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Prefaţă
Lucrarea de faţă este una de pionierat. Dacă în catolicism şi
în protestantism, autobiografia spirituală este întâlnită des, nu
acelaşi lucru se întâmplă şi în spaţiul ortodox. De aceea e meritul
Părintelui Maxim că s-a aplecat asupra acestui gen spiritual.
Faptul că înainte de a se opri la cele trei autobiografii, ale
lui Ioan de Kronstadt, Siluan Athonitul şi Nicolae Berdiaev, face o
incursiune în istoria autobiografiei spirituale, plecând de la Sfântul
Apostol Pavel, trecând la Fericitul Augustin şi punctând alte câteva
cazuri, până în veacul al XIX-lea, ne ajută să ne orientăm în
complexitatea genului.
Investigaţia o face interdisciplinar şi cu deschidere
ecumenică, ajutându-ne să înţelegem contextul apariţiei anumitor
scrieri. Determinându-ne să ne aplecăm asupra genului
autobiografic, ne ajută să definim autobiografia spirituală şi-n
spaţiul ortodox. Mai mult, din punct de vedere duhovnicesc,
suntem plasaţi în vremurile în care s-au scris.
Motivaţia pe care o văd eu în lipsa autobiografiilor
spirituale în spaţiul ortodox este una duhovnicească: părinţii şi
teologii din vechime fugeau de reclamă, iubeau anonimatul. Este
emblematică în acest sens o relatare referitoare la Avva Longhin.
Pe vremea aceea oamenii sfinţi, numiţi Părinţii Deşertului, umpleau
pustia. O femeie care avea cancer la sân, auzind că Avva Longhin e
făcător de minuni s-a dus să-l caute. Longhin tocmai aduna
vreascuri în faţa chiliei. Femeia, necunoscându-l, l-a întrebat: „ai
putea să-mi spui unde locuieşte Avva Longhin?” „De ce îl cauţi pe şarlatanul
acela bătrân?” a întrebat-o Longhin. Femeia i-a relatat suferinţa ei,
iar Longhin a binecuvântat-o şi a trimis-o acasă spunându-i: „acum
du-te, şi Dumnezeu va veghea să te faci sănătoasă. Cu siguranţă, Longhin nu
te-ar fi putut ajuta la nimic”. Femeia s-a dus acasă, s-a făcut sănătoasă,
şi n-a ştiut niciodată că Longhin a făcut-o sănătoasă.1 De fapt citim
1

Anthony de Mello, Rugăciunea Broaştei, Editura Mix, Braşov, 2003, p. 219.
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în Pateric că „cel ce îşi descoperă şi îşi arată faptele sale cele bune pentru
fericirea, lauda şi slava oamenilor, acela este asemenea cu omul care seamănă
sămânţa sa pe deasupra pământului şi nu umblă cu grapa peste dânsa ca s-o
acopere şi venind păsările cerului, mănâncă toată sămânţa şi-i rămâne în zadar
toată osteneala”.2
Pe de altă parte, însă, viaţa oamenilor deosebiţi, mai ales a
sfinţilor, este de mare folos urmaşilor. Nu în zadar spune Sfântul
Pavel: „Aduceţi-vă aminte de mai-marii voştri, care v-au grăit vouă cuvântul
lui Dumnezeu; priviţi cu luare aminte cum şi-au încheiat viaţa şi urmaţi-le
credinţa” (Evrei 13, 7).
Dacă în celelalte spatii creştine autobiografiile spirituale au
fost mai numeroase, totuşi ele n-au lipsit nici de la noi. Autorul
acestei lucrări ţine să menţioneze trei dintre acestea: a Sfântului
Ioan de Kronstadt, a Sfântului Siluan Athonitul şi a lui Nicolae
Berdiaev.
Crâmpeie de autobiografie apar şi la alţi autori consacraţi,
cum ar fi Nicolae Steinhardt, Alexander Schmemann sau la
mitropolitul cărturar Bartolomeu Anania, accentul însă nu cade pe
cele spirituale. L-am mai putea adaugă pe părintele Virgil
Gheorghiu, însă pasajele de autobiografie spirituală sunt
întâmplătoare. De aceea, Părintele Maxim se ocupă de cele trei
lucrări şi de autorii lor. Pentru a fi bine înţeles a avut în vedere şi o
scurtă prezentare bio-bibliografică a autorilor. Cei trei autori sunt
din spaţiul slav şi se poate observa o legătură între ei.
