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Not\ asupra edi]iei
La 13 aprilie 1946 preotul Paul Mihail, aflat în refugiu la Râmnicu Vâlcea, îmbisericit la Biserica „Buna Vestire” (Maica Domnului),
era anun]at de P.S. Episcop Vicar al Mitropoliei Moldovei, Justinian
Marina, c\ este numit la Biserica „Sfântul Haralambie” din Ia[i. Este
misiva de început a coresponden]ei unor ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române cu un preot de enorie, inedit\ [i insolit\ în câmpul
literaturii epistolare române[ti.
Scrisorile reprezint\ o imagine nemijlocit\ a rela]iilor dintre oamenii de cultur\ [i, în m\sura în care se deta[eaz\ de stereotipurile
inerente genului epistolar, ele sunt m\rturii ale timpului lor.
~n perspectiva istoriei mentalit\]ilor, coresponden]a particular\
a unor personalit\]i publice – cum a fost înc\ din anii primei tinere]i Prea Fericitul P\rinte Patriarh Teoctist (Episcop-Vicar, Rector
al Institutului Teologic, Episcop al Aradului, Mitropolit al Olteniei
[i Mitropolit al Moldovei [i Sucevei), ca [i ceilal]i ierarhi din acest
volum – este cu atât mai semnificativ\ cu cât este urmarea unor leg\turi suflete[ti. Coresponden]a se face ecoul propriilor preocup\ri
cultural-istorice sau a recept\rii unor programe culturale [i reprezint\
dovada încuraj\rii de c\tre înal]ii prela]i a muncii intelectuale a preo]ilor [i a altor colaboratori.
Rândurile pe care Prea Ferici]ii Patriarhi Justinian [i Teoctist le-au
scris manu proprio sau cele ce le-au fost adresate de-a lungul a peste
patru decenii de preotul Paul Mihail sunt acea dovad\ care completeaz\ de visu istoria colabor\rii unor ~nal]i Prela]i cu c\rturarii –
slujitori ai Bisericii. Binecuvântarea [i acordarea titlului onorific de
„avva” a fost considerat\ de preotul Paul Mihail „suprema distinc]ie
pentru activitatea pastoral\ [i cercetarea [tiin]ific\”. Manifest\rile de
apreciere de-a lungul a dou\-trei decenii din partea I.P.S. Mitropoli]i Antonie [i Nestor v\desc semne ale prieteniei c\rtur\re[ti
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dintr-o parte [i a unei admira]ii totale din partea preotului c\tre
ierarhii s\i.
Generozitatea privind Biserica din Basarabia (sprijinirea tinerilor
veni]i la studii teologice în România, înzestrarea cu c\r]i [i odoare a
bisericilor de acolo, ca [i a [colilor ce se înfiin]au dup\ revenirea la
grafia cu litere latine, precum [i contribu]ia la repararea [i zidirea
unor noi biserici), cunoscut\ din acte oficiale [i din memoria zecilor
de preo]i din ramura de r\s\rit a Patriei care au fost binecuvânta]i [i
d\rui]i, este m\rturisit\ [i de rezolu]iile pozitive la scrisorile din
aprilie [i octombrie 1989 ale ~.P.F. Teoctist.
Omagiu de cinstire, coresponden]a ierarhilor cu Paul Mihail
este lipsit\ de „festivism”, dar este plin\ de duhul dragostei întru
Hristos [i pentru slujirea Bisericii Sale [i a culturii române.
Textele scrisorilor, depuse la „Fondul Paul Mihail” de la Arhivele Na]ionale, Filiala Ia[i, sunt reproduse conform normelor [tiin]ifice de transcriere, respectându-se întru totul ortografia [i punctua]ia
autorilor. Comentariile editoarei au fost marcate cu paranteze dreