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PREFAŢĂ

Lucrarea de față, intitulată Începuturile monahis-
mul creștin în tradiția Sfântului Antonie cel Mare, a fost 
susținută ca teză de Doctorat în Teologie, în ziua de  4 
octombrie 2018, la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Jus-
tinian Patriarhul” din Universitatea București. Domnul 
Ciulu a început studiile doctorale în luna octombrie 2014, 
în cadrul Şcolii Doctorale de la această facultate, sub în-
drumarea subsemnatului. Pe lângă activitatea de cerce-
tare de la bibliotecile din București, el a beneficiat, în pe-
rioada octombrie 2014 – septembrie 2015, de o bursă de 
studii din partea fundației bisericești evanghelice „Brot 
für die Welt“ din Germania, la Facultatea de Teologie a 
Universității „Johannes Guttenberg” din Mainz, iar din 
luna octombrie 2016 până în toamna anului 2018 a stu-
diat cu o bursă din partea aceleiași fundații la Universi-
tatea „Christian-Albrechts” din Kiel. Pe parcursul aces-
tor stagii de studii doctorale în Germania, domnul Ciulu 
a aprofundat cunoștințele sale de limbă germană și de 
limbă greacă bizantină. Pe lângă acestea, domnul Ciulu 
cunoaște foarte bine și limbile engleză și franceză. 

Dispunând de solide cunoștințe lingvistice, autorul 
a cercetat toate sursele, care i-au fost accesibile, legate de 
tema lucrării sale și a elaborat lucrarea de față, care este 
compusă din opt capitole. Domnul Ciulu a fost motivat 
la alegerea temei pentru lucrarea sa de constatarea pro-
gresului impresionant înregistrat de cercetarea istorică în 
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principal al lucrării sale, autorul afirmă că Sfântul Anto-
nie cel Mare a „rămas în conștiința vie a Bisericii drept 
părintele monahismului anahoretic, nu pentru că ar fi 
fost primul care a îmbrățișat acest stil de viață, ci pentru 
că a fost primul care prin asumarea totală a trăirii sin-
guratice a schimbat percepția lumii asupra pustiei” și a 
avut șansa de a beneficia de un biograf de excepție, un 
corifeu al Ortodoxiei, pe Sfântul Atanasie cel Mare, care 
prin Vita Antonii, „redactată chiar în isihia deșertului ... 
a reușit să facă cunoscut lumii un nou ethos creștin; un 
ethos pe care în același timp l-a integrat instituțional Bi-
sericii” (p. 413).

După cum se poate observa din cele evidențiate mai 
sus, domnul Ciulu a reușit să întocmească o lucrare prin 
care a scos în evidență noi aspecte ale misiunii monahismu-
lui în viața cetății pe parcursul secolului al IV-lea. În demer-
sul său de cercetare, autorul a fost preocupat să identifice 
noi direcții de cercetare în legătură cu istoria și importanța 
monahismului creștin. În sfârșit, mai precizăm că în peri-
oada pregătirii sale doctorale, domnul Ciulu a susținut, la 
întruniri internaționale, mai multe referate legate de tema 
tezei sale. Având în vedere cele de mai sus, recomand pu-
blicarea ei la una din editurile noastre bisericești.

Pr. prof. dr. Viorel Ioniţă
Geneva, 11 iunie 2020



CUPRINS

PREFAŢĂ ......................................................................................7

I. PRELIMINARII. STADIUL CERCETĂRILOR.
METODOLOGIE DE LUCRU ..................................................  17 

II. ALEXANDRIA ȘI EGIPTUL - ISTORIE ȘI CONTEXT
ISTORIC LA MOMENTUL DE ÎNCEPUT AL MONAHISMULUI
CREȘTIN (ÎN TRADIŢIA SFÂNTULUI ANTONIE CEL MARE)
DIN PERSPECTIVA NOILOR CERCETĂRI.........................................31

II.1. Mirajul deșertului  ........................................................33
II.2. Alexandria și multiplele ei „personalități” ............47

II.2.1. Scurtă prezentare geografică a Alexandriei ...............49
II.2.2. Alexandria - punct de întâlnire între culturi .................51
II.2.3. Alexandria - un veritabil centru cultural ...................56
II.2.3. Alexandria - un loc al violențelor și 
al pluralității religioase în comparație cu
toleranța religioasă specifică părinților pustiei ...................61

II.3. Bogăția Nilului și realitatea cotidiană
a vieții în Egipt .......................................................................79
II.4. Geografia deșertului - Nitria, Kellia, Sketis ........97

