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[ Nota editorului: ]
Aceste 16 scrisori [fotografiate] [i o

fotografie, m\rturii de via]\ duhovni-
ceasc\ de la m\n\stirea Sih\stria, le-am
primit în dar, în anii 70’, de la p\rintele
ieromonah Ioanichie B\lan. Le-am tran-
scris respectând întrutotul ortografia [i
punctua]ia autorului. Am folosit litera
â [i forma sunt, în loc de sânt, conform
normelor academice actuale. Am repro-
dus cu italice cuvintele subliniate. Com-
plet\rile noastre le-am marcat între pa-
ranteze drepte.

Poate Dumnezeu m\ va ajuta s\ le
public. Preot Paul Mihail în al 89-lea an

IA{I, 29 iunie 1993
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Rev. Antonie Pl\m\deal\1

HEYTHROP COLLEGE
CHIPPING NORTON
OXON  OX7  5UE2

England3

Ian. 7. 1969
Oxford

Iubite P\rinte Cleopa,
Mai întâi blagoslovi]i [i ierta]i. A vrut

Dumnezeu, dup\ multe prin câte am avut
de trecut, s\ ajung [i pe aici, ca s\-mi
des\vâr[esc cunoa[terea lumii [i cuno[-
tin]ele teologice. E o experien]\ intere-
sant\, din care voi avea desigur mult de
înv\]at. Dar nu uit de cele de acas\. Cum
s\ uit? Nu se poate. Am luat cu mine din
]ar\ doar cinci c\r]i: Patericul [i Filocaliile.
Dup\ ce toat\ ziua citesc [i vorbesc
numai engleze[te – a[a cum pot, c\ aici
nimeni nu [tie române[te – seara, în
chilia mea, deschid Patericul [i Filocaliile.
{i m\ simt acas\. Desigur c\ cele mai
frumoase amintiri ale mele se leag\ de

1 Scris autograf.
2 Antet imprimat.
3 Scris autograf, peste numere de telefon.
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[ederea în Slatina [i de vacan]ele la
Sih\stria. Jinduiesc dup\ tihna acelor
vremuri [i n\d\jduiesc s\ m\ întorc la
dânsele. De ce tot zbuciumul acesta în
lume? Oare e spre folosul cuiva? Numai
dac\ Dumnezeu are nevoie de el pentru
al]ii, e cu rost. Altfel, vorba lui Solomon,
e alergare [i goan\ dup\ vânt. Lumea
de aici, cea cre[tin\, e bun\ [i cu iubire
fa]\ de ortodoxie. Mult interes pentru
specificul nostru românesc, ortodox. Ce
mai face]i, cum sta]i cu s\n\tatea [i cu
nevoin]ele c\lug\re[ti? Mult\ s\n\tate
de la Dl. Miron [i de la Pr. Daniil4. Mi-au
scris [i mi-au trimis o fotografie colorat\
în care suntem to]i patru, a[a c\ v\ am
pe mas\ aici. M-au invitat în vacan]\ pe
la ei. Desigur voi merge, dac\ Dumnezeu
va voi [i dac\ ei vor g\si bani de drum.
În vacan]a de Cr\ciun am fost în nordul
Angliei (mai bine zis în mijloc, dar la sud
de Oxford) [i am vizitat Liverpool,
Birmingham, Wakefield, York, Leeds,
ora[e mari, centre universitare cu cate-
drale imense, vechi [i moderne. În

4 Ierodiaconul Daniil Gelsi, ortodox italian.
Apare în fotografia de grup, din Anexa.
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Catedrala din York încape toat\ Sih\s-
tria cu casa nou\ [i cu bojdeuca P\rin-
telui Marcu. E ceva imens. Nici nu v-o
pute]i [cuvânt ilizibil, probabil: imagina (?)].
Cred c\ încap într-însa vreo sut\ de bi-
serici ca Sih\stria, dac\ avem în vedere
[i în\l]imea. Am v\zut îns\ m\n\stiri
catolice, tot imense, din sec. XII, azi rui-
nate, dar înc\ m\re]e. Am v\zut [i o
m\n\stire anglican\ de maici, la Herbury,
lâng\ Wakefield, cu [coal\, ateliere de
ve[minte [i de prescuri, curat\ dar de-
sigur diferit\ de ale noastre. Am fost [i
la o m\n\stire de c\lug\ri, anglican\, la
Wirfield. Stare]ul e cu barb\, ca ai no[tri.
Acolo am stat mult de vorb\ cu un
episcop anglican Victor Sherborn, fost
în Birmania, acum episcop de Wakefield.
M-a impresionat c\ tr\ie[te în m\n\s-
tire ca un c\lug\r, într-o chiliu]\ în care
are doar c\r]i, e îmbr\cat exact ca ceilal]i
c\lug\ri, nu are loc special la mas\ ci se
a[az\ la rând, se serve[te singur [i vor-
be[te cu dragoste de România, unde a
fost odat\ pe timpul lui Miron Cristea
(a fost [i la Neam]u) [i odat\ în vara
trecut\. Profesorii de aici de la Colegiu
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sunt foarte apropia]i. În fiecare dumi-
nic\ fac Liturghia la o capel\ ortodox\
din Oxford, unde vin ru[i, greci, sârbi.
Slujesc în române[te [i grece[te. Biblioteca
Colegiului e, cum ziceam noi, cât lumea.
Nu [tiu cât îmi va trebui ca s-o r\s-
foiesc! Via]a în colegiu e foarte apropi-
at\ de cea m\n\stireasc\, f\r\ mari deo-
sebiri între studen]i [i profesori, de[i
profesorii sunt vesti]i autori de c\r]i [i
tratate. Eu audiez cursuri la 2 facult\]i:
teologie [i filozofie, dar teza de docto-
rat o fac în teologie.

{i acum, dup\ ce v-am povestit atâtea
lucruri despre mine – nu ca s\ m\ laud
ci ca s\ v\ informez – vin [i cu o rug\-
minte [i înc\ grabnic\. În vreo dou\-
trei zile de la primirea scrisorii mele s\-
mi scrie]i câte ceva despre urm\toarele
lucruri:

1. – Ce crede]i, exist\ o continuitate
a spiritului paisian în monahismul ro-
mânesc? În ce const\ continuitatea, cum
se manifest\ ea în via]a c\lug\rilor no[tri
(m\ gândesc la rug.[\ciuni] la îndemâna
tuturor. Rug.[\ciunea] min]ii trebuie f\cut\
cu scop înalt sau ca pravil\ zilnic\?)
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2. – Exist\ în monahismul românesc
ceva specific, spre deosebire de greci,
ru[i etc. Ce [ti]i de la b\tr.[ânul] Ioani-
chie [i de la al]ii. Care era „cuvântul”
specific al lui Ioanichie? (Câteva date
biografice despre Ioanichie. Câteva din
cuvintele pe care le spunea mai ades).

3. – Din ce e alc\tuit\, mai ales, evla-
via c\lug\rilor no[tri de azi [i din gene-
ra]ia de dup\ Ioanichie. Locul Patericului,
Proloagelor, Filocaliei etc. în via]a lor. Care
e „pravila” lor personal\? Ce trebuie s\
alc\tuiasc\ via]a c\lug\rului din ziua
de azi. Nu în chip ideal, ci practic, azi.

4. – Care sunt Sf. P\rin]i cei mai citi]i
în vremea noastr\ în m-rile române[ti.
Sunt mai în trecere contemplativii sau
practicii (pravil\, ascultarea).

5. – Personal, ce Sf. P\rinte a]i citit [i
de care v\ sim]i]i mai aproape? (Impor-
tant) De ce? De care opere?

6. – Monahii trebuie s\ tr\iasc\
retra[i, ptr. [pentru] mântuirea lor, sau
s\ se ocupe de credincio[i? S\-i a[tepte
la m-re sau s\-i [i caute, s\-i cheme?

7. – Care este în]elesul „lep\d\rii de
lume”, a „urii” fa]\ de lume (d.[e] p.[ild\]
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la Sf. Efrem S.[irul]) vis-a-vis de porunca:
„S\ v\ iubi]i”, „Merge]i în lume [i pro-
pov\dui]i”. Biserica e chemat\ s\ slu-
jeasc\ pe Dumnezeu [i lumea, pe oameni;
monahii se integreaz\ în slujire? Cum?

8. – Care este în]elesul „negrijii fa]\
de trup”, vis-a-vis de faptul c\ din iu-
bire fa]\ lume, Fiul „s-a f\cut trup”.

9. – Ce [ti]i despre „îndumnezeire”,
dac\ avem în vedere posibilit\]ile reale
ale cre[tinilor [i c\lug\rilor din vremea
noastr\? Ce pot ei face? La ce trebuie s\
se limiteze? {i ce trebuie s\ îndr\zneasc\?

10. – Care crede]i c\ e cea mai sim-
pl\ defini]ie a sfin]eniei? Se mai poate
ea realiza în vremea noastr\? Ca [i în
trecut sau altfel? A]i cunoscut vreun
om sfânt? Cum era? (Important)

11. – Cum se p\streaz\ echilibrul între
„iubirea de Dz.” [Dumnezeu] [i „frica
de Dz.” [Dumnezeu], între „n\dejde” [i
„frica de judecat\”?

12. – Ce crede]i, mi[c\rile [i ini]ia-
tivele cre[tine din vremea noastr\ (Ex.
Conf.[erin]ele] ortodoxe de la Rodos,
Belgrad, Consiliul Ecumenic al Biseri-
cilor, Sinodul II Vatican etc.), sunt ele
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drumuri spre „o turm\ [i un P\stor”?
Trebuie s\ le privim cu simpatie?

Am mare [i urgent\ nevoie de aceste
r\spunsuri. Pentru mine [i ptr. [pentru]
a putea r\spunde la întreb\ri la rândul
meu. Lua]i pe cineva s\ v\ ajute (Ioani-
chie) dar, m\ intereseaz\ r\spunsurile
Sf. Voastre nu ale ajutorului. Îl rog tot
pe P\r. Ioanichie s\ expedieze scrisoarea.
Poate fi oricât de mare. Pune doar tim-
bre mai multe. V\ mul]umesc [i v\
s\rut mâna. Nu uita]i c\ sunt departe [i
singur [i am nevoie de ajutor. Pome-
ni]i-m\ la rug\ciuni. Închin\ciuni P\r.
Stare] [i Soborului. A primit o scrisoare
de la mine? Al\turez dou\ bile]ele: unul
ptr. [pentru] P\r. Petroniu [i unul ptr.
[pentru] P\r. Ioanichie. Metanie P\r. Paisie
[i Chiril!

