Altfel spus, în ciuda asemănărilor
formale dintre cele două venerabile figuri ale Antichității, între
avva și filozoful antic, așa cum o să vedem mai jos, există o dife-
rență de conținut esențială. 

2 eorge  Bondor și Claudiu Tipuriță, Editura Polirom, Iași, 1997. Pentru prestigiul
cultural al învățătorului (didáskalos) în Antichitatea creștină târzie, vezi Alessandro
Falcetta, Early Christian Teachers. The ‘Didaskaloi’ from Their Origins to the Middle of
the Second Century, Mohr Siebeck, 2020; John Wortley, An Introduction to the Desert
Fathers, Cambridge University Press, 2019; Peter Gemeinhardt, Olga Lorgeoux,
Maria Munkholt Christensen (eds.), Teachers in Late Antique Christianity, Mohr Sie-
beck, 2018; Lillian I. Larsen, Saamuel Rubenson (eds.), Monastic Education in Late
Antiquity. The Transformation of Classical Paideia, Cambridge University Press, 2018;
Paul C. Dilley, Monasteries and the Care of Souls in Late Antique Christianity. Cognition
and Discipline, Cambridge University Press, 2017; Zachary B. Smith, Philosopher-
Monks, Episcopal Authority, and the Care of the Self. The Apophthegmata Patrum in Fifth-
Century Palestine, Brepols, 2017.

2 Termenul de „Bătrân” (gr. géron) sau avva nu are nici o conotație sociologică
legată de vârstă ci, mai degrabă, el este luat aici în accepțiunea de om experimentat
din punct de vedere duhovnicesc. Pe scurt, avva din pustia egipteană este un mo-
nah caracterizat de o amplă înțelepciune duhovnicească. Pentru mai multe detalii
despre tema îndrumării spirituale în monahismul antic timpuriu, vezi John Chrys-
savgis, Vindecarea lăuntrică a omului. Arta îndrumării duhovnicești, ed. a II-a, traducere
de Luminița-Irina Niculescu, Editura Sophia, București, 2015; I. Hausherr, Paterni-
tatea și îndrumarea duhovnicească în Răsăritul creștin, traducere de M. Vladimirescu,
ed. a II-a, Editura Deisis, Sibiu, 2012; Alberto Camplani, Giovanni Filoramo (eds.),
Foundations of Power and Conflicts of Authority in Late-Antique Monasticism, Leuven,
2007; John Chryssavgis, În inima pustiei. Duhovnicia Părinților și Maicilor din deșert,
traducere de C. Făgețean, Editura Sophia, București, 2004; Graham Gould, The Desert
Fathers on Monastic Community, Clarendon Press, Oxford, 1993.

3 Cf. Guy G. Stroumsa, Barbarian Philosophy. The Religious Revolution of Early
Christianity, Mohr Siebeck, 1999 și Guy G. Stroumsa, „From Wisdom Teacher to
Spiritual Master”, în idem, The End of Sacrifice. Religious Transformations in Late An-
tiquity, The University of Chicago Press, 2009, pp. 110-128.
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Una din trăsăturile fundamentale ale avvei, poate cea mai im-
portantă, constă în faptul că el nu transmite ucenicilor săi o învă-
țătură ex cathedra, deci o cunoaștere de ordin teoretic ci, mai
degrabă, ceea ce e caracteristic pentru prestația sa e faptul că el în-
vață prin simpla sa prezență. „Într-o formulare laconică și simpli-
ficatoare, putem spune că ceea ce definește prestația unui patèr
pneumatikos nu e faptul de a comunica în mod abstract și discursiv
o doctrină, ci, mai curând, de a propune ucenicului său un mod de
asimilare vie a unei învățături.”4

E un alt fel de a spune că Bătrânul, luat în accepțiunea sa de
părinte duhovnicesc, nu se constituie ca un transmițător obiectiv al
unui adevăr elaborat, deoarece ceea ce îl definește cu adevărat e
faptul că el întrupează acest adevăr în propriul său mod de viață,
metoda sa esențială de formare constând în imitație, nu în erudiție. 

De aceea, în practica îndrumării spirituale la Părinții deșertu-
lui nu este valabil decât exemplul, experiența nemijlocită, nu dis-
cursul sau perorația intelectuală, ci simpla prezență a Bătrânului.
Altfel spus, avva din pustia egipteană e cel care îi propune în mod
tacit ucenicului său un mod de a fi și de a trăi pentru că învățătura sa nu
e codificată într-un text, ci în propria sa viață. Dintr-o apoftegmă
aflăm că un frate l-a întrebat pe avva Sisoe: „Spune-mi un cuvânt,
și el a zis: «De ce mă silești să vorbesc degeaba? Fă ceea ce vezi»”5.
În mod similar, avva Sisoe cerându-i un sfat avvei Or, acesta i-a
răspuns: „Du-te și ce vezi că fac eu, fă și tu”6.

Citind aceste apoftegme avem impresia că formularea sau dis-
cursul contează mai puțin pentru ucenicul angajat pe calea du-
hovnicească, important pentru el e faptul de a se apropia de avva,
de a intra în contact cu el și de a participa nemijlocit la prezența sa.
E ceea ce a remarcat Lucien Regnault cu privire la rolul Bătrânului
din pustia egipteană atunci când afirmă că „lucrul cel mai impor-
tant nu era cuvântul, ci practica; ucenicul învăța mult mai mult
văzându-l pe bătrân cum trăia și trăind împreună cu el, decât as-
cultând lungi discursuri”7.

4 Daniel Lemeni, „Avva, spune-mi un cuvânt!”. Dinamica îndrumării spirituale la
Părinții deșertului, Editura Doxologia, Iași, 2017, p. 85. 

5 Avva Sisoe 45, în Patericul sau Apoftegmele Părinților din Pustiu, traducere de
Cristian Bădiliță, Editura Polirom, Iași, 2007, p. 335.

6 Avva Or 7, în Patericul sau Apoftegmele Părinților din Pustiu, p. 368.
7 Lucien Regnault, Viața cotidiană a Părinților deșertului în Egiptul secolului IV,

traducere de diac. Ioan I. Ică jr, ed. a III-a, Editura Deisis, Sibiu, 2013, p. 151.
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Acest model de asimilare vie a experienței duhovnicești trans-
pare foarte clar dintr-o apoftegmă atribuită avvei Antonie: „Trei
părinți obișnuiau să meargă în fiecare an la fericitul Antonie. Doi
dintre ei îl întrebau despre gândurile lor și despre mântuirea su-
fletului. Unul tăcea și nu întreba nimic. După un timp, avva Antonie
îi zice: «Vii aici de o grămadă de vreme și nu mă întrebi niciodată
nimic». El i-a răspuns: «Îmi ajunge să te privesc, părinte»”8.

Îndrumarea spirituală din deșert poate fi definită, așadar, „ca
o metodă (gr. methodos – cale) a imersiunii, adică o cale de adâncire
a ucenicului în ambianța duhovnicească a Bătrânului”9, deoarece
prin simplul fapt de a trăi alături de avva, ucenicul se poate îmbu-
nătăți din punct de vedere duhovnicesc.

Înțelegem, prin urmare, că avem de-a face cu un mod de a fi și
de a face, nu cu unul de a perora pe teme teologice înalte, fapt pen-
tru care practica îndrumării spirituale se constituie ca o relație vie
și personală în cadrul căreia Bătrânul și ucenicul său cresc și se
dezvoltă împreună.

În opinia noastră doar prin acest filtru al relației duhovnicești
putem înțelege mai bine diferența esențială dintre un avva (patèr
pneumatikos) și un învățător (didáskalos): un părinte duhovnicesc
nu se definește niciodată ca un maestru spiritual, ca liderul spiritual
al unei școli filozofice, ci, mai degrabă, ca un inițiator al unei
transformări duhovnicești pe care el o determină în persoana uce-
nicului10. De altfel, sub raport doctrinar, avva nu comunică nimic
nou, astfel încât putem spune că el nu livrează ucenicilor săi o doc-
trină teologică, deoarece el îi ajută să facă o anumită experiență”.

În definitiv, practica paternității duhovnicești nu e o problemă
de erudiție teologică, ci una de transformare lăuntrică, deoarece
în practica îndrumării spirituale avva devine inițiatorul unei
transformări interioare în persoana ucenicului. Pe scurt, avva nu
este atât un învățător, cât mai ales un „născător”, deoarece ceea ce
prevalează la Părinții deșertului, în frunte cu avva Antonie, nu e

8  Avva Antonie 27, în Patericul sau Apoftegmele Părinților din Pustiu, p. 27.
9 Daniel Lemeni, „Avva, spune-mi un cuvânt!”. Dinamica îndrumării spirituale la

Părinții deșertului, p. 88.
10 Pe această temă a travaliului lăuntric în Antichitatea creștină târzie se poate

citi cu folos Jan Assmann, Guy Stroumsa (eds.), Transformations of the Inner Self in
Ancient Religions, Brill, 1999.
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atât o îndrumare prin anumite „tehnici” sau „exerciţii spirituale”,
cât mai ales o (re)„naştere” de ordin duhovnicesc.

De aceea, deși îndrumării spirituale îi pot fi asociate o serie de
semnificații credem că aspectul cel mai notabil al acestei practici
străvechi constă în „naşterea” duhovnicească. De fapt, această
idee a „gestaţiei” duhovniceşti relevă specificul îndrumării spiri-
tuale în tradiția pustiei egiptene. A „naște” din punct de vedere
duhovnicesc – iată esența pustiei egiptene. Așa cum a remarcat
John Chryssavgis, „adeseori ne gândim la Părinții și Maicile pus-
tiei ca la niște surse de informație faptică; mai curând ar trebui să-i
privim ca surse de formare duhovnicească. Pustia avea propriul
sistem de educație, acesta era propria școală de gândire”11.

