
128 Teologie [i Via]\

MONAHI, EPISCOPI {I CONCEPTUL DE 

AUTORITATE ÎN SPIRITUALITATEA DE{ERTULUI

Lect. univ. dr. Daniel LEMENI, 
Facultatea de Litere, Istorie și Teologie, Universitatea de Vest, Timișoara

Abstract

This paper explores the theme of the authority in the spirituality of the desert.
More exactly, we will analyze the relationship between ascetic authority and ecclesiastical
authority as it appears in desert monasticism. We divide this paper into two sections.
Section one explores the relationships between ascetics and bishops in monastic literature.
If asceticism is a sign of the spiritual status of the monk, ordination represents a locus
of ecclesiastical authority (bishops and priests). Several examples from ascetic literature
reveal a significant tension between the two sphere of authority. Examining each of
these spheres we will understand that this tension generated a fluid and ambiguous
relationship between ascetics and bishops in early ascetic tradition. Finally, we will
promote a vision based on cooperation between monks and bishops. Section two examines
the relationship between ascetic clothing and spiritual authority. Clothing was a visible
marker of spiritual authority in late monasticism. In this sense, the most known example is
Life of Antony, a popular and influential text in Late Antiquity. Focusing on the
Antony’s mantle, this section argues that the monk’s clothing was a symbol of wisdom
and ascetic authority. Building upon this premise, my purpose is to examine how the
monk’s mantle participated in discourse concerning spiritual authority in late ascetic
tradition. With this paper, we hope to bring out the complexity of the theme of spiritual
authority and to demonstrate the major importance of this theme for early monasticism.

Keywords: spiritual authority, monks, bishops, desert asceticism, Late Antiquity.

Autoritate ascetică [i autoritate ecleziastică 

în tradi]ia ascetică timpurie

În Antichitatea creștină târzie au coexistat două tipuri de au-
toritate spirituală: autoritatea ascetică, specifică monahilor, și au-
toritatea ierarhică sau ecleziastică reprezentată de episcopi. După
cum știm, în această perioadă asceții nu se aflau sub controlul autori-
tății episcopale, ei constituindu-se ca un pol independent față de
ierarhia ecleziastică, astfel încât între cele două tipuri de autorități
s-au stabilit relații destul de ambigue și fluctuante.
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Înainte de a vedea felul în care au interacționat episcopii și
monahii în această perioadă trebuie făcută o precizare de ordin
semantic cu privire la termenul de autoritate spirituală. În primul
rând trebuie spus că sursa autorității spirituale e una singura, și
anume posesia Duhului Sfânt, ceea ce înseamnă că atât monahii,
cât și episcopii sunt purtătorii acestei autorități deoarece ambii
sunt „purtători-de-Duh” (pneumatophoroi). Însă, dacă autoritatea
spirituală a episcopilor se întemeiază pe succesiunea lor apostoli-
că, cea a monahilor rezidă în asceza lor, motiv pentru care ea a
mai fost numită autoritate ascetică sau harismatică1. Ne grăbim să
adăugăm faptul că între cele două tipuri de autoritate nu se poate
vorbi de o opoziție radicală și absolută pentru că episcopii pot
practica o asceză extrem de austeră, iar monahii pot fi la rândul
lor hirotoniți în treapta preoției. 

De aceea, în secțiunea de față vom încerca să evidențiem spe-
cificul fiecărei autorități în parte, dar și felul în care ele au interac-
ționat în Antichitatea creștină târzie.

Cu privire la autoritatea ascetică vom spune că ea derivă de la
chiar numele ei, askesis care înseamnă „practică” sau „exercițiu”.

1 Noi preferăm expresia de „autoritate ascetică” în dauna celei de „autoritate
harismatică” fiindcă aceasta din urmă a dobândit o semnificație aparte în influenta
teorie a harismei pe care a dezvoltat-o Max Weber. Pe scurt, Weber afirmă că harisma
se opune instituției, ea fiind situată la polul opus al autorității instituționale. În
acest sens, relația dintre monahism și ierarhia ecleziastică reprezintă o exemplificare
a eternului conflict weberian dintre harismă și instituție. În opinia noastră această
dihotomie nu trebuie absolutizată fiindcă în Antichitatea creștină târzie, așa cum o să
vedem mai jos, cele două tipuri de autoritate nu se opun în mod radical, ele putân-
du-se armoniza reciproc. Pentru cea mai bună lucrare care tratează acest subiect, vezi
Claudia Rapp, Holy Bishops in Late Antiquity. The Nature of Christian Leadership in an
Age of Transformation, University of California Press, 2005. Pentru o abordare mai
generală a temei, vezi Carmen Angela Cvetković, Peter Gemeinhardt (eds.), Episcopal
Networks in Late Antiquity: Connection and Communication Across Boundaries, Walter de
Gruyter, 2019; Renate Dekker, Episcopal Networks and Authority in Late Antique
Egypt: Bishops of the Theban Region at Work, Orientalia Lovaniensia Analecta, Peeters,
2018; Rafat Kosiński, Holiness and Power: Constantinopolitan Holy Men and Authority in
5th Century, Walter de Gruyter, 2016; Andrea Sterk, Renunțând la lume dar totuși con-
ducând Biserica. Monahul-episcop în Antichitatea târzie, traducere de Dragoș Dâscă,
Editura Ecclesiast, Sibiu, 2012; Philip Rousseau, Ascetics, Authority, and the Church in
the Age of Jerome and Cassian, second edition, University of Notre Dame Press, 2010;
Alberto Camplani, Giovanni Filoramo (eds.), Foundations of Power and Conflicts of
Authority in Late-Antique Monasticism, Orientalia Lovaniensia Analecta, Peeters, 2007.
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Ea își are izvorul în eforturile personale pe care ascetul sau viețu-
itorul deșertului le depune în consolidarea unui mod de viață ascetic.
Această autoritate este posibilă tuturor fiindcă oricine alege să se
consacre unui mod auster de viață poate dobândi această putere
sau forță duhovnicească. 

Înțelegem, prin urmare, că autoritatea de tip ascetic apare ca
rezultat al unei asceze mai îndelungate, criteriul esențial al acesteia
fiind experiența duhovnicească. În această ambianță a experienței
duhovnicești credem că trebuie situată autoritatea ascetică și aceasta
este, totodată, teza pe care vom încerca s-o argumentăm în această
secțiune.

Întâi de toate trebuie spus că monahul (avva) din pustia egip-
teană se definește ca un om duhovnicesc (anthropos pneumatikos)
caracterizat de o amplă înțelepciune obținută în urma unei asceze de
lungă durată. Altfel spus, el e înzestrat cu o serie de harisme duhov-
nicești în virtutea cărora își asumă rolul de părinte duhovnicesc2.

Avem de-a face aici cu un context în care autoritatea e mai mult
personală și mai puțin instituțională, ceea ce înseamnă că Bătrânul
din pustie e o autoritate care se propune și nu una care se impune.
O apoftegmă patericală ilustrează foarte bine această dimensiune
ascetică, simplă și tonifiantă a spiritualității deșertului: un tânăr
ascet l-a întrebat pe avva Pimen: „«Câțiva frați locuiesc cu mine; vrei
să le poruncesc?» Bătrânul îi zice: «Nu, fă tu întâi ce au ei de făcut și,
dacă ei vor să trăiască, vor vedea și vor face și ei». Fratele îi zice: «Pă-
rinte, dar ei vor să le poruncesc». Bătrânul zice: «Nu, fii pentru ei
pildă, nu legiuitor»”3. Tot din Apophtegmata Patrum aflăm că atunci
când avva Isaac îi spune avvei Teodor: „«avva, fratele a venit la
sfinţia ta ca să tragă folos. De ce nu-i spui ce să facă?», Bătrânul i-a

2 Pentru o abordare mai recentă a paternității duhovnicești în monahismul tim-
puriu, vezi Nienke Vos, „’Father, Give Me a Word’: Transforming Traditions and
Spiritual Direction in Early Christian Monasticism”, în Nienke Vos, Albert C. Geljon
(eds.), Rituals in Early Christianity: New Perspectives on Tradition and Transformation,
Leiden, Brill, 2021, pp. 221-258; Paul C. Dilley, Mănăstirile și viața duhovnicească în
Antichitatea târzie: cunoaștere și practică, Editura Doxologia, Iași, 2021; Zachary B. Smith,
Philosopher-Monks, Episcopal Authority, and the Care of the Self: The Apophthegmata
Patrum in Fifth-Century Palestine, Brepols, 2017 și Maria Hämmerli, „Spiritual Direction
in Orthodox Monasticism: The Elder Beyond Weber’s Theory of Charisma”, în Isabelle
Jonveaux, Enzo Pace, Stefania Palmisano (eds.), Sociology and Monasticism: Between
Innovation and Tradition, Leiden, Brill, 2014, pp. 150-168.

3 Avva Pimen 174, în Patericul sau Apoftegmele Părinților din Pustiu, p. 295. 
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răspuns: «Dar ce, sunt eu chinoviarh ca să-i poruncesc? Până acum
nu i-am zis nimic, dar dacă vrea, să facă şi el ce vede că fac eu»”4.

Autoritatea rezidă, așadar, în prestigiul personal al Bătrânului,
un prestigiu conferit de harismele sale, dintre care cea mai impor-
tantă rămâne cea a discernământului spiritual5. Înțelegem, așadar,
că adjectivul pneumatikós e modul cel mai potrivit de a defini auto-
ritatea Bătrânului în spiritualitatea deșertului. Pe scurt, paternitatea
duhovnicească din pustia egipteană rezidă în această dimensiune
harismatică a avvei. Și, într-adevăr, Bătrânul din pustie e un om
înzestrat cu mai multe harisme duhovnicești în virtutea cărora el
își asumă rolul de părinte spiritual. E important să subliniem faptul
că pe drumul maturizării duhovnicești între avva și ucenicul său
se instituie o relație vie și personală în care cei doi interlocutori
cresc și se dezvoltă împreună6.

Spuneam mai sus că autoritatea Bătrânului rezidă în exemplul
său personal, deoarece el nu-și formează ucenicul impunându-i
anumite reguli sau pedepse ci, mai curând, oferindu-i sfaturi și în-
drumare prin propriul său fel de a fi. În acest context e important
să precizăm faptul că avva se raportează în mod flexibil la datele
particulare ale fiecărui ucenic în parte. Această flexibilitate relevă
o atitudine prin care Bătrânul se raportează în mod diferit la ucenicii
săi pentru că aceeași întrebare pretinde răspunsuri diferite. O cu-
noscută apoftegmă a avvei Pimen ilustrează foarte bine această
trăsătură a Bătrânului din pustia egipteană: „Un frate a venit la avva
Pimen şi-i zice: «Îmi semăn ogorul şi dau din el pomană». Bătrânul îi
zice: «Bine faci». Fratele s-a dus cu mare osârdie şi a sporit în facerea
de bine. Avva Anub a auzit povestea şi-l întreabă pe avva Pimen:
«Nu te temi de Dumnezeu să spui asemenea vorbe fratelui?» Bă-
trânul a tăcut, iar după două zile trimite după frate şi-i zice de faţă cu
Anub: «Ce mi-ai spus mai deunăzi, că aveam gândul la altceva?»

4 Avva Isaac, preotul de la Chilii 2, în Patericul sau Apoftegmele Părinților din Pustiu,
p. 177.

5 Pentru o abordare aproape exhaustivă a discernământului în tradiția ascetică
timpurie, vezi Antony D. Rich, Discernment in the Desert Fathers. Diakrisis in the Life
and Thought of Early Egyptian Monasticism, Wipf and Stock, 2007.

6 Pentru reflecții utile despre paideia monastică, vezi John Wortley, An Introduction
to the Desert Fathers, Cambridge University Press, 2019; Inbar Graiver, Asceticism of
the Mind: Forms of Attention and Self-Transformation in Late Antique Monasticism,
Pontifical Institute of Medieval Studies, 2018 și Lillian I. Larsen, Samuel Rubenson
(eds.), Monastic Education in Late Antiquity: The Transformation of Classical Paideia,
Cambridge University Press, 2017.
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Fratele îi zice: «Am spus că îmi semăn ogorul şi dau din el de pomană».
Avva Pimen i-a zis: «Eu am crezut că vorbeşti despre fratele tău
mirean. Dacă tu faci asta, află că nu este treabă de călugăr». Auzind
fratele s-a întristat şi a zis: «Dar nu ştiu să fac altceva şi nu pot să
rămân cu ogorul nesemănat». După ce a plecat, avva Anub s-a plecat
înaintea avvei Pimen şi i-a zis: «Iartă-mă!» Avva Pimen i-a răs-
puns: «Am ştiut de la început că nu e treabă de călugăr, dar am vor-
bit după cugetul lui, îmboldindu-l să se ostenească întru milostenie.
Acum va face acelaşi lucru, dar plin de supărare»”7. Pe scurt, avva
din pustie nu vrea să instituie respectul pentru o anumită lege sau
regulă fiindcă „în arsenalul luptei duhovnicești există arme care
nu sunt potrivite tuturor combatanților”8.

Astfel, în contrast cu tendinţa ulterioară din creștinismul bi-
zantin de a formaliza relația de îndrumare spirituală, reducând-o
la actul instituţional de spovedanie sau mărturisire în faţa preotului
sau episcopului, îndrumarea de tip monastic era mult mai flexibilă
şi ea era trăită de către ucenic în relaţia sa discretă și personală cu
Bătrânul său.

Vorbim în acest caz de un anumit tip de „spovedanie monastică”
în cadrul căreia mărturisirea ucenicului era centrată nu pe păcate,
ci pe logismoi, el fiind chemat să-și dezvăluie gândurile părintelui
său. Acest tip de „spovedanie” nu implică nici un aspect sacramental
sau instituțional, astfel încât putem spune că dacă preotului-duhov-
nic îi mărturisim păcatele în vederea obţinerii dezlegării, în pustia
egipteană ucenicul îi dezvăluie, mai degrabă, Bătrânului său do-
rinţele şi gândurile (logismoi) sale cele mai intime în vederea obţinerii
unui cuvânt de mântuire.

Așa cum a remarcat Mitropolitul Kallistos Ware, „această desco-
perire a gândurilor e mai mult decât o mărturisire a păcatelor, în-
trucât începătorul relatează și idei, și imbolduri care, la prima
vedere, par nevinovate, dar în care părintele său duhovnicesc poate
discerne deja prezente pericole ascunse sau etape importante. În
vreme ce mărturisirea e retrospectivă, ocupându-se de păcatele
care au fost deja săvârșite, dezvăluirea gândurilor are o funcție
profilactică, întrucât dezgolește gândurile noastre, înainte ca ele
să ne conducă la păcat, luându-le astfel puterea de a ne vătăma.
Scopul arătării gândurilor nu e o asigurare juridică prin iertarea

7 Avva Pimen 22, în: Patericul sau Apoftegmele Părinților din Pustiu, p. 269.
8 Irénée Hausherr, Paternitatea și îndrumarea duhovnicească în Răsăritul creștin,

ed. a II-a, traducere de M. Vladimirescu, Editura Deisis, Sibiu, 2012, p. 33.
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greșelilor, ci cunoașterea de noi înșine, pentru ca fiecare să se
vadă pe sine însuși așa cum este”9.

Din această perspectivă, avva sau Bătrânul din pustia egipteană
ilustrează mai degrabă tipul părintelui spiritual decât pe cel al preo-
tului-duhovnic, ceea ce înseamnă că în spiritualitatea deșertului ar
trebui să vorbim de o paternitate harismatică a Bătrânului care se des-
făşoară, în mod independent, de cadrul instituţional al Bisericii. În
acest sens, admitem împreună cu Părintele Mitropolit Kallistos Ware
faptul că „deși Taina Spovedaniei e, cu siguranță, un prilej adecvat de
îndrumare duhovnicească, totuși funcția «bătrânului» nu se identifică
cu aceea a duhovnicului. «Bătrânul» sfătuiește nu numai la Spove-
danie, ci și în multe alte imprejurari. E adevărat că, în vreme ce
duhovnicul trebuie să fie întotdeauna preot, «bătrânul» poate să
fie și un simplu monah, care nu este preot, sau o simplă monahie,
un simplu laic sau laică; fiindcă în tradiția ortodoxă există părinți
duhovnicești și maici duhovnicești. Funcția «bătrânului» e mai
profundă, întrucât numai puțini duhovnici ar îndrăzni să vorbească
cu autoritatea și discernământul unui «bătrân» îmbunătățit”10. 

Accentuăm în acest context faptul că autoritatea episcopilor sau
cea a preoților, ca succesori ai apostolilor, rezidă în puterea lor „de-a
lega şi dezlega păcatele”, în timp ce monahul din pustie își exercită
autoritatea în virtutea harismelor sale duhovnicești. E foarte im-
portant să înțelegem însă cele două practici nu în termenii unei
„concurențe” între două modele de îndrumare duhovnicească, ci
mai degrabă în sensul exercitării lor în propriul lor domeniu de
aplicabilitate. 

Pe scurt, există două tipuri de paternitate care se exercită în
sfere diferite: pe de o parte, avem o paternitate „funcțională” sau
„instituțională”, care se realizează prin intermediul Sfintei Taine a
Spovedaniei, aceasta fiind centrată pe „dezlegarea de păcate”, iar
pe de altă parte, avem paternitatea Bătrânului de tip non-sacra-
mental, pe care acesta o exercită în cadrul acelei relații vii și personale
cu ucenicul său, o paternitate în cadrul căreia ucenicul manifestă
o deschidere a inimii față de părintele său. Prin urmare, spovedania

9 Kallistos Ware, „Paternitatea spirituală în Ortodoxie”, în I. Hausherr, Paternita-
tea și îndrumarea duhovnicească în Răsăritul creștin, ed. cit., pp. 14-15. Pentru o abordare
mai generală a pocăinței în Antichitatea târzie, vezi Alexis Torrance, Pocăința în Anti-
chitatea târzie. Asceza la Părinții răsăriteni și organizarea vieții creștine (cca 400-650 d.Hr),
traducere de Dragoș Dâscă, Editura Doxologia, Iași, 2014.

10 Kallistos Ware, „Paternitatea spirituală în Ortodoxie”, pp. 6-7.
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ca act de mărturisire a păcatelor în urma căreia penitentul primește
un canon (epitimia) nu epuizează conținutul conceptului de pocăință
în Antichitatea creștină târzie. Înțelegem, așadar, că ceea ce con-
tează cel mai mult în spiritualitatea deșertului nu sunt regulile, ci
persoana în aspectul concret al vieții sale.

În acest context accentuăm faptul că autoritatea unui avvă nu
rezidă nicidecum în hirotonie, ci în sfințenia sa. De altfel, așa cum
știm, majoritatea asceților din pustia egipteană nu erau preoți ci sim-
pli mireni, însuși avva Antonie, „părintele monahilor”, fiind un
exemplu elocvent în acest sens. Mai mult, Paladie ne informează
că dintre cei cinci mii de asceți care trăiau în pustia Sketis-ului
doar opt erau preoți11. Prin urmare, avva din pustia egipteană ră-
mâne o figură „non-instituționalizabilă” deoarece autoritatea sa nu
e conferită printr-un act formal al ierarhiei oficiale. E un alt fel de
a spune că autoritatea spirituală nu a fost niciodată un monopol
deţinut de câţiva aleşi (cf. Efeseni 4, 11-12), fie ei episcopi sau clerici
de rând, deoarece harul Duhului Sfânt nu se revarsă doar asupra
ierarhiei bisericeşti, ci asupra tuturor oamenilor (cf. 1 Corinteni
12, 28-30; 1 Tesaloniceni 5, 19-20). 

De aici derivă două criterii cu privire la conceptul de autoritate
spirituală: pe de o parte, avem criteriul „succesiunii apostolice”
pe care se întemeiază autoritatea clerului hirotonit, iar pe de altă
parte avem criteriul sfințeniei personale a monahului. Acest lucru
transpare foarte clar din Viața Sfântului Antonie, unde Sfântul Ata-
nasie ne arată că deși forța duhovnicească a Sfântului Antonie pro-
vine din îndelunga sa asceză, autorul ecleziastic ne sugerează că
de fapt adevărata autoritate rezidă în hirotonie: de pildă, în timpul
călătoriei la Alexandria, avva Antonie îi învaţă pe locuitorii de
aici cu aprobarea episcopilor: „Şi minţind odată nişte arieni că el
cugetă aceleaşi ca ei, s-a supărat şi s-a mâniat împotriva lor. Apoi,
rugat de episcopi şi de toţi fraţii, a coborât din munte şi venind în
Alexandria, i-a dat pe faţă în predici pe arieni, spunând că erezia
lor e cea mai rea şi înainte-mergătoarea lui Antihrist”12.

Cu alte cuvinte, acest pasaj confirmă experienţa ascetică a avvei
ca sursă legitimă a autorităţii sale însă în altă parte se pare că epis-
copul exploatează această experienţă într-un mod care îl subordo-
nează pe avva Antonie (şi prin extrapolare pe toţi asceţii) clerului. 

11 Cf. Paladie, Istoria lausiacă, traducere de Pr. prof. dr. D. Stăniloae, EIBMBOR,
București, p. 24.

12 Sfântul Atanasie, Viaţa cuviosului nostru Antonie LXVIII, p. 338.  
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Astfel, în ciuda faimei extraordinare pe care o avea în rândul
monahilor și creștinilor, sfântul se supunea el însuşi episcopului13:

