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Propunerea noastră spre lectură este un volum
care îmbină spiritualitatea cu rigoarea cercetării
științifice, trăsătură observabilă și în viața au-
torului. Teza de doctorat a părintelui ieromonah
Maxim Iuliu Morariu, elaborată sub îndrumarea
Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Andrei al
Clujului, intitulată Repere ale autobiografiei spiri-
tuale din spațiul ortodox în secolele XIX și XX – Ioan
de Kronstadt, Siluan Athonitul și Nicolae Berdiaev,

are menirea de a-i face cunoștință cititorului cu profilurile vieții spi-
rituale ale unor personalități reprezentative pentru spiritualitatea
răsăriteană. Ineditul lucrării constă în prezentarea autorilor cerce-
tați prin prisma autobiografiei spirituale. 

Lucrarea este una de pionierat în spațiul cercetării teologice și
a publicisticii românești, după cum observă IPS Andrei în prefața
acesteia (p. 7).

Părintele Ieromonah Maxim Morariu își propune ca prin
această lucrare să contribuie la valorificarea autobiografiei spiri-
tuale din spațiul ortodox, după modelul catolic și protestant unde
acest gen face tradiție de mult timp. Mai mult, părintele ne previne
încă de la început că investigația dânsului este „interdisciplinară
și cu valențe ecumenice” (p. 14). 

Pentru parcurgerea logică a lucrării, cititorul este familiarizat cu
definițiile care se dau autobiografiei spirituale, precum și cu deo-
sebirile dintre acest gen și cel al memorialisticii. Părintele Maxim ne
arată că autorul unei autobiografii spirituale își propune ca prin
scrierea sa, susținută de introspecție, să ofere cititorului soluții la
problemele pe care însuși le-a întâmpinat (p. 45). „Așadar, în cen-
trul ideii de autobiografie spirituală se regăsește accentul pe viața
lăuntrică a autorului ei și preocuparea pentru îmbunătățirea relației
cu Dumnezeu” (p. 47).
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 Aplicând tiparele genului autobiografiei spirituale pentru
spațiul Răsăritului creștin, autorul prezentei cercetări constată că
în secolele XIX și XX se pot încadra doar lucrările a trei mai autori:
Sfântul Ioan de Kronstadt, Siluan Athonitul și Nicolae Berdiaev.
De altfel, părintele Maxim Morariu constată că Răsăritul nu a cu-
noscut o amploare a genului autobiografiei spirituale. Motivul ar
fi ideea de orgoliu care ar putea însoți o astfel de expunere.

În ceea ce privește debutul genului în cadrul istoriei creștine,
părintele Maxim, folosindu-se de o bogată argumentare bibliogra-
fică, îl identifică în scrierile Sfântului Apostol Pavel, mai cu seamă
în Epistola a doua către Corinteni, capitolul 12 (pp. 71-74). Totuși,
prima autobiografie spirituală, capodoperă ce definește genul cer-
cetat, este lucrarea Confesiuni a lui Augustin de Hippona. Părintele
ieromonah alocă un spațiu destul de generos lucrării augustiniene
pe care o consideră „o capodoperă a autobiografiei spirituale” (p. 71)
și care „este izvorâtă din biografia lui și legată de percepția lui cu
privire la relația dintre timp și eternitate, una complexă, cu momente
de maximă apropiere de divinitate, extaz și trăiri aparte, dublate
adesea de stări de tensiune interioară și exterioară, tristețe, sufe-
rință și frământare” (p. 93). 

Lucrarea monumentală a Fericitului Augustin, pe lângă conți-
nutul cultural, teologic și pastoral, avea să slujească de model pentru
cei care în veacurile următoare vor încerca să producă astfel de
scrieri. În acest sens amintim următorii autori: Tereza de Avila
(din spațiul catolic), Dag Hammarskjӧld (din spațiul protestant),
Ioan de Kronstadt, Siluan Athonitul, John Wesley etc.

Primul mare autor de autobiografie spirituală pe care părintele
ieromonah Maxim Morariu îl cercetează în teza sa este Sfântul
Ioan de Kronstadt. Provenind dintr-o familie cu bună așezare so-
cială și duhovnicească, Ioan de Kronstadt a avut parte de o educație
teologică solidă, deși în primii ani ai devenirii sale a avut mari di-
ficultăți de adaptare la curicula școlară. În cele din urmă, în ciuda
impedimentelor de natură familială (moartea tatălui, probleme fi-
nanciare), va absolvi Academia Teologică de la Sankt Petersburg.
S-a căsătorit și a păstorit într-o parohie diversă în ceea ce privește
profilul enoriașilor. Părintele Maxim ne arată că „Ioan de Kronstadt
va coborî în mijlocul oamenilor, le va cunoaște nevoile, le va îm-
părtăși modul de viață și le va oferi soluții la problemele lor. Prezența
lui în casa lor îi va șoca inițial, după care va fi privită ca o binecuvân-
tare” (p. 168). Pe lângă activitatea pastorală, părintele rus s-a do-
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vedit și un ilustru profesor, iubit de tinerii cărora le împărtășea cu
calm învățătura. Având în centrul preocupărilor pe Hristos și
Sfânta Euharistie, Ioan de Kronstadt „s-a străduit să militeze pen-
tru crearea unei conștiințe euharistice în rândul păstoriților săi”
(pp. 178-179). 