Dintr-o cunoscută apoftegmă aflăm că un monah l-a întrebat
pe avva Antonie „cum se face că noi, din atâta învățătură și înțe-
lepciune nu avem nimic, în vreme ce acești țărani egipteni au do-
bândit sumedenie de virtuți?”, iar avva Arsenie i-a răspuns: „Noi,
din învățătura lumii nu avem nimic, în vreme ce acești țărani
egipteni și-au dobândit virtuțile din propriile lor osteneli”12. Înțe-
legem, așadar, că pustia egipteană a produs tămăduitori, nu gândi-
tori, deoarece monahii cultivau inima, nu literele. Cu alte cuvinte,
spiritualitatea pustiei încerca să vindece starea lăuntrică, nu doar
curiozitatea minții: „Un frate a venit la avva Theodor și a început
să-i vorbească despre lucruri pe care încă nu le practicase. Bătrâ-
nul îi zice: «Corabie încă n-ai găsit, bagajele încă nu le-ai încărcat,
călătoria încă n-a început, dar tu ai și ajuns la destinație. Fă întâi
lucrul și apoi vei ajunge la cele despre care vorbești»”13.
Și, într-adevăr, educația ascetică la Părinții deșertului era în

mod esențial una de natură transformațională, și nicidecum una
de ordin informațional: „În spiritualitatea deșertului știința îndru-
mării duhovnicești – arta artelor și știința științelor”, cum a fost
numită de Sf. Grigorie de Nazianz – nu e o problemă de erudiție
teologică, ci una de transformare lăuntrică, ceea ce înseamnă că
adevăratul părinte duhovnicesc nu vorbește ca un erudit, ci ca un
cunoscător (gnostikos) a cărui știință este roada unei ostenitoare

11 John Chryssavgis, În inima pustiei. Duhovnicia Părinților și Maicilor din deșert,
traducere de C. Făgețean, Editura Sophia, București, 2004, p. 126.

12 Avva Arsenie 5, în Patericul sau Apoftegmele Părinților din Pustiu, p. 55.
13 Avva Teodor de la Ferme 9, în Patericul sau Apoftegmele Părinților din Pustiu,

p. 144.



103Misiunea Bisericii în diversitatea lumii contemporane

lucrări de despătimire asupra lui însuși. Bătrânul din pustia egip-
teană ne apare în acest caz tot timpul ca un om îmbunătățit, adică
un om care prin îndelunga sa asceză s-a eliberat de propriile sale
patimi, dobândind o amplă experiență duhovnicească”14.

De aceea, e foarte important să subliniem faptul că în trecerea
de la înţelepciunea păgână la spiritualitatea creştină trebuie să
„readucem în discuţie centralitatea elementului harismatic şi, tot-
odată, să minimalizăm tradiţia intelectuală”15, deoarece îndruma-
rea spirituală de tip monahal, spre deosebire de paideia antică are
în prim plan ideea transformării lăuntrice, adică trecerea progre-
sivă a ucenicului de la starea „omului vechi” (anthropos sarkikos) la
cea a „omului nou” (anthropos pneumatikós). În acest context accen-
tuăm faptul că nu este posibilă naşterea omului nou decât prin
moartea celui vechi, iar acest proces se constituie ca un travaliu as-
cetic a cărui finalitate supremă constă pentru ucenic în dobândirea
„stării bărbatului desăvârșit”, adică a calității de „fiu”. Din mo-
ment ce Fiul lui Dumnezeu S-a întrupat, traseul spiritual al omului
nu mai admite decât un singur punct culminant: asemănarea cu
Iisus Hristos, Logosul întrupat. Avem de-a face aici cu un fel de
obstretică spirituală, adică o practică ascetică prin care avva îl „naşte”
pe Hristos în ucenicii săi. Acest proces lent și continuu se prezintă
ca o devenire (cf. expresiei „hoi kai pro” din Romani 16, 7): Deci, dacă
este cineva în Hristos, este făptură nouă; cele vechi au trecut, iată, toate
s-au făcut noi (II Corinteni 5, 17).

Strict vorbind, relaţia care ar trebui să funcţioneze între un ma-
estru şi ucenicul său nu e cea de învăţare sau îndrumare, ci, mai
ales, cea de filiaţie, deoarece ucenicul e locul unei creații teologice
prin care el e asimilat condiției de „fiu”. E un alt fel de a spune că
relaţia maestru-ucenic, centrală în orice experienţă religioasă şi fi-
lozofică, a fost asimilată în tradiţia pustiei relaţiei părinte-fiu.

14 Daniel Lemeni, Duhul a suflat în pustie. Lumea duhovnicească a Părinților deșertului,
Editura Renașterea, Cluj-Napoca, 2014, p. 30. Pentru o abordare recentă a spiritua-
lității deșertului, vezi John Wortley, An Introduction to the Desert Fathers, Cambridge
University Press, 2019; John Wortley, More Sayings of the Desert Fathers: An English
Translation and Notes, Cambridge University Press, 2019 și Darlene L. Brooks Hedstrom,
The Monastic Landscape of Late Antique Egypt: An Archaeological Reconstruction,
Cambridge University Press, 2017.

15 Guy G. Stroumsa, „From Wisdom Teacher to Spiritual Master”, în idem, The
End of Sacrifice. Religious Transformations in Late Antiquity, pp. 110-127.
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Acesta e şi motivul pentru care trebuie să vorbim la Părinţii
deşertului mai curând de paternitate spirituală decât de îndrumare,
deoarece avva din pustia egipteană asumă în mod maximal o re-
laţie parentală. Această paternitate de ordin duhovnicesc reprezintă
o mutaţie extrem de profundă în cultura şi mentalitatea antică, fi-
indcă relaţia dintre un maestru şi ucenicul său nu mai e înţeleasă
în termenii unei autorităţi strict academice sau morale ca în tradiția
greco-romană, ci, mai curând, ca o înrudire de ordin spiritual.

