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Abstract 

 The paper analyzes the relationship between confession and conversion such that it is 
revealed by several diaries, memoirs and autobiographies belonging to Romanian and foreign 
authors (Gena Geamănu, Monica Fermo, Paulin Lecca, Danion Vasile, Klaus Kenneth, John 
Oliver, and Matthew Gallatin). I take into account two different meanings of the Greek word 
metanoia (literally, “change of the mind”): one of them is repentance, the other is conversion.  
 In The .ew Testament, repentance for one’s sins is the condition for entering the kingdom of 
God. It is also the compulsory condition for healing when we see ourselves the prey of the eight 
logismoi / passions. Intellectual constructions like relativism, individualism, secularism and 
nihilism are denounced by these authors as subtle sins, related to such “passions” as akedia, 
kenodoxia (vainglory) and pride. While deconstructing the Western mindset, they also write a 
genuine apology and eulogy of the Orthodox faith.  
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1. Introducere 
Îmi propun să analizez o serie de texte paraliterare contemporane (jurnale, 

mărturii/mărturisiri, autobiografii) [1] al căror numitor comun, tematic şi simbolic, este „metanoia” 
în cele două sensuri (foarte apropiate de altfel) pe care le-am putut identifica: „pocăinţă” şi 
„convertire”. În cazul mărturisitorilor români, ortodocşi prin naştere, „metanoia”  se actualizează în 
sensul de pocăinţă, în timp ce în cazul occidentalilor proveniţi de la alte confesiuni, sensul de 
„convertire” este mult mai marcat. Pe de altă parte, un excurs în etimologia şi istoria semantică a 
conceptului „metanoia”  va demonstra continuitatea între cele două sensuri. Este, de altfel, ceea ce 
ne poate autoriza să încadrăm aceste exemple în aceeaşi paradigmă.  

Sentimentul că descoperirea vieţii liturgice, în Biserica Ortodoxă, este totuna cu o 
„întoarcere acasă” (una din invariantele acestor mărturisiri), ar putea fi justificat, în cazul autorilor 
români, de datele biografice, dar nu poate fi explicat în acelaşi fel în cazul străinilor. Trebuie să fie 
vorba de ceva mult mai adânc. Creştinismul răsăritean „sistematizează” etapele întoarcerii omului 
căzut la Dumnezeu prin: curăţire, iluminare şi îndumnezeire („theosis”). Scopul vieţii creştine este 
comuniunea cu Dumnezeu şi sfinţirea omului, adică restaurarea condiţiei sale ontologice aşa cum 
fusese gândită de Dumnezeul Creator. În această logică, metanoia - pocăinţă se subordonează 
curăţirii / despătimirii şi tinde spre (re)convertirea liberă şi conştientă a fiinţei la firea sa cea 
adevărată, pierdută prin cădere.  

Dar eliberarea din moartea spirituală adusă de ne-ascultarea protopărinţilor nu ar putea 
surveni niciodată prin efortul singular al omului, ci numai prin asimilarea de către el a mântuirii 
„obiective” şi universale aduse de jertfa lui Iisus Hristos, Dumnezeu-Cuvântul. Mărturiile analizate 
confirmă, am zice „matematic”, anumite revelaţii nou-testamentare şi patristice. Omul aflat în criză 
existenţială, întrebându-se asupra rostului propriei vieţi, dar şi a adevăratelor virtuţi soteriologice  
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ale  nenumăratelor „spiritualisme” puse la dispoziţie de cultura recentă, eclectic-postmodernă, se 
întoarce la Hristos, răspunzând unei chemări care nu a încetat să răsune în conştiinţa lui [2].     

2. Metanoia sau „schimbarea minţii”  

În limba greacă, „metanoia” înseamnă, aşadar, „gândul de după”, „răzgândire” (sau 
„pocăinţă”, cum apare cel mai des în traducerile .oului Testament, unde este atestat de 24 de ori). 
Provine din grecescul µετάνοια (prepoziţia µετά şi verbul νοέω). Termenul „pocăinţă” e însă acum 
foarte depreciat [3]. În literatura duhovnicească, pocăinţa este amănunţit tratată. O accepţie foarte 
răspândită face ca pocăinţa să fie un „al doilea botez”, botezul lacrimilor: un travaliu asupra sinelui, 
îndelungat şi intens, însoţit în permanenţă de harul lui Dumnezeu. „Pocăinţa este o reînnoire a 
botezului. […] Pocăinţa este raţiunea care se judecă pe sine însăşi şi care se preocupă mereu de sine 
fără a avea grija altora. Pocăinţa este fiica nădejdii şi negaţia disperării.” [4] Tot din câmpul 
ortodoxiei, o viziune contemporană asupra aceluiaşi concept: „Metanoia mă face conştient de 
ramificaţiile arborelui neantului în propria mea viaţă, precum şi în întreaga istorie a oamenilor. [ ... 
]. Stareţul Siluan a scris impresionantele Plângeri ale lui Adam în faţa Paradisului inaccesibil. Şi 
dacă examinăm arta şi literatura epocii noastre, avem impresia aceleiaşi plângeri, dar care nu vrea 
să se recunoască, plânsetul sfâşietor al nihilismului traversat de un rânjet de deriziune şi de 
zadarnice eschivări. [...]” [5] 

Pocăinţa este strâns legată, în Ortodoxie, de o taină a Bisericii: spovedania sau mărturisirea 
păcatelor. Şi prin aceasta este şi o pre-gustare a Învierii, în măsura în care „plata păcatului e 
moartea” (Romani, 6, 23) [6], bineînţeles moartea spirituală, înainte de moartea fizică.  