Volumul de față amintește de călătoriile pe care le-a întreprins
Sfântul Ioan de Kronstadt în cuprinsul Rusiei și cum, prin aprobarea
Sinodului Bisericii Ortodoxe Ruse, oficia spovedanii comune.
Toate acestea l-au reliefat ca personaj liturgico-duhovnicesc al
vremii. Pe de altă parte, s-a impus și în dezbaterile de idei ale vre-
mii, având schimburi de scrisori cu reprezentanții culturii rusești
din vremea lui, cum ar fi Lev Tolstoi. Cât despre scrierile sale, pă-
rintele ieromonah Maxim Morariu le găsește ca fiind „scrise într-o
manieră interesantă și ușor de citit, ce alternează diverse stiluri li-
terare și completează ampla preocupare pentru jurnal a intelectu-
alilor ruși ai vremii sale” (p. 209), având ca temă trăirile care i-au
marcat viața mistică.

A doua personalitate supusă cercetării de către părintele Maxim
este Sfântul Siluan Athonitul, rus de origine stabilit în Muntele
Athos la Lavra Russikon. Celebritatea lui postumă se datorează mai
cu seamă ucenicului său Sofronie Saharov. Răspunsul la frămân-
tările și întrebările sale, adesea duse până în pragul deznădejdii, a
fost formulat în cunoscuta maximă duhovnicească: „Tine-ți mintea
în iad și nu deznădăjdui!”. Prezentarea tinereții viitorului monah
este cât se poate de autentică, incluzând momentele de cădere și de
zbucium trupesc, pe care monahul Siluan le va birui prin perseve-
rență în rugăciune. Progresul duhovnicesc de mai târziu îl va face
capabil să răspundă atât nevoilor chinoviale, cât și celor interioare.
Astfel, părintele Maxim ne arată că „în ciuda bogatei activități ad-
ministrative ce-i ocupa cea mai mare parte a timpului, părintele
reușea totuși să ducă o viață spirituală intensă, fiind un practicant
al rugăciunii inimii, pe care o înțelegea mereu în legătură cu sme-
renia, pocăința și iubirea aproapelui” (p. 285).

Motivația jurnalului mistic al Sfântului Siluan Athonitul e aceea
de a oferi fraților din mănăstire și cititorilor o mărturie despre „bună-
voința lui Dumnezeu în raport cu el și anumite soluții la unele din-
tre problemele lor” (p. 311). Părintele Maxim extrage multe dintre
învățăturile starețului Siluan împărtășite ucenicilor, printre care se
regăsesc cuvintele: „Suferim pentru că nu avem smerenie”! Aceste
vorbe duhovnicești aveau menirea să-i întărească pe cei ce se plân-
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geau de anumite neplăceri (p. 345). Astfel, notele părintelui Siluan
se înscriu în registrul iubirii aproapelui și al smereniei, constituind
un tezaur pentru spiritualitatea răsăriteană și nu numai.

Ultima parte a lucrării părintelui ieromonah Maxim Morariu
este dedicată marelui Nicolae Berdiaev, ale cărui scrieri le găsește
potrivite genului autobiografiei spirituale. De altfel, autorul
prezentei lucrări ne amintește că autobiografia lui Nicolae Berdiaev
este esențială pentru înțelegerea întregii sale opere. Deși în aparență
prezentul volum alocă mai puțin spațiu filosofului creștin decât
celor mai sus amintiți, abordarea este de o consistență mai mult
decât mulțumitoare. Nicolae Berdiaev face parte din diaspora
rusă ce s-a refugiat în Franța, contribuind prin scrisul său la îmbo-
gățirea culturii universale. 

Una din temele predilecte ale operei filosofului creștin este liber-
tatea. Aplecându-se asupra acestei teme la autorul rus, părintele
Maxim ne spune că: „libertatea este văzută de el ca fiind impor-
tantă atât în planul relației cu divinitatea, cât și datorită dimensiunii
ei creatoare. Ea implică un risc aparte ce ține de metamorfoza și
evoluția omului” (p. 378).

Nicolae Berdiaev abordează printre altele și problema scrisului
ca preocupare intelectuală, spunând că e o veritabilă igienă a minții.
Însuși autorul rus afirmă următoarele: „Am scris dintotdeauna. A
scrie e pentru mine o igienă spirituală, o meditație și o concentrare,
un mod de viață. Am putut mereu să scriu, în toate circumstanțele
și în orice stare de spirit. Am putut scrie cu o febră de 39 de grade, cu
o durere puternică de cap, în condiții din cele mai rele, în timpul
bombardamentelor Moscovei din 1917 și ale celor din Paris din
1940 și 1944” (pp. 410-411).

Așadar, părintele Ieromonah doctor Maxim Morariu ne pune
în față crâmpeie din bogatul tezaur pe care îl cuprinde tradiția Ră-
săritului creștin, aplecându-se asupra unui gen de scriere puțin
abordat în spațiul teologic autohton, anume autobiografia spirituală.
Recomandăm cu toată căldura și convingerea cartea părintelui
Maxim tuturor iubitorilor de lectură duhovnicească, precum și ce-
lor preocupați de cercetarea științifică ce utilizează cele mai veridice
instrumente. Nu în ultimul rând, amintim că părintele ieromonah
Maxim Morariu are o vastă activitate scriitoricească în domeniul
teologiei și istoriei, volumele, studiile și articolele dânsului fiind la
îndemâna cititorilor.

Pr. drd. Anton-Viorel POP