Ierom. Antonie
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Rev. Antonie Pl\m\deal\5

HEYTHROP COLLEGE 
CHIPPING NORTON  
OXON  Ox7 5UE6

England7                                                                                                     

7 Ian. 1969
Oxford

Iubite P\r. Ioanichie,
Te rog mult s\ m\ aju]i, urgent, în

leg\tur\ cu cele scrise P\rintelui Cleopa.
Am nevoie pentru o conferin]\ aici,
despre spiritualitate [i monahismul ro-
mânesc. Tocmai de aceea m\ intereseaz\
p\rerile personale ale P\rintelui Cleopa,
pe care eu îl consider reprezentantul cel
mai autentic al monahismului nostru.
Vezi, f\-o pe secretarul, dac\ are nevoie.
S\ scrie cât de mult. S\ r\spund\ la
toate punctele. O s\ fie câ]iva lei în plus
la po[t\. Pune într-un plic mare. Ce mai
nou în ]ar\ [i la Sih\stria? Poate îmi
trimi]i [i mie ceva vederi, de preferin]\
colorate, ca vederile din p\r]ile Moldovei.

5 Scris autograf.
6 Antet imprimat.
7 Scris autograf, peste numere de telefon.
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Poate ai [i soboare [i ob[ti monahale.
Aici sunt întrebat [i dac\ ai ce ar\ta, te
crede omul mai u[or. Te-am rugat [i de
un calendar. Sper c\ l-ai [i trimis. Apelez
la Sf. Ta, pentru c\ te [tiu activ, bine-
voitor [i descurc\re]. N\d\jduiesc s\
m\ p\stra]i în dragostea dintâi

Te îmbr\]i[ez,
Antonie
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HEYTHROP COLLEGE 
CHIPPING NORTON8

Oxford, England 9                                                                                                   

Ziua În\l]\rii
22.V. 969 Oxford

Iubite P\rinte Ioanichie,
Îmi cer iertare pentru scurtime. {i

pentru întârziere. M-am întors din Fran]a
acum zece zile [i înc\ n-am prididit s\
r\spund la toate scrisorile care s-au adu-
nat în timpul celor 40 de zile cât am
lipsit (30 în Fran]a [i 10 în Belgia). Mul-
]umesc pentru nout\]i. Eu, deocamdat\,
fac doar act de prezen]\. Voi preg\ti o
„epistol\” mai lung\ pentru Sih\stria în
curând, cu descrierea „c\l\toriilor mi-
sionare”. Interesante. Instructive. {i fo-
lositoare pentru ortodoxie, pe care am
„propov\duit-o”. Ca [i Sf. Paul, n-am
mai ajuns îns\ în... Spania! Acum, Si-
h\stria e mai cunoscut\ în Fran]a decât
în România!

Ce te rog: te [tiu strâng\tor de „cu-
vinte”. Dac\ ai ceva ce ar putea constitui

8 Antet imprimat.
9 Scris autograf, peste numere de telefon.
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„File de Pateric românesc” trimite-mi ceva
date, cu întâmpl\ri, cuvinte de folos
spuse în ocazii deosebite, cu nume de
c\lug\ri. Nu te c\zni s\ faci literatur\.
Îmi trebuie material brut. De literatur\
m\ voi ocupa eu.

Englezului (Clapham = Cl\p\ug ?)
nu i-am scris. El trebuie s\-mi scrie întâi,
a[a e engleze[te. Dac\ îi scrii, spune-i
asta!

Tuturor închin\ciune mare. Ruga]i-v\
pentru mine s\ biruiesc munca asta cu
teza, cu articolele, cu scrisorile, cu limba!...
Munc\ nu glum\!

Antonie
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[Ilustrat\. Vedere din Roma]

P\rintelui Ioanichie B\lan
M\n\stirea Sih\stria
Jud. Neam]
Romania

4.IX.969
Roma

Am scris altor P\rin]i din Fran]a,
Elve]ia [i iat\ c\ Sf. Tale ]i-a venit rân-
dul din Roma, unde voi sta mai mult de
o s\pt\mân\. Mai scrie-mi (tot la Oxford).

Tuturor P\rin]ilor, închin\ciune or-
todox\ din Roma. E foarte greu s\ fii
smerit cu o Basilic\ cum e aceasta a Sf.
Petru.

Antonie
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HEYTHROP COLLEGE 
CHIPPING NORTON  
OXON    OX7  5UE
Telephone  0608-72 33610

12.X.969
Oxford

Iubite P\rinte Ioanichie,
N-am primit înc\ monografia Sih\s-

triei [i m-ar fi interesat. Pune-o într-un
plic [i expediaz-o: va veni mai sigur. În
leg\tur\ cu datele pe care le-am cerut,
cred c\ e cam mult s\ a[tept „o iarn\”.
Poate po]i lucra ceva mai repede. V\d
c\ e[ti îngrijorat în leg\tur\ cu „publici-
tatea”; i-am scris P\rintelui Petroniu
ceva în leg.[\tur\] cu asta. Roag\-l s\-]i
citeasc\. În fond toat\ existen]a noastr\
e publicitate. Nu cred c\ avem chiar atât
de importante lucruri de spus încât s\
le punem în primejdie valoarea duhov-
niceasc\. E mai smerit s\ vorbe[ti decât
s\ taci, dac\ t\când vrei s\ te cread\
lumea grozav! Dar esen]ialul e altul: e
c\ unii de pe aici se folosesc. {i în afar\
de asta, ne mai facem [i noi românii loc

10 Antet imprimat.
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în istorie. C\ nu e comod s\ umbli prin
lume [i s\ trebuiasc\ s\ explici c\ Bucu-
re[ti [i nu Budapesta e capitala României.
Pe aici s-a [tiut c\ ortodoxie înseamn\
religia Rusiei [i a Greciei. Pe noi ne
ignoreaz\ complet. Eu vreau doar s\
fac un act de prezen]\. Nu pentru cineva
din cutare sau cutare loc, ci pentru ]ar\
[i pentru ortodoxie. A[a a[ vrea s\ m\
în]elege]i. Deci, a[tept totu[i s\-mi trimi]i
ceva. Londonezii Sf. Tale nu mi-au scris
înc\. }ine-m\ la curent cu plec\rile la
Ierusalim [i la Athos. {i mai d\-mi nout\]i
din Sih\stria. Ce face P\r. Kiril, Marcu.
Unde e P\r. Caliopie? Am primit o scri-
soare de la el, din Sibiu. Îmi scrie c\ e la
tratament, deci nu-i voi scrie pân\ nu
se întoarce în m-re [m\n\stire]. 

Te încredin]ez de toat\ dragostea [i
prietenia, Ierom. Antonie



19

Ierom. Antonie Pl\m\deal\11

HEYTHROP COLLEGE 
CHIPPING NORTON  
OXON  OX7  5UE
Telephone  0608-72 33612 
Oxford-England13

De  Ob[te
17 Nov. 1969, Oxford

Prea Cuvioase [i iubite p\rinte Stare]
Caliopie,

Mul]umesc de scrisoarea din urm\
[i de cea dinainte, amândou\ pline de
dragoste dreapt\, a[a cum din pu]ine
locuri are omul prilejul s\ primeasc\.

Nu [tiu dac\ ]i-am povestit ce-am
mai f\cut în ultima vreme. Nici nu [tiu
de la ce cap\t s-o iau. Mai întâi mi se
pare c\ ar trebui s\ constat c\ m-am
trezit un fel de ambasador al monahis-
mului r\s\ritean pe aici. Pe negândite.
Nici n-ai crede c\ totul a venit a[a, ca din
întâmplare. Eram în Belgia, la Chevetogne

11 Scris cu ma[ina.
12 Antet imprimat.
13 Scris cu ma[ina. Scrisoarea  este dactilo-

grafiat\, cu corecturi [i adaosuri autografe.
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[i P\rin]ii m-au rugat s\ le spun ceva
despre monahii români. Îl aveam lâng\
mine pe ierodiaconul Daniil Gelsi care
dup\ cum [tii vorbe[te bine române[te,
[i am început s\ improvizez ceva, bine-
în]eles în române[te, sperând c\ el va
traduce. Dar el s-a înc\p\]ânat s\ nu
vrea.

– Vorbe[te fran]uze[te, mi-a zis.
– Dar n-am vorbit niciodat\ pân\

acum. Citesc, dar pentru vorbire trebuie
exerci]iu.

– Încearc\ [i ai s\ vezi c\ merge.
– {i dac\ nu merge, m\ traduci?
S-a învoit. Convorbirea a fost în ro-

mâne[te [i ceilal]i nu în]elegeau nimic.
Poate doar p\rintele Irineu Doens care
rupe ceva române[te, atât cât s\ frun-
z\reasc\ revistele [i din când în când s\
ne critice! Dar ceilal]i nu-l iubesc, pentru
c\ a r\mas cam la nivelul sinodului I
Vatican.

Dup\ ce am convenit s\ vorbesc
fran]uze[te, cam cu team\ desigur, pentru
c\ la Chevetogne to]i sunt savan]i, care
mai de care, am început deodat\ pe limba
lor, spre mirarea tuturor. Pân\ atunci
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vorbisem numai prin intermediul lui
Daniel. A fost ca o harism\ pogorât\ pe
nea[teptate asupra mea.

A[a mi-am început cariera de confe-
ren]iar. Am povestit vie]i de c\lug\ri vii,
ceea ce a fost ceva cu totul inedit în
lumea lor. Nu le venea s\ cread\ c\ nu
vorbesc din vreo carte de spiritualitate
necunoscut\ lor. Trebuie s\ v\ spun c\
din ziua aceea m-au adoptat în ob[tea
lor [i s-au declarat to]i ortodoc[i, dorind
s\ cunoasc\ cât mai mult din cea ce [tiam.