Metanoia - convertire înseamnă de fapt tot întoarcere, revenire, răsucire [7]. Pentru că 
Dumnezeu „nu vrea moartea păcătosului, ci să se întoarcă şi să fie viu” (Iezechiel 18, 23). 
Termenul vetero-testamentar pentru întoarcere şi părere de rău era „shuv” (căinţă) sau „teshuvah” (a 
se răsuci, a încerca din nou). Iar Dumnezeu se lasă cunoscut de cel care Îl caută cu fervoare şi cu 
onestitate. Cu condiţia ca acest om să caute nu în primul rând o religie, alegând între oferta mai 
multora, ci chiar pe Dumnezeu. În acest sens, este interesantă mărturisirea unui ziarist elveţian 
convertit la ortodoxie: „Să fie limpede: "trecerea" mea la Ortodoxie nu este rezultatul unei reflecţii 
intelectuale, nici al unei fascinaţii mai mult sau mai puţin exotice, ci rodul unei îndelungi formări 
spirituale; […] pur si simplu mi-am urmat calea ce se deschidea paşilor mei, supunându-mă 
irezistibil unei lumi de o strălucire si de o puritate nepământeşti; în acest sens, convertirea mea este, 
în mod esenţial, o împlinire.” [8]  

Pentru Părintele Steinhardt, convertirea omului este cea mai mare minune pe care a făcut-o 
şi o face mereu Mântuitorul: „Dar metanoia, pentru cine ştie ce este viaţa şi cunoaşte firea 
omenească, se arată cu mult deasupra frângerii legilor naturale de către Mântuitorul. Căci legile 
naturii sunt deterministe, cauzale şi pasive şi se supun Făcătorului lor, pe când fiinţa înzestrată cu 
darul gândirii şi conştiinţei este liberă şi pentru a-i determina schimbarea, Divinitatea Însăşi are de 
înfruntat dreptul la liberă alegere dăruit omului.” [9] 

3. Jurnale „de idei” şi deconstrucţia mentalităţii contemporane 
Fiecare dintre ele fiind un jurnal al fericirii, mărturiile convertirii sunt totodată jurnale de 

idei, autoanalize dar şi analize ale contextului intelectual mai larg pe care se proiectează propria 
metanoia. Se poate spune că în mărturiile convertirii sunt evidenţiate resorturile mentalitare ale 
„omului vechi” (în sensul biblic dat de Sf. Apostol Pavel: omul care se supune pornirilor firii 
căzute, pulsiunilor considerate „naturale”). 

Mentalul laic contemporan stă sub semnul proclamatei „morţi a lui Dumnezeu”. Dar 
nihilismul nietzschean (generator de „akedia”) nu este un accident, ci un „terminus ad quem”, 
precedat de nenumărate elaborări mentale simptomatice pentru despărţirea minţii de inimă. Părintele 
Serafim Rose, ortodox american, el însuşi un convertit, a cercetat rădăcinile acestei forma mentis şi 
a definit-o fără menajamente ca pe o „filozofie luciferică” [10].  În urma dezastrului cosmic al 
căderii, modul de raportare a omului la lume s-a schimbat dramatic. „Sklerokardia” [11] sau 
„împietrirea / învârtoşarea inimii” e în mare măsură responsabilă pentru fetişizarea raţiunii 
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scormonitoare, dar şi pentru îndreptăţirea propriilor păcate, ceea ce face aproape imposibilă 
pocăinţa. Relativismul şi antropocentrismul sunt alte coordonate ale sistemului mentalitar în care 
gândirea se găseşte prinsă înainte de metanoia, însoţite de hedonismul şi consumismul 
contemporan, întemeiate pe o iluzie a libertăţii. Duhul relativismului a impregnat toată gândirea 
contemporană, ajungând până la a considera creştinismul o religie printre altele; sau, pur şi simplu 
până la a afirma că trăim într-o epocă postcreştină, că Evanghelia e inaplicabilă şi inadecvată epocii 
moderne, cel puţin în lipsa unei „ajustări” corespunzătoare. Secularismul, arată Părintele Alexander 
Schmemann [12], este o tragedie şi un păcat, tocmai pentru că a impregnat şi modul comun de a trăi 
credinţa, ducând la un creştinism edulcorat şi confortabil, lipsit de componenta ascetică sau redus la 
dimensiunea morală.       

Maliţiosul Lucian din Samosata [13] îşi imagina, în contextul pluralismului cultural al 
antichităţii, sectele filosofice care ies să-şi vândă marfa, adică înţelepciunea, stilul de viaţă, reţeta 
fericirii. Astăzi, trăim un adevărat „embarras du choix”, rătăciţi în ceea ce ar putea fi supermarketul 
credinţelor. Oferta e copleşitoare, timpul limitat, iar discernământul nostru, mult slăbit de exersarea 
„liberă” a plăcerilor. Astfel, metanoia adevărată apare de multe ori ca punct final după o succesiune 
de convertiri superficiale şi entuziasme efemere, dar şi altele care au durat mulţi ani: pot intra aici 
filozofii mainstream sau „aparte” şi marginale, yoga şi hinduism (la Gena Geamănu, Danion Vasile, 
Klaus Kenneth, John Oliver), budism, ba chiar şi tantrism (D. Vasile) şi spiritism sau „credinţa” în 
O.Z.N.- uri, cum vedem în jurnalul Monicăi Fermo. În cazul Jurnalului convertirii de Danion 
Vasile, „zeiţa morţii” amintită în subtitlu o desemnează, desigur, pe zeiţa indiană Kali, iar 
„Împăratul Vieţii”, pe Mântuitorul Iisus Hristos.  