13 Potrivit lui George Demacopoulos, Sfântul Atanasie evidenţiază aici două
seturi de criterii pentru autoritatea spirituală, unul ascetic, iar celălalt non-ascetic
sau clerical (cf. George Demacopoulos, Five Models of Spiritual Direction in the Early
Church, University of Notre Dame Press, 2007, pp. 24-30). Această ambiguitate
transpare și din „Epistola către Dracontie”, unde Sfântul Atanasie discută această
relație dintre autoritatea ascetică și cea clericală în termeni destul de neclari. Mai
exact spus, deși asceza nu lipsește din această epistolă, ea nu joacă nici un rol în cali-
ficarea monahului pentru rolul său viitor de episcop. Și, într-adevăr, deși Sfântul
Atanasie prețuia mult vocația ascetică și recunoștea harismele duhovnicești dobân-
dite după o asceză îndelungată, atunci când a ajuns episcop el a avut în vedere alte
calități. Dracontie a fost un monah din Nitria, care a fost instituit în treapta episcopală
în anul 353. Monahii din Nitria l-au avertizat pe Dracontie că, în calitatea sa de
episcop, viața sa ascetică se va diminua foarte mult. Ascultând sfatul lor, Dracontie a
refuzat episcopia și s-a întors la călugării săi. În „Epistola către Dracontie”, scrisă
în anul 354 sau 355, Sfântul Atanasie îl mustră pe destinatarul-ascet pentru că fuge
de hirotonie: „Căci dacă toți ar avea același cuget, cum au acum cei ce te sfătuiesc
pe tine, cum ai mai fi devenit tu creștin, dacă nu existau episcopi? Dacă și cei dim-
preună cu noi ar primi un asemenea gând, cum s-ar mai putea menține Bisericile?...
Nu fi nepăsător față de harul care este întru tine” („Epistola către Dracontie 4”, în:
Sfântul Atanasie cel Mare, Viața Sfintei Sinclitichia și alte scrieri ascetice, traducere de
Laura Enache, Editura Doxologia, Iași, 2019, pp. 167-168). În această epistolă
Sfântul Atanasie se referă la slujirea episcopală ca la o sarcină încredințată de Dum-
nezeu. În acest sens, el se referă de câteva ori la „harul” sau „darul” lui Dumnezeu
sau chiar la „harul episcopatului” (cf. „Epistola către Dracontie” 2). De asemenea,
referindu-se la atribuțiile fundamentale ale episcopilor care conduceau Biserica și ale
preoților-monahi (ieromonahii), care slujeau în mănăstiri, Sfântul Atanasie folo-
sește două verbe: didaskein (a învăța) și proistasthai (întâistătător) (cf. „Epistola către
Dracontie” 10). În linii mari, deși această epistolă nu exprimă o teologie elaborată
a hirotonirii, ea descrie numirea în ierarhia bisericească în termeni sacramentali.
Pentru mai multe detalii, vezi Sfântul Atanasie cel Mare, „Epistola către Dracontie”,
în idem, Viața Sfintei Sinclitichia și alte scrieri ascetice, pp. 164-176. Fără îndoială că
hirotonirea monahilor în toate treptele bisericești i-a adus, în mod inevitabil, în
relații mai apropiate cu episcopii lor. În schimb, monahii care deveneau episcopi,
mențineau în mod firesc contactul cu mănăstirile lor. Sfântul Atanasie însuși a hi-
rotonit mai mulți monahi pro-niceeni, sperând în acest fel să asigure victoria Orto-
doxiei împotriva arienilor din Egipt, dar și să întărească legăturile dintre monahi
și ierarhia bisericească. Despre legătura pe care o stabilește Sfântul Atanasie între
rolurile de monah și episcop, vezi D. Brakke, Athanasius and Asceticism, Oxford
University Press, 1995, pp. 80-141, iar despre motivele politice și bisericești pentru
numirea monahilor în episcopat, vezi, în special pp. 99-110. Printre altele David
Brakke afirmă că dorința Sfântului Atanasie de a așeza monahi în ierarhia ecleziastică
se datorează unor considerente de ordin politic, o perspectivă pe care nu o susținem
până la capăt. Pentru o viziune mai puțin politică despre recrutarea monahilor în
ierarhia ecleziastică, vezi S. Elm, Fecioarele lui Dumnezeu. Întemeierea ascetismului în An-
tichitatea Târzie, traducere de Eva Damian, Editura Doxologia, Iași, 2020, pp. 357-398.
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„Pe lângă aceasta era şi blând şi plin de smerită cugetare. Şi fiind
aşa, cinstea rânduiala Bisericii şi mai presus de orice socotea pe orice
cleric mai presus de sine în cinste. Nu se ruşina să-şi plece capul
în faţa episcopilor şi preoţilor. Iar de venea vreodată vreun diacon
la sine pentru vreun folos, cele de folos i le spunea, iar rugăciunea
o lăsa pe seama lui. Şi nu se ruşina să înveţe şi el de la alţii”14. În acest
pasaj vedem cum unul din cei mai renumiţi asceţi, o autoritate in-
contestabilă în probleme de ordin spiritual, se supune el însuşi
clerului inferior, şi anume, unui diacon15. 

Prin etalarea acestei docilități a sfântului față de diaconul respec-
tiv, deci față de ierarhia ecleziastică, Sfântul Atanasie a vrut să
arate, pe lângă smerenia autentică a pustnicului egiptean, cinstea
pe care Sfântul Antonie o acordă autorității episcopale. Mai mult,
prin acest respect arătat, avva Antonie se situa, în mod implicit,
alături de episcopul alexandrin în lupta acestuia cu arienii. Pasajul de
mai sus relevă și dorința Sfântului Atanasie ca exemplul avvei
Antonie să fie urmat și de ceilalți asceți. E ca și cum Sfântul Atanasie
ar fi vrut să spună că dacă „marele Antonie” este un susținător loial
și fidel al ierarhiei ecleziastice, atunci ar trebui ca și ceilalți mo-
nahi să urmeze exemplul renumitului pustnic egiptean16.

În acest context e important să precizăm faptul că avva Antonie
nu a fost angrenat în această luptă de Sfântul Atanasie, ci pustnicul
egiptean și-a oferit susținerea din proprie inițiativă și la îndemnul
celorlalți anahoreți din cetate. Altfel spus, credința sa era adânc
înrădăcinată în învățătura stabilită la Sinodul de la Niceea (325),

14 Sfântul Atanasie, Viaţa cuviosului nostru Antonie LXVI, traducere de Pr. prof dr.
Dumitru Stăniloae, EIBMBOR, București, 2010, p. 337.

15 În mod constant Sfântul Atanasie l-a descris pe avva Antonie ca fiind un
apărător al acestuia în lupta pe care episcopul alexandrin o purta cu arienii și me-
litienii. De altfel, așa cum am mai remarcat deja, cei doi „coloși” ai spiritualității
egiptene au conlucrat, în mod admirabil, la consolidarea și transmiterea idealului
creștin în lumea mediteraneană antică târzie, ideal ce avea în prim plan îndumneze-
irea omului. În acest sens, Vita Antonii poate fi privită și ca o pledoarie a Sfântului
Atanasie în favoarea creştinismului niceean (cf. David Brakke, Athanasius and the
Politics of Asceticism, Oxford University Press, 1995).

16 Cf. David Brakke, Athanasius and the Politics of Asceticism, pp. 201-265. Descrie-
rea pe care Sfântul Atanasie o face asupra monahului ideal, întrupat de avva Antonie,
are drept scop promovarea unei Biserici unite sub episcopatul alexandrin. În acest
sens D. Brakke a vorbit de o „strategie de incluziune” a monahilor în Biserică, un
proces care se va desăvârși la Calcedon (451).
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astfel încât sprijinul pe care avva Antonie i l-a acordat Sfântului
Atanasie se datorează propriei sale convingeri interioare și nu altor
manevre de ordin politic sau ecleziastic. De pildă, din Vita, aflăm că
„mințind odată niște arieni că el cugetă aceleași ca ei, s-a supărat
și s-a mâniat împotriva lor. Apoi, rugat de episcopi și de toți frații, a
coborât din munte și, venind în Alexandria, i-a dat pe față în predici
pe arieni, spunând că erezia lor e cea mai rea și înainte-mergătoarea
lui Antihrist. Și învăța poporul că Fiul nu este făptura lui Dumnezeu,
nici n-a fost făcut din cele ce nu sunt, ci că e Cuvântul veșnic și în-
țelepciunea ființei Tatălui. Pentru aceea este necredincios lucru a
spune: «Era cândva când nu era. Căci Cuvântul a fost pururea,
existând împreună cu Tatăl. De aceea să nu aveți nici o comuniune cu
prea necredincioșii arieni. Căci lumina nu are nimic comun cu în-
tunericul. Voi sunteți creștini binecredincioși; iar aceia, spunând
că Fiul și Cuvântul cel din Tatăl este făptură, nu se deosebesc întru
nimic de păgâni, închinându-se făpturii în locul Creatorului Dumne-
zeu (1 Corinteni 6, 17)»”17, iar în capitolul următor Sfântul Atanasie
ne spune că „poporul întreg se bucura auzind dată anatemei
erezia dușmană lui Hristos de un astfel de bărbat. Și toți cei din
cetate alergau să vadă pe Antonie. Veneau și păgânii și preoții lor
la biserică, zicând: «Dorim să vedem pe omul lui Dumnezeu»”18.