De fapt, dintre lucrările Sfântului Ioan de Kronstadt unele
au fost traduse chiar în timpul vieţii lui, iar preocupările legate de
Liturghie şi Euharistie au influenţat spaţiul rus, şi nu numai.
Biografii din diferite spatii spirituale îi vor sublinia virtuţile încă
începând cu anii de şcoală, de la seminarul din Arhanghelsk şi de la
Facultatea de Teologie din Sankt Petersburg. Tânăr pasionat de
rugăciune, căsătorit şi decizându-se cu soţia sa să trăiască în
castitate, a devenit preotul care s-a făcut tuturor toate, atât celor cu
stare, cât şi muncitorilor, militarilor, săracilor şi tuturor celor
2

Patericul, Episcopia Ortodoxă Română Alba Iulia, 1990, p. 357.
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oropsiţi de soartă. În mod special va fi preocupat de copii şi de
tineri. Le preda la şcoală şi cu cei ce aveau probleme discuta în
mod deosebit. Pe toţi dorea să-i facă creştini practicanţi. N-au lipsit
potrivnicii, dar el îşi vedea de drumul său şi slujea zilnic Sfânta
Liturghie.
Jurnalul său, tradus şi în alte limbi, va face cunoscută
spiritualitatea răsăriteană ortodoxă şi-n alte spatii confesionale.
Minoritatea musulmană din zonă era captivată de felul său de a fi şi
pe unii chiar i-a convertit. Concluzia pe care o trage Părintele
Maxim este aceea că „din punct de vedere stilistic, autobiografia spirituală a
Sfântului Ioan de Kronstadt se constituie într-un frumos melange de note
succinte, de scrieri, monologuri interioare sau dialoguri închipuite, exegeze
biblico-liturgice, sau note de jurnal”.3
Însemnările duhovniceşti ale Sfântului Siluan Athonitul au
şi ele relevanţa lor pentru autobiografia spirituală a autorului.
Celebritatea sa postumă se datorează în cea mai mare parte
ucenicului său, Arhimandritul Sofronie Saharov, care, folosindu-se
de amintirile care le avea din timpul şederii la mănăstirea Sfântul
Pantelimon dimpreună cu Sfântul Siluan şi de autobiografia
duhovnicească a acestuia, l-a făcut cunoscut lumii.
Momentul crucial din viaţa lui Siluan este acela când fiind
pe marginea prăpastiei, cu puterile sufleteşti sleite, a izbucnit întrun strigăt: „eşti de neînduplecat!”. Dintr-o dată L-a văzut pe Hristos
cel viu, experienţă care l-a marcat pentru întreaga viaţă. A înţeles şi
pricina puternicelor încercări şi ne-a lăsat şi nouă cuvântul revelat
care l-a întărit: „Ţine-ţi mintea în iad şi nu deznădăjdui!” Iar pricina
pentru care se ajunge în asemenea încercare este mândria.
Referitor la autobiografia sa spirituală, Părintele Maxim
face o excepţională subliniere: „fără a avea pretenţii stilistice sau de a
realiza tentative de redactare a unui text cu valenţe literare, Siluan se descrie pe
sine în paginile jurnalului, prezentându-şi cu precădere laturile negative şi
evidenţiindu-şi căderile... Însemnările lui, datorită varietăţii stilistice şi a
Ierom. Maxim (Iuliu-Marius) Morariu, Repere ale autobiografiei spirituale din
spaţiul ortodox în secolele XIX şi XX: Ioan de Kronstadt, Siluan Athonitul şi Nicolae
Berdiaev, Teză de doctorat, Cluj-Napoca, 2019, p. 169.