Spovedanie neterminată de Gena Geamănu (pseudonimul Eugeniei Vlad, azi monahia 
Siluana) şi Talita kumi. Înviind pe drumul Damascului de Monica Fermo (azi, monahia Ecaterina) 
sunt două mărturii recente (două jurnale) ale unor persoane care au intrat în monahism, după ani de 
căutări spirituale, de zbateri şi de păcate. Nici una din ele nu avea „premise” aparente pentru o astfel 
de evoluţie, fiind vorba de o profesoară de filozofie foarte „emancipată”, dar şi hipersensibilă, 
respectiv de o actriţă aspirantă cu o viaţă mondenă trepidantă. Nici una nu s-a oprit pe cale, nu s-a 
mulţumit cu surogate. Asemenea altor două cărţi care vorbesc despre convertire, Jurnalul fericirii 
de Nicolae Steinhardt şi De la moarte la viaţă de Arhim. Paulin Lecca, cele două jurnale nu fac 
decât să confirme adevărul aserţiunii Fericitului Augustin, de la începutul Confesiunilor sale: 
„…pentru Tine ne-ai făcut, Dumnezeule, şi neliniştită este inima noastră până ce se va odihni întru 
tine.” [14]  

La începuturile credinţei şi implicit, ale „despătimirii”, Gena Geamănu transcrie în jurnal şi 
scrisorile trimise duhovnicului, în care, analizându-şi trăirile, intuieşte caracterul abisal al pocăinţei 
şi nevoinţa permanentă la care este chemat creştinul: „Acum câteva luni aş fi putut spune cu 
satisfacţie că am depăşit cutare şi cutare păcat. Şi acum este adevărat, dar sub ele, sub forma 
grosolană în care se manifestă în mine [...] se află o zonă a sufletului sau a eului meu care generează 
permanent păcatul. E un păcat neturnat în forme precise de manifestare. E ca o magmă ce clocoteşte 
mocnit, ţâşnind din când în când în expresii concrete de ne-simţire, mândrie, judecarea altora, de 
auto-scuzare şi auto-justificare...” [15]   

Danion Vasile nu se sfieşte să păstreze în forma finală naivităţile juvenile şi exaltările din 
vremea iniţierilor yoginice sau tantrice. „Cred că meditaţia de azi m-a ajutat să îl înţeleg pe Lucifer: 
să simţi că eşti atât de mare şi să vrei să fii totul. Acum îmi e greu să mă mai consider un om 
obişnuit, după ce am gustat din nemurire. Trebuie să înţeleg că sunt Dumnezeu, că toţi suntem 
Dumnezei. Şi primul pas pentru cunoaşterea acestei taine a fost făcut prin meditaţia tantrică.” 
[16] De asemenea, sunt vizibile efectele tragic-comice pe care le are preluarea fără discernământ ale 
ezoterismelor şi sincretismelor la modă, „deschise” chiar şi spre falsificarea / confiscarea 
creştinismului. Ca yogin, nu are nicio problemă în a vizita mânăstirile ortodoxe pentru a se 
„încărca” spiritual şi de acolo. Admite că Părintele Cleopa e „impresionant” şi, „dacă nu s-ar lua 
atâta de eretici, cred că i-aş da o notă mare” [17]  
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În cazul lui Klaus Kenneth, copilăria petrecută în timpul războiului în condiţii îngrozitoare l-
a marcat pentru totdeauna, dar nu mai mult decât torturile fizice şi psihice din partea mamei, a 
fraţilor şi colegilor, dar mai ales faptul că a fost abuzat timp de şapte ani de un preot catolic pedofil 
care îl luase „în grijă”. Acest episod a făcut din el un adversar înverşunat al creştinismului şi, pentru 
o vreme, chiar un delicvent (dincolo de rezultatele bune la învăţătură şi de talentul recunoscut de 
toată lumea). Singurul resort al peregrinului Klaus a fost, pentru câteva decenii, răzbunarea 
împotriva lumii întregi (Răzbunarea este de altfel titlul celui de-al doilea capitol).  

Dependenţa de droguri şi promiscuitatea au fost alte false soluţii care ar fi trebuit să umple 
vidul spiritual şi imensa lui nevoie de dragoste. Credinţele asiatice i-au asigurat o linişte de 
suprafaţă (a fost el însuşi guru şi apoi călugăr budist), dar numai pentru o vreme. Întâlnirea lui 
personală cu Hristos, cel de care fugise atâta timp, are loc în timpul unui eveniment dramatic, atunci 
când era gata să-şi piardă viaţa în America de Sud, când autobuzul în care călătorea a fost atacat de 
tâlhari. Ca şi în cazul celorlalţi convertiţi, drumul spre adevărata viaţă în Hristos de-abia începe. 
Întâlnirea cu stareţul Sophronie de la Essex, discipolul Sfântului Siluan de la Muntele Athos, în 
1983, va fi decisivă. După primirea botezului ortodox, s-a dedicat traducerii Sfinţilor Părinţi în 
germană. După cum mărturiseşte, are uneori de înfruntat mentalitatea obtuză a unor editori care 
consideră asceza ortodoxă distructivă (astfel încât a fost refuzată traducerea scrierilor lui Gheron 
Iosif Isihastul).    

Desigur, sunt şi multe diferenţe între aceste experienţe personale, aşa cum şi stilul fiecăruia 
e foarte diferit: în cazul lui Nicolae Steindhardt şi al Monicăi Fermo, amândoi cu ascendenţă 
evreiască, metanoia comportă primirea botezului la maturitate. La fel, în cazul occidentalilor 
convertiţi la ortodoxie de la catolicism şi apoi budism (Klaus Kenneth) respectiv neoprotestantism 
(John Oliver şi Matthew Gallatin). La Gena Geamănu, educaţia ateist marxistă nu a înăbuşit decât 
aparent harul primit la botez. Cu toată rezistenţa intelectuală pe care o opunea chemării lui 
Dumnezeu, autoarea se va convinge că nu poate trăi deplinătatea bucuriei decât în Biserica 
Ortodoxă.  