În spiritualitatea deșertului, relaţia maestru-ucenic din filozo-
fia antică constituie o prefigurare a relaţiei părinte-fiu duhovnicesc
din creştinism, maestrul spiritual din filozofia antică putând fi
conceput ca un fel de părinte duhovnicesc in statu nascendi. Înțele-
gem, așadar, că funcția părintelui duhovnicesc împlinește și desă-
vârșește rolul maestrului spiritual din tradiția filozofiei antice.

Despre cele două modele concurente de înțelepciune vom vorbi
mai pe larg în secțiunea următoare unde vom analiza „competiția”
dintre figura venerabilă a înțeleptului antic, întrupată în mod
exemplar de Pitagora, respectiv Bătrânul din pustia egipteană al
cărui model desvârșit îl găsim în persoana Sfântului Antonie cel
Mare.

Sfântul Antonie cel Mare [i Pitagora

În exegeza de specialitate s-au emis diverse ipoteze și explicații
cu privire la motivele care l-au determinat pe Sfântul Atanasie să
scrie Vita Antonii. Una dintre aceste ipoteze, cea mai cunsocută,
afirmă că acest best-seller teologic al Antichității târzii a fost scris
pentru a combate erezia ariană, o erezie ce luase amploare în
Egiptul secolului al IV-lea16. 

După cum știm, avva Antonie a stârnit o imensă admirație în
rândurile monahilor, el fiind perceput, prin excelență, ca modelul
și părintele lor duhovnicesc, astfel încât Sf. Atanasie prin accentu-
area relației sale de prietenie cu renumitul pustnic egiptean, a în-
cercat să-și asigure sprijinul mișcării monastice în lupta sa contra
arienilor. Pe scurt, prin dorința sa de a câștiga simpatia asceților

16 Cf. David Brakke, Athanasius and the Politics of Asceticism, Oxford University
Press, 1995, pp. 135-138.
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egipteni, Sf. Atanasie a încercat să-i angreneze pe aceștia în sprijinul
politicii sale ecleziastice.

Din această perspectivă, avva Antonie devine purtătorul de
cuvânt al ortodoxiei niceene17, adică exemplul viu al unei umanități
îndumnezeite.

În secțiunea de față ne vom concentra însă pe o altă explicație
care ar fi stat la baza scrierii acestei biografii ascetice, iar aici ne re-
ferim la intenția episcopului alexandrin de a-l prezenta pe avva
Antonie ca un model de înțelepciune duhovnicească nu numai
monahilor și creștinilor de pretutindeni, ci și păgânilor. S-a vorbit
foarte mult despre ipostaza Sf. Antonie ca model pentru monahii
și creștinii din lumea largă, însă a fost ignorată, în mod inexplica-
bil, discuția cu privire la calitatea sa de model față de elita intelec-
tuală din acea perioadă.

Spunem în mod inexplicabil pentru că însuși Sf. Atanasie pare
să sugereze că scrierea sa era adresată și păgânilor: „Drept aceea,
citiți acestea celorlalți frați, ca să afle cum trebuie să fie viața mo-
nahilor și să se convingă că Domnul și Mântuitorul nostru Iisus
Hristos slăvește pe cei ce-L slăvesc și că pe cei ce slujesc Lui până
la sfârșit nu numai că îi duce în Împărăția cerurilor, ci îi face și aici,
pe cei ce se ascund și se străduiesc să viețuiască în retragere, arătați
și vestiți pentru virtutea lor spre folosul altora. Iar de e nevoie ci-
tiți-le și păgânilor, ca și aceștia să cunoască și astfel nu numai că
Domnul nostru Iisus Hristos este Dumnezeu și Fiul lui Dumnezeu,
ci și că creștinii care Îi slujesc din inimă și cred în El în chip drept îi
dovedesc și pe draci, pe care păgânii îi socotesc zei, căci nu sunt zei;
ba îi și calcă în picioare și îi alungă, ca pe unii ce amăgesc și strică
pe oameni, în Hristos Iisus Domnul nostru”18. Prin această invita-
ție pe care episcopul alexandrin o adresează păgânilor de a imita
asceza avvei Antonie, noi credem că Sf. Atanasie a încercat să pre-
zinte înțelepciunea ascetică ca fiind superioară celei filozofice de
sorginte neo-pitagoreică, extrem de apreciată în secolul al IV-lea.

Teza pe care vrem s-o legitimăm în rândurile de mai jos are în
vedere intenția Sf. Atanasie de a oferi păgânilor o înțelepciune

17 Cf. William Harmless, Desert Christians: An Introduction to the Literature of
Monasticism, Oxford University Press, 2004.

18 Viața Sfântului Antonie, XCIII, traducere de Pr. Prof. Dr. D. Stăniloae, EIBMBOR,
București, 2010, pp. 357-358.
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alternativă celei filozofice, întrupată în mod exemplar de avva
Antonie19.

