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Prolog
~n multe din textele pe care le-am publicat `n trecut, precum [i `n altele r\mase
`nc\ netip\rite, `ncerc s\ prezint actualitatea Tradi]iei ortodoxe. Aceasta se poate
observa `n multe domenii [i manifest\ri ale
vie]ii contemporane. Ast\zi, Tradi]ia ortodox\ este c\utat\ de mul]i oameni `nseta]i
de adev\r, oameni care-[i doresc rezolvarea
problemelor lor existen]iale. Acesta este un
lucru care se poate observa `n toate epocile.
Atunci când cineva cite[te textele patristice observ\ c\ Sfin]ii P\rin]i nu au f\cut
filosofie, nu au fost filosofi teoretici [i gânditori, ci se `ndeletniceau cu problemele pastorale ale epocii lor. Au fost `n principal
p\stori [i dasc\li ai Bisericii. Astfel, ei au
fost preocupa]i de problemele oamenilor
pe care-i p\storeau [i au `ncercat s\ le rezolve aceste probleme `n cadrul teologiei
Bisericii, a Cuvântului revelat. Din aceast\
pricin\ Sfin]ii P\rin]i sunt contemporani.
~n paginile urm\toare, voi `ncerca s\
observ [coala psihologic\ contemporan\,
numit\ logoterapie, actualitatea ei, [i `n anumite puncte, asem\narea ei cu Tradi]ia ortodox\. Desigur, psihoterapia ortodox\ este
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teantropocentric\, `n timp ce logoterapia,
dup\ cum va fi `n continuare prezentat\,
este antropocentric\. Ele au `ns\ unele puncte comune, pentru c\ logoterapia se diferen]iaz\ de alte [coli psihologice [i se apropie
mai mult de Tradi]ia Ortodox\, din perspectiva metodologiei [i a concep]iilor.
Dup\ prezentarea punctelor centrale
ale logoterapiei, voi expune [i principalele
pozi]ii ale psihoterapiei ortodoxe. Nu voi
urm\ri s\ fac multe compara]ii `ntre cele
dou\, ci `n cadrul tezelor centrale, atât ale
logoterapiei, cât [i cele ale psihoterapiei
ortodoxe, se vor trage unele concluzii `ntre
care [i aceea c\ Tradi]ia ortodox\ merge
mai departe chiar decât logoterapia.
Scris\ la Atena `n 29 iulie 1995
`n cinstea sfin]ilor martiri Calinic [i Teodot.

† Hierotheos,
Mitropolit de Nafpaktos

No]iunea teologic\ teantropocentric\ exprim\
faptul c\ tot fundamentul psihoterapiei ortodoxe se
afl\ `n `ntruparea Logosului Celui ve[nic, a doua
Persoan\ a Sfintei Treimi, `n Iisus Hristos, Care este
Dumnezeu [i Om `n acela[i timp.
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I

LOGOTERAPIA
LUI VICTOR FRANKL
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~nsemnare:
Operele lui Victor Frankl, pe care le-am
avut `n vedere la scrierea acestei c\r]i,
sunt `n principal:
1. C\utând sensul vie]ii [i al mor]ii `ntr-un
lag\r de concentrare, traducere greac\, Editura Tamasos, Atena, 1979.
2. Psihoterapia [i existen]ialismul (logoterapia `n practic\), traducere greac\, Editura
Tamasos, Atena, 1987.
3. Dumnezeul incon[tientului, traducere
greac\, Editura Tamasos, Atena, 1987.
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Logoterapia lui Victor Frankl
Este cunoscut faptul c\ `n spa]iul occidental al ultimilor ani au fost create diferite
[coli psihologice, pentru a studia problemele care privesc lumea interioar\ a omului.
S-a vorbit foarte mult despre psihanaliz\ [i
psihoterapie. Aceasta este urmarea domina]iei ra]ionalismului [i a intelectualismului de dup\ Rena[tere [i Iluminism. S-a
f\cut `ns\ corecta observa]ie c\ omul nu
se poate reduce la ra]iune, care de altfel
nici nu constituie centrul existen]ei, ci dincolo de aceasta se afl\ [i a[a-zisul subcon[tient, precum [i alte for]e [i energii care
determin\ comportamentul omului. ~n interiorul acestei perspective asupra omului
s-a dezvoltat psihologia [i diferitele [coli
psihologice din Occident.
~ntre aceste [coli cultivate `n ultimii ani
este cuprins\ [i logoterapia. Atunci când
vorbim despre logoterapie, nu trebuie s\ se
`n]eleag\ dislexie, adic\ terapia diferitelor
anomalii care apar `n formularea [i uzul
cuvântului, ci altceva mult mai profund.