Cazul lui Paulin Lecca e şi mai surprinzător: din familie de preoţi, cu studii teologice, dar şi 
cu o înclinaţie spre viciu care îl aduce în pragul deznădejdii, se converteşte, am spune, de la 
creştinismul formal la cel autentic şi intens. Renunţând la o carieră avantajoasă, intră în mănăstire, 
face misionarism în şcolile din Transnistria în timpul războiului, apoi devine chiar un mărturisitor al 
credinţei, refuzând înrolarea, deşi ştia că va fi condamnat la moarte.  

Tot un convertit în interiorul propriei credinţe este şi Danion Vasile, care la începutul anilor 
90, când îşi începe căutările spirituale, avea ca singur „talant” botezul ortodox, dar fără viaţă în 
Biserică. În mod neaşteptat, propriul lui tată îl îndrumă spre practicile yoga, în încercarea de a-l 
consola de trauma psihică suferită în copilărie, în urma sinuciderii mamei. Urmează o perioadă 
destul de lungă de ucenicii sub oblăduirea câte unui guru, cu entuziasme transcrise conştiincios în 
jurnal. Simptomatice pentru o mentalitate mai generală sunt şi judecăţile ironice pline de suficienţă 
la adresa superficialităţii creştinilor practicanţi: „Duminica e pentru creştini zi de sărbătoare: nu 
spală vasele, nu fac treabă. În câte vizite am fost, am observat că preocuparea principală a 
creştinilor este ca, după ce vin de la slujbă, să se uite la televizor. [...] Ramakrishna a încercat să 
treacă pe rând prin toate etapele spirituale ale marilor religii. Nu ştiu să fi scris ceva despre 
experienţa creştină, dar ar fi prins bine acestor creştini care mi se par caraghioşi: ce Dumnezeu or 
avea, dacă le interzice să spele haine, dar în schimb îi lasă să îşi piardă duminicile cu tot felul de 
prostii?” [18] 

Însetând după Dumnezeu (în original, Thirsting for God in a Land of Shallow Wells) de 
americanul Matthew Gallatin este o carte autobiografică, dar în acelaşi timp o adevărată lucrare de 
apologetică. După ce a trecut pe la mai multe denominaţiuni neoprotestante, fiind el însuşi pastor şi 
profesor, înţelege că principiile credinţei protestante nu-l vor duce niciodată la acel adevăr esenţial 
după care tânjeşte. Punctele de doctrină cu care conştiinţa sa nu se putea împăca sunt rând pe rând 
demontate prin apelul la credinţa Bisericii primare. Etapele biografiei lui corespund cu tot atâtea 
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trepte ale descoperirii spirituale: „Totuşi, până nu am început să cercetez credinţa ortodoxă, nu mi-
am dat seama cât de subtil şi de total era pătrunsă viaţa mea de iubirea de sine. [...] Îmi aduc aminte 
de momentul când am pus cap la cap aceste înţelegeri. Concluzia clară era foarte chinuitoare. 
Vedeţi, până la urmă am înţeles că, cu toată sinceritatea pe care o revărsasem în slăvirea adusă lui 
Dumnezeu în anii cât am fost protestant, Dumnezeu, din iubire faţă de mine, nu mi s-a putut revela 
deplin în cinstirea pe care I-am adus-o.” [19] Se revelează aici dublul sens al orthodoxiei ca 
„dreaptă-credinţă” şi „dreaptă-slăvire”. Trăirea liturgică va avea cel mai important loc în carte, aşa 
cum o are şi în viaţa lui.  

O logică asemănătoare găsim în evocarea altui american, John Oliver. Autorul este astăzi 
preot ortodox şi profesor de exegeză biblică şi etică. Când era încă tânăr student, şi deja ortodox, a 
petrecut câteva luni la mânăstirea Valaam, în Rusia, ajutând la reconstrucţia acesteia. A urmat sfatul 
monahilor de a intra în ritmul de slujbe şi de ascultări de la mânăstire. Restructurarea cognitivă 
presupusă de metanoia este aici analizată explicit în termeni de mentalitate şi schimbare de 
mentalitate. În timpul Sfintei Liturghii, la Vohodul Mic, atunci când preotul iese în mijlocul 
credincioşilor ţinând Evanghelia în dreptul frunţii, el a avut un fel de revelaţie, comparând 
atitudinea lui cu a celorlalţi credincioşi. Aceştia din urmă îşi plecau capul şi chiar genunchii, în timp 
ce el îşi lungea instinctiv gâtul ca să vadă „ce se întâmplă”. Ca produs al unei culturi în care 
„smerenia este văzută ca o slăbiciune”, el a fost în a acel moment „binecuvântat cu revelaţia sfântă a 
unui alt mod de a săvârşi lucrurile.” [20]  

Analiza este apoi extinsă la modul individualist-protestant de a citi Biblia: „Când mă apropii 
de Cuvântul lui Dumnezeu după capul meu, sunt prins în capcana unor întrebări înşelătoare: « Ce 
simt eu în legătură cu acest lucru?», «Cu ce mă ajută el pe mine?», « În ce fel acest lucru 
mulţumeşte felul meu de a înţelege?», «Ce dispută pot eu câştiga având această informaţie? » Dacă 
dorinţa mea de a învăţa şi de a pune în practică adevărurile Sfintei Scripturi se separă de Tradiţia 
Bisericii şi este lăsată în seama gândirii mele inteligente, pot ajunge să consider Biblia drept aurul 
cel mai de preţ cu care mă fălesc, ori arma cea mai grea de temut a arsenalului meu de luptă.” [21] 
Ca protestant, fusese îndemnat de la o vârstă destul de tânără să predice în biserică şi să catehizeze 
pe alţii. Deşi simţea că ar fi fost mai potrivit să tacă, s-a simţit împins tot mai mult spre „slava 
deşartă” („kenodoxia”), una din cele mai cumplite patimi, alături de mândrie, cu atât mai 
periculoasă, cu cât este mai subtilă şi mai insidioasă, hrănindu-se chiar şi din virtuţile duhovniceşti.  