3
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mesajului, deopotrivă, sunt similare cu aproape toate celelalte lucrări de
autobiografie spirituală din alte spatii confesionale şi totuşi diferite de ele”.4
Filozoful şi gânditorul rus Nicolae Berdiaev, mereu
revoltat, partizan al libertăţii, odată intrat pe făgaşul creştinismului
îşi revizuieşte complet atitudinea faţă de socialism şi dreptatea
socială. Expulzat de comunişti, stabilit la Paris, el găseşte oameni
care-l inspiră în spiritualitatea creştină cu prevalenţă în cea de
sorginte monastică. A scris mult, l-a făcut celebru lucrarea „Un nou
ev mediu”, de fapt toate lucrările lui având un bogat conţinut
filosofic. Memoriile şi le redactează spre sfârşitul vieţii sale. Aşa
cum menţionează autorul, el va fi influenţat în alcătuirea acestora
de autori celebri şi totuşi lucrarea „nu se înscrie în tiparele clasice ale
scrierilor din această categorie”.5 Nu voi menţiona toţi teologii şi
filozofii la care face referire Berdiaev, i-a menţionat autorul tezei, ci
voi reproduce şi eu citatul: „toţi în viaţa umană trebuie să trecem proba
libertăţii şi a învingerii tentaţiilor”.6
Pe bună dreptate, Părintele Morariu, în încheierea analizei
memoriilor lui Nicolae Berdiaev, va conchide: „Punctul cel mai
important al acestei lucrări îl constituie cu certitudine faptul că, deşi şi-a dorit
reliefarea unei autobiografii filosofice, care să-i pună în valoare ideile, să-i
sintetizeze opera şi să reliefeze geneza anumitor idei, fapt care i-a reuşit în
mare măsură, Nicolae Berdiaev a avut totuşi meritul de a prezenta şi aspectele
fundamentale ale metamorfozei sale interioare, fapt ce îi dă lucrării lui, dacă nu
statutul de autobiografie spirituală, măcar calitatea de text autobiografic cu
valenţe puternice şi numeroase aparţinătoare acestui gen”.7
Cercetarea de faţă constatăm cu bucurie că este o lucrare
muncită. Cele 1188 de citate de extensiune mare şi din autori
importanţi întăresc această afirmaţie. După ce autorul trece în
revistă particularităţile autobiografice ale celor trei autori
investighează conţinutul spiritual al lucrărilor.

Ibidem, p. 199.
Ibidem.
6 Ibidem.
7 Ibidem.
4
5
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În concluzie, spunem cu convingere că lucrarea Părintelui
Maxim Morariu este una de pionierat, având la bază o cercetare şi o
documentare de amploare şi de mare competentă teologică
ştiinţifică şi documentară, fapt pentru care îl felicităm şi sperăm să
fie utilă cititorilor.
†Andrei
Arhiepiscop al Vadului, Feleacului şi Clujului
Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi Sălajului
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Introducere
1. Motivaţia alegerii temei de cercetare şi relevanţa temei
Pentru teologia mistică, autobiografia spirituală reprezintă
un gen deopotrivă important şi valoros.8 De aceea, în spaţii
confesionale precum cel Catolic sau cel Protestant, ea este intens
valorificată. În cel Ortodox însă, a scrie despre ea, constituie o
adevărată provocare. În realizarea unui astfel de demers, teologul se
izbeşte de o serie de piedici precum: penuria de surse, raritatea
unor analize de specialitate ale textelor exponenţiale ale genului,
lipsa unei definiri concrete a particularităţilor lui, dar şi alte
chestiuni similare.
Cu toate acestea, este importantă, atât pentru arealul nostru
confesional, cât şi pentru celelalte tradiţii ale marii familii a
creştinismului, şi nu numai. Descoperirea operelor reprezentative
ale genului, investigarea lor şi evidenţierea ideilor fundamentale se
constituie într-o activitate importantă şi utilă. Ea poate oferi soluţii
la anumite probleme ale societăţii contemporane şi, în acelaşi timp,
poate ghida cititorul înspre anumite experienţe profunde,
determinând dinamizarea relaţiei cu Dumnezeu într-un mod util. În
acelaşi timp, poate crea punţi de legătură cu alte spiritualităţi, unde
textele de acest fel au cunoscut un flux, o diseminare şi o receptare
mai mare şi poate ajuta Ortodoxia să treacă dinspre discursul
pretextat obiectiv, adesea distant, impersonal, lipsit de o
dimensiune empatică reală şi de soluţii pragmatice, înspre o altă
sferă a comunicării, mult mai rodnică în plan pastoral.
Conştienţi de acest fapt, am decis ca în cadrul cercetării de
faţă să ne oprim asupra acestui subiect, încercând să oferim o
lucrare cu valenţe interdisciplinare, utilă deopotrivă spaţiului
ştiinţific, cât şi spiritualităţii şi vieţii duhovniceşti a cititorului.
Peter Dinzelbacher (ed.), Dictionnaire de la Mystique, Alfred Kroner Verlag,
Brepols, 1993, p. 82.