~n analizele urm\toare, vom studia `n
mod succint expresia de baz\ a acestei metode psihoterapeutice, precum [i ce anume
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este logoterapia, care este diferen]a dintre
logoterapie [i psihanaliz\ [i mi[carea ei
retrospectiv\, care sunt principiile fundamentale ale logoterapiei [i alte câteva din
punctele ei de interes.
1. Prezentarea general\ a logoterapiei
Creatorul [i exponentul logoterapiei
este Victor Frankl, care s-a n\scut `n 1905,
a studiat medicina [i filosofia la Universitatea din Viena, unde a ob]inut [i diploma
de doctorat. ~n continuare, devine „profesor de Neurologie [i Psihologie al {colii de
medicin\ a Universit\]ii din Viena, pre[edintele Societ\]ii Medicale Austriece de
Psihoterapie [i directorul sec]iei de Neurologie a Spitalului Policlinic din Viena,
precum [i profesor inspector pentru perioada de var\, al Universit\]ii din Harvard [i
al Southern Methodist University”. Victor
Frankl [i-a publicat primele studii `n revista
care a fost editat\ de Freud, `ns\ foarte
repede a devenit independent de acesta,
predând propriile lui teorii despre psihoterapie. C\r]ile lui au fost traduse `n multe
limbi, el `nsu[i a f\cut turnee `n multe ]\ri,
predându-[i teoriile despre logoterapie ca
adev\rata psihoterapie.
Victor Frankl nu este un savant teoretic,
ce [i-a elaborat p\rerile despre logoterapie
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`n interiorul biroului, ci a avut rarul [i tragicul privilegiu de a dezvolta [i aplica
punctele centrale ale teoriei sale `n lag\rul
de concentrare de la Auschwitz [i de la
Dachau, unde a fost de]inut trei ani `ncheia]i. A fost unul dintre pu]inii care au sc\pat de la moarte, [i `ntr-una din c\r]ile lui
importante, cu titlul C\utând sensul vie]ii
[i al libert\]ii [i cu subtitlul De la lag\rul
mor]ii la existen]ialism, care formase titlul
de baz\ când a fost tip\rit\ pentru prima
dat\, descrie atât tragismul vie]ii acelor lag\re, cât [i modul `n care ar putea cineva
s\ dep\[easc\ acest tragism. Aceast\ lucrare, considerat\ `n America cea mai bun\
carte a anului 1961-1962, a cunoscut tip\riri repetate cu un num\r de dou\ milioane
[i jum\tate de exemplare.
Victor Frankl, care a tr\it `n lag\rele
de concentrare [i a putut el `nsu[i s\ se foloseasc\, dar [i s\-i ajute pe al]ii, poate fi
`ndrept\]it `n concep]iile sale, pe care le-a
cultivat [i le-a probat acolo, `ns\ mai târziu el [i-a dezvoltat studiile sale `n mod
[tiin]ific, `n publica]iile ulterioare. De altfel,
el `nsu[i a primit lovituri dure `n cadrul
familiei sale, deoarece tat\l, mama, fratele
[i so]ia lui au disp\rut `n lag\rele de concentrare sau au murit `n camerele de gazare.
Doar sora lui a fost salvat\ din aceast\ tragedie familial\.
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Tocmai din acest motiv, Gordon Allport, profesor de Psihologie la Universitatea din Harvard, care este unul din cei
mai distin[i scriitori `n acest domeniu [i a
contribuit foarte mult ca teoria lui Frankl
s\ ajung\ `n America, a consemnat `n mod
caracteristic, prefa]ând cartea lui Frankl:
„Un psihiatru care a venit `n contact personal cu asemenea situa]ii extreme, un asemenea psihiatru, merit\ aten]ia de a fi ascultat de cineva. El, mai bine decât oricare
altul, este apt s\ expun\ puncte de vedere
despre lucrurile omene[ti cu `n]elepciune
[i `n]elegere”.
Faptul c\ aceste opinii necesit\ aten]ie,
nu se datoreaz\ unor ra]iuni sentimentale,
ci `n principal [tiin]ifice [i obiective. Opiniile sale, a[a cum sunt exprimate [i formulate
`n operele proprii, sunt probate [tiin]ific
[i constituie puncte de vedere ale [tiin]ei
psihoterapeutice din Occident [i datorit\
faptului c\ a fost `nchis [i chinuit personal `n lag\rele de concentrare.