A doua zi m-am dus la o m\n\stire
trapist\, la Rochefort, [i la desp\r]ire
Stare]ul m-a invitat s\ vin a doua zi din
nou [i s\ le ]in [i lor o conferin]\. Acum
eram deja conferen]iar, a[a c\ nici nu
m-am gândit [i am zis „Da”. Dar încur-
c\tura a r\bufnit abia a doua zi. Ce s-a
întâmplat? Diminea]a m-a luat p\rintele
Daniil [i cu înc\ / [p. 2, numerotat\] un
p\rinte [i m-au dus la m\n\stirea be-
nedictin\ Maredsous, în sudul Belgiei.
În drum, ne-am oprit la un Seminar la
Dinant [i la o Facultate de Teologie la
Namur, unde am improvizat din nou
discu]ii, [i, cu jum\tate de or\ înainte
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de conferin]a programat\ la Rochefort,
am ajuns din nou la Chevetogne. Ce s\
mai faci în jum\tate de or\? Nu mi-am
putut face nici m\car ni[te note. Eram
cam speriat în sinea mea, dar îmi ziceam
c\ bie]ii trapi[ti, care tac toat\ vremea,
vorbind la nevoie prin semne, vor fi bu-
curo[i s\ mai aud\ grai de om, oricum,
dar s\ sune! Or fi ni[te oameni simpli
acolo... G\sesc eu s\ le spun ceva. {i ne-am
dus, Daniil a luat ni[te diapozitive cu
m\n\stiri române[ti, urmând s\ facem
[i proiect\ri. Speram c\ la nevoie voi
putea vorbi române[te [i c\ Daniil nu
m\ va mai refuza, dar el s-a dus în
fundul s\lii. Când am intrat în sala de
conferin]e, într-o bibliotec\ luxoas\, erau
vreo cincizeci de p\rin]i, fiecare cu masa
lui, cu c\r]ile lui pe mas\, cu instala]ia
de lumin\ [i de recep]ie la casc\...
Nimerisem într-un cuib de c\rturari.
Numai cu ajutorul Harului de sus am
putut vorbi o or\ despre caracteristicele
spiritualit\]ii române[ti. Vorbind, des-
copeream c\ le spun lucruri interesante,
pe care ei, c\rturarii, nu aveau de unde
le [ti [i c\p\tam curaj minut cu minut.
A fost bine.
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Dup\ aceea a urmat Fran]a. Dac\ a[
sta s\ le num\r, a[ izbuti s\ [tiu câte
conferin]e am ]inut. Destul s\ spun c\
un profesor de la Saint Sulpice mi-a
ob]inut, nesolicitat de mine, o burs\ de
c\l\torii în Fran]a, [i a[a am fost la
Avignon, la Eygalières, la Cluny, la Taizé,
la Lyon, la Maçon, la Nantes, la Reims,
la Chartres, la La Pierre-qui-Vire, la Bussy,
la Dijon, etc., etc. {i bineîn]eles la Paris,
unde f\ceam câte o halt\ de câte o zi,
dou\, în care timp trebuia s\ fiu la mas\
la Abbé Cutare, la Profesorul Cutare, în
audien]\ la Vicarul Parisului Pézeril, apoi
la Cardinalul Parisului Marty, apoi la
Pierre Emmanuel de la Academia Fran-
cez\, devenit acum Pre[edintele PEN-ului,
Asocia]ia Mondial\ a Scriitorilor. La Paris
am fost bineîn]eles [i la biserica româ-
neasc\, unde, la Pa[ti, am stat al\turi de
celebrul scriitor Eugen Ionescu; m-am întâl-
nit cu comunitatea româneasc\, cu scriitori
etc. Nu l-am v\zut pe C.V. Gheorgihu
[i îmi pare r\u. (scriitor român, foarte
mare, stabilit în Fran]a, preot).

Întors în Anglia a trebuit s\ fac fa]\
unei invita]ii de a vorbi la Londra la o
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întrunire ecumenic\. Conferin]a e acum
sub tipar în revista EASTERN CHURCHES
REVIEW. Îndat\ dup\ aceea am primit
o invita]ie din Belgia, s\ merg la dou\
Congrese, unul de spiritualitate la Tournai,
[i unul monahal la Ermeton. Între ele o
Mas\ rotund\ la Centrul Ecumenic de
la Chevetogne. Cu aceste ocazii am fost
între multe somit\]i apusene. Am ]inut
o conferin]\ la Tournai, fiind prezentat
de Oliver Rousseau, redactorul Ireni-
kon-ului. Se va publica în Belgia. Am mai
]inut una la Ermeton, improvizat\ într-o
noapte, c\ ini]ial nu eram programat
printre vorbitori, dar dup\ conferin]a
de la Tournali, m-au programat f\r\ s\
m\ întrebe. Când am ajuns la Ermeton,
eram cap de list\. Cred c\ se va publica
[i aceast\ conferin]\ la Londra.

V\d c\ m\ lungesc prea mult.
În august am pornit în alt\ c\l\torie.

Cinci zile la Paris, unde am stat la cen-
trul „Istina” [i am mâncat la o m\n\s-
tire de dominicani. Am rev\zut Parisul
cu pl\cere. Parc\ m-a[ fi întors în Bucu-
re[ti. Seam\n\ pu]in. {i e foarte diferit
de Anglia, Londra e goal\. Parisul e /
[p. 3 numerotat\] în strad\. Parizianului
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îi place s\-l vad\ lumea când m\nânc\
[i au f\cut restaurantele mai mult în
strad\, pe trotuar.

De la Paris am plecat cu trenul la
Geneva. E un ora[ de factur\ veche.
Cl\dirile noi sunt în afar\. Am v\zut
sediul Societ\]ii Na]iunilor, Consiliul
Ecumenic al Bisericilor, Sediul Interna-
]ional al Crucii Ro[ii, lacul, biserici... Am
dormit o noapte la Chambesy, unde e
Centrul Ortodox al Patriarhiei Ecumenice.
Am stat la o slujb\, c\ era duminic\,
împreun\ cu Emilianos de Calabria,
Timiadis, Arhiepiscopul reprezentant al
Patriarhiei Ecumenice. Au o cas\ fru-
moas\ acolo, [i o biseric\ de asemenea.
Era acolo [i Nissiotis de la Bossey. Am
trecut pe lâng\ Bossey [i am plecat la
Lausanne [i apoi la Fribourg, unde am
fost oaspetele lui Nestor Vornicescu [i
al lui Gabriel Popescu de la Bucure[ti,
care erau acolo pentru perfec]ionarea
limbii franceze, urmând s\ mearg\ la
Bossey unde se [i afl\ acum. De acolo
m-am dus la Berna. Am vizitat Parla-
mentul, muzee, biserici. Caracteristic pen-
tru Berna, e c\ toate trotuarele sunt sub
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case, la nivelul parterului. Pe orice ploaie
po]i merge prin toat\ Berna, f\r\ umbrel\.
De la Berna am luat trenul spre Italia,
ziua, trecând Alpii înz\pezi]i, prin peisagii
unice. Unic\ e [i Italia în nord, trenul
trecând prin mun]i [i apoi pe malul
unor lacuri minunate, Laco di Como,
Laco Maggiore etc. M-am oprit la Milano.
Scala din Milano, Domul din Milano,
Galeriile Victor Emmanuel, muzee, castele.
Ca s\ nu pierd peisagiile, m-am dus
spre Roma tot cu trenul. Am descins la
Roma Termini, încercând s\ m\ simt
întors acas\, la casa bunicului Traian.
Întorceam mereu capul, p\rându-mi-se
c\ se vorbe[te române[te. Eram totu[i
acas\; italiana e sora noastr\ bun\. Le-am
spus italienilor c\ Badea Câr]an (mi se
pare) a zis despre italian\ c\ e o româ-
neasc\ stricat\! Iar catolicilor le-am spus,
parafrazându-l pe badea Câr]an, c\ romano-
catolicismul e o ortodoxie stricat\! Nu
s-au sup\rat. Încep din ce în ce mai mult
s\ fie ei în[i[i convin[i c\ e cam a[a.

La Roma aveam dinainte aranjat unde
s\ stau, a[a c\ m-am dus direct acolo, la
M\n\stirea Sf. Pavel numit\ Fuori la
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Mura, pentru c\ odinioar\ era în afara
zidurilor Romei. Acum e în ora[. M\
a[teptau. M-a luat în primire Padre Pio,
zicându-mi Professore. Am protestat, zicând
c\ sunt doar student, dar mi-a explicat
c\ în Italia li se spune Professore tuturor
celor care se ocup\ cu cartea. Bine. Au
în m\n\stire un episcop, iar stare]ul
Don Gi[o]vanni Franzoni, are rang de
episcop, membru în sinodul episcopilor
italieni. M\n\stirea e a doua ca m\rime
dup\ San Piedro, marea Basilic\ roman\,
parohia Papei. De la u[\ pân\ la altar,
faci un sfert de or\! Are cur]i interioare
cu decora]iuni de toat\ frumuse]ea, o
bibliotec\ imens\ [i o Biblie original\
de la Carol cel Mare. Am\nunte despre
via]a de m\n\stire v\ voi da prin viu
grai, la vedere. E prea mult de scris. Au
reguli frumoase la mas\ (se cite[te psal-
modiat) [i la Biseric\, mai ales seara la
rug\ciunea înainte de culcare. Au fost
foarte bucuro[i c\ am mers la Biseric\.
Nu mi-au cerut. Desigur am stat cuminte
[i mi-am f\cut cruce ortodox\, iar ei au
pomenit pe PF Patriarh de câte ori eram
eu în Biseric\. De altfel asta s-a f\cut
peste tot unde s-a întâmplat s\ merg.
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În Roma am fost la toate bisericile [i
am v\zut vechea Rom\ ca / [p. 4 nume-
rotat\] [i pe cea nou\. Nu mai în[ir
toate monumentele. V\ voi ar\ta unele
fotografii când m\ voi întoarce. Desigur
am stat îndelung la picioarele Coloanei
lui Traian, care e aproape de Monu-
mentul Patriei, în centrul Romei. Am
fost la Pantheon, la Lateran, la Santa
Maria Maggiore, la Tre Fontane unde a
fost omorât Sf. Pavel, la presupusul mor-
mânt al Sf. Petru, la Biserica Sf. Clement
sub care e un templu p\gân în foarte
bun\ stare; am urcat în vârful cupolei
Sf. Petru, de pe care se vede toat\ Roma
[i la picioarele c\reia sunt gr\dinile
Vaticanului, cu palatele lor [i cu palatul
Papei. Mai apoi am fost chiar în gr\-
dini, condus cu ma[ina de P\rintele Pierre
Duprey de la Secretariatul pentru Unitate.
Am intrat [i în palate, [i desigur am
v\zut Muzeele Vaticanului. Capela Sixtin\,
camera lui Rafael Sanzio, manuscrise
de la Luther, papi, Erasmus, regi, ma-
nuscrise ale Scripturii din sec. III, IV...

Am fost la locul unde se spune c\ s-a
întâlnit Sf. Petru cu Iisus [i l-a întrebat
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QUO VADIS DOMINE; acum e o bise-
ric\ acolo. Am fost la mormintele de pe
Via Appia [i la Ostia, vechiul ora[ [i
port, ast\zi ruine bine conservate, mai
bine decât cele din Roma. Ele î]i dau o
idee de ansamblu asupra a ceea ce era
un ora[ roman. Desigur [i în Roma Ca-
pitoliul, arcurile de triumf ale lui Con-
stantin, Septimiu Sever, Colosseum-ul,
templele p\gâne, toate sunt a[a cum
erau, pline de istorie [i d\t\toare de
emo]ii.