Începem prin a spune că în secolul al IV-lea tradiția neo-pita-
goreică era extrem de răspândită și influentă în rândurile clasei
cultivate, astfel încât prin instituirea Sf. Antonie în ipostaza ade-
văratului înțelept Sf. Atanasie, un episcop cult și educat, a vrut să
contracareze această influență a filozofiei neo-pitagoreice în rân-
dul elitei intelectuale păgâne. Mai mult, atașamentul împăratului
Iulian față de tradiția neo-pitagoreică, precum și sprijinul pe care
el l-a acordat filozofilor păgâni au fost motive serioase de îngrijo-
rare pentru orice episcop creștin. 

Se subînțelege că această îngrijorare se datora percepției co-
mune potrivit căreia Pitagora nu era doar un înțelept care a trăit în
secolele VI-V î.Hr, ci un model de înțelepciune extrem de apreciat
în această perioadă. De aceea, una din preocupările majore ale Sf.
Atanasie a fost aceea de a arăta că adevăratul înțelept nu mai este
filozoful din Samos (Pitagora), ci ascetul creștin din pustia egip-
teană, adică avva Antonie.

În acest sens, unii exegeți au susținut că episcopul alexandrin
ar fi preluat și adaptat modelul panegiricului antic consacrat unei
figuri legendare, aplicându-l de data aceasta eroului său din pus-
tia egipteană. 

Exemplul cel mai răsunător îl găsim la Richard Reitzenstein
care a dovedit în mod convingător că un cunoscut pasaj din Viața
Sfântului Antonie a fost împrumutat aproape cuvânt cu cuvânt din

19 Această secțiune reia și dezvoltă argumentele pe care le-am discutat în trei studii
consacrate acestei teme: „Între credință și rațiune: Viața Sfântului Antonie ca «arenă»
a dezbaterii filosofice”, în Adrian Lemeni, Diac. Adrian Sorin Mihalache, Pr. Cris-
tinel Ioja (eds.), Adevăr, cunoaștere, credință. Perspective științifice, filosofice și teologice,
Editura Basilica, Editura Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, București, 2018,
pp. 291-306; „Între deșert și agora: Sfântul Antonie cel Mare și tradiția filosofiei
antice”, în Éliane Poirot, Alexandru Ioniță (eds.), Monahismul creștin în actualitate,
Editura Andreiana, Presa Universitară Clujeană, Sibiu/Cluj-Napoca, 2017, pp. 206-227
și „Între deșert și agora. Sfântul Antonie cel Mare și remodelarea filozofiei antice
grecești”, în Studii Teologice, nr. 1, 2016, pp. 73-92. De asemenea, se poate citi cu folos
pe această temă Samuel Rubenson „Apologetics of Asceticism: The Life of Antony
and Its Political Context”, în Blake Leyerle, Robin Darling Young (eds.), Ascetic
Culture. Essays in Honor of Philip Rousseau, University of Notre Dame Press, 2013,
pp. 75-96.
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Viața lui Pitagora, scrisă de Porphyrios20. Textul la care face referire
Reitzenstein îl găsim în capitolul XIV din Viața Sfântului Antonie,
unde este descrisă scena în care avva Antonie iese din acea cetate
părăsită în care s-a nevoit timp de 20 de ani: „Deci a petrecut aproape
douăzeci de ani nevoindu-se astfel, fără să iasă și fără să fie văzut
de vreunii. Dar după aceea, dorind și voind mulți să-i urmeze în
nevoință, și venind și alți cunoscuți și forțând ușa și împingând-o,
Antonie a ieșit ca dintr-un altar în care se afla scufundat în taine și
era purtat de Dumnezeu. Atunci s-a arătat întâia oară, din clădire,
celor ce veneau la el. Iar aceia, privindu-l, s-au minunat văzând
trupul lui având aceeași înfățișare, nici umflat prin nemișcare, nici
subțiat de posturi și de lupta cu demonii. Era la fel cum îl știau și
înainte de retragere. Iar sufletul arăta aceeași curăție în purtări.
Nici închis în sine din înfrânare, nici revărsându-se din plăcere,
nici stăpânit de râs, nici copleșit de tristețe; nu s-a tulburat văzând
mulțimea, nici nu s-a veselit văzându-se primit cu bucurie de atâta
lume, ci era întreg egal cu sine, ca unul ce era călăuzit de dreapta
judecată și statornicit în ceea ce e propriu firii”21.
Și, într-adevăr, aici Sf. Atanasie pare să copieze aproape ad litte-

ram descrierea pe care o găsim în capitolul XXXV din Viața lui Pi-
tagora: „Corpul său păstra aceeași bună stare, de parcă ar fi fost
tras la sfoară, fără să fie când bolnav, când sănătos, când slab, când
gras, subțire sau umflat. La rândul său, sufletul, prin privire, arăta
mereu aceeași stare de spirit. Nici datorită plăcerii nu se lăsa în
voia expansiunii, dar nici nu era doborât de plictiseală; nu-și pu-
nea în evidență nici bucuria, nici durerea. Nimeni nu l-a văzut
vreodată râzând sau plângând”22.

O altă similaritate evidențiată de Reitzenstein se referă la faptul
că avva Antonie, după ce a ieșit din retragerea sa solitară, începe
să vindece și să alunge demonii: „Și pe mulți din cei de față care
pătimeau cu trupul i-a vindecat Domnul prin el, iar pe alții i-a scăpat

20 Cf. Richard Reitzenstein, Des Athanasius Werk über das Leen des Antonius: Ein
philopogicher Beitrag zur Geschichte des Mönchtums, Heidelberg, 1914, pp. 3-68, aici
pp. 14-18.

