
Prefaţă

Fratele	Laurenţiu	al	Învierii,	călugăr	carmelit	
francez	 din	 secolul	 al	 XVII-lea,	 face	 parte,	
alături	 de	 predecesorii	 săi	 notorii	 —	 Sfânta	
Tereza	 de	 Avila	 şi	 Sfântul	 Ioan	 al	 Crucii	 —	
din	 galeria	 marilor	 mistici	 creştini	 occidentali,	
constituind	 adevărate	 puncte	 de	 referinţă	 pe	
harta	 spiritualităţii	 europene	 şi	 universale.	
Spre	deosebire	de	 înaintaşii	 săi	 spanioli,	 fratele	
Laurenţiu	 a	 dus	 o	 viaţă	 aproape	 obscură,	
consumată	în	muncile	plictisitoare	şi	 tracasante	
de	 la	bucătăria	şi,	mai	 târziu,	de	 la	atelierul	de	
întreţinere	 a	 sandalelor	 membrilor	 mănăstirii;	
însă,	 asemeni	 acelora,	 a	 cunoscut	 o	 viaţă	 spiri-
tuală	abundentă	descoperindu-şi	o	cale	proprie	
(şi	 transmisibilă!)	 de	 a	 cultiva	 părtăşia	 cu	
Dumnezeu	şi	de	a	se	menţine	în	prezenţa	sfântă	
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a	Divinităţii	cât	mai	mult	cu	putinţă	prin	exerciţii	
continue	de	adorare	a	Numelui	Său.	Metoda	sa	se	
înrudeşte	într-o	oarecare	măsură	cu	apofatismul	
teologiei	 şi	 Bisericii	 răsăritene,	 diferenţiindu-se	
totuşi	esenţial	de	acesta.	Pe	el	nu	 l-a	atras	acea	
fascinantă	ascensiune	către	Fiinţa	Divinităţii	prin	
intermediul	 afirmaţiilor	 negate	 îndată	 ce	 sunt	
rostite	—	metodă	 al	 cărei	 promotor	 şi	 strălucit	
reprezentant	este	Dionosie	pseudo-Areopagitul.	
Nici	n-a	adoptat	acea	„rugăciune	a	inimii“	atât	de	
dragă	mişcării	isihaste.	Neregăsindu-se	în	nici	o	
carte,	el	se	decide	să	meargă	direct,	pe	calea	unică	
a	credinţei,	urmând	glasul	sufletului	său	însetat	
de	dragoste	şi	 tânjind	de	dor	după	Dumnezeul	
cel	Viu.	 Încercarea	 îi	este	 încununată	de	succes	
şi,	 după	 ani	 de	 alean	 şi	 căutări	 mistuitoare,	
Maiestatea	 Sa	Divină	 i	 se	 revelează,	 oferindu-i	
„ospăţul“	 zilnic	 al	 unei	 vieţi	 spirituale	 atât	 de	
bogate,	 încât	 ajunge	 să	 exclame:	 „Doamne,	
lărgeşte-mi	sufletul	şi	fă-l	mai	încăpător,	pentru	
a	 face	 loc	 iubirii	 Tale	 sau	 sprijineşte-mă	 cu	
virtutea	Ta	atotputernică,	căci	altfel	voi	fi	mistuit	
de	flăcările	Tale	sublime!“*

Viaţa fratelui Laurenţiu

Fratele	 Laurenţiu	 al	 Învierii,	 pe	 numele	 său	
adevărat	 Nicolas	 Herman,	 s-a	 născut	 în	 1614	

*  Éloge du frère Laurent,	 în	C.	De	Meester,	Entretions et écrits sur la 
Practique de la présence de Dieu,	Ed.	du	Cerf,	Paris,	1991,	p.	84-85.
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în	 localitatea	 Hériménil,	 situată	 în	 provincia	
franceză	 Lorena.	 Părinţii	 săi,	 Dominique	 şi	
Louise	Herman,	i-au	insuflat	de	timpuriu	teama	
de	Dumnezeu	şi	dorinţa	de	a	trăi	curat,	potrivit	
cu	principiile	 creştine	de	 viaţă.	Nu	 se	 ştie	 dacă	
a	mai	 avut	 sau	nu	 fraţi,	dacă	a	urmat	 cursurile	
vreunei	şcoli,	nici	profesia	pe	care	şi-a	ales-o.	La	
vârsta	de	18	ani,	în	viaţa	sa	are	loc	un	eveniment	
hotărâtor	 care	 i	 se	 întipăreşte	 adânc	 în	 suflet;	 e	
vorba	 despre	 o	 viziune	 copleşitoare	 a	 măreţiei	
şi	puterii	divine	pe	care	o	primeşte	ca	pe	un	dar	
venit	din	mâna	lui	Dumnezeu	pe	când,	într-o	zi	de	
iarnă,	contempla	ramurile	golaşe	ale	unui	copac	
desfrunzit	cu	totul	şi	medita	la	faptul	că,	nu	peste	
mult	 timp,	 ramurile	vor	 fi	din	nou	 încărcate	de	
frunze,	apoi	de	flori	şi,	ceva	mai	târziu,	de	fructe.	
Viziunea	primită	—	 în	 cursul	 căreia	 are	 loc,	de	
fapt,	 convertirea	 sa	—	 stă	 la	 baza	 deciziei	 sale	
ulterioare	 de	 a	 renunţa	 la	 lume,	 cu	 farmecele-i	
amăgitoare	 şi	 deşarte,	 şi	 de	 a	 îmbrăca	de	 tânăr	
rasa	de	călugăr	carmelit.
Între	 anii	 1631-1635,	 participă	 ca	 simplu	

soldat	la	Războiul	de	Treizeci	de	Ani	(1618-1648)	
dând	dovadă	de	mult	curaj	şi	dârzenie.	Este	luat	
prizonier	de	trupele	armatei	inamice	şi	ameninţat	
cu	moartea	prin	spânzurare	sub	acuzaţia	că	ar	fi	
spion;	fără	a	se	pierde	cu	firea,	respinge	acuzaţia	
ce	i	se	aduce	şi,	întrucât	„conştiinţa	nu	îi	reproşa	
nici	 o	 fărădelege“†,	 afirmă	 că	 îi	 este	 indiferent	