În aceste două pasaje se poate vedea foarte bine că avva Antonie,
„fiind chemat de către episcopi și de toți frații”, el a „coborât din
munte” pentru a îndemna poporul să-l urmeze în credința sa. Prin
urmare, avva Antonie a luptat împotriva ereziei ariene, nu datorită
Sfântului Atanasie, ci alături de el, fiindcă așa cum a remarcat Su-
sanna Elm chiar dacă pustnicul egiptean a venit la Alexandria la
rugămintea episcopilor „nu este însă deloc sigur că Atanasie se afla
printre acești episcopi; este posibil ca el să nu fi fost încă reîntors
în Alexandria (din exil – n.n). Sigur este faptul că vizita lui Antonie a
fost motivată de Atanasie și adresată anahoreților din oraș, asceții
urbani. Dacă Atanasie a profitat de această vizită, a făcut-o doar
indirect”19.

17 Sfântul Atanasie cel Mare, Viața cuviosului părintelui nostru Antonie LXVIII, p. 338.
18 Sfântul Atanasie cel Mare, Viața cuviosului părintelui nostru Antonie LXIX, p. 339.
19 Susanna Elm, Fecioarele lui Dumnezeu. Întemeierea ascetismului în Antichi-

tatea Târzie, p. 390.
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Cu siguranță, această vizită a Sfântului Antonie la Alexandria
a sporit în mod substanțial susținerea ascetică a Sfântului Atanasie
cel Mare. Altfel spus, poporul din Alexandria, dar mai ales clerul au
primit ajutor din partea unuia dintre cei mai proeminenți asceți, și
anume avva Antonie. Prin urmare, legătura nu a fost în primul
rând între avva Antonie și Sfântul Atanasie, ci între avva Antonie și
acei asceți urbani (apotaktikoi) care îl susțineau pe episcopul alexandrin.

În mod evident, putem presupune că Sfântul Atanasie și-a dorit
ca acest exemplu al avvei Antonie să fie urmat de monahii de pre-
tutindeni, din moment ce el pretinde că motivul pentru care a
scris această lucrare a fost dorința monahilor din Apus de a cu-
noaște și urma modul de viață al Sfântului Antonie, „căci viața lui
este monahilor o puternică pildă spre nevoință”20.

De asemenea, acest impuls spre imitare apare și în secțiunea
finală a cărții sale, atunci când episcopul alexandrin evidențiază
din nou accentele anti-eretice ale avvei Antonie: „Dar se cade să-mi
amintesc și eu și să auziți și voi, precum doriți, cum a fost și sfârșitul
vieții lui. Căci și în aceasta se cuvine să-i urmăm pilda. Ducându-se
după obicei să cerceteze pe monahii din muntele de afară și aflând
de la Pronie despre sfârșitul lui, le grăi fraților... să nu se apropie
de meletienii schismatici, a căror voință vicleană și urâtă o cu-
nosc. Să nu aibă vreo legătură cu arienii, a căror necredință e vădită
tuturor... Păziți-vă deci pe voi curați și păstrați predania Părinților
și în primul rând dreapta credință în Domnul nostru Iisus Hristos, pe
care ați învățat-o din Scriptură și pe care v-am adus-o în minte de
multe ori”21. Aici Sfântul Atanasie continuă să-l portretizeze pe
avva Antonie ca un dușman al ereticilor arieni și melitieni, dar și

20 Sfântul Atanasie cel Mare, Viața cuviosului părintelui nostru Antonie I, p. 279.
Această practică a imitației e omniprezentă aproape subliminal în Vita Antonii. De
pildă, în capitolul III îl vedem pe însuși tânărul Antonie cum îl imită pe acel bătrân
anonim de la marginea satului: „era atunci în satul vecin un bătrân care se nevoia
din tinerețe cu viața singuratică. Pe acesta văzându-l Antonie, căuta să-i urmeze în
bunătatea vieții. Mai întâi a început și el să viețuiască în locuri din apropiere de sat și,
de acolo, de auzea de vreun sârguitor în nevoință, se ducea să-l caute ca albina în-
țeleaptă... Deci făcându-și începuturile acolo, și-a întărit cugetarea ca să nu se în-
toarcă spre cele ale părinților, nici să-și amintească de rude, ci să-și aibă toată
sârguința spre întărirea în nevoință” (Viața cuviosului părintelui nostru Antonie III,
p. 281).

21 Sfântul Atanasie cel Mare, Viața cuviosului părintelui nostru Antonie LXXXVIII,
pp. 353-354.
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ca un adept al „predaniei” Sfinților Părinți, pe care el însuși a în-
vățat-o și a transmis-o mai departe. Când citim evocarea istorică a
vieții Sfântului Antonie (care, în cele din urmă, a luat forma fai-
moasei sale Vita) trebuie să ne amintim că biografia sfântului este cea
care ne oferă cele mai multe detalii atât despre viața sfântului egip-
tean, cât și despre interacțiunea sa cu autoritatea episcopală. De aceea,
așa cum a remarcat Andrea Sterk „nu este surprinzător faptul că
episcopul cel mai renumit pentru lupta împotriva ereziei ariene a
pus în gura faimosului monah cuvintele ortodoxiei niceene”22.

În acest context reiterăm precizarea făcută mai sus, potrivit că-
reia cele două tipuri de autoritate nu se exclud reciproc pentru că
monahul din deșert poate fi preot (există multe asemenea cazuri
în Apophtegmata Patrum), iar un preot sau episcop poate avea o
viață sfântă. În orice caz, începând cu Sinodul de la Niceea, auto-
ritatea publică a episcopului începe să devină mult mai vizibilă și
mai importantă decât autoritatea personală a ascetului23, deoarece,
așa cum a remarcat John Chryssavgis, acum „a apărut concepția
potrivit căreia transmiterea harului are loc pe căi instituționale
mai degrabă decât pe căi individuale”24.

Rezumând considerațiile de mai sus vom spune că diferența
dintre autoritatea ascetică și cea ierarhică nu trebuie absolutizată
pentru că atât monahii, cât și clerul hirotonit (episcopii și preoții)
au avut drept țel comun în secolul al IV-lea afirmarea și consoli-
darea credinței niceene.
Și, într-adevăr, admirând modul de viață al monahilor și recu-

noscând folosul lor potențial pentru Biserică, Sfântul Atanasie a
hirotonit foarte mulți monahi în treapta episcopală, punându-i în
acest fel în slujba Bisericii25.  

22 Andrea Sterk, Renunțând la lume dar totuși conducând Biserica. Monahul-episcop în
Antichitatea Târzie, pp. 26-27.

23 Cf. S. Elm, Fecioarele lui Dumnezeu. Întemeierea ascetismului în Antichitatea Târzie,
pp. 399-412.

24 John Chryssavgis, Vindecarea lăuntrică a omului. Arta îndrumării duhovnicești, tra-
ducere de Luminița-Irina Niculescu, ed. a II-a, Editura Sophia, București, 2015,
pp. 117-118.

25 În „Epistola către Dracontie”, Sfântul Atanasie menționează nu mai puțin de
șapte monahi hirotoniți episcopi: „Grăbește-te, așadar, iubite frate..., căci nu tu sin-
gur dintre monahi ai devenit episcop, nici nu tu singur ai fost proestos la mănăstire...
Ci știi că și Serapion este monah și a fost întâistătător atâtor monahi. Nu-ți este as-
cuns ție câtor monahi Apollo le-a fost părinte duhovnicesc. Îl știi pe Agathon și
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În ultimă instanță, cele două tipuri de autoritate, „instituțio-
nală” şi „harismatică”, nu se exclud reciproc pentru că în cadrul
Bisericii alături de linia neîntreruptă a unei „succesiuni apostolice
a episcopilor și preoților” există și o „succesiune a sfinților și a
bărbaților duhovnicești”. De altfel, știm foarte bine că în practica
curentă, hirotonia întru treapta episcopală sau preoțească e confe-
rită ca o confirmare a unei vieți mai elevate din punct de vedere
spiritual, de aceea „în exercitarea autorității spirituale în cadrul
Bisericii trebuie să optăm pentru o via media între cele două mode-
le, clerical și ascetic, deoarece prin joncțiunea și interacțiunea lor,
ele lucrează împreună asemenea celor două aripi ale unei păsări,
echilibrându-se și completându-se reciproc”26.