Asupra acestei teme Gordon Allport
va scrie `n mod simptomatic: „P\rerile lui
Victor Frankl g\sesc un mare [i legitim
ecou, pentru c\ se sprijin\ pe experien]e atât
de profunde, care nu pot induce `n eroare.
Ele cap\t\ `nc\ un mai mare prestigiu, pentru c\ Victor Frankl ocup\ acum catedra de
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II

PSIHOTERAPIA
ORTODOX|
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Psihoterapia ortodox\
Când anterior am `ncercat s\ prezent\m tezele fundamentale ale logoterapiei
lui Victor Frankl, nu am avut deloc inten]ia
de a face o critic\ a tezelor lui pe baza Tradi]iei ortodoxe, nici de a o compara cu alte
[coli psihanalitice, dezvoltate `n spa]iul occidental. Ceea ce am `ncercat s\ facem este
aceea de a prezenta tezele fundamentale
ale logoterapiei. Prin urmare, nu a fost o
expunere comparativ\ a acestor teze, ci
prezentarea ideilor de baz\ ale lui Victor
Frankl.
~n continuare vom vedea tezele fundamentale ale Tradi]iei ortodoxe neptice,
pe care am putea-o numi psihoterapia ortodox\, pentru ca tema prezentat\ aici s\
poat\ fi `ntregit\ `n m\sura posibilului. Trebuie subliniat faptul c\ [i la acest punct nu
vom face compara]ie `ntre logoterapia lui
Frankl [i psihoterapia ortodox\, a[a cum
au dezvoltat-o pe aceasta P\rin]ii Bisericii,
deoarece nu trebuie s\ se produc\ vreo
confuzie. Pur [i simplu, dup\ prezentarea
opiniilor lui Frankl, cititorul trebuie s\ vin\
`n contact [i cu `nv\]\tura neptic\ a Sfin]ilor P\rin]i pentru a vedea actualitatea
`nv\]\turii ortodoxe.
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1. Observa]ii generale
~nainte de a vedea principiile de baz\
ale psihoterapiei ortodoxe, trebuie s\ subliniem trei observa]ii importante, care ne
vor ajuta s\ evalu\m atât psihologia, a[a
cum a fost dezvoltat\ `n Occident, cât [i tradi]ia neptic\ ortodox\, a[a cum au tr\it-o
[i au exprimat-o Sfin]ii P\rin]i.
Exist\ `ns\ [i un alt parametru foarte
interesant. Dac\ descoperirile psihologice
sunt considerate ca o c\utare ortodox\ `n
atmosfera eretic\ a Occidentului, cu toate
acestea, acceptarea acestor teorii de ortodoc[i, când `n acela[i timp este ignorat\ [i
desconsiderat\ propria tradi]ie ortodox\
neptic\, este o mentalitate eretic\. Aceasta
se probeaz\ prin faptul c\ cei care au transferat `n spa]iul ortodox concluziile [i descoperirile psihologiei din afara Bisericii
(quvdaqen), au ignorat cu des\vâr[ire `nv\]\tura P\rin]ilor neptici ai Bisericii, `nv\]\tur\ care se refer\ [i la acest spa]iu interior,
ce se nume[te subcon[tient. Cu to]ii suntem
martorii faptului c\ educa]ia cre[tin\, care a
existat `n urm\ cu câ]iva ani `n spa]iul nostru, s-a raportat [i a avut leg\tur\ cu psihologiile de tip occidental, pentru c\ desigur,
responsabilii educa]iei cuno[teau aceste idei,
`n timp ce ignorau cu des\vâr[ire, ba chiar
mai mult, `i calomniau pe P\rin]ii neptici
ai Bisericii. Prima observa]ie este aceea c\
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psihologia contemporan\ este produsul
Occidentului [i rezultatul st\rilor care a
predominat `n spa]iul occidental. S-ar putea
spune, a[a cum de altfel s-a observat [i de
c\tre al]i exege]i ai fenomenului, c\ descoperirile psihologice au fost `n fapt o c\utare
cre[tin-ortodox\, care s-a remarcat `n Occidentul eretic. Cu aceasta vrem s\ sus]inem
opinia c\ tradi]ia occidental\, a[a cum a fost
cultivat\ de franci [i de teologia scolastic\,
[i a[a cum a fost ea exprimat\ `n m\rturisirile cre[tine ale Occidentului, l-a limitat
pe om la ra]iune, la sim]urile exterioare [i
la manifest\rile morale. Datorit\ faptului
c\ occidentalii au respins tradi]ia neptic\ [i
isihasmul ortodox, au l\sat f\r\ r\spuns
multe `ntreb\ri existen]iale ale omului. Când
via]a cre[tin\ se reduce la logic\, considerat\ centrul existen]ei umane, sau atunci
când se vorbe[te de o rena[tere, care nu are
leg\tur\ cu mi[carea dinamic\ [i cu adâncul interior al omului, atunci se creeaz\
diferite probleme tragice. Oamenii au sesizat c\ dincolo de lucrarea ra]iunii, de etica
exterioar\ [i de st\rile sim]uale, exist\ [i
un alt spa]iu care trebuie abordat. Tocmai
acest gol al antropologiei cre[tinismului occidental au `ncercat s\-l completeze descoperirile psihologice. Din acest motiv afirm\m
c\ dezvoltarea psihologiei este o c\utare
ortodox\ `n spa]iul eretic al Occidentului.