Am fost [i la Catacomba Sfântului
Sebastian, poate locul cel mai interesant
din Roma, cu morminte [i biserici sub-
terane, cu galerii din care nu mai ie[i
dac\ te avân]i f\r\ ghid.

[lateral, adaos autograf] Am fost [i
la Lido, pe malul Adriaticii.

Am fost apoi la m\n\stiri în Roma,
impresionat mai ales de o m\n\stire de
maici, Les petites Sœurs de Jesus, care
locuiesc în case de lemn, deasupra bise-
ricii Tre Fontane, pe un deal. Au o uni-
form\ simpl\, compus\ numai dintr-o
dulam\ de pânz\ albastr\, cu centur\ [i
cu o broboad\ pe cap. Toat\ m\n\stirea
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e zidit\ de ele, iar biserica e s\pat\ în
deal, ca un beci, ca o catacomb\. Au
ateliere [i tr\iesc numai din munca lor.
Sunt r\spândite în întreaga lume. Am
întâlnit de altfel [i la Ierusalim, pe Via
Dolorosa, o cas\ [i o bisericu]\ a acestui
ordin, cred în casa Sfintei Veronica.

De la Roma m-am repezit pân\ la
Neapole. {tiam proverbul vechi: Vidi
Neapole e poi mori! Într-adev\r, po]i s\
mori de mirosurile din jurul g\rii. G\l\gie,
rufe întinse peste str\zi, pie]e cu toate
mu[tele din lume adunate acolo, iar seara
e mai bine s\ stai în cas\. Desigur este
[i un Neapole curat [i modern.

De la Neapole, cu vaporul m-am dus
pe insula Capri, fiindc\ voiam s\ v\d
casa lui Axel Munthe, un scriitor care a
scris CARTEA DE LA SAN MICHELE,
[i care a murit orb acolo. Capri nu e o
insul\. Capri e un vis de om de[tept.
Nu se poate descrie. Capri e lumin\, e
soare, e urcu[ spre cer. Sunt ni[te dru-
muri pr\p\stioase, serpentinate, pe care
[oferi îndemânateci urc\ [i coboar\ cu
viteze inimaginabile, fiindc\ orice curs\
înseamn\ bani, [i ei tr\iesc numai de pe
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urma turi[tilor. Am urcat cu un funi-
cular pân\ în ora[ul Capri, [i de acolo
cu ma[ina am mers la Anacapri, unde e
San Michele. Acolo am întâlnit doi ro-
mâni, pe care i-am recunoscut dup\ o
traist\; era fratele lui Iord\chescu, cân-
t\re]ul [i nevasta lui, o pictori]\. Am
petrecut mult\ vreme în vila lui Axel
Munthe, care întrece imagina]ia [i pe
care o v\zusem cândva la cinematograf.
Sub San Michele / [p. 5 numerotat\]
Mediterana e la sute de metri, drept în
jos sub pere]ii de stânc\ t\iat\ drept.
Marea e albastr\, de un albastru ireal,
cum sunt toate acolo. Am mâncat stru-
guri [i alte bun\t\]i mediteraneene, [i
seara am coborât din nou în port [i am
luat vaporul spre Neapole. {i de la
Neapole m-am întors la Roma.

Cu câteva zile înainte de plecarea
din Roma, am fost oaspetele Secretaria-
tului pentru Unitatea Cre[tin\, [i am
fost invitat la o mas\ la un Restaurant
în Vatican, cu Jerôme Hamer, Pierre
Duprey etc. Apoi am fost la castel Gan-
dolfo, la Papa, la re[edin]a de var\, cam
la 30 de km în afara Romei. Spectacolul
v\zut acolo r\mâne de neuitat.
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Mai departe am plecat cu avionul.
La Fiumicino, la aeroportul Leonardo
da Vinci, mi-am schimbat din nou banii
ce îi aveam, l\sând lirele italiene [i c\-
p\tând dolari pe ele. Am plecat cu un
avion englezesc. Am zburat spre sud,
peste Italia, apoi peste Adriatic\ [i îndat\
au ap\rut nenum\ratele insule grece[ti.
Nu po]i cunoa[te Grecia adev\rat\ decât
din avion. Insule, insule [i ap\. {i iat\
Atena. În jur dealuri goale, uscate. P\-
rintele Maxim Mereanu nu primise scri-
soarea mea de la Roma, [i nu m\ a[tepta
la aeroport. Dar acum eram c\l\tor vechi
în lume. M-am descurcat. Am dat dolarii
[i am c\p\tat ceva drahme [i m-am dus
spre Moni Petraki (M\n\stirea Sf. Petru)
unde [tiam c\ e P\r. Maxim. L-am g\sit.
Peste drum era [i Ambasada Român\.
Eram ca acas\. Dealtfel [tiam c\ numai
cu pu]in mai la nord e România. M\
apropiasem substan]ial de cas\.

În aceea[i sear\ am urcat pe Lica-
vittos, un munte în mijlocul Atenei, de
unde spectacolul nocturn e minunat. Se
urc\ cu un teleferic-tunel. Am v\zut bine-
în]eles toate minunile Atenei, cu tot ce
p\streaz\ din antichitate. Am urcat pe
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Acropole, am v\zut Cariatidele care da-
teaz\ din anul 407 înainte [de] Hristos,
am v\zut Propileele, Parthenonul [i
Erechteionul [i Theseionul (templul lui
Hefaistos) din anul 450 înainte de Hristos.
Am v\zut Areopagul, locul de unde a
vorbit Sf. Pavel despre Dumnezeul ne-
cunoscut... Apoi într-o sear\, am plecat
spre Tesalonic. O noapte cu trenul. Am
ajuns diminea]a la Tesalonic, singur, într-un
ora[ în care cei care [tiau engleze[te sau
fran]uze[te nu se sculaser\ înc\. Cu gre-
ceasca mea biblic\, m-am descurcat totu[i.
Se uitau curio[i la mine. Vorbeam limba
lui Platon [i Socrate, pe care ei o uitaser\.
Am descoperit autogara de unde trebuia
s\ iau ma[ina spre Uranopolis. Totul
mi-a mers în plin; ma[ina tocmai se pre-
g\tea s\ plece. Am dat 60 de drahme [i
m-am urcat. Dintr-o dat\ m-am sim]it
balcanic. G\l\gie, ceart\, murd\rie. Anglia
curat\ [i sobr\ r\m\sese mult în urm\!
{i ma[ina era o rabl\ cum am g\sit eu
una acum dou\zeci de ani la F\lticeni,
când am f\cut primul drum la Slatina,
venind de la Crasna Olteniei, în c\utare
de ad\post. Cinci ore am mers pân\ la
Uranopolis, prin soare [i praf. O vreme,
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[oseaua a fost asfaltat\, dar apoi am
intrat pe drum de ]ar\. S\r\cie, dealuri
goale. Mai spre Sfântul Munte, au în-
ceput s\ se mai acopere de vegeta]ie.
Înc\ în ma[in\ am cunoscut pe primii
atoni]i. Ortodoc[i cu priviri blânde, sme-
rite, cu plete lungi [i pr\fuite. Dup\ o
or\ de a[teptare la Uranopolis am luat
vaporul spre KARIA, capitala Sf. Munte.
Ore de mers, în soare, pe un vapora[
mic, pe care erau adunate toate limbile
p\mântului. Pân\ [i din Peru, [i din
Chile, [i din Mexic, ca s\ nu mai vor-
besc de Europa. Portul principal al Sf.
Munte e Dafni. Acolo, vama, controlul
pa[apoartelor, / [p. 6 numerotat\] [i
urcarea într-un camion spre a ajunge la
KARIA, în capital\, acolo unde sunt re-
prezentan]ii tuturor m\n\stirilor [i unde
e ceea ce s-ar putea numi Guvernul Spi-
ritual al Atosului. În drum trecem pe
lâng\ Xeropotamul. Îl v\d din mers.
Am fost avertizat de altfel c\ nu voi
putea vedea totul în zece zile, mai ales
c\ voiam s\ ajung neap\rat la Prodromul.

La Karia am c\p\ta repede DIAMO-
NITIRIONUL, adic\ permisul de a vizita
Athosul. Aveam de altfel o scrisoare de
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la Patriarhul Ecumenic [i o adres\ de la
Ministerul de Externe al Greciei. M-au
primit bine Proto[ii Athosului, cu cafele
[i mizilicuri. Am v\zut picturile lui
Panselinos, apoi am coborât la Iviron,
apoi am luat vaporul spre Marea Lavr\
a Sfântului Atanasie, unde am ajuns
seara. Asta bineîn]eles dup\ câteva zile
de la sosire, c\ci între timp am fost la
Cutlumu[, la chiliile române[ti ale P\-
rintelui Metodie Popescu, [i a p\rintelui
Ioachim Sârbu, amândou\ împrejurul
Kariei. De la Marea Lavr\ am plecat pe
jos, cu m\g\ru[ii, spre Prodromul. M\-
n\stirea noastr\ e cea mai departe din
toate m\n\stirile Atosului. M-au primit
foarte bine. Dar sunt to]i b\trâni. Cel
mai tân\r are 60 de ani. Am v\zut figuri
interesante de monahi, [i pline de evlavie.
Am mai v\zut [i mai a[a, dar cred c\ în
Munte mai sunt înc\ Sfin]i. De remarcat:
nici un basarabean nu st\ la m\n\stirile
ru[ilor. E normal, desigur, pentru c\
to]i sunt români. Dar vreau s\ remarc
acest lucru, pentru c\ acolo la Athos,
România continu\ s\ fie ÎNTREGIT|.
Lucrul m-a bucurat mult. {i sunt mul]i
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basarabeni. De altfel majoritatea sunt
moldoveni. Iat\ câteva nume: Veniamin
Popa, Stare] la Prodromul, Ioanichie
Bujor, arhondarul, de la Hermeziu-Ia[i,
Ieronim Constantinescu, de la Turchis-
Bra[ov, Kiril Pricop, de la Bârlad, econom,
Ghermano Rugin\ de la Bârlad, Nifon
Boaru de la Vaslui – gr\dinarul, Acachie
Toma de la Orhei – buc\tar, Vlasie Stra-
tilat, de la Orhei – Eclesiarh, Gheronte
Baciu de la Baia, Policarp Com\nescu
de la Gala]i, Elefterie Fagu de la Vaslui
– portar, Clement Popa, de la Vaslui,
cam în post de po[tar, între Lavra [i
Prodromul. Mai este acolo [i Arsenie
Cotea, dar st\ ascuns. Nu l-am putut
vedea. E [eful grupei stili[tilor tari [i a
celor care nu vor rela]ii cu }ara. În ge-
neral, to]i vor oameni din ]ar\, ca s\ se
mai întinereasc\ m\n\stirea. Sunt bine-
voitori [i vorbesc cu respect de P\rin-
tele Patriarh. Dar sunt slabi, bolnavi [i
b\trâni. Gheronte Baciu de la Baia era
singurul în stare s\ mai fac\ ceva, s\
umble cu cei doi m\gari ca s\ fac\ apro-
vizionare, dar a c\zut într-o cistern\ de
ap\ [i [i-a rupt un picior. Acum umbl\
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în cârje. A[a în cârje, e brutarul m\n\stirii.
Policarp Com\nescu e acum bolnav tare,
[i foarte b\trân. În via]a lui a fost c\lu-
g\r la m\n\stirea de la Iordan, plecat
tot de la Athos, în timpul r\zboiului.
Athosul era sub nem]i [i el a pretextat
c\ merge la Tasos, o insul\ unde m\-
n\stirea avea o proprietate, [i a plecat
acolo cu barca. Dar s-a îndreptat spre
Ierusalim. Mai erau doi cu el. Au mers
pe mare 86 de zile. A fost una din mi-
nunile vremii. Acum s-a întors s\ moar\
la Prodromul.