4. De la o gramatică a convertirii către o poetică a mărturisirii  
Se poate aşadar infera, din acest corpus autobiografic, un fel de „gramatică” universală a 

convertirii [22] care ilustrează perfect învăţătura patristică despre pocăinţă. Interpretantul 
intertextual al experienţelor descrise este, pe de o parte, Biblia, pe de altă parte  Predania (Tradiţia). 

Parabola fiului risipitor este invocată frecvent în mărturiile amintite, prin identificare cu 
protagonistul (apare chiar ca motto la Jurnalul convertirii de Danion Vasile). Un nucleu comun se 
regăseşte în toate aceste mărturii personale: odată hotărârea de întoarcere luată, Dumnezeu îi iese în 
întâmpinare omului (pentru că mereu „se uita în zare”, aşteptându-l) şi îl ia în braţe, întocmai ca 
tatăl iubitor din parabola fiului risipitor. (Aceasta poate fi de altfel considerată matricea profundă a 
oricărei experienţe existenţiale de autentică metanoia creştină.)  

Aici ni se spunea că după ce şi-a cheltuit moştenirea în desfrânări prin ţări îndepărtate, 
tânărul ajunge să păzească porcii şi e atât de chinuit de foame, încât ar vrea să mănânce din 
roşcovele cu care erau hrăniţi aceştia. (Simbolic, desfrânările pot fi citite ca idolatrie - de multe ori 
închinarea la alţi zei în Vechiul Testament este desemnată ca desfrânare, iar roşcovele arată ce 
„hrană” dubioasă şi amară ne oferă păcatul, la început atât de îmbietor). În cele din urmă, venindu-şi 
în sine, băiatul hotărăşte să se întoarcă acasă şi să-i ceară tatălui să-l pună în rând cu argaţii lui, care 
se săturau cu pâine.  

Reacţia Tatălui e cunoscută: nu numai că îl primeşte înapoi, dar îi dă şi haina cea bună, îi 
pune inelul de moştenitor în deget şi taie viţelul cel îngrăşat ca să se bucure de întoarcere cu toţi ai 
casei. Reacţia aceasta este smintitoare, scandaloasă (cel puţin pentru fiul cel ascultător, pentru 
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fratele mai mare). „Mort era şi a înviat; pierdut era şi s-a aflat” (Luca 15, 24), spune Tatăl despre 
fiul care îşi risipise darurile atât de iresponsabil. Minunea e retrăită de fiecare autor în parte, ca 
mărturie a nemăsuratei milostiviri a lui Dumnezeu.  

Pe lângă parabola fiului risipitor, un alt reper arhetipal pentru metanoia este episodul 
convertirii lui Saul devenit Pavel. Acesta pare să fi fost smuls, răpit cu forţa de Dumnezeu. Dar în 
lumina aceea copleşitoare care l-a făcut să cadă cu faţa la pământ, el nu a auzit nici ameninţări, nici 
promisiuni, ci o chemare care nu-i anula în nici un fel libertatea: „Saule, Saule, de ce mă 
prigoneşti?” (Faptele Apostolilor, 26, 14), şi cuvinte pline de milă, care îi arătau cât de ineficient şi 
autodistructiv e ceea ce face: „Greu îţi este să izbeşti cu piciorul în ţepuşă.” (Faptele Apostolilor, 9, 
5 şi 26, 14) Noi nu ştim tot despre pregătirea interioară care l-a făcut receptiv la chemare pe cel care 
fusese prigonitorul plin de râvnă al Bisericii lui Hristos. Şi putem doar să bănuim ce va fi simţit el 
atunci când păzea hainele celor care îl ucideau cu pietre pe Sfântul Ştefan, primul mucenic.  

Probabil că mai rară este convertirea bruscă şi totală (chiar dacă majoritatea convertiţilor pot 
rememora un eveniment, un moment definitoriu al întâlnirii cu Dumnezeu, o epifanie) [23]. Avem 
exemplul Sfintei Maria Egipteanca, cea care a fost timp de 17 ani desfrânată, model prin excelenţă 
al pocăinţei: fiind oprită de o forţă nevăzută să intre în biserica din Ierusalim, e copleşită de 
conştiinţa păcătoşeniei sale, plânge şi se roagă cu zdrobire de inimă la icoana Maicii Domnului, 
reuşeşte să intre în biserică, se mărturiseşte, primeşte Euharistia, după care se retrage în pustiu, şi 
după decenii de aspre nevoinţe, ajunge la asemenea măsură a sfinţeniei, încât stareţul Zosima a 
văzut-o mergând pe apă. Metanoia-convertire a fost fulgerătoare, dar metanoia-pocăinţă a continuat 
de-a lungul întregii vieţi. 

Mult mai des, primirea Logosului se face sub forma „Cred, Doamne, ajută necredinţei mele” 
(Marcu 9, 24) (un citat care îi era foarte drag lui Nicolae Steinhardt). Nu neapărat în sensul unei 
credinţe ezitante şi minate de îndoială a neofitului, ci în sensul că mai ales la început, când omul e 
atât de departe de despătimire, când se luptă cu omul cel vechi din el, credinţa se reduce la 
încredere (după care devine, treptat, încredinţare). Apoi, credinţa merge împreună cu nădejdea şi cu 
dragostea. În Evanghelii, credinţa nu e un dat imuabil, nici măcar pentru Apostoli, care erau în 
preajma Mântuitorului, şi aveau certitudinea dumnezeirii lui. Dar, recunoscându-şi neputinţa de a 
îndeplini prin ei înşişi porunca iubirii şi a iertării, i-au cerut sporirea credinţei lor. (Luca, 17, 5).  

