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Iuliu-Marius Morariu, Repere ale
autobiografiei spirituale din spațiul
ortodox în secolele XIX și XX – Ioan
de Kronstadt, Siluan Athonitul și
Nicolae Berdiaev, Editura Lumen,
Iași, 2019, 533 pp.
Cartea de față, care este la baza ei
Teza de Doctorat în Teologia Ortodoxă
de la Cluj, a pr. Maxim Morariu, este
fără îndoială o lucrare de pionierat,
după cum ne asigură și prefațatorul
ei, ÎPS Andrei Andreicuț, îndrumătorul
științific al tezei. Autobiografia
spirituală nu este o temă dezbătută în
teologia românească de specialitate,
de aceea, meritul Pr. Maxim (o
prezență publicistică constantă a lumii
academice, atât calitativă cât și
cantitativă), este elocvent. Importanța
lecturării unui asemenea subiect
incitant, interdisciplinar și cu
deschidere ecumenică, ne spune
autorul, constă în faptul că el poate
facilita apropierea noastră de
Dumnezeu, văzut de data aceasta, prin
lentila autobiografică a unor mari
personalități (p. 13).
După ce oferă metodologia
cercetării, stadiul actual al temei, și
întregul areal terminologic uzitat,
decantând termenul de „autobiografie”
de toate impuritățile conceptuale
(cazul receptării Instituțiilor lui
Calvin), cercetarea debutează cu
capitolul “Repere istorice ale
autobiografiei spirituale din spațiul
creștin”. Autorul vede în experiența
duhovnicească a Sf. Pavel din
2Corinteni 12, cadrele incipiente ale
dezvoltării autobiografiei spirituale,
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apostolul apelând la acest fragment
intim din viața sa, pentru a discredita
simulacrul extatic, promovat de
adversarii evangheliei sale (pp.
74-75). Mergând de filonul istoriei,
Pr. Morariu se oprește asupra
jurnalului Fer. Augustin, care
depășește cu mult încercarea timidă
de autobiografie spirituală a Sf.
Grigore de Nyssa, contemporanul său,
imortalizată în cadrele unui poem
imnografic (p. 93). Cu privire la
Augustin, autorul ajunge la concluzia
că autobiografia acestuia, este prima
lucrare de acest fel din istoria Bisericii,
episcopul de Hipona împletind printre
rândurile memorialistice, perspective
doctrinare și filozofice de mare
reverberație. După contribuția Fer.
Augustin și până la mistica Tereza de
Avila (sec. XVI), cu unele mici
sincope, genul autobiografic creștin,
va cunoaște o adevărată încremenire
în proiect. Reformatoare a ordinului
carmeliților și fondatoare a unei
congregații aparte, Sf. Tereza, o
personalitate mistică aparte a Bisericii
Catolice, deși a fost permanent
urmărită de ochii critici ai Inchiziției
spaniole, alături de Sf. Ioan al Crucii,
fără a emite pretenții culturale vaste,
scrie o narațiune testamentară
savuroasă, dedicată surorilor ei întru
credință, împletită cu dialogul și
meditația, stilizată de unele accente
lirice cuceritoare (p. 122). Pr. Morariu
trece în revistă mai apoi alte nume
sonore aparținătoare acestui gen
literar (W. Perkins, J. Wesley, S. Weil,
D. Hammarsköld) amintind însă și de
contribuțiile palide din zona
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răsăriteană (P. Velicikovski, S.
Athonitul, I. Kronstadt, N. Berdiaev),
care în general, nu prea au oferit credit
acestui creuzet al memorialisticii, din
motive pe care nu dorim să le
comentăm acum. O notă aparte o
constituie autobiografia spirituală a
universului concentraționar comunist
român, care prin voci ca N. Steinhardt,
G. Calciu, I. Ianolide, A State, R.
Wurmbrand, N.V. Grossu, A.O.
Petrescu și multe altele, au reușit să
reproducă în urechile comode de pe
margine,
sunetul
sinistru
al
recviemului recluziunii absolute.
Capitolul
următor
intitulat
„Jurnalul Sfântului Ioan de Kronstadt
ca reper al autobiografiei spirituale
din spațiul ortodox în secolele XIX și
XX”, investighează cu abnegație
derularea vieții sfântului Rusiei.
Surprinzător pentru cei mai puțin
obișnuiți cu viața aspră a acestui preot
ales, este faptul că, nu de puține ori a
fost contestat, atât de oamenii de rând
cât și de familia sa, dar mai ales de
superiorii săi, autobiografia sa
prezentându-ne un adevărat sfânt în
tranșee (pp. 173-174). Multe din
minunile săvârșite de Sf. Ioan ne atrag
atenția, însă cea a convertirii unui
tătar, după ce soția acestuia se
vindecase de o boală grea, datorită
rugăciunilor
părintelui,
merită
consemnată aici (p. 196). Nu mai
puțin captivante rămân paginile de
jurnal, din care reiese faima de care
se bucura pretutindeni pe unde
călătorea, emanând un adevărat aer al
sfințeniei, înflăcărând pentru Hristos
viețile celor cu care se intersecta,
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inclusiv pe cea a țarului Nicolae al
II-lea. Însemnările din autobiografia
Sf. Ioan se concentrează asupra vieții
mistice și a trăirii ei, punând mereu
accentul pe îmbunătățirea relației
omului cu Dumnezeu, inspirat fiind
de experiența personală a Sf. Siluan.