Melota avvei Antonie ca semn al autorită]ii ascetice

Dacă în secțiunea precedentă am discutat despre relația dintre
autoritatea ascetică și cea ierarhică, precum și despre felul în care
cele două autorități au interacționat în Antichitatea creștină târ-
zie, în secțiunea de față o să vedem cum melota avvei Antonie a
contribuit la edificarea unui discurs prin care cele două tipuri de
autorități au fost chemate să conlucreze.

Pentru început să facem însă câteva referiri preliminare cu
privire la conotațiile sociale și culturale ale veșmântului în Anti-
chitatea greco-romană. 

În primul rând trebuie spus că ținuta vestimentară, dincolo de
rolul său funcțional, era un limbaj non-verbal, înzestrat cu pro-
priul său cod de comunicare, astfel încât între purtătorul unei

26 nu ignori pe Ariston. Îți amintești de Ammonios, cel ce a plecat dincolo împreună
cu Serapion? Dar poate ai auzit și de Moviton cel din Tebaida de sus și poți afla și
despre Pavel cel din Lato și despre mulți alții. Și totuși aceștia, după ce au fost in-
stalați episcopi, nu s-au dezis, ci, avându-l model pe Elisei și cunoscând cele despre
Ilie, aflând și cele despre ucenici și apostoli, și-au asumat această grijă și nu au dis-
prețuit slujirea...” („Epistola către Dracontie 7”, în Sfântul Atanasie cel Mare, Viața
Sfintei Sinclitichia și alte scrieri ascetice, traducere de Laura Enache, Editura Doxo-
logia, Iași, 2019, pp. 172-173). În Epistola festală 40, scrisă în anul 368, Sfântul Ata-
nasie enumeră chiar mai mulți monahi egipteni care au fost înălțați la demnitatea
de episcop. Prin urmare, găsim referințe despre monahi-episcopi și monahi-preoți
(ieromonahi) cu mult înainte de Sinodul de la Calcedon. 

26 Daniel Lemeni, „Avva, spune-mi un cuvânt!”. Dinamica îndrumării spirituale la
Părinții deșertului, Editura Doxologia, Iași, 2017, p. 146.

nu-l ignori
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anumite haine și privitor avea loc un „schimb de mesaje”. De pil-
dă, pentru ochiul antic, toga romană, somptuoasă și sobră, era
veșmântul pe care îl purta individul angajat în treburi publice, în
timp ce pallium-ul, un obiect vestimentar simplu și modest, era
asociat cu modul de viață auster al filosofului. Pe scurt, haina dez-
văluia statutul social, dar și profilul moral al purtătorului ei. 

Pentru discuția noastră e extrem de important să spunem că
pallium-ul era un reper vizibil al înțelepciunii filosofice, ceea ce în-
seamnă că un filosof, adică un „iubitor-de-înțelepciune”, putea fi
identificat după ținuta sa vestimentară. Haina reprezintă în acest
sens un indiciu foarte clar al modului de viață asumat de purtăto-
rul ei.

De aceea, nu întâmplător în Vita Antonii îl vedem pe marele
pustnic egiptean cum îi recunoaște pe cei doi filosofi care îl vizi-
tează în deșert după înfățișarea lor exterioară27. E destul de ușor
să ne imaginăm această scenă în care doi filosofi cu barba lungă,
îmbrăcați în tribon-ul lor, mândri de înțelepciunea lor îl vizitează
pe ascetul simplu din deșert pentru „a-l lua în râs că nu învățase
carte”28. Deși Sfântul Atanasie nu ne oferă detalii despre îmbrăcă-
mintea lor ne putem da seama de contrastul izbitor între monahul
îmbrăcat în melota sa din piele de oaie, simplă și ponosită, și ținu-
ta ușor pedantă și elegantă a celor doi filosofi, care, în ochii sfân-
tului, etalau o frumusețe exterioară29. Prin evidențierea acestui
contrast Sfântul Atanasie a vrut să asocieze adevărata înțelepciu-
ne cu înfățișarea smerită, ceea ce înseamnă că de acum încolo
ipostaza autentică a înțeleptului nu se mai regăsește în figura dis-
tinsă și elevată a filosofului îmbrăcat în tribon-ul său ci, mai cu-
rând, în persoana smerită a monahului din pustie.

27 Cf. Sfântul Atanasie cel Mare, Viața cuviosului părintelui nostru Antonie LXXI,
p. 340.

28 Sfântul Atanasie cel Mare, Viața cuviosului părintelui nostru Antonie LXXII, p. 341. 
29 Termenul grecesc melote este uneori tradus prin expresia „piele de oaie”, alteori

prin „piele de capră”, iar de cele mai multe ori doar prin „manta”. În acest context
trebuie să precizăm că materia primă din care era alcătuită melote se distinge de
himation-ul sau pallium-ul filosofic, deoarece această haină nu era făcută din piele de
animal, ci dintr-o anumită stofă ce era purtată deasupra celorlalte haine. Din punct
de vedere simbolic, ambele semnificau însă înțelepciunea și calitatea morală a purtă-
torului. Pentru semnificațiile culturale și sociale ale veșmântului în lumea antică,
vezi Mary Harlow (ed.), A Cultural History of Dress and Fashion in Antiquity, Blooms-
burry, 2017.
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Așa cum o să vedem mai jos, melota avvei Antonie a devenit
locul unei rivalități între înțelepciunea păgână, de tip filosofic, și
cea duhovnicească, de tip creștin30. E un alt fel de a spune că avva
Antonie, îmbrăcând acest pallium, a vrut să se angajeze într-o compe-
tiție cu idealul educațional al filosofiei antice. 

Utilizarea de către monahii timpurii a acestui obiect vestimentar
de sorginte filosofică ne oferă oportunitatea de a cerceta veșmântul
monahal din perspectiva autorității spirituale, deoarece în tradiția
greco-romană haina filosofului (gr. tribon sau himation, lat. pallium)
era, așa cum am remarcat deja, un simbol al virtuții și vieții morale31.

Această asociere a fost preluată și de monahismul timpuriu,
unde melota pustnicului era percepută drept un semn al rigorii și
autorității ascetice. Să ne aducem aminte că această tunică din păr
aspru de capră (cilicium)32 a fost purtată de Sfântul Proroc Ilie și Sfân-
tul Ioan Botezătorul33. Acest păr aspru de capră evocă fără îndoială
„sacul” de doliu („moartea omului vechi”)34 și de pocăință din Sfânta
Scriptură (cf. Facerea 37, 34; Iona 3, 5; Luca 10, 13), la fel ca veș-
mântul din păr de cămilă al Sfântului Ioan Botezătorul (cf. Matei
3, 4 și Marcu 1, 6).

Prin urmare, atunci când Sfântul Atanasie vorbește de mantaua
purtată de avva Antonie, el evocă o asociere extrem de strânsă între

30 Pentru această „competiție” între filosofia antică și monahismul timpuriu,
vezi Arthur Urbano, The Philosophical Life. Biography and the Crafting of Intellectual
Identity in Late Antiquity, The Catholic University of America Press, 2013.