M\n\stirea e spre ruinare. Cred c\
nu s-a m\turat în ea de vreo dou\zeci
de ani. Am dormit în camera oficial\,
a[a zis\, adic\ acolo unde dorm arhie-
reii. Ei bine, era s\ m\ pierde]i, fiindc\
era s\ fiu mâncat de lilieci! M-am luptat
cu ei ca un erou, împreun\ / [p. 7 nume-
rotat\] cu P\rintele Gheronte pe care l-am
chemat în ajutor. Biblioteca plin\ cu c\r]i
române[ti, e început\ de [oareci [i de-
sigur va fi [i terminat\. De altfel sunt
singurii cititori. Am v\zut manuscrise
isihaste interesante [i ni[te manuscrise
ale unui atonit, de mare frumuse]e, de[i
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sunt în româna nou\. Ele vor fi desigur
de mare valoare în viitor. Sunt pagini
din Sfin]ii P\rin]i amestecate cu istorie
[i cu tot ce a mai crezut P\rintele de
folos s\ se [tie. Biserica e mereu goal\.
To]i fac rug\ciunile la chilie. La Biseric\
face toate slujbele, inclusiv utrenia la
miezul nop]i, singur, singur P\rintele
Vlasie. El toac\, el trage clopotele, el
sluje[te, el cânt\, el aude. {i Dumnezeu.

Drumul de la M\n\stire la portul
m\n\stirii, la coborâre mai e cum mai e,
dar la urcu[ î]i scoate sufletul. Am f\cut
urcu[ul de câteva ori. Am trezit multe
pietre care dormeau de veacuri!

Prodromul are urme de via]\ orga-
nizat\. Ce p\cat c\ se pierde. Pe vre-
muri erau acolo 120 de c\lug\ri. Acum
casele sunt goale [i se risipesc. Plou\ în
ele, cad tavanele, putreze[te du[umeaua,
putrezesc [i oamenii a[a, de vii...

M-am lungit prea mult, [i n-am ajuns
înc\ la cap\tul drumului. S\ trec repede
prin Athos. Am mai v\zut multe alte
m\n\stiri. Am înconjurat muntele cu va-
porul, pe furtun\, de era s\ p\timim [i
un naufragiu. Nuc\ pe valuri, asta eram.
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Mai ales în capul muntelui. Am dormit
o noapte la Dionisiu, unde am g\sit un
aromân care vorbea bine române[te. Mi-au
ar\tat capul Sf. Nifon [i mormântul lui.

Am plecat tot cu vaporul la Urano-
polis [i iar\[i cu rabla de ma[in\ pân\
la Tesalonic. A mers cu mine [i Stare]ul
Prodromului [i P\rintele Ioachim, un
alt român care are chilia lâng\ Ivir, jos.
Chilie înseamn\ cas\ [i biseric\. Uneori
casa are zece [i mai multe camere. Dar
acum sunt goale. În toate este doar câte
un b\trân îngrijorat c\ nu va avea cui s\
lase casa mo[tenire [i o vor lua Grecii.
Am mai cunoscut un P\rinte grozav,
un fel de capsocolivit, care umbl\ din
loc în loc, n-are casa lui; p\rintele ENOH.
Am dormit [i la p\rintele Metodie, lâng\
Karia. Are o biseric\ [i vreo zece camere
goale. H\r]i vechi mâncate de molii,
portrete de regi de mult trecu]i pe lumea
cealalt\, perdele complet arse de vreme
[i de lumin\, praf, [oareci... Am sc\pat
cu nasul nemâncat, dar nici de dormit
nu pot spune c\ am dormit. Dar P\rin-
tele Metodie m-a primit cu mult\ dragoste.

V\d c\ m-am întors iar la Athos!
Cred c\ mi-ar trebui multe pagini ca s\
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ispr\vesc, [i n-am timp. Sunt mereu în
criz\ de timp. Trebuie s\ lucrez confe-
rin]e, teza, s\ scriu scrisori lungi ca
asta! Am o vast\ coresponden]\ cu toat\
lumea. Î]i faci rela]ii peste tot dar dup\
aceea trebuie s\ le între]ii. {i e bine s\ le
între]ii, pentru viitor!

De data asta, m-am oprit la Tesalo-
nic dou\ zile [i o noapte, a[a c\ l-am putut
vedea. Am v\zut Biserica Sf. Dumitru
cu locul unde a fost martirizat, am v\zut
Mitropolia [i multe alte biserici. Spre
Atena m-am întors cu avionul. Am zbu-
rat jos, a[a c\ am avut panorama întregii
Grecii. La Atena am fost la slujb\ la
Catedral\, [i cu o ma[in\ am vizitat tot
ce se poate vizita. Muzeul Benaki e un
tezaur unic.

De la Atena m-am îndreptat cu
avionul, grecesc, spre Tel-Aviv. Am ajuns
noaptea. Era S\rb\toarea Corturilor [i
am avut noroc / [p. 8 numerotat\] s\
g\sesc totu[i un arab cu un taxi care s\
m\ duc\ la Ierusalim. Evreii în s\rb\tori
nu fac nimic. Am tr\it prima senza]ie a
}\rii sfinte: am urcat spre Ierusalim! Într-
adev\r, drumul urc\. Am g\sit Biserica
[i Casa Româneasc\, unde m\ a[tepta
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P\rintele Lucian Florea [i Maica Nazaria.
Ba chiar mai mult. Erau sosite din ]ar\
Stare]a Agapiei, Maica Eustohia cu Maica
Eufrasia Sârbu, Egumena V\ratecului,
Maica Hristofora [i Maica Ana [i Maica
Agnia de la Antim. Am f\cut un sobor
românesc cu mâncare româneasc\, cu
]uic\ (a[a de gustare, [i din patriotism)
[i cu slujb\ în limba noastr\.

A urmat vizitarea Ierusalimului. Prima
zi, cu P\rintele Allchin, anglicanul, pe
care l-am întâlnit acolo, Via Dolorosa,
Pretoriul, Sfântul Mormânt [i tot Ieru-
salimul. Zile la rând dup\ aceea am co-
lindat toate locurile. Sionul, Eleonul,
Muntele M\slinilor, Ghetsimani, Casa
Veronic\i, Casa unde a avut loc Cina,
Casa Sf. Ioan Botez\torul în satul lui de
lâng\ Ierusalim, Betania, Betleem, Templul
cu Zidul Plângerii, Siloamul, Valea lui
Iosafat, locul unde a fost omorât Sfân-
tul {tefan, locul unde a Adormit Maica
Domnului, locul unde s-a pogorât Sfân-
tul Duh, mormintele Profe]ilor, vizit\ la
Patriarhie (am poze).

Apoi am plecat la Ierihon, pe teri-
toriul ocupat de la Iordanieni. De la
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Ierihon am mers la Pustia Qarantaniei,
locul Ispiririi, apoi la Marea Moart\ [i
la Qumran, locul unde s-au descoperit
acele manuscrise celebre... Am v\zut
Iordanul, dar nu m-am putut apropia,
din cauza frontului care era foarte
aproape. Aveam s\ intru în Iordan mai
sus, spre izvoare.

Cu o ma[in\, de la Ierusalim, am
plecat spre Emaus, apoi la Cezareea
Palestinei. De acolo am mers la Carmel,
patria Sf. Ilie. Am vizitat dou\ m\n\s-
tiri acolo [i am plecat spre Nazaret. Am
v\zut locul Casei Mântuitorului. Acum
e o Biseric\. Am vizitat pe Mitropolitul
Isidor al Nazaretului, un adev\rat c\lu-
g\r [i apoi am plecat spre Cana Galileei.
Galileea e frumoas\. Peisajul e mai uman.
Jos la Ierihon e pustie adev\rat\. Cât
vezi cu ochii nisip, piatr\ [i soare. Am
v\zut cârduri de c\mile alergând s\
caute un izvor. La Ierihon un izvor e
binecuvântarea întregului ora[. F\r\ el
ora[ul ar fi mort. Apa în Marea Moart\
era fierbinte, iar la Qumran abia puteai
]ine ochi deschi[i din cauza soarelui
puternic. Cum vor fi tr\it esenienii, sau
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cine vor fi fost ei, acolo!? M-am întors
iar în sud! S\ mergem înapoi în nord,
unde r\m\sesem adineaori.

La Cana Galileei, am v\zut vasele de
piatr\ în care s-a f\cut transformarea
apei în vin. Sunt într-o biseric\. Cana e
un s\tule] frumos, colorat, cu nuan]e de
albastru. Pe vale sunt ogoare. Am trecut
pe lâng\ ogoarele prin care trecând Iisus
cu ucenicii, mâncau spice de grâu. {i
apoi am ajuns în ora[ul Tiberiada. Am
coborât, urmând ]\rmul M\rii Galileei,
pân\ am ajuns la Iordan. Am intrat în
Iordan. Apoi am urcat, iar, urmând
]\rmul M\rii Galileei, [i am ajuns la
Magdala. Acolo este o m\n\stire cu dou\
maici rusoaice. Am mâncat acolo [i ne-
am sc\ldat în Marea Galileei. Ore întregi
am stat în ap\ cald\. Am [i pescuit. Am
prins vreo 15 pe[ti, pe care i-am [i mâncat
în aceea[i sear\.