Din perspectivă structural-stilistică,
autobiografia spirituală ioanină, se
constituie într-un interesant melanj,
împletind narațiunea cu descrierea,
asemenea Sf. Ioan Gură de Aur
(Tratatul despre preoție), tocmai
pentru a ține mereu vie atenția
lectorului (pp. 209-212).
Capitolul
următor
intitulat
„Însemnările mistice ale Sfântului
Siluan Athonitul și relevanța lor
pentru autobiografia spirituală din
spațiul ortodox”, ne oferă o
autobiografie cu iz paulin, menită să
actualizeze mesajul duhovnicesc al
marelui apostol, prin prisma vieții
starețului Siluan (p. 298). În jurnalul
său, starețul pune accentul pe nevoia
sinceră a omului de a-L căuta pe
Dumnezeu și a rămâne în har, dar și
pe iubirea aproapelui, care îi devenise
o sursă constantă de rugăciune
înlăcrimată, în autobiografia sa
resimțindu-se ecoul trăirilor Sf. Ioan
de Kronstadt. De asemenea, se
remarcă în scriitura Sf. Siluan, lipsa
scopului prozelit al demersului, o
meteahnă atât de prezentă în spațiul
protestant
(pp.
311-312).
Autobiografia aceasta, se concentrează
asupra problemei sinelui, oferind un
răspuns neopatristic, celebrului dicton
al lui Cicero (Nosce te ipsum!).
Alteritatea devine o temă recurentă,
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de aceea se ferește mereu să-și judece
frații de obște care dădeau dovadă
peremptorie de cabotinism religios și
mojicie, ci din contră, contribuie
decisiv la edificarea spirituală a lor.
Sf. Siluan insistă în autobiografia sa
și pe necesitatea împlinirii genuine a
virtuților creștine, pe nevoia dobândirii
rugăciunii și a isihiei, iar teologia
smereniei este construită pe un schelet
eminament patristic, ceea ce oferă
perenitate scrisului său (pp. 339-341).
Autorul cercetării de față, consideră
lucrarea Sf. Siluan drept o adevărată
perlă
a
literaturii
ortodoxe
contemporane, reliefând osmoza
dintre teologhie și praxis – periplul
patristic înspre dobândirea asemănării
cu Dumnezeu (p. 361).
Ultimul capitol însemnat al tezei,
intitulat “Autobiografia spirituală a lui
Nicolae Berdiaev și relevanța ei pentru
teologia contemporană”, vine să ne
vorbească despre dubla vocație a
gânditorului rus Berdiaev, de teolog și
de filozof. Convertit la Ortodoxie în
mediul diasporei rusești, pasionat de
mistică și spiritualitate răsăriteană, va
consemna în autobiografia sa
filozofică, scrisă spre finalul vieții,
despre rolul expiator al suferinței ca
factor princeps al apropierii omului de
divinitate (pp. 388-389). Transpare
constant în jurnalul său ideea teologică
a libertății, căreia îi oferă un nou, dar
clasic în același timp avatar: dinspre
filozofie înspre teologie, insistând pe
imperativul sacralizării libertății (p.
393). Întreaga sa autobiografie, poate
fi rezumată în următoarele cuvinte ale
autorului: “Revoluţionar al spiritului,
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filosoful rus este aşadar un om a cărui
viaţă este caracterizată de multe
căutări, frământări interioare, dar şi
de dorinţa de descoperire a adevăratei
libertăţi, de sorginte creştină, ce are la
bază Întruparea şi se împlineşte
eshatologic.
Autobiografia
lui
subliniază toate aceste aspecte, reuşind
în acelaşi timp să-l definească şi să-i
ilustreze trăsăturile definitorii, atât ca
gânditor, cât şi ca om” (p. 418).
În concluzie, acribia lucrării de
față, este asigurată de cele aproape
700 de referințe bibliografice și
aproximativ 1200 note de subsol, un
aparat critic stufos, prin care autorul
ne dezvăluie o foarte bună abilitate de
cercetător științific, dornic să își
împingă mereu subiectul cercetării,
tot mai aproape de stindardul
exhaustivității.
De
asemenea,
abordarea critică a subiectului, face
din această teză, una de referință.
Ținând cont că în limba română s-a
scris insuficient pe marginea acestei
teme și fără o receptare adecvată 1, o
cercetare ca cea de față, nu poate decât
să ne bucure pe noi clujenii, că avem
în cetatea noastră, un istoric al
spiritualității ortodoxe de un asemenea
calibru. Sincere felicitări, dragul meu
părinte coleg, în prezența unui astfel
de eveniment editorial, nu mai pot
spune decât: Alea iacta est!
Preot drd. Cătălin Varga
Excepție de la această regulă face lucrarea
lui Pantelis Kalaitzidis, Ortodoxie și modernitate. O introducere; sau cea destinată strict
investigației filologice, a lui Philippe Lejeune,
Pactul autobiografic.
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