21 Viața Sfântului Antonie, XIV, pp. 292-293.
22 Porphyrios, Viața lui Pitagora XXXV, traducere de C.A. Piatkowski, C. Bădi-

liță și C. Gașpar, Editura Polirom, Iași, 1998, pp. 50-51.



108 Teologie [i Via]\

de demoni”23. Acest pasaj pare să fie ecoul aproape perfect al unui
paragraf din capitolul XXX al Vieții lui Pitagora: „Pitagora molco-
mea suferințele sufletului și pe cele ale trupului prin ritmuri, cântări
și incantații”24.

De asemenea, din Viața Sfântului Antonie aflăm că renumitul
ascet egiptean i-a convins pe cei care îl vizitau în pustie să „aleagă
viața monahicească”, astfel încât „s-au ivit în munți lăcașuri de
viețuire singuratică (mănăstiri) și pustia s-a umplut de monahi”25.
În mod similar, primii ucenici ai lui Pitagora s-au stabilit într-o co-
munitate călăuzită de principiile filozofiei sale: „În așa măsură
fermeca publicul care-l asculta încât, după spusele lui Nicomachos,
numai după o singură conferință ținută cu prilejul debarcării sale
în Italia a câștigat prin vorbele sale meșteșugite atenția a mai mult
de două mii de auditori. Împreună cu soțiile și copiii lor, bărbații
ctitoriră o imensă sală pentru reuniuni... De la Pitagora, ei primiră
legi și norme de viață, întocmai unor precepte divine”26. Singura
deosebire între cele două biografii ar fi că termenul koinóbion din
Viața lui Pitagora a fost înlocuit în Viața Sfântului Antonie cu cel de
monastérion.

Pe lângă asemănările evocate mai sus, o parcurgere în paralel
a celor două biografii pare să confirme această ipoteză de lucru a
lui Richard Reitzenstein, potrivit căreia Sf. Atanasie s-ar fi inspirat
în biografia sa ascetică consacrată avvei Antonie din Viața lui Pita-
gora. Astfel, atât Sf. Antonie, cât și Pitagora și-au pierdut părinții
încă din tinerețe, amândoi au renunțat la averile lor, retrăgându-se
din lume la vârsta de 18 sau 20 de ani, în fine, ambii au căutat să do-
bândească înțelepciunea, unul mergând în pustie (avva Antonie),
iar celălalt în Egipt (Pitagora)27. 

Toate aceste similarități l-au determinat pe Reitzenstein să
afirme că Viața Sfântului Antonie reprezintă o „versiune creștină” a
Vieții lui Pitagora. Cu toate acestea, Richard Reitzenstein pare să nu
fi observat că, în ciuda asemănărilor, există anumite deosebiri des-
tul de evidente între cei doi înțelepți ai Antichității.

23 Viața Sfântului Antonie, XIV, p. 293.
24 Porphyrios, Viața lui Pitagora, p. 49.
25 Viața Sfântului Antonie, XIV, p. 293.
26 Porphyrios, Viața lui Pitagora XX, p. 45.
27 Pentru toate aceste similarități ale traseului lor biografic, vezi Viața Sfântului

Antonie I-III, respectiv Viața lui Pitagora I-XII.
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De pildă, spre deosebire de Pitagora, care a primit o educație
aleasă, tânărul Antonie a refuzat să meargă la școală28. De asemenea, o
altă discrepanță care transpare din viețile celor doi protagoniști
constă în faptul că Pitagora, în dorința lui imensă de a cunoaște,
călătorește până în Egipt29, în timp ce avva Antonie îi ridiculizează
pe filozofii greci care trec marea pentru a obține înțelepciune, o în-
țelepciune pe care ei ar putea s-o descopere înlăuntrul lor30. 

În fine, un alt aspect care pune în discuție interpretarea lui R.
Reitzenstein este dificultatea de a interpreta luptele Sfântului An-
tonie cu diavolii, pe care ascetul îi vede ca fiind reprezentanții tradi-
ției antice păgâne31. De altfel, știm foarte bine că pentru Sf. Atanasie
luptele creștinilor cu demonii fac parte din polemica pe care acesta
a angajat-o cu tradiția greco-romană32. În acest caz, avva Antonie
devine prototipul, prin excelență, al monahului angajat în lupta sa
dramatică cu aceste puteri malefice33.

Înțelegem, prin urmare, că victoriile Sfântului Antonie asupra
demonilor sunt în mod clar destinate să marcheze victoria crești-
nismului asupra păgânismului. Să ne aducem aminte că atunci
când avva Antonie discută cu interlocutorii săi păgâni, replica sa

28 Cf. Viața Cuviosului Părintelui nostru Antonie II, pp. 279-280.
29 Cf. Viața Cuviosului Părintelui nostru Antonie I și Porphyrios, Viața lui Pitagora I-VIII.
30 Cf. Viața Cuviosului Părintelui nostru Antonie XX și Porphyrios, Viața lui Pita-

gora XII.
31 Cf. Viața Cuviosului Părintelui nostru Antonie XXXIII, pp. 315-316.
32 Cf. Sfântul Atanasie, „Tratat despre Întruparea Cuvântului”, în idem, Cuvânt

împotriva elinilor. Tratat despre Întruparea Cuvântului. Trei cuvinte împotriva arienilor,
traducere de Pr. Prof. Dr. D. Stăniloae, EIBMBOR, București, 2010, pp. 131-230. În
De Incarnatione, Sf. Atanasie îi vede pe diavoli ca pe niște „idoli” ai Antichității greco-
romane pe care creștinii, în special monahii sunt chemați să-i distrugă. În acest sens,
se poate citi cu folos Dag Øistein Endsjø, Primordial Landscapes, Incorruptible Bodies.
Desert Asceticism and the Christian Appropriation of Greek Ideas on Geography, Bodies,
and Immortality, Peter Lang, 2007.