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Desigur, nu trebuie s\ neg\m câteva
din concluziile psihologiei contemporane.
De altfel, pân\ acum am v\zut cât de apropiat\ de tradi]ia neptic\ [i de teologia ortodox\ este logoterapia lui Victor Frankl. Dar
la ceea ce trebuie s\ lu\m aminte este faptul c\ noi, ortodoc[ii, avem marele dar de a
avea la dispozi]ie textele P\rin]ilor neptici,
care se refer\ la aceste teme majore care-l
preocup\ pe om [i care vindec\ problemele lui fundamentale din interiorul unei
antropologii [i soteriologii totale, care se
sprijin\ pe adev\rata teologie, hristologie
[i ecclesiologie.
Desigur, este cunoscut faptul c\ sufletul
bizantinului (romeului) este foarte diferit de
sufletul omului occidental. Stelios Ramfos,
examinând deosebirea dintre psihologia din
afara Bisericii [i teologia ortodox\ neptic\1,
face observa]ii p\trunz\toare, vrednice de
aten]ie [i foarte importante pentru expunerea temei cu care ne ocup\m. Voi prezenta
`n continuare punctele centrale ale opiniei lui.
Sufletul omului, care este nemuritor
dup\ har, are `n mod evident un caracter
comunitar, din moment ce aceast\ lucrare
dinamic\ transcedent\ a duhului (pneuvma)
`l une[te pe om cu universul [i cu Dumnezeu. ~ns\ aceast\ nemurire a sufletului
1

~n care este cuprins\ [i psihologia ortodox\.
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Aceasta `nseamn\ c\ omul nu trebuie
s\ fie analizat ca fiin]\ autonom\, iar sufletul lui nu trebuie limitat la con[tiin]\, care
este o `mbinare a gândirii [i a voin]ei, ci sufletul trebuie s\ fie considerat elementul
duhovnicesc al existen]ei omului, care are
minte (nou") [i ra]iune (lovgo") [i `n acest fel
omul poate intra `n rela]ie cu comunitatea,
cu Dumnezeu [i cu crea]ia. Când nu se face
distinc]ie `ntre minte [i ra]iune, ci aceste
dou\ elemente sunt identificate, a[a cum
face filosofia occidental\ [i cum o exprim\
[i psihologia occidental\, atunci se creeaz\
multe nenorociri.
Dup\ penetrantele sale observa]ii cu
privire la metoda psihologiei occidentale,
Stelios Ramfos men]ioneaz\: „Sufletul bizantinului difer\ mult, atât de sufletul orientalului, cât [i de cel al omului occidental care
a constituit faptul empiric al psihologiei
moderne. Ceea ce `nseamn\ c\ trebuie exclus\ orice teorie [i practic\ psihologic\ care
ignor\ seculara tradi]ie spiritual\ a spa]iului nostru cultural, `n sensul ei larg, [i c\,
dac\ nu vrem s\ devenim un popor schizofrenic, trebuie v\muit\ cu aten]ie toat\ esen]a produselor [tiin]ifice introduse, presupuse [i h\r\zite pentru un alt fel de suflet”.
~ntr-o discu]ie, pe care am purtat-o cu
mitropolitul Ioanninei, Theoklitos, care se
distinge prin profunzimea lui filosofic\, mi-a
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explicat aceea[i viziune `ntr-un mod propriu. A spus c\ nu poate exista o `ntâlnire
absolut\ `ntre psihologie [i teologie, pentru c\ mi[carea celor dou\ realit\]i este diferit\. A[adar, psihologia `ncepe de jos `n
sus, de vreme ce cerceteaz\ subcon[tientul
omului [i `ncearc\ s\ explice [i s\ stabileasc\ rela]iile lui sociale, `n timp ce teologia
porne[te de la cele de sus c\tre cele de jos,
de vreme ce ea se sprijin\ pe cuvântul revelat [i `ncearc\ s\-l ajute pe om `n tr\irea lui.