Apoi am plecat la Capernaum, trecând
prin Betsaida. Am v\zut casa Sf. Petru
[i Sinagoga din Capernaum.

Am trecut pe la picioarele muntelui
Fericirilor.
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La întoarcerea spre Ierusalim, am
ocolit pe aproape Taborul / [p. 9] [i am
trecut prin fa]a Nainului. Am uitat s\
spun c\ la Ierihon am v\zut [i Dudul
lui Zaheu. Dar cine [tie câte nu voi fi
uitat s\ mai amintesc. Când m\ voi
întoarce v\ voi ar\ta de peste tot foto-
grafii sau vederi. Le-am f\cut anume ca
s\ vi le ar\t, ca s\ v\ fac p\rta[i la
aceast\ c\l\torie minunat\.

{i apoi a venit ziua întoarcerii. Am
zburat cu un avion evreesc de la Tel-
Aviv pân\ la München, în Germania
Federal\. Acolo am f\cut escal\ [i pe
urm\ am ajuns la Londra. Acas\! Acolo
m\ a[tepta unul din editorii romanului14

meu, cu care am mai putut sta de vorb\
în ultima lui zi de stat în Anglia.

Cartea mea e acum spre corectur\ în
Editur\. Ave]i grij\ s-o cump\ra]i.

Rog pe cineva, dar mai bine s\ te
rog direct pe sfin]ia ta p\rinte Caliopie,
s\-mi trimi]i de îndat\ ce va apare, 10-20
de exemplare aici. F\ câteva pachete [i
dac\ te întreab\ la po[t\ spune c\ le

14 Leonida Pl\m\deal\, Trei ceasuri în iad,
Bucure[ti, 1970.
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trimi]i autorului. Scrie adresa cu Leonida,
c\ aici m\ [tie lumea cu ambele nume. Voi
avea nevoie s\ dau pe aici la mult\ lume
câte un exemplar. Mul]umesc anticipat.

Î]i trimit o foto-copie dup\ Avva
CLEOPA. A[ fi trimis-o direct P\rintelui
Cleopa, dar m-am temut c\ din sme-
renie, n-o va ar\ta nim\nui. De fapt e
pentru dânsul. Desigur ve]i g\si unele
nepotriviri, dar scriitorului îi e îng\duit
s\ mai [i imagineze, desigur numai atât
cât s\ fac\ mai puternic\ ideea pe care
vrea s-o impun\. Din acest punct de
vedere, nimic nu e neadev\rat, chiar
dac\ e pu]in înflorit. De asemenea, am
pus de la mine ni[te nume; n-are nici o
importan]\. Ini]ial era mai lung iar
Anania l-a mai scurtat, c\ nu-i înc\pea
în revist\. Vorbeam [i de întâmplarea
cu butucul, [i spuneam ceva mai mult
despre Antonie, la care eu am avut
întotdeauna evlavie. Mai scriu. Urm\-
toarea „Fil\”, dac\ Anania va g\si spa]iu,
va fi Avva CALIOPIE. O întâmplare cu
plecatul la pustie. I-am spus lui Anania
s\ ]i-o trimit\. Dac\ nu, s\-mi scrii [i-]i
trimit eu o foto-copie ca [i aceasta cu
Avva CLEOPA.
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A[ vrea s\ [tiu cum m\ judeca]i în
leg\tur\ cu aceste schi]e. Eu cred c\ sunt
bune, ca lucrare în vederea p\str\rii
evlaviei la via]a c\lug\reasc\. Caut sen-
suri valabile [i dac\ le pot ilustra prin în-
tâmpl\ri, r\mân mai bine întip\rite. Mi-au
[i scris unii scriitori c\ le-a pl\cut mult.
De altfel [i Evanghelia e plin\ de parabole.
M\ gândesc, cu vremea, s\ încheg un
volum de astfel de întâmpl\ri [i s\-l
public în ]ar\. De aceea am rugat pe
p\rintele Ioanichie [i te rog [i pe Sfin]ia
Ta, [i pe al]ii, s\-mi trimite]i astfel de
istorioare. Nu v\ osândi]i s\ le face]i
literare. Asta e treaba mea. Eu am nevoie
numai de faptul în sine [i de garan]ia c\
e adev\rat. Pot spera c\ rug\ciunea mea
va fi auzit\?

Cer iertare pentru aceast\ scrisoare
lung\, care v\ va r\pi timp prea mult.
Spun la plural, pentru c\ a[ fi bucuros
dac\ [i al]i p\rin]i ar dori s-o citeasc\.

Alte nout\]i n-am. Am primit o in-
vita]ie la un colocviu monahal pentru
Septembrie viitor, la M-rea ORVAL,
trapist\, în Belgia, [i o alt\ invita]ie s\
]in o conferin]\ la Gand, în Belgia, în
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aprilie. Titlul: Mai este posibil\ o via]\ du-
hovniceasc\ în lumea modern\? Ia vede]i,
poate îmi trimite]i ceva idei, [i mai ales
fapte de ilustrat ideile. Conferin]a are
subtitlul: m\rturii.

Închin\ciune întregii Ob[ti. M\ bucur\
orice scrisoare.

Ieromonahul Antonie
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HEYTHROP COLLEGE 
CHIPPING NORTON 
OXON  OX7  5UE
Telephone  0608-72 33615 

26.I.970
Oxford

Iubite P\rinte Caliopie,
Ce m\ mai profesore[ti! Bine, dar

nu uita c\ sunt un modest student.
Mul]umesc pentru aprecierile despre

cei doi Avva publica]i. Cred c\ au fost
cei mai reu[i]i. Urm\torii vor fi mai slabi
c\ n-am material, a[a cu întâmpl\ri in-
teresante. V\d c\ îmi promite P\rintele
Ioanichie ceva. I-am scris azi, dar m\
tem c\ e la Ia[i la [coal\ [i va întârzia
s\-mi scrie. Transmite-i scrisoarea dac\
e la Ia[i. Ideea de a scrie ceva despre
c\l\torie e bun\. Voi încerca, numai s\
vrea cei de la reviste s\ publice. V\ voi
trimite ce public, pe m\sur\ ce va apare.
Ieri am trimis un articol la o revist\ în
Belgia. Am ni[te proiecte cu P\rintele
Allchin, numai s\ g\sim (adic\ el s\ g\-
seasc\) bani pentru pl\tit tiparul. Doamne,

15 Antet imprimat.
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numai s\ rezist, c\ muncesc enorm.
Acum, colac peste pup\z\ trebuie s\-mi
întrerup totul [i s\ preg\tesc o serie de
prelegeri c\... e[ti profet. Am fost numit
profesor la Univ. din Salamanca, Spania,
unde dac\ totul va ie[i la vreme (vize,
bilete de avion etc.) voi pleca înc\ înainte
de Pa[ti s\-mi ]in cursul care va dura
probabil 1-2 s\pt\mâni. E o noutate, nu?
Parc\ nici nu-mi vine s\ cred. Am scris
P.F.[Prea Fericitului / Patriarh] pentru
aprobare. Ruga]i-v\ pentru mine s\-mi
dea Dumnezeu putere de munc\ [i idei
bune!

Nu-]i scriu acum prea mult. De altfel
cred c\ ]i-am scris nu de mult o scri-
soare în care m\ plângeam c\ nu-mi
în]elege]i munca de aici. Ioanichie ca [i
Sf. Ta, m\ încuraja]i. Mul]umesc. Nu-]i
scriu mult c\ am g\sit scrisori multe.
M-am întors chiar acum de la Londra
unde am ]inut o conferin]\, invitat de
Can.[onicul] Satterthwaite de la Lambeth
(Patriarhia lor). Î]i trimit [i Sf. Tale un
afi[, dac\ nu ]i-am trimis pân\ acum, s\
m\ vezi r\t\cit printre episcopi (ceilal]i
vorbitori). Am avut succes [i mare
participare.
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Te îmbr\]i[ez cu Domnul.
Închin\ciuni întregii ob[ti [i toat\

dragostea de la ierom. Antonie

Dar nu-mi mai zice Profesor, z\u!
Oare v-am spus c\ m-am întâlnit de

dou\ ori cu Andrei16 la Londra? V\ salut\
pe to]i cu dragoste.

16 Arhim. Andrei Scrima.
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HEYTHROP COLLEGE 
CHIPPING NORTON 
OXON   OX7  5UE
Telephone  0608-72 33617 

26.I. 970
Oxford

Iubite P\rinte Ioanichie,
Mi-ai f\cut o real\ bucurie. Mi-ai redat

încrederea în ceea ce începusem. Mul-
]umesc mult. Voi continua [i voi ]ine
seama de recomand\rile f\cute.

De ce m\ mai întrebi dac\ s\-mi
trimi]i materialul? Sigur. A[a cum îl ai.
Complet. Cu cât e mai autentic cu atât e
mai bine. {i repede te rog. Am ceva în
proiect, a[a c\ am nevoie imediat\ de
material. Nu sunt sigur c\ voi reu[i, dar
trebuie s\ încerc. Nesiguran]a vine din...
motive financiare. Altfel aici se poate
publica orice. Desigur lucrez cu Allchin.

Voi încerca s\ scriu ceva despre m\-
n\stirile de aici [i î]i voi trimite. Dar
sunt tare ocupat. Desigur c\ îl cunosc
pe Mitr.[opolitul] Antonie Bloom. Am
fost împreun\ la un Congres în Belgia.

17 Antet imprimat.
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La Arhim. Sofronie înc\ n-am fost, dar
m\ voi duce. M\ voi duce [i la arhitec]ii
care viziteaz\ Sih\stria. Am corespondat.

Dac\ George B\lan vine în Anglia,
s\-mi scrie unde îl g\sesc [i îl voi c\uta
eu. Doresc s\-l cunosc.

Romanul meu trebuie în]eles bine.
Mai întâi s\ nu se uite c\ totul se pe-
trece în „iad”; apoi s\ se observe c\
motto-urile sugereaz\ o via]\ a lui Iisus
în condi]ii moderne; apoi s\ se vad\ c\
e vorba de destinul adev\rului în lume;
am\nuntele sunt mai pu]in interesante.
Ceea ce e interesant e „totul”, ideea,
condi]ia omului [i condi]ia adev\rului.
S\-mi scrii de îndat\ ce-l cite[ti.

Î]i mul]umesc pentru scrisoarea asta
lung\ [i frumoas\. Despre teologia ro-
manului, scrie cineva acum un articol
pentru o revist\ teologic\. Dar romanul
nu e scris pentru c\lug\ri. E [i greu.
Dar acum degeaba mai discut\m: totul
e f\cut, nu mai este întoarcere. Cine m\
judec\ aspru, s\ m\ judece.