8
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2. Scopul cercetării şi metoda de lucru
Scopul lucrării va fi tocmai acela de a investiga principalele
surse ale autobiografiei spirituale din spaţiul ortodox în secolele
XIX şi XX, a le plasa în contextul mai larg al teologiei răsăritene
din această perioadă, a le analiza şi de a oferi informaţii cu privire la
conţinutul, structura, particularităţile şi utilitatea lor9. O astfel de
investigaţie nu poate fi decât una interdisciplinară şi cu deschidere
ecumenică. În realizarea ei ne vom folosi de informaţii şi
instrumente din spaţiul investigaţiei filologice, unde autobiograficul
a cunoscut, cel puţin în ultimele două secole, o adevărată
redescoperire a genului, inclusiv unele texte de autobiografie
spirituală fiind subsumate spectrului mai larg al beletristicii10,
datorită unor aspecte ce ţin de structura şi conţinutul lor, dar şi de
informaţii de natură istoriografică, care ne vor ajuta să înţelegem
anumite chestiuni privitoare la contextul apariţiei anumitor scrieri,
lipsa unor elemente din conţinutul lor, sau amprenta pe care,
anumite fenomene istorice au lăsat-o asupra autorilor. De
asemenea, nu vom neglija nici elementele cu valenţe psihologice ce
Astfel de tentative, parţial reuşite am mai avut şi anterior, în cadrul diferitelor
studii şi articole publicate. Din cauza unor limite de spaţiu, nu am reuşit însă
acolo să realizez o prezentare exhaustivă a subiectului. A se vedea însă, de
exemplu: Iuliu-Marius Morariu, "Educational aspects in the spiritual
autobiography from the Orthodox space of the 19th and 20th centuries", în
Ion Albulescu, Adriana-Denisa Manea, Iuliu-Marius Morariu, Education,
Religion, Family in Contemporary Society - Proceedings of the Conference, Lambert
Academic Publishing, Saarbrucken, 2017, p. 113-123; Idem, "The Spiritual
Autobiography in the Eastern space in the second half of the XIXth and XXth
century", în Astra Salvensis Ŕ Supplement No. 1/2015 Ŕ "New Approaches in
Contemporary Theology", p. 166-174; Idem, "An interdisciplinary genre in the
Theological Literature: the spiritual autobiography and its landmarks for the
Orthodox space", in Journal of Education, Culture and Society, VIII (2018), no. 1,
p. 145-150.
10 Astfel autobiografia spirituală a Simonei Weil, este adesea analizată şi de
filologi şi beletrişti, din pricina acestor aspecte. Cf. Simone Weil, Autobiografie
spirituală, trad. Anca Manolescu, col. "Înţelepciune şi credinţă", Editura
Humanitas, Bucureşti, 2004.
9
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pot fi regăsite în structura lor11, chestiunile hermeneutice, sau
nuanţele semiotice. În plus, dat fiind faptul că una dintre lucrări
este scrisă de un filosof, fiind tributară limbajului de specialitate al
acestui domeniu12, şi conţine aspecte specifice lui, ne vom folosi în
cadrul cercetări şi de particularităţi ale acestui areal tematic.
Din punct de vedere metogologic, lucrarea va îmbina
chestiuni ce ţin de metoda deductivă, cea inductivă, cea analitică,
dar şi de cea narativ-expozitivă. În plus, va încerca să arate de ce în
cadrul spaţiului confesional pe care-l avem în vedere, genul
autobiografiei spirituale nu a cunoscut anvergura din cel protestant
sau cel catolic şi de ce, chiar şi puţinele lucrări din acest domeniu
care există aici, nu s-au bucurat de receptarea necesară.

Cf. Maxim (Iuliu-Marius) Morariu, "Autobiografia spirituală şi valenţele ei
psihologice", în Lumină lină / Gracious light, XXI (2016), nr. 1, p. 27-29.
12 Conţinutul filosofic este de asemenea vizibil în unele dintre comparaţiile pe
care el le face. Astfel, cu privire la acest aspect, un autor contemporan arată că:
"Pentru a ilustra mai bine fenomenele secrete ale sufletului, Augustin recurge la
comparaţii expresive de ordin psihic. El vorbeşte de "delectare", adică de
afinitate; zice că sufletul este supus unor greutăţi, sau, altfel spus, există greutăţi
care-l antrenează în direcţii contradictorii; compară sufletul cu un corp plutitor,
care se scufundă şi se ridică". G. de Plinval, Pour connaitre la pensee de Saint
Augustin, Bordas, Paris, 1954, p. 189-190.
11
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