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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