Am fost la Ignace [i m-am bucurat.
Acum, probabil voi merge în Ger-

mania, c\ci am primit telegram\ c\ sunt
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în delega]ia oficial\ care viziteaz\ Ger-
mania, în frunte cu P.F. Patriarh. A[tept
vizele. Dac\ voi merge, v\ voi scrie ca
de obicei. Eu nu v\ uit. Sih\stria e m\-
n\stirea mea. Asta s\ fie limpede. „Dac\
voi nu m\ vre]i, eu v\ vreau”. A[a zicea
[Alexandru] L\pu[neanu, [i eu am cam
stat 10 ani la m\n\stirea lui. Am înv\]at
ceva!

Toat\ dragostea iubite P\rinte, Sf. Tale
[i tuturor, tuturor. Valerian mai este
acolo? Ce face? Dar Marcu? Ei, dar ar
trebui s\ întreb de to]i.

Pomeni]i-m\ la rug\ciuni.

Ierom. Antonie
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Ierom. Antonie Pl\m\deal\18

HEYTHROP COLLEGE 
CHIPPING NORTON  
OXON    OX7  5UE
Telephone  0608-72 33619 
England20

4 Februarie 1970

Iubite [i Prea Cuvioase P\rinte Caliopie,
Mul]umesc mult pentru scrisoarea

din 27 ianuarie 1970. Între timp cred c\
]i-am mai scris [i eu una, dar iat\ î]i
r\spund înainte de a primi r\spunsul la
ea.

Aceast\ scrisoare m-a bucurat mult,
c\ci într-adev\r eram cam trist. Voi avea
în vedere sfaturile pe care le-am primit.
Unele vin cam târziu, adic\ dup\ ce am
f\cut oarecare publicitate, dar se vede
c\ asta a fost voia Domnului. Pe aici oa-
menii se folosesc. Primesc scrisori din
multe p\r]i, de aici din apus, de la oa-
meni care se declar\ bucuro[i c\ asemenea

18 Scris cu ma[ina.
19 Antet imprimat.
20 Scris cu ma[ina. Scrisoarea este dactilo-

grafiat\, cu corecturi [i adaosuri autografe.
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oaze spirituale mai exist\ în lume. Chiar
ieri mi-a scris Stare]ul unei M-ri din
Sco]ia, pe care nici nu-l cunosc.

Mi-a ap\rut un articol în Eastern
Churches Review cu titlul „Spiritualitatea
monahal\ în România de azi” în care
exemplele date sunt, cu p\rere de r\u,
din Sih\stria. În conjunctura prezent\,
sper c\ lucrul este pozitiv. În articole
serioase nu pot inventa [i nici nu pot
trimite oamenii la... Sl\tioara de pild\.
Dac\ vreunul are ideea s\ vin\ pe acolo,
pe urmele articolelor mele, [i m\ prinde
cu vreo minciun\, î]i închipui cât de bine
mi-ar fi într-o lume în care presa abia
a[teapt\ s\ fac\ scandaluri. A[a c\ am
grij\ s\ dau exemple adev\rate. Dar,
cum spun, am încrederea c\ în conjunc-
tura nou\ în care am intrat, lucrul e
pozitiv. E pozitiv [i pentru }ar\ aici în
Vest. {i desigur pentru Biserica noastr\.
Avva Cleopa a fost tradus în engleze[te
de Allchin [i cetit la Ob[tea lui, în
prezen]a Episcopului de Oxford. Acum
mi le cere [i pe celelalte. I le voi da.
Lumea de aici e entuziasmat\. La 31 Ian.
am f\cut o Liturghie la M[ân\sti]rea lui
Allchin [i am vorbit despre Dreptatea
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lui Dumnezeu, cu istorioare pe care le
[tiam de la P\rintele Cleopa. Am [i spus
c\ le [tiu de la el. Pe tabela mare de
anun]uri a M[\n\sti]rii era scris: „Aceast\
slujb\ se face în cinstea M[\n\sti]rii
Sih\stria [i a Stare]ului ei Caliopie”. A
fost lume mult\. Allchin vrea s\ întoc-
measc\ un Album [i s\ vi-l trimit\. (El a
plecat azi la Paris ptr. [pentru] prelegeri)

Ce bine ar fi dac\ a[ avea Proloagele
aici! Sau m\car unele istorioare morale
de acolo, mai ales cu c\lug\ri. Îmi scrie
Allchin azi c\ în urma predicii mele a
venit toat\ Ob[tea la spovedanie, ca la
ortodoc[i.

Î]i spun toate aceste lucruri în spe-
ran]a c\ te vor interesa. Îmi pare bine
de tot ce-mi spui despre p\rerea P\r.
Cleopa. Î]i trimit al\turat un extras din
revista cu articolul meu. Când îmi va
apare alt articol care e cules deja, în
Sobornost, vi-l voi trimite [i pe acela.
Dar trebuie s\ înv\]a]i engleze[te. Dar
poate c\ e mai bine c\ nu [ti]i, c\ iar m\
ve]i judeca aspru. În acest articol am
dat acelea[i exemple cunoscute, c\ci întâi
am scris acest articol [i apoi m-am gândit
s\ le scriu [i române[te la Anania. De
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fapt articolul / [p. 2 numerotat\] nici nu
e articol. Eu am ]inut o Conferin]\ la
Londra, la Soc. Sf. Ioan Hrisostom [i ei
au publicat-o, g\sind-o foarte interesant\.

În tot ce scriu caut s\ impun ter-
meni române[ti, locuri române[ti, români,
fiindc\ prea era ortodoxia numai ruseasc\
pe aici. Desigur n-am nimic cu Sfin]ii
ru[i, nici cu c\lug\rii ru[i, dar [i ai
no[tri au ceva de spus.

La 14 Febr. cum ]i-am mai scris plec
în Spania, profesor la Salamanca pentru
un ciclu de prelegeri. La sfâr[itul lui
Februarie voi fi din nou la Oxford. A[a
c\ scrie-mi f\r\ s\ ]ii cont c\ voi lipsi, c\
numai bine o g\sesc la întoarcere.

Mul]umesc pentru rânduiala postului
mare. O voi folosi într-unul din portre-
tele viitoare. În Almanahul de la Londra
care va apare, am publicat o Legend\ a
M\n\stirii Slatina, intitulat\ Avva Pahomie.

Sigur, iubite P\rinte, sigur c\ m\ iau
dup\ capul meu, ca s\-mi p\strez per-
sonalitatea, dar vreau s-o împac cu
smerenia, de aceea mai întreb [i alte
capete. {i chiar când m\ mâhnesc, tot
]in seama de ce mai spun [i al]ii. A[a e
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bine. Nu? Sau m\car... zic ca ei, dac\
fac ca mine! Se cheam\ c\ tot n-am p\-
c\tuit împotriva dragostei!

Întregii Ob[ti închin\ciune [i dragoste,
Pomeni]i-m\ în rug\ciuni,

Ierom. Antonie
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HEYTHROP COLLEGE CHIPPING NORTON
OXON 

6.II.970
Oxford

Iubite P\rinte Stare]
Mi-ai trimis ni[te poze (chiar [i a lui

Creang\) [i-]i mul]umesc. Dar de ce nu-mi
trimi]i [i una a Sf. Tale? În schimb î]i
voi trimite [i eu una. Atât. C\ de scris
]i-am scris ieri mai mult.

Antonie
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HEYTHROP COLLEGE CHIPPING NORTON
OXON 
Telephone: Enstone 33821 
From the Reverend Antonie22

Iubite P\rinte Caliopie
Mul]umesc de scrisoare [i de ve[ti [i

de dragoste. {i desigur pentru fotografie.
Într-adev\r, a mea, aceea care a ap\rut
în Credin]a era de la Slatina, cu barba
mare, ortodox\! E drept c\ aici în Occident
o ]in mai mic\, dar barba cre[te la nevoie
la loc. Ceea ce nu mai vine înapoi e
tinere]ea.

Întors de la Salamanca, m-am apucat
imediat de munc\ la tez\. Trebuie s\ m\
organizez bine ca s\ le pot face pe toate.
Sunt, mi se pare, în perioada mea de larg\
activitate. Dar vremea trece [i ca mâine
voi veni la Sih\stria s\ v\ v\d.

Aici, efortul meu se dirijeaz\ spre pre-
zentarea spiritualit\]ii [i teologiei ro-
mâne[ti. P\rintele St\niloae îmi scrie c\
voi inaugura o nou\ epoc\ aici, prin
aceast\ prezentare. Nu [tiu, dar v\d c\

21 Antet imprimat.
22 Scris autograf numele.
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sunt oarecare semne de recunoa[tere.
Sunt tot mai mult invitat s\ conferen]iez,
ceea ce înseamn\ c\ s-a luat cuno[tin]\
de existen]a noastr\ [i c\ am reu[it s-o
fac interesant\. Dar s\ nu ne l\ud\m.
De fapt nici nu e nimic de laud\. E o
datorie. Vreau, când m\ voi întoarce, s\
nu-mi par\ r\u c\ am fost sau c\ n-am
f\cut tot ce se putea face. Cred c\ Dum-
nezeu m-a adus aici anume ptr.[pentru]
aceste lucruri, pentru c\ eram unul din
cei care [tiau câte ceva despre spiritua-
litatea noastr\ monahal\. Deci, spun ce
[tiu.

Vremea pe aici s-a mai îmbun\t\]it.
S-a terminat z\pada. Acum plou\, dup\
ce o jum\tate de zi a fost soare de var\.
E tare schimb\toare vremea aici.

Mul]umesc de comandarea celor zece
exemplare. N-au venit înc\, dar vor veni.
Sunt curios cum o s\ m\ judeca]i dup\
lectur\. Dar s\ nu uita]i c\ totul, acolo,
se petrece în iad.

Dorindu-v\ la to]i s\n\tate, cer rug\-
ciuni [i fac metanie.

[Scrisoare nedatat\]

Antonie
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HEYTHROP COLLEGE CHIPPING NORTON
OXON 
Telephone: Enstone 338 
From the Reverend 23

2.III. 1970

Iubite P\rinte Ioanichie,
Î]i scriu aceast\ scrisoare umilit [i

recunosc\tor. Sunt absolut încredin]at
c\ lucrarea aceasta este „istorie” de mare
valoare. Nu [tiu ce voi face cu manu-
scrisul. Poate voi folosi unele date pentru
schi]ele mele de care acum m\ cam ru-
[inez, dar s-ar putea de asemenea s\-l
conving pe P\r. Gafton s\ începem pu-
blicarea lui în revista Altarul, pe rând.
Manuscrisul are valoarea lui, ca întreg,
a[a cum e scris. Are pagini minunate
literar, dar mai ales valoare de document.
Face]i în m[\n\sti]re un volum frumos
legat. Pune]i unul în bibliotec\. Într-o zi
îl vom publica în tiparni]ele bisericii.
Merit\ cu prisosin]\. Am citit totul cu
emo]ie. Lucrarea întrece orice lucrare
de licen]\. Are în ea inedit istoric [i
duhovnicesc. Trimite-mi [i completarea.