†  Josepher	&	Beaufort,	în	Conrad	de	Meester,	op. cit.,	p.	60.
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dacă	moare	sau	nu.	Această	atitudine	curajoasă	
îi	 impresionează	 pe	 ofiţerii	 trupelor	 inamice,	
care-i	 dau	 drumul.	 Reuşeşte	 să	 se	 alăture	 din	
nou	trupelor	lorene,	dar	este	grav	rănit	în	timpul	
asediului	 localităţii	 Rambervillers,	 oraş	 aflat	 la	
35	 de	 kilometri	 de	Hériménil,	 şi	 este	 silit	 să	 se	
întoarcă	în	casa	părintească.	În	acelaşi	an,	1635,	ia	
sfârşit	„cariera“	sa	militară.
După	 o	 scurtă	 perioadă	 în	 care	 gustă	 viaţa	

de	 sihastru,	 se	 angajează	 pe	 post	 de	 lacheu	 la	
domnul	de	Fieubet.
La	26	de	ani,	se	hotărăşte	definitiv	pentru	viaţa	

monahală	 şi,	 la	 15	 iunie	 1640,	 intră	 în	 ordinul	
carmeliţilor	desculţi,	a	căror	mănăstire	se	află	în	
Paris,	pe	strada	Vaugirand.	După	cele	două	luni	
prevăzute	 de	 Regulamentul	 ordinului	 carmelit	
pentru	 acomodare,	 Nicolas	 Herman	 îmbracă	
sutana	cenuşie	de	călugăr	sub	numele	religios	de	
fratele	 Laurenţiu	 al	 Învierii,	 începându-şi	 astfel	
perioada	de	noviciat.	 În	 acest	 răstimp	participă	
la	 lecţiile	 de	 formare	 a	 tinerilor	 fraţi	 corişti,	
completate	cu	altele,	mai	potrivite	cu	înzestrările	
lor	 naturale.	 Plin	 de	 teamă	 că	 „va	 fi	 jupuit	 de	
viu	 din	 pricina	 greşelilor	 şi	 stângăciilor	 sale“*, 
descoperă	 uimit	 că	 „Dumnezeu	 l-a	 înşelat“†, 
rezervându-i	numai	„încântare“‡.

*  Conrad	de	Meester,	op. cit.,	p.	11.
†  Ibidem.
‡  Ibidem,	p.	12.
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La		14		august		1642,		depune		jurământul		de	
credinţă,	dedicându-se	irevocabil	vieţii	monahale.	
Louis	 de	 Sainte-Thérèse,	 stareţul	 mănăstirii,	
rezumă	astfel	vocaţia	tânărului	frate:	„rugăciune	
şi	 lucru	 manual“.	 Superiorii	 săi,	 pentru	 care	
nutreşte	 un	 respect	 nemărginit,	 considerându-i	
„vicarii	lui	Isus	Hristos“,	îi	încredinţează	slujba	de	
bucătar	titular	al	mănăstirii,	pe	care	o	îndeplineşte	
15	ani	de	zile	fără	întrerupere.	Deşi	are	o	repulsie	
înnăscută	faţă	de	o	astfel	de	muncă,	searbădă	şi	
monotonă,	 totuşi	—	 datorită	 dorinţei	 sale	 de-a	
face	orice	 lucru,	 cât	de	neînsemnat	ar	 fi,	numai	
din	dragoste	curată	pentru	Dumnezeu	—	ajunge	
să-şi	îndeplinească	foarte	bine	slujba.	Biografului	
său,	Joseph	de	Beaufort,	îi	mărturiseşte	felul	său	
obişnuit	de	a	lucra,	îmbinând	munca	cu	adorarea	
Numelui	lui	Dumnezeu:

Îmi	 întorc	mica	omletă	 în	 tigaie	de	dragul	 lui	
Dumnezeu;	 când	 mi-am	 terminat-o,	 dacă	 nu	
mai	 am	 nimic	 de	 făcut,	 mă	 închin	 cu	 faţa	 la	
pământ	 înaintea	 lui	Dumnezeu,	 care	mi-a	dat	
harul	 de	 a	 o	 prepara,	 după	 care	 mă	 ridic	 de	
jos	mai	fericit	decât	un	rege.	Când	nu	pot	face	
altceva,	mă	mulţumesc	şi	să	ridic	un	pai	de	pe	
jos	din	dragoste	pentru	Dumnezeu.

Dar,	cum	nimic	nu	se	dobândeşte	 fără	 trudă,	
drumul	 până	 la	 atingerea	 acestei	 fericite	 stări	
de	 necurmată	 adorare	 a	 Domnului	 este	 lung	 şi	
anevoios;	 îndeosebi	 primii	 zece	 ani	 petrecuţi	