31 Cf. Platon, Symposium 219b și Protagoras 335c-d.
32 În versiunea latină a Vieții Sfântului Antonie această tunică de piele pe care

avva Antonie o împarte celor doi episcopi e numită cilicium deoarece materia primă
provenea adesea de la caprele din Cilicia (denumirea antică romană a unei regiuni
din sudul Asiei Mici (Turcia modernă).

33 Melota sau mantaua eremitului, după cum a arătat Lynda Coon, îl leagă, în
mod simbolic, pe monah de anumite figuri biblice, care au purtat o haină asemănă-
toare, cum este cazul profetului Ilie sau cel al Sfântului Ioan Botezătorul, fapt pentru
care monahul se înscrie în această venerabilă tradiție scripturistică (cf. Lynda L.
Coon, Sacred Fictions: Holy Women and Hagiography in Late Antiquity, University of
Pennsylvania Press, 1997, p. 31).

34 „Pielea de capră (melote) o au cei ce poartă în trup omorârea lui Iisus, care pun
botniță tuturor patimilor iraționale ale trupului” [Evagrie Ponticul, Monahul sau
Făptuitorul (Praktikos). O sută de capitole despre viața duhovnicească, traducere de diac.
Ioan I. ică jr., Editura Deisis, Sibiu, 2016, p. 51]. În interpretarea părintelui Gabriel
Bunge, această piesă vestimentară, obținută prin uciderea animalului, e un simbol al
unei „morți mistice”, astfel încât melota ascetului devine „simbolul legării tuturor
patimilor «animalice» și «lipsite de rațiune»” (cf. Evagrie Ponticul, Monahul sau
Făptuitorul (Praktikos). O sută de capitole despre viața duhovnicească, p. 51).
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pustnicul egiptean și cele două mari figuri biblice amintite anterior.
Prin urmare, monahii sunt plasați în această descendență a profeților
biblici, ei devenind, în mod implicit, moștenitorii legitimi ai auto-
rității lor profetice.

Mai mult, veșmântul monahal este o sursă de legitimare și
transmitere a autorității ascetice. Acest lucru reiese foarte clar din
acea „spiritualitate a veșmântului”35 prin care un avva își lasă haina
sa ca moștenire ucenicilor săi, un gest pe care îl vedem descris în
Vita Antonii. Astfel, spre sfârșitul vieții sale Sfântul Antonie se adre-
sează ucenicilor săi, spunându-le: „Dați episcopului Atanasie o
rasă și mantaua cu care mă înveleam și pe care am căpătat-o nouă de
la el, iar la mine s-a învechit. Episcopului Serapion daţi-i cealaltă
rasă. Iar voi ţineţi haina de păr”36. 

Fără îndoială acest episod face aluzie la gestul prorocului Ilie
care, în clipa ridicării sale în carul de foc, își lasă cojocul să alunece
către ucenicul său Elisei (cf. 3 Regi 19, 13; 4 Regi 2, 8 și 13-14). De
regulă literatura ascetică timpurie face aluzie la anumite semnifi-
cații biblice37, iar diverse texte scripturistice evocă sfinții din Vechiul

35 Pentru această spiritualitate a veșmântului, vezi mai ales Ingvild Saelid Gil-
hus, Clothes and Monasticism in Ancient Christian Egypt. A New Perspective on Reli-
gious Garments, Routledge, 2021; Alicia J. Batten, kelly Olson (eds.), Dress in
Mediterranean Antiquity: Greeks, Romans, Jews, Christians, Bloomsburry, 2021;
Georgia Frank, Susan R. Holman, Andrew S. Jacobs (eds.), The Garb of Being. Em-
bodiment and the Pursuit of Holiness in Late Ancient Christianity, Fordham Universi-
ty Press, 2020; N.K. Rollason, Gifts of Clothing in Late Antique Literature, Routledge,
2016; Kristi Upson-Saia, Carly Daniel-Hughes, Alicia J. Batten (eds.), Dressing Ju-
deans and Christians in Antiquity, Ashgate, 2014; Kristi Upson-Saia, Early Christian
Dress. Gender, Virtue, and Authority, Routledge, 2011 și Rebecca Krawiec, „Gar-
ments of Salvation. Representations of Monastic Clothing in Late Antiquity”, în
Journal of Early Christian Studies 17.1 (2009), pp. 125-150.

36 Sfântul Atanasie cel Mare, Viața cuviosului părintelui nostru Antonie XC, p. 356.
Din această scenă putem deduce că e vorba de două sau mai multe obiecte vesti-
mentare. Prin urmare, melota avvei Antonie nu e, cum credea Bartelink, o haină cu
două fețe („un veșmânt care avea fața dinăuntru cu păr și fața din afară de piele”), ci
despre două elemente vestimentare distincte. Pentru mai multe discuții asupra aces-
tui subiect, vezi Monique Alexandre, Sabia de foc și heruvimii, traducere de Francisca
Băltăceanu și Monica Broșteanu, Editura Anastasia & Symposium, București, 2003,
pp. 201-202.

37 „Această îmbrăcăminte din piele de capră înseamnă că ei, ucigând orice îm-
boldire a poftelor trupești, trebuie să stea neclătinați pe culmea aspră a virtuților,
iar în trupul lor să nu mai rămână nici o zburdălnicie a tinereții și a nestatorniciei
trecute” (Sf. Ioan Casian, Așezăminte mănăstirești I, 7, traducere de Pr. prof. Vasile
Cojocaru și prof. David Popescu, EIBMBOR, București, 1990, p. 117).
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Testament: „Au fost uciși cu pietre, au fost puși la cazne, au fost tăiați
cu fierăstrăul, au murit uciși cu sabia, au pribegit în piei de oaie și
în piei de capră, lipsiți, strâmtorați, rău primiți” (Evrei 11, 37)38.

Mai mult, acest pasaj devine extrem de relevant pentru discuția
noastră deoarece prin acest gest plin de semnificații adânci avva
Antonie, la fel ca în cazul prorocului Ilie cu Elisei, operează un
transfer de autoritate dinspre persoana sa înspre cea a Sfântului
Atanasie. Într-un cuvânt, avem de-a face aici cu un testament ascetic
pe care avva Antonie i-l lasă moștenire episcopului alexandrin. E
demn de remarcat faptul că melota avvei Antonie devine un me-
mento pentru ucenicii săi, pentru că, așa cum ne spune textul, pri-
vind la această haină însemna pentru ucenici a-l privi pe însăși
Antonie: „Dați episcopului Atanasie o rasă și mantaua cu care mă
înveleam și pe care am căpătat-o nouă de la el, iar la mine s-a în-
vechit. Episcopului Serapion dați-i cealaltă rasă. Iar voi țineți haina
de păr. Și rămâneți cu bine, fiilor! Căci Antonie se mută și nu va mai
fi cu voi... Și fiecare din cei ce au primit câte o rasă de-a fericitului
Antonie, și mantaua lui tocită, a păstrat-o ca pe un lucru de mare
preț. Căci au privit la ea ca și când ar vedea pe Antonie. Iar când se
îmbracă cu ea, e ca și când ar purta cu bucurie sfaturile lui”39.

Avem de-a face aici cu un gest simbolic prin care avva Antonie le
transmite ucenicilor săi testamentul său ascetic (totul este aici
semn de interiorizare a cuvântului său), dar, în același timp, el îi
legitimează pe cei doi episcopi ca fiind succesorii săi. Pe scurt, Se-
rapion din Thmuis40 și Sfântul Atanasie devin moștenitorii spiri-
tuali, legitimi și privilegiați ai Sfântului Antonie.