23 Scris autograf numele.
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Nu promit nimic, c\ci nu [tiu ce se va
putea face, dar voi încerca mai multe
variante. Am mul]umirea c\ printre cei
care au stimulat scrierea ei sunt [i eu.
M\car atâta dac\ am f\cut prin istori-
oarele mele... literare, [i tot e ceva. Am
aici: Cuv. Teodora – pag 1-6 (puse aparte)
apoi: de la pag. 36-56; 73-173; mai departe
e numerotat gre[it 274. paginile continu\
pân\ la 186. Cred c\ e bine s\ am mss.
întreg ca s\ începem publicarea cu...
începutul. Spune, te trec autor pe Sf. Ta?
Cred c\ Sf. Ta ai scris totul. D\-mi deci
toate detaliile. Mul]umindu-]i, te încre-
din]ez de toat\ pre]uirea [i dragostea.
P\rintelui Cleopa, autorul multor povestiri
[i tezaurul acestor amintiri, smerita mea
închin\ciune.

Antonie

Dac\ începem publicarea, mi se d\
voie s\ mai stilizez textul pe ici pe colo?
Desigur p\strându-i stilul specific.
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HEYTHROP COLLEGE 
CHIPPING NORTON 
OXON     Ox7 5UE
Telephone  0608-72 33624 

6.V.970
Oxford

Iubite P\rinte Ioanichie,
A sosit [i ultimul pachet. P\strez

mereu acelea[i impresii extraordinare.
Continu\. Vei intra în istorie cu aceste
biografii25. Continu\ nu pentru mine. Eu
nu [tiu ce voi putea face cu ele, dar con-
tinu\ pentru ele însele, pentru monahism,
pentru istorie. Cred c\ vom începe pu-
blicarea pe rând, în revista noastr\ lon-
donez\. Sf. Teodora ]i-a ap\rut în Almanah;
o s\ ]i-l trimit de îndat\ ce va fi gata.

Mul]umesc [i de scrisoare. S\-mi tri-
mi]i urm\rile pe m\sur\ ce le scrii.

Închin\ciune întregii ob[ti.
Sf. Tale toat\ dragostea [i pre]uirea.

Am fost la Fam. Clapham. Buni oameni.

24 Antet imprimat.
25 Ioanichie B\lan, Pateric românesc, Bucure[ti,

1980, 735 p. (recenzie Paul Mihail, în „Revista
de Istorie [i Teorie Literar\”, t. 31, 2, 1982, p. 236).
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V\ vor vizita la var\ din nou. Îi voi mai
vizita [i eu. Mi-au promis s\ m\ plimbe
pu]in prin Anglia. {i-au luat ma[in\
nou\, tot a[a mare, vagon! {i au o cas\
de p\s\ri !

La 15 iunie m\ mut la Londra. V\ voi
trimite adresa. Dar pân\ atunci scrie]i-mi
tot aici, la Colegiul din Oxford.

Înc\ odat\,
Blagoslove[te [i iart\ [i te roag\ [i

pentru, 

Antonie
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POST  CARD
Arhim. CLEOPA ILIE          [tampila po[tei din
M\n\stirea Sih\stria            Tg. Neam]
Jud. Neam]                            26.7.70
Romania
Europa

Închin\ciune din Filadelfia unde sunt
împreun\ cu P.S. Victorin, cu care am
vorbit mult despre P.C. Voastr\. Sper
s\ g\sesc la întoarcerea la Londra, ceea
ce v-am rugat despre voturile monahale,
despre toate trei. La începutul lui august
merg la un Congres monahal în Elve]ia.

Blagoslovi]i [i ierta]i. Antonie
14 iulie 1970
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114 Mount Street, London, W. 1
Thelephone: 01-493 781126

29 sept. 1970

Iubite P\rinte Ioanichie
Am primit scrisoarea. M\ întrebam ce

s-a întâmplat de nu-mi mai scrie]i. Dar
sunt [i acolo atâtea treburi. Despre st\re]ia
nou\ îmi spune mult\ lume c\ e fru-
moas\. Mie îmi va lipsi întotdeauna cea
veche, (dovad\ c\ îmb\trânesc), dar despre
asta vom mai vorbi la vara viitoare. Sper
c\ poezia spiritual\ a Sih\striei a r\mas
totu[i nealterat\ de arhitectura noii st\re]ii.

M\ bucur c\ a fost pe acolo p\rin-
tele Placide. Îl cunosc. E un iubitor al
ortodoxiei. L-am întâlnit la Orval [i pe
P\r. André Loaf. Ce e un Coloquim mo-
nahal? O adunare de c\lug\ri din toat\
lumea, care discut\ despre treburile lor,
despre rug\ciune, regul\, merg la slujbe
împreun\ etc. Despre acesta de la Orval
o s\ am s\ v\ povestesc multe curiozit\]i.
Nu le scriu c\ n-am timp. Probabil voi
scrie un articol pentru o revist\ biseri-
ceasc\. V\ voi trimite o copie.

26 Antet imprimat.
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Despre roman: nu, nu m-am sup\rat.
Când cineva se hot\r\[te s\ publice ceva,
înseamn\ c\ se d\ de bun\ voie în mâna
criticilor. Sunt îns\ mul]i care l-au pri-
ceput cum trebuie (vezi România Lite-
rar\ 9 iulie, pag. 8, un articol de V. Vancea).

Iat\-m\ c\ eu sunt mai scurt. Sunt
obosit. Chiar acum am sosit de la Londra,
unde am ]inut o vorbire. Î]i pun al\turi
un afi[, a[a ca s\ fie.

Esen]ialul e: trimite-mi urgent tot ce
ai, nu pe buc\]ele. {i ruga]i-v\ s\ reu[esc.
M\ tem c\ scrisoarea nu te va g\si, fiind
la Ia[i, dar Dumnezeu le va rândui pe toate.

Acum muncesc la altceva, la un ciclu
de conferin]e teologice. S-ar putea s\
fiu invitat s\ le ]in undeva. V\ scriu eu.

Închin\ciune tuturor P\rin]ilor [i toat\
dragostea [i toat\ mul]umirea.

{i P.C. Tale cu deosebire [i cu rug\-
mintea s\ nu m\ ui]i.

Antonie

Mul]umesc pentru poze.
Dl. Vasilescu e iar în func]ie? Cu ce

ocazie a]i vorbit de mine? Transmite-i
salut\ri.
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Antonie Pl\m\deal\27

114 Mount Street, London, W.1Y 6AH
Thelephone: 01-493 781128

England29

Iubite P\rinte Ioanichie
Sunt tare ocupat. M-am întors din

America, am plecat în Elve]ia apoi la un
Congres în nordul Angliei, [i iat\-m\
azi din nou în Londra încercând s\ r\s-
pund la cele peste 100 de scrisori care
m\ a[teapt\. Mul]umesc pentru cele tri-
mise prin Fam. Clapham.

În Elve]ia, la Congresul monahal, am
f\cut o treab\ foarte bun\. V\ voi povesti
la întoarcere. De asemenea s\pt\mâna
asta la Durham în nordul Angliei, unde
am fost împreun\ cu P\r. St\niloae, care
mai este înc\ în Anglia.

S\-]i spun, în fug\, dou\ vorbe despre
roman. Are p\r]i rele [i p\r]i bune. Dar
e o carte preten]ioas\, scris\ pentru oa-
menii zilei de azi cu alegorii [i simboluri.
Deci, într-un fel, greu accesibil\ unei

27 Scris autograf.
28 Antet imprimat.
29 Scris autograf.
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lecturi simple. Adic\ nu trebuie cetit\
numai ca roman. E o carte cu mesaj moral,
pe în]elesul modern. Asta au recunos-
cut-o [i cei care m-au criticat. Am nenu-
m\rate scrisori de la cunoscu]i [i ne-
cunoscu]i, din toat\ lumea, care o apre-
ciaz\ major. {tiu c\ unii se vor opri la
fleacuri de am\nunt, prin care am pl\tit
tribut genului literar. Dar cartea nu st\
[i nu cade prin fleacurile ei, ci prin ceea
ce are serios în ea. Zici c\ unii nu aprob\
textele Scripturii puse drept motto. E
treaba lor. Dar majoritatea m\ apreciaz\
tocmai ptr. [pentru] c\ am „îndr\znit”
s\ le pun, s\ le fac s\ circule [i s\ dau
romanului un fundament spiritual. Cu-
vintele Scripturii sunt ptr. [pentru] oameni,
nu pentru biblioteci [i nici pentru a fi
]inute pentru „ocazii” speciale. Dar a[a
se întâmpl\ adesea: oamenii te judec\
tocmai pentru ceea ce tu credeai c\ ai
mai bun. Exist\ chiar [i la unii oameni
de bun\ inten]ie, un ochi r\u care vede
mai degrab\ r\ul decât binele. Eu a[ vrea
s\-i întreb pe cei care m\ judec\ aspru:
de ce cred ei c\ aceast\ carte de un autor
necunoscut s-a vândut în dou\ s\pt\mâni?
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Dar s\ fim smeri]i. Cartea are într-
adev\r p\r]i slabe. E scris\ în vremea
când eram muncitor, deci muncit, obosit,
în parte trist, în parte descurajat, în parte
f\r\ gândul c\ va fi publicat\ vreodat\.
E o carte despre durere, scris\ în durere.
Cei care m\ judec\, probabil ar fi scris-o
mai bine, pentru c\ ei se bucurau de
timp, de lini[te, de tihn\, pe când eu
scriam zbuciumându-m\. Între mine [i
ei exist\ doar o mic\ diferen]\: aceea c\
eu am scris, iar ei nu au scris. {i acum
judec\!

Iart\-m\ iubite P\rinte pentru aceste
gânduri. }i le-am spus pentru c\ nu de
la ai no[tri m\ a[teptam la critic\. De la
ei m\ a[teptam la suport. Cum face P\-
rintele St\niloae [i mul]i al]ii.

Ce mai nou la Sih\stria?
Toat\ dragostea mea tuturor.
Î]i voi fi recunosc\tor dac\ îmi vei

mai scrie.
[Scrisoare nedatat\]

Antonie
114 Mount Str. London W. 1
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Anexe foto
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