Omul nu poate fi considerat o fiin]\ autonom\, deoarece el este dup\ chipul [i dup\
asem\narea lui Dumnezeu. Dumnezeu descoper\ omului adev\rul, iar omul, prin harul lui Dumnezeu, se vede pe sine [i se
nevoie[te s\ tr\iasc\ adev\rul.
A doua observa]ie este c\ p\rintele psihanalizei, care a dat un puternic impuls
dezvolt\rii psihologiei `n Occident, Freud,
a fost de origine evreiasc\. La fel [i Frankl.
Acesta, dup\ p\rerea mea, este un aspect
foarte important, pentru c\ arat\ influen]a
Vechiului Testament `n dezvoltarea tezelor de baz\ ale psihologiei adâncurilor [i
`n\l]imilor.
Influen]a exercitat\ de gândirea ebraic\
asupra diferitelor curente moderne este un
fapt indubitabil. Drept exemplu vom folosi
observa]iile lui Nikolai Berdiaev asupra teoriilor sociale ale lui Marx. Nikolai Berdiaev
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sus]ine c\ Marx, ca evreu, a fost `n subcon[tientul s\u purt\tor al mesianismului.
~ns\, deoarece el a respins credin]a `n Dumnezeu [i s-a rupt de r\d\cinile religioase ale
poporului s\u, a devenit hiliast [i a transpus aceast\ viziune mesianic\ `n spa]iul
social. ~n loc de venirea ~mp\r\]iei lui Dumnezeu, a aspirat la `ntronarea socialismului
pe p\mânt. ~n locul lui Mesia, a fost a[ezat
proletariatul, care, când va st\pâni pe p\mânt, atunci va `ncepe o epoc\ nou\.
Acest lucru se poate observa [i `n cazul
psihologiei, desigur prin adapt\ri relative
ale temei sesizate de Berdiaev. Freud, dar [i
Frankl au fost de origine evreiasc\ [i, `ntr-un
anume fel, influen]a]i de `nv\]\tura Vechiului Testament. {tim cu to]ii foarte bine c\ `n
Vechiul Testament se vorbe[te foarte mult
de lumea interioar\ a omului, de vreme
ce [i acolo a existat [i exist\ `n mod intens
actul terapiei [i desigur al terapiei inimii,
ceea ce s-a numit (mai târziu) subcon[tient.
Consider c\ p\rintele psihanalizei, Freud,
a fost influen]at de multitudinea pasajelor
Vechiului Testament, `n care se vorbe[te
despre inim\. Caracteristic este pasajul din
Psalmi: „Ca s\ p\trund\ `n adâncul omului [i `n adâncimea inimii lui” (Ps. 63, 7).
Astfel, ca evreu, a cunoscut tema inimii
[i ce este ea. A cunoscut foarte bine, fie [i
incon[tient, c\ ra]iunea nu este facultatea
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unic\ [i centrul unic [i exclusiv al personalit\]ii omului, din moment ce pozi]ia conduc\toare [i rolul primordial `l joac\ inima,
`n deplina semnifica]ie a cuvântului. Chiar
[i `n opiniile lui Frankl putem vedea cu `n
unele locuri, influen]area sa intens\ de Vechiul Testament, de vreme ce face referire
la modele [i `nv\]\turi din acesta.
Dac\ gânde[te cineva c\ Vechiul Testament a trecut `ntr-un mod corect `n via]a
cre[tinismului, [i cea mai bun\ dezvoltare
[i erminie a lui se salveaz\ `n Noul Testament, `ntrucât, prin prisma Bisericii se poate
observa concep]ia integral\ a Vechiului
Testament, `n]elege c\ Biserica Ortodox\
salveaz\ ceea ce a exprimat mai de pre] Vechiul Testament. Prin urmare, ca ortodoc[i
noi putem nu doar s\ `n]elegem concep]iile
psihanali[tilor occidentali, ci s\ `naint\m
dincolo de acestea.
A treia observa]ie, care dup\ p\rerea
mea merit\ toat\ aten]ia, este aceea c\,
atunci când studiaz\ cineva concep]iile tuturor psihologilor, psihanali[tilor [i psihoterapeu]ilor, cel pu]in ale celor clasici, va
constata dou\ realit\]i. Prima c\, a[a cum
am spus anterior, ace[tia au fost influen]a]i direct sau indirect de gândirea ebraic\
[i de Vechiul Testament. De altfel, no]iunea
de „]ap isp\[itor” este p\strat\ din Vechiul
Testament. A doua realitate este cunoa[terea
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