 În Epistola către evrei, Sfântul Apostol Pavel a detaliat legătura între credinţă, 
încredere şi încredinţare, concepte pe care le pune în legătură cu urcuşul duhovnicesc şi cu 
tensiunea eshatologică spre Parousie. „Iar credinţa este încredinţarea celor nădăjduite, dovedirea 
lucrurilor celor nevăzute.” (Evrei, 11, 1) Deşi se opune în mod curent credinţa (ca un concept tare, 
absolutul), încrederii (conceptul slab, relativul), relaţia personală cu Dumnezeul persoană se 
bazează în cea mai mare măsură pe încredere, deci pe credinţa în credincioşia lui Dumnezeu, în 
faptul că El îşi ţine făgăduinţele: „Credincios este Dumnezeu.”(II Corinteni, 1, 18). De exemplu, 
făgăduinţa că va fi cu noi până la sfârşit: „Iată, Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul 
veacului.” (Matei, 28, 20). Sau că a întemeiat pe Apostoli Biserica şi că pe aceasta „porţile iadului 
nu o vor birui.” (Matei 16, 18). Sau că celălalt Mângâietor, Duhul Sfânt, ne va învăţa toate, în 
Biserică. (Ioan 14, 26).  Că ne dă o bucurie pe care nimeni n-o va lua de la noi. (Ioan 16, 22) Şi că 
„noi iubim pe Dumnezeu, fiindcă El ne-a iubit cel dintâi” (I Ioan, 4, 19). Şi că ne-a iubit până la 
capăt (cf. Ioan 13, 1).  

Am dat câteva exemple de interpretanţi intertextuali prin care autorii amintiţi îşi 
semantizează propria experienţă, confirmând că Logosul este într-adevăr viu şi lucrător în Biserică, 
actualizându-se cu fiecare credincios. Autenticitatea experienţei se reflectă asupra scriiturii, care 
evită artificiile tehnice, fără a neglija însă deloc construcţia narativă, subordonată unui principiu 
argumentativ / persuasiv.  

De regulă jurnalele convertirii au o structură de palimpsest, cu două părţi principale: cea 
dinainte şi de după convertire. Includerea jurnalului eului neconvertit este justificată numai de 
perspectiva convertirii şi toate notaţiile diaristice se (re)semantizează în această perspectivă. 
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Spovedanie neterminată are şi o compartimentare care evidenţiază reconsiderarea experienţei 
trecute în funcţie de metanoia: Pre-simţiri, Căutări, Marea ocolire, Iluminări şi poticniri. Acest din 
urmă titlu este propus de duhovnic, părintele Constantin Galeriu; de altfel, ultima parte din jurnal 
este redactată numai din ascultare faţă de duhovnic, în momentul în care autoarea însăşi nu mai 
simţea nevoia să ţină jurnal (o situaţie similară se găseşte în Jurnalul convertirii. De la zeiţa morţii 
la Împăratul vieţii de Danion Vasile). 

Structurarea pe capitole cu diverse titluri, uneori metaforice, este ceva mai puţin obişnuit în 
formula jurnalului standard şi indică dorinţa eului convertit de a controla perspectiva/ punctul de 
vedere. Este un mod de a da sens trecutului, de a obiectiva propria experienţă şi totodată de a 
recupera tot ce a fost „înainte” sub semnul căutării, chiar când aceasta a luat forma rătăcirilor 
dureroase, a catabazelor /morţi spirituale. La Danion Vasile, sunt şapte capitole care cuprind 
diverse etape ale căutării-rătăcire (Întâlnirea cu lumea paranormalului, Primii paşi spre absolut, 
Venerarea maestrului, Iluminarea tantrică, Pe urmele marilor asceţi, Swami Shivamurti şi 
„botezul” indian, Tainele lumii nevăzute) şi două care comunică, prin intermediul aluziilor biblicee, 
împlinirea spirituală determinată de metanoia şi bucuria de a fi aflat calea (Întoarcerea fiului 
risipitor şi „Iubiţi-vă unii pe alţii”).  

Cel puţin sub acest aspect al aparatului paratextual jurnalul nu se deosebeşte de 
autobiografia / rememorarea cu (auto)diegeză retrospectivă de tipul celei scrise de germanul Klaus 
Kenneth (Două milioane de kilometri în căutarea Adevărului. Lungul meu drum spre credinţă). 
Cartea are două părţi (.ăscut pentru ură şi .ăscut din nou pentru dragoste), structurate în 19, 
respectiv 13 capitole. Aici topos-ul călătoriei îmbracă forma cea mai concretă, protagonistul fiind 
un fel de picaro modern care străbate o mulţime de ţări şi împrumută o mulţime de credinţe, altele 
decât creştinismul, care rând pe rând îi adâncesc disperarea în loc să-i ofere o ieşire. 

Raportate la poetica jurnalului intim şi în general a scriiturii personale, mărturiile convertirii 
la dreapta-credinţă au un statut aparte. „Pactul autobiografic” [24] se menţine, şi la fel, celelalte 
coordonate ale povestirii „factuale” [25]. Diferenţa rezidă, am zice, tocmai în augmentarea  
autenticităţii, a lepădării oricărei măşti (fără îndoială, autenticitatea va fi judecată şi ea tot la nivel 
contractual-pragmatic, meta-comunicativ, putând fi aşadar oricând chestionată de cititorul incredul).  

Dacă autoficţiunea şi automitizarea sunt un fel de fatalităţi ale oricărei egografii seculare, 
estomparea sinelui sau mai bine zis a ego-ului este tocmai condiţia unei autentice treziri 
duhovniceşti. „Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea în fiecare 
zi şi să-mi urmeze mie.” (Luca 9: 23-24). Ca revers al narcisismului secular, viaţa în Hristos implică 
eliberarea de sinele fals şi recuperarea autenticei firi a omului. Sinele inautentic este un construct 
configurat la intersecţia determinaţiilor exterioare şi contingente (psihologice, sociale etc.). În 
consecinţă, „metanoia” subîntinde  un întreg proces de reconstrucţie ontologică.   