II.4.1. Nitria ...............................................................................99
II.4.2. Kellia............................................................................. 104
II.4.3. Sketis ............................................................................ 110

II.5. Egiptul creștin până la
Sfântul Atanasie cel Mare ...............................................115

II.5.1. Dovezi ale existenței creștinismului
în Egipt (până în secolul al III-lea) ...................................... 115
II.5.2. Creștinismul egiptean până la
începutul sec. al IV-lea ......................................................... 122



Marius-Ştefan
Ciulu

468

II.5.3. Episcopatul lui Dionysius ......................................... 126
II.5.4. Era Martirilor în Egipt și Schisma Meletiană ............ 129

II.6. În loc de concluzii........................................................138

III. VIAŢA SFÂNTULUI ANTONIE CEL MARE -
CONTEXT, SUBTEXT, ISTORIE .........................................................141

III.1. Destinatarii și primele și
primele traduceri ale Vita Antonii ................................149

III.1.1. Traducerile latine ...................................................... 152
III.1.2. Traducerea coptă a Vieții Sfântului Antonie
cel Mare și alte variante orientale ....................................... 155

III.2. Portrete ale Sfântului Antonie -
teme și influențe ..................................................................158

III.2.1. Influența textelor scripturistice în Vita Antonii     
sau Sfântul Antonie - un model biblic .............................158

III.2.1.1. Importanța Sfintei Scripturi
conform Vita Antonii ..................................................... 162
III.2.1.2. Portretul biblic al
Sfântului Antonie cel Mare .........................................164

III.2.1.2.1. Chemarea ............................................... 165
III.2.1.2.2. Asceza, ispitele, luptele cu
demonii și puterea Scripturii ......................................167
III.2.1.2.3. Sfântul Antonie cel Mare -
un al doilea Ilie ....................................................... 174
III.2.1.2.4. Cuvântarea Sfântului
Antonie cel Mare ..................................................176

III.2.1.2.4.1. Perseverența în practica ascetică .......176
III.2.1.2.4.2. Natura virtuților .......................... 180
III.2.1.2.4.3. Aspecte legate de demoni .............. 181

III.2.1.3. Sfârșitul vieții Sfântului Antonie cel Mare
– un testament de politică bisericească ....................... 196

III.3.2. Filosofii greci, Sfântul Antonie
și filosofia creștină ................................................................. 198
III.3.2. Viața Sfântului Antonie cel Mare
- un ghid duhovnicesc .......................................................... 203



Începuturile monahismului creștin
în tradiția Sfântului Antonie cel Mare

469

III.4. Viața Sfântului Antonie cel Mare și
referințe în alte surse ale Antichității târzii .............209

III.4.1. Sfântul Antonie cel Mare - model și sprijinitor
al comunităților pahomiene ................................................ 213
III.4.2. Palladius și referințele sale la Sfântul Antonie  ....... 216
III.4.3. Avva Antonie și
Historia Monachorum in Aegypto ..................................... 218
II.4.4. Sfântul Antonie cel Mare în Istoriile Bisericești
ale lui Socrate, Sozomen și Teodoret .................................. 221
III.4.5 Sfântul Antonie în Apophthegmata Patrum
sau Avva Antonie - părinte, învățător și model al
locuitorilor pustiei deșertului egiptean ............................. 225

III.5. Scurtă reflecție asupra receptării
vieții Sfântului Antonie cel Mare
în sursele Antichității Târzii ...........................................229

IV. PORTRETE ALE PĂRINŢILOR PUSTIEI ......................................231
IV.1. Preliminarii sau viața Sfântului
Antonie cel Mare - prototip al monahului ...................233

IV.1.1. Sfântul Antonie cel Mare
și chemarea la viața monahală ............................................. 234
IV.1.2. Sfântul Antonie se decide pentru
Viața de nevoință ascetică ..................................................... 236
IV.1.3. Lupta Sfântului Antonie cu ispitele ......................... 236
IV.1.4. Anahoreza sau izolarea totală
de lume a Sfântului Antonie cel Mare ................................. 238
IV.1.5. Avva Antonie sau momentul
în care deșertul devine o cetate  ........................................... 240
IV.1.6. Martiriul zilnic ............................................................ 241
IV.1.7. Sfântul Antonie - taumaturg, înțelept și profet ...... 242

IV.2. Avva Arsenie - din bogăția palatului
în sărăcia chiliei ..................................................................245
IV.3. Avva Agathon și libertatea sufletească ...............249
IV.4. Avva Visarion - ascet desăvârșit
și făcător de minuni ............................................................253