33 Pentru demonologia ascetică, vezi mai ales Eva Elm, Nicole Hartmann (eds.),
Demons in Late Antiquity: Their Perception and Transformation in Different Literary
Genres, Walter de Gruyter, 2020; Nienke Vos, Willemien Otten (eds.), Demons and
the Devil in Ancient and Medieval Christianity, Brill, 2011; Sophie Sawicka-Sykes,
„Demonic Anti-Music and Spiritual Disorder in the Life of Antony” și Sophie
Lunn-Rockliffe, „Over-Eating Demoniacs in Late Antique Hagiography”, în Siam
Bhayro (ed.), Demons and Illness from Antiquity to the Early-Modern Period, Brill,
2017, pp. 192-214, respectiv pp. 215-234; David Brakke, Demons and the Making of
the Monk. Spiritual Combat in Early Christianity, Harvard University Press, 2006.
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pune accentul pe identitatea și calitatea sa de creștin: „Au venit
odată la el doi filozofi, socotind că-l pot încerca. Și, cunoscând pe
oameni după față, ieșindu-le înainte, le-a zis printr-un tâlmaci:
Pentru ce v-ați ostenit atâta, voi, filozofilor, să veniți la un om prost?
Iar aceia zicând că nu e prost, ci foarte înțelept, el le-a răspuns: Dacă
ați venit la un prost, v-ați ostenit în zadar; iar de socotiți că sunt în-
țelept, faceți-vă ca mine. Căci se cuvine să se urmeze cele bune.
Dacă aș fi venit eu la voi, aș fi urmat pilda voastră; dar dacă voi ați
venit la mine, faceți-vă ca mine. Iar eu sunt creștin. Aceia, minunân-
du-se au plecat. Căci vedeau că și demonii se temeau de Antonie”34.

Înțelegem, așadar, că între paideia antică și asceza creștină se
instituie o relație de „competiție”, competiție câștigată de ascetul
creștin în dauna filozofilor păgâni. Fără a intra în prea multe detalii
vom spune doar că la avva Antonie, și prin extrapolare la toți mo-
nahii, nu mai apare ideea contemplației, ci mai degrabă doctrina
niceeană a îndumnezeirii. În spiritualitatea deșertului există o re-
lație indisolubilă între askesis și theosis, relație care transpare foarte
clar de pe fața luminoasă a ascetului. Și, într-adevăr, la Părinții de-
șertului lumina nu este doar o metaforă, ci o realitate extrem de
vizibilă care transpare de pe chipurile lor. Într-un cuvânt, fața as-
cetului era dovada cea mai clară a desăvârșirii sale lăuntrice. Am
văzut mai sus cum pentru ucenicul angajat în viața duhovnicească
Bătrânul se reduce, pur și simplu, la o față de contemplat: „Îmi ajunge
să te privesc, părinte”35.

De aceea, nu întâmplător faţa a rămas, pentru Sfântul Atanasie,
locul geometric al virtuţilor ascetice, o metonimie vizuală pentru
asceza desăvârșită a avvei Antonie. De pildă, atunci când descrie
pregătirea sfântului pentru moarte, episcopul alexandrin subliniază
îndeaproape legătura dintre progresul sufletului și trăsăturile sale
faciale: „Căci fiindu-i sufletul netulburat, netulburate îi erau și
simţurile din afară. Și bucuria sufletului se vedea și în seninătatea
feţei”36, iar în momentul premergător morții sale „fața sa era plină
de bucurie”37.

34 Viața Cuviosului Părintelui nostru Antonie LXX, p. 340.
35 Avva Antonie 27, în Patericul sau Apoftegmele Părinților din Pustiu, p. 50.
36 Sfântul Atanasie cel Mare, Viaţa cuviosului părintelui nostru Antonie LXVI, p. 337.
37 Sfântul Atanasie cel Mare, Viaţa cuviosului părintelui nostru Antonie XCI, p. 356.
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În Apophthegmata Patrum trăsăturile luminoase ale feței asce-
tice reprezintă un topos comun: de pildă, chipul avvei Silvan stră-
lucea ca un înger38, iar despre avva Pambo ni se spune că avea o
asemenea slavă, „încât nimeni nu se putea uita la faţa sa din pricina
strălucirii ei”39. 

În lumina consideraţiilor de mai sus, putem spune că faţa strălu-
citoare și luminoasă a Bătrânului evocă un set mai larg de asociaţii,
dintre care cea mai importantă e cea dintre asceză și îndumnezeire.
E un alt fel de a spune că prin lumina angelică ce transpare de pe
faţa ascetului, Părinţii pustiei ne arată că ceva ceresc se petrece până
și cu trupul.