Pe bună dreptate (post)modernitatea, în demersul ei de problematizare obsesivă a identităţii, 
a început să conştientizeze insuficienţa şi falsitatea conceptualizării eului în perspectiva unei iluzorii 
autonomii metafizice. O evaziune (de asemenea iluzorie) o oferea, pentru o parte din autorii de 
jurnale şi autobiografii pe care i-am avut în vedere, mistica orientală. Dar vidul, neantul şi 
impersonalitatea în care sinele ar trebui să se dizolve se dovedeşte curând o teribilă înşelare şi o cale 
ineficientă de a scăpa de suferinţa lipsei de sens. Cu cât ispita orientală a fost mai puternică, în seria 
de căutări a convertiţilor, cu atât mai limpede va fi susţinut principiul ipostatic, al persoanei [26]. 
De aici înainte, orice discuţie despre identitate, personalitate, sine, ipseitate etc. va fi purtată în 
termenii „chipului” şi ai „asemănării”. 

Concluzii 

În ultimă instanţă, „metanoia” trăită din perspectiva principiului „Cred, Doamne, ajută 
necredinţei mele” se reduce la o alegere între două moduri de gândire şi de viaţă, conturate în 
Psalmul I („punere în abis” a întregii Psaltiri): omul necredincios, spune Psalmistul, e „ca praful pe 
care-l spulberă vântul de pe faţa pământului” (v. 4); în schimb, cel care îşi identifică „voia” proprie 
cu legea Domnului şi cugetă la legea Lui „ziua şi noaptea” (v.2) va fi „ca un pom răsădit lângă 
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izvoarele apelor, care rodul său va da la vremea sa şi frunza lui nu va cădea şi toate câte va face vor 
spori.” (v. 3) Lectura mărturiilor pe care le-am trecut în revistă demonstrează că toată ştiinţa 
pocăinţei vizează convertirea de la modul de a fi al „omului vechi”,  adică fără repere, „liber” de a 
merge unde îl poartă vântul modei intelectuale sau spirituale, la singura fiinţare autentică, perfect 
posibilă şi accesibilă, aici şi în veşnicie: a fi „răsădit” lângă izvorul vieţii, Dumnezeu, şi a da rod 
împreună cu El.  

Mai rezultă, în opinia mea, din fenomenologia mărturisirilor, că vocaţia religioasă autentică 
nu are nimic special, nu e rezervată unor aleşi, ci e cu adevărat universală (pentru că e ontologică). 
Chemarea lui Dumnezeu e valabilă tot timpul şi pentru toată lumea. Avem asigurarea că voia lui 
Dumnezeu este „ca toţi oamenii să se mântuiască şi la cunoştinţa adevărului să vină.” (I Timotei, 2, 
4). Tot timpul Dumnezeu bate, discret şi răbdător, la uşa inimii noastre: „Iată, Eu stau la uşă şi bat; 
de va auzi cineva glasul Meu şi va deschide uşa, voi intra la el şi voi cina cu el şi el cu Mine.” 
(Apocalipsa, 3, 20).   

Chiar dacă două dintre invariantele mărturisirilor, „katabaza” şi „metanoia”, sunt prezente în 
mitologie şi în literatură încă din antichitate, chiar dacă „metanoia” poate fi comparată  cu topos-ul 
arhaic al iniţierii, dinamica pocăinţei adusă de .oul Testament este ceva cu totul nou, fără 
echivalent în credinţele precreştine sau în texturile mitice tradiţionale care figurau accesul la un alt 
statut ontologic. 

 
BIBLIOGRAFIE 

 

1.  Fermo, Monica, Talita kumi. Înviind pe drumul Damascului, Galaţi, Editura Cartea Ortodoxă, 
2004; Gallatin, Matthew, Însetând după Dumnezeu, traducere de Tatiana Petrache, Galaţi, Editura 
Egumeniţa, 2005; Geamănu, Gena, Spovedanie neterminată, Craiova, Editura Mitropoliei Olteniei, 
2007, ediţia a II-a; Kenneth Klaus, Două milioane de kilometri în căutarea Adevărului - lungul meu 
drum spre credinţă, traducere de Raluca Toderel, Sibiu, Editura Agnos, 2009; Lecca, Paulin 
(Arhim.), De la moarte la viaţă, Bucureşti, Editura Paideia, 1997; Oliver, John, Atingând cerul. 
Cum am descoperit ortodoxia pe insula Valaam, traducere de Diana-Ana Raţ, Oradea, Editura 
Theosis, 2008; Steinhardt, Nicolae, Jurnalul fericirii, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1991. Vasile, 
Danion, Jurnalul convertirii. De la zeiţa morţii la Împăratul Vieţii, Bucureşti, Editura Sophia, 2002, 
ediţia a II-a.  
2. Cf. Kraiopoulos, Simeon (Arhim.), Adame, unde eşti?, traducere de pr. Victor Manolache, 
Bucureşti, Editura Bizantină, 2008.     
3. Noica, Rafail: „cuvântul „pocăinţă” a devenit „cenuşăreasa” limbii […] Şi nu mai ştim să trăim 
pocăinţa, şi de aceea am pierdut şi noţiunea ei. Am redus pocăinţa la nişte manierisme etico-morale 
[…].” (Pocăinţa, în Cultura Duhului, Alba Iulia, Editura Reîntregirea, 2002, p. 63). 
4. Sf. Ioan Scărarul, Scara Raiului, traducere de Nicolae Corneanu, Editura „Învierea”, 
Arhiepiscopia Timişoarei, 2004, p.126. 
5. Serr, Jacques; Clément, Olivier, Starea de pocăinţă, Traducere de Fratele Grigore, Mânăstirea 
„Sfântul Ioan Botezătorul”, după La priere du coeur, Spiritualité orientale, no 6 bis, Abbaye de 
Bellefontaine, 1977, http://www.nistea.com/trad_pocainta_ro.htm, consultat la 16 octombrie 2009. 
6. Biblia sau Sfânta Scriptura, Bucureşti, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii 
Ortodoxe Române, 1982. 
7. Cf. şi termenii he periagoge techne (tehnica răsucirii, folosit de Platon în mitul peşterii) şi 
epistrophe, utilizat în textele creştine cu un sens apropiat de al lui metanoia. Epistrepho este verbul 
(a se (re)întoarce spre, a se îndrepta spre, a se întoarce înapoi, a se înapoia, a-şi veni întru sine, a se 
întoarce din drum), iar epistrofe desemnează acţiunea de a se (re)întoarce. În capitolul Procesul 
tămăduirii: convertirea lăuntrică din Terapeutica bolilor spirituale, Traducere de Marinela Bojin, 
Bucureşti, Editura Sophia, 2001, Jean Claude Larchet observă că termenii metanoeo şi metanoia, 
care arată o schimbare de mentalitate şi a sentimentelor se referă „mai ales la starea lăuntrică de 