De fapt, în pasajul citat mai sus, melota avvei Antonie funcțio-
nează într-un dublu sens. Pe de-o parte, avva Antonie primește
mantaua sa de la episcopul alexandrin la începutul vocației sale
ascetice, un gest menit să releve faptul că renumitul pustnic egiptean
era un adept al învățăturii proclamate la Sinodul de la Niceea. Pe de
altă parte, această melotă devine spre sfârșitul vieții sale „învechită”,
un termen prin care Sfântul Atanasie vrea să confirme sfințenia
vieții eroului său. Iar faptul că avva Antonie își cedează melota sa

38 Melota va fi semnul emblematic al asceților (cf. Paladie, Istoria lausiacă 22, 39 și 71).
39 Sf. Atanasie cel Mare, Viața Sfântului Antonie XC și XCI, p. 356.
40 Serapion de Thmuis (cca 300-370) a fost un ascet egiptean foarte bine educat

în cultura greco-romană și, totodată, un prieten foarte bun al avvei Antonie. Din
330 îl găsim ca episcop de Thmuis în Delta Nilului.
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celor doi episcopi, Serapion din Thmuis și Sfântului Atanasie, relevă
cât se poate de clar faptul că avva Antonie îi instituie pe cei doi în
postura de moștenitori legitimi ai autorității sale harismatice. Mai
mult, așa cum a remarcat Monique Alexandre, „acest testament asce-
tic schițează, în ordinea sa de succesiune și de «valoare» a lucrurilor
lăsate moștenire, ierarhia în care episcopul Atanasie înțelege să-i
înscrie pe monakhoi”41.

Din această perspectivă, David Brakke corelează cedarea cojo-
cului cu încercarea Sfântului Atanasie de a-l lega pe avva Antonie de
episcopatul său și, prin urmare, pe monahi de biserica instituțională,
sau poate mai corect spus, de Sfântul Atanasie42. Dar și invers, în
urma acestui gest, avva Antonie realizează un „transfer” de autoritate
dinspre o mișcare harismatică laică înspre ierarhia bisericească,
un transfer prin care episcopul alexandrin devine succesorul legi-
tim al autorității ascetice a sfântului. În acest gest plin de semnifi-
cații adânci pentru evoluția ulterioară a monahismului putem
vedea primii pași pe care Sfântul Antonie îi face în direcția inte-
grării acestei mișcări harismatice de tip laic în cadrul instituțional
al Bisericii. De altfel, această integrare a monahilor în cadrul bise-
ricii a fost unul din reperele esențiale care au caracterizat episco-
patul Sfântului Atanasie.
Și, într-adevăr, prin „preluarea” melotei de la avva Antonie,

episcopul alexandrin devine moștenitorul legitim al autorității
harismatice a sfântului, un gest simbolic prin care autoritatea haris-
matică a Sfântului Antonie va fi pusă în slujba Bisericii43. 

Concluzii

În studiul de față am încercat să înțelegem autoritatea spirituală
așa cum a fost ea percepută în tradiția ascetică timpurie. În acest
sens, am prezentat cele două tipuri de autoritate pe care le regăsim în
această perioadă, și anume cea ascetică (asumată de monahi), respec-
tiv cea ierarhică (reprezentată de episcopi și preoți). În ciuda unor

41 Monique Alexandre, Sabia de foc și heruvimii, p. 189.
42 David Brakke, Athanasius and the Politics of Asceticism, pp. 246-247.
43 David Brakke, Athanasius and the Politics of Asceticism, pp. 82, 204, 208, 214, 246-247.

Pentru melota avvei Antonie ca testament ascetic, vezi W. Harmless, „Monasticism”,
în Susan Ashbrook Harvey, David G. Hunter, The Oxford Handbook of Early Christian
Studies, Oxford University Press, 2008, p. 494 și pp. 498-501.
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tensiuni aproape inerente care au apărut între monahi și episcopi,
concluzia noastră pledează pentru o relație de conlucrare între
cele două sfere de autoritate. Deși monahii timpurii nu s-au aflat
dintotdeauna sub controlul ierarhiei ecleziastice, ei reprezentând
o sursă independentă de autoritate în cadrul Bisericii, ei au fost
integrați de către episcopi în structura oficială a Bisericii. Această
integrare s-a realizat în urma Sinodului de la Chalcedon (451).

Astfel, nouă din cele 27 de canoane îi menționează pe monahi,
iar cinci dintre acestea reglementează în mod strict relația dintre
călugări și ierarhie. Prin aceste canoane, așa cum remarcă Arhidiac.
Ioan I. Ică jr, „Sinodul de la Calcedon a urmărit reforma monahis-
mului, aceste hotărâri fiind o piatră de hotar în istoria ascetismului în
Răsărit și implicit a spiritualității răsăritene. Scopul fățiș urmărit
prin aceste canoane e acela de a-i închide și izola pe monahi în
mănăstiri scoțându-i din orașe, de a le anula independența și uni-
tatea de mișcare autonomă supunându-i autorității episcopale”44.

Cea mai grea piesă din legislația Calcedonului cu privire la
monahism este fără îndoială Canonul 4 („Despre faptul că monahii
nu trebuie să facă ceva ori să întemeieze o mănăstire contrar avi-
zului episcopului, nici să primească griji lumești”), pe care îl redăm
mai jos: „Cei care duc în chip adevărat și sincer viața singuratică
(monahală) să se învrednicească de cinstea cuvenită. Dar fiindcă
unii care se folosesc de haina monahală, tulbură treburile bisericești
și cele civile, umblând cu indiferență prin orașe îndeletnicindu-se
cu constituirea de mănăstiri pentru ei înșiși, s-a hotărât ca nimeni
nicăieri să nu mai zidească ori constituie vreo mănăstire ori casă
de rugăciune fără avizul episcopului orașului. Iar monahii din fiecare
oraș și sat să se supună episcopului și să îmbrățișeze liniștirea (isi-
hia), și să ia aminte doar la post și rugăciune, stăruind în locurile
în care au fost rânduiți, și să nu tulbure ori să se amestece în afa-
cerile bisericești și lumești lăsându-și mănăstirile lor, afară numai
dacă li s-ar porunci pentru vreo nevoie oarecare de către episcopul
orașului... Așadar episcopul orașului trebuie să aibă purtarea de
grijă de care e nevoie a mănăstirilor”45.

44 Diac. Ioan I. Ică jr, „Neadormiții – monahism răsăritean apostolic: destinul și
metamorfozele unei harisme uitate”, în Ceaslovul și Viețile sfinților monahi neadormiți,
Editura Deisis, Sibiu, 2006, pp. 248-249.

45 „Canonul 4”, în Ceaslovul și Viețile sfinților monahi neadormiți, p. 310. 
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În lumina considerațiilor de mai sus se poate spune că Sino-
dul de la Calcedon a întors o nouă pagină în istoria monahismu-
lui răsăritean creștin, deoarece mișcarea ascetică timpurie nu ar fi
cunoscut niciodată un asemenea progres dacă nu și-ar fi asigurat
cadrul juridic oferit de acest sinod: „Calcedonul a legiferat o insti-
tuție monahală disciplinată și stabilă, respectabilă pentru ierarhia
bisericească și acceptabilă pentru autoritățile imperiale. Acest gen
de monahism, acum reglementat oficial de Biserică și autorizat de
stat, avea să fie o bază largă, legitimă, din care vor fi aleși viitorii
episcopi și patriarhi”46.

Înțelegem, așadar, că acest sinod a pavat calea pentru o alianță
și o colaborare de durată între monahism și ierarhia ecleziastică.
Într-un cuvânt, mișcarea ascetică va deveni din secolul al V-lea un
organ canonic al Bisericii, astfel încât monahii vor fi văzuți drept
candidații legitimi și ideali pentru treapta de episcop. Și, într-adevăr,
de acum încolo viitorii episcopi și patriarhi din Răsăritul creștin
vor fi aleși din rândul monahilor, o paradigmă care durează până
astăzi.

46 Andrea Sterk, Renunțând la lume dar totuși conducând Biserica. Monahul-episcop în
Antichitatea Târzie, p. 222.
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