În acord cu întreaga spiritualitate ascetică răsăriteană, Părinții
deșertului au arătat că asceza este nu o luptă împotriva trupului,
ci una pentru trup, iar în acest sens Vita Antonii reprezintă o măr-
turie extrem de elocventă: la vârsta senectuţii avva Antonie „avea
ochii limpezi și întregi și vedea bine. Nu-i căzuse nici un dinte, ci
doar pe lângă gingii îi erau tociţi de bătrâneţea înaintată. Rămăsese
cu picioarele și mâinile tefere și arăta mai neveștejit și mai viguros
decât toţi cei ce se folosesc de multe feluri de mâncare, de băi și de
veșminte felurite”40.

De altfel, scopul oricărei asceze e acela de „a ucide carnea pentru
a dobândi trupul” (S. Bulgakov), o axiomă duhovnicească pe care
avva Pimen o ilustrează foarte bine atunci când spune: „noi n-am
învățat să ne ucidem trupurile, ci patimile”41.

Toate aceste apoftegme patericale surprind această fizionomie
a trupului eshatologic prin care Părinții deșertului par să „respire
aerul Învierii încă de aici” (Sfântul Isaac Sirul) de pe pământ. Slava
care strălucea de pe fața avvei Pimen încât nimeni nu se putea uita
la ea din pricina strălucirii sau fața plină de bucurie a Sf. Antonie
în momentul premergător morții sale evocă slava veșnică care
strălucește pe chipurile sfinților încă din această lume. 

În lumina acestor considerații înțelegem că mesajul esențial pe
care episcopul alexandrin a vrut să-l transmită atunci când a scris
Vita Antonii avea în vedere și faptul că avva Antonie, spre deosebire

38 Cf. Avva Silvan 12, în Patericul sau Apoftegmele Părinților din Pustiu, p. 340.
39 Cf. Avva Pambo 1, în Patericul sau Apoftegmele Părinților din Pustiu, p. 301. 
40 Viaţa cuviosului părintelui nostru Antonie XCII, p. 357.
41 Avva Pimen 184, în Patericul sau Apoftegmele Părinților din Pustiu, p. 298.
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de Pitagora perceput ca un theios aner, exprimă „starea bărbatului
desăvârșit” sau „măsura deplinătății lui Hristos” (cf. Efeseni 4, 13).

Cu alte cuvinte, în ipostaza sa de om înduhovnicit, adevăratul
„iubitor de înțelepciune” nu mai e Pitagora, ci avva Antonie, pentru
că el a realizat prin asceza sa ceea ce înțeleptul din Samos n-a reu-
șit prin toată filozofia sa.

Astfel, deși argumentele invocate de Richard Reitzenstein par
să-i dea dreptate, noi credem că intenția Sf. Atanasie a fost aceea
de a-l prezenta pe Sf. Antonie nu ca pe un fel de „Pitagora” în va-
riantă creștină ci, mai degrabă, ca pe un model alternativ și concu-
rent la paideia antică păgână: „prin identificarea Avvei Antonie cu
imaginea înțeleptului, Sfântul Atanasie a vrut să arate irelevanța
rațiunii filosofice în ceea ce privește dobândirea unei vieți sfinte și
evlavioase. E un alt fel de a spune că, începând cu secolul al IV-lea,
educația ascetică a început să se constituie ca o alternativă mai
bună la modelul educațional al filosofiei antice”42. 

E ca și cum ar fi vrut să spună că asceza ca mod de viață repre-
zintă o alternativă superioară la paideia antică, astfel încât toți cei
interesați de dobândirea unei înțelepciuni superioare trebuie mai
degrabă să-i frecventeze pe asceții din pustie decât pe filozofii
neo-pitagoreici din cetate. 

Sfântul Antonie cel Mare devine modelul optim pentru atin-
gerea unei vieți desăvârșite atât pentru creștini, cât și pentru elita
intelectuală păgână din Egiptul antic târziu. Acesta e motivul pen-
tru care rolul filozofului antic din Antichitatea creștină târzie a fost
preluat și substituit de ascetul creștin. Prin această înlocuire „Sfân-
tul Atanasie cel Mare devine vestitorul unei noi ordini, a unei noi
realități, și anume o realitate în care chilia sau pustia ascetului a
detronat în mod decisiv agora filosofului antic”43.

42 Daniel Lemeni, „Între credință și rațiune: Viața Sfântului Antonie ca «arenă» a
dezbaterii filosofice”, Adrian Lemeni, Diac. Adrian Sorin Mihalache, Pr. Cristinel
Ioja (eds.), Adevăr, cunoaștere, credință. Perspective științifice, filosofice și teologice, Edi-
tura Basilica, Editura Universității „Aurel Vlaicu”, București, 2018, p. 292.

43 Daniel Lemeni, „Între credință și rațiune: Viața Sfântului Antonie ca «arenă» a
dezbaterii filosofice”, în Adrian Lemeni, Diac. Adrian Sorin Mihalache, Pr. Cristinel
Ioja (eds.), Adevăr, cunoaștere, credință. Perspective științifice, filosofice și teologice, p. 306.
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