 
 
 

STUDII DE ŞTIINŢĂ ŞI CULTURĂ                            ANUL V, Nr. 4 (19) Decembrie 2009 
 

 157

căinţă şi de pocăinţă - care este resortul schimbării sau cel puţin condiţia ei -, mai curând decât la 
schimbarea în sine, privită obiectiv.”(p. 346). Uneori, apar ambele noţiuni, ca în Fapte 3, 19: „Deci 
pocăiţi-vă şi vă întoarceţi.” (metanoesate kai epistrepsate). 
8. Egger, Maxime, Cum am devenit ortodox, în româneşte de Codrin V. Smirnoff, http:// 
www.ortho-logia.com /Romanian /OccidentaliConvertiti/maxime_egger.htm, consultat la 23 
septembrie 2007. După cartea Occidentali convertiţi la ortodoxie. Şase ipostaze mărturisitoare, 
ediţie îngrijită de Răzvan Codrescu, Bucureşti, Editura Christiana, 2002.   
9 Steinhardt, Nicolae (Monahul Nicolae Delarohia), Dăruind vei dobândi - Cuvinte de credinţă, 
Baia Mare, Editura Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureşului şi Sătmarului, 1992, p. 216. 
10. Rose, Eugene (Pr. Serafim), .ihilismul - o filozofie luciferică, traducere de Tatiana Petrache, 
Galaţi, Editura Egumeniţa, 2004. 
11. Cf. Mircea, Ioan (Pr. dr.), Dicţionar al .oului Testament, Bucureşti, Editura Institutului Biblic 
şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 1995. 
12. Schmemann, Alexander,  Pentru viaţa lumii. Sacramentele şi Ortodoxia, traducere de Aurel 
Jivi, Bucureşti, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 2001, p. 140. 
13. Lucian din Samosata, Filosofii la mezat, în Scrieri alese, traducere de Radu Hâncu, Bucureşti, 
Editura Univers, 1983, pp. 82-99. 
14. Aurelius Augustinus, Confesiuni, I,1, ediţie bilingvă latino-română, traducere de Eugen 
Munteanu, Bucureşti, Editura Nemira, 2003. 
15. Geamănu, Gena, Spovedanie neterminată, p. 150. 
16. Vasile, Danion, Jurnalul convertirii, p. 34. 
17. Ibidem, p. 61. 
18. Danion Vasile, Op.cit., p. 16. 
19. Gallatin, Matthew, Însetând după Dumnezeu, p. 122.  
20. Oliver, John, Atingând cerul. Cum am descoperit ortodoxia pe insula Valaam, p. 13. 
21. Ibidem.  
22. Cf. şi Godo,  Emmanuel (coord.), Convertirea religioasă, traducere de Nicoleta Petuhov, 
Bucureşti, Editura Anastasia, 2002. Aici vom găsi câteva tipologii ale convertirii (mai degrabă 
discutabile), şi prea puţin despre experierea vie a lui Dumnezeu. Perspectiva suferă de eclectism (şi 
relativism), ceea ce duce de fapt la nivelare (de pildă punerea pe acelaşi plan a creştinismului cu 
gnoza şi convertirile păgâne). Toate acestea sunt explicabile, cât timp întemeierea patristică a 
argumentelor lipseşte, iar gustul autorilor merge mai mult spre operele de ficţiune. 
23. Desigur, avem exemple numeroase de convertiri fulgerătoare în Vieţile Sfinţilor; acestea sunt 
caracteristice pentru epoca martirică a Bisericii. Pe de altă parte, hagiografii nu se lansează în 
analize psihologice, ci relatează întoarcerile uimitoare (chinuitori şi călăi care se convertesc la 
credinţa celor pe care îi torturau etc.) ca pe o firească (dar şi misterioasă) lucrare a harului, ştiind că 
„Duhul bate unde voieşte” (cf. Ioan, 3, 8; I Cor., 12, 11; Filip., 2, 2). 
24. Lejeune, Philippe, Pactul autobiografic, traducere de Irina Margareta Nistor, Bucureşti, Editura 
Univers,  2000. 
25. Cf. Genette, Gérard, Introducere în arhitext. Ficţiune şi dicţiune, traducere de Ion Pop, 
Bucureşti, Univers,  1994. 
26. Saharov, Sofronie (arhim.), Despre principiul personal în Fiinţa Divină şi în fiinţa umană, în 
Mistica vederii lui Dumnezeu, traducere de Irineu Slătineanu, Bucureşti, Editura Adonai, 1995, pp. 
136-183; Hierotheos (Mitropolit de Nafpaktos), Persoana în tradiţia ortodoxă, traducere de Paul 
Bălan, Bacău, Editura Bunavestire, 2002. 
 

 

 

 

 