Marius-Ştefan
Ciulu

470

IV.5. Avva Macarie Egipteanul -
model de asumare totală a vieții monahale .................255
IV.6. Avva Pambo ...................................................................261
IV.7. Avva Moise Etiopianul ..............................................263

V. DEVENIREA ÎN MONAH - DE LA PERSOANĂ LA INSTITUŢIE ..... 267

V.1. Preliminarii ...................................................................269
V.2. Monahismul - parte a Bisericii
și instituție socială .............................................................272
V.3. Chemarea - prima clipă în drumul devenirii ..........279
V.4. Perioada de ucenicie - ascultarea............................287

V.4.1 Ispitele ............................................................................ 294
V.5. Asceza - atitudinea față de trup,
rugăciunea și postul ...........................................................301

V.5.1. Rugăciunea și Postul ...............................................306
V.6. Anahoreza și dobândirea statutului de avvă ........313
V.7. Scurtă reflecție asupra
parcursului devenirii monahului ....................................319

VI. PREZENŢA ȘI ACTIVITATEA PĂRINŢILOR PUSTIEI
DEȘERTULUI ÎN SOCIETATEA EGIPTEANĂ A SECOLELOR IV-V .....321

VI.1. Preliminarii ..................................................................323
VI.2. Evidențe ale prezenței și activității părinților
pustiei în societatea egipteană a sec. iv-v și
întrebările pe care această prezență le ridică .............325
VI.3. Reflectarea prezenței în societatea a
părinților pustiei în cercetarea modernă .....................332
VI.4. Dubla coordonată a motivației ieșirii
- temporare - din liniștea chiliei ......................................336

VI.4.1. Motivația de natură duhovnicească ........................ 344
III.4.1.1. Perspectiva eshatologică ................................. 344
III.4.1.2. Dragostea față de aproapele ........................348
III.4.1.3. Conștiința părinților pustiei că în anumite

 circumstanțe acționează ca „instrumente ale Proniei” ...... 351



Începuturile monahismului creștin
în tradiția Sfântului Antonie cel Mare

471

VI.4.2. Motive de natură practică care fac posibilă
o clasificare a tipurilor de interacțiuni sociale ................... 354

III.4.2.1. Necesitatea de a muncii pentru câștigarea
hranei (și alte aspecte de ordin economic) .................. 354
III.4.2.2. Legături cu puterea episcopală ...................357
III.4.2.3. Acțiuni la nivel social pentru bunul mers
al lucrurilor sau pentru restabilirea
ordinii firești a acestora ...............................................360

VI.5. Concluzii.......................................................................364

VII. ASPECTE DE TEOLOGIE ÎN
GÂNDIREA PĂRINŢILOR PUSTIEI ...............................................365

VII.1. Preliminarii .................................................................367
VII.2. Deșertul Egiptului - patria unei teologii 
existențiale sau părinții pustiei -
modele ale teologiei întrupate ......................................369
VII.3. Aspecte eshatologice
în lumea pustiei Egiptului ............................................ 374

VII.3.1. Eshatologia bucuriei sau Vita Antonii
și cum să privim moartea cu optimism ............................... 374
VII.3.2. Viața după moarte și dobândirea fericirii veșnice .......378
VII.3.3. Caracterul Sinergic al Mântuirii ............................. 380
VII.3.3. Starea sufletului după moarte și Judecata acestuia ........385
VII.3.4 Rai și Iad ...................................................................... 390

VII.4. Îngerii și funcția lor .................................................395
VII.5. Pronia ...........................................................................400
VII.6. Excurs: Aspecte teologice în scrisorile
Sfântului Antonie cel Mare .............................................405

VII.6.1. Iisus Hristos - Mântuitorul ...................................... 406
VII.6.2. Întoarcerea trupului și a sufletului
la starea lor naturală .............................................................. 408
VII.6.3. Mișcări ale trupului .................................................. 410
VII.6.4. Condamnarea lui Arie .............................................. 412



Marius-Ştefan
Ciulu

472

VIII. CONCLUZII ȘI PERSPECTIVE .................................................413

ANEXE .............................................................................................421

Anexa 1 ...................................................................................421
Anexa 2 – Alexandria (hartă) ...........................................423
Anexa 3 – Egiptul Antic (hartă) .......................................425
Anexa 4 – Lista episcopilor secolului IV în Egipt ........426
Anexa 5 – Principalele evenimente istorice de la 
nașterea Sfântului Antonie cel Mare până la
Sinodul de la Chalcedon ...................................................434
Anexa 6 – Structura operei atanasiene -
Viața Sfântului Antonie cel Mare .................................437

BIBLIOGRAFIE ...................................................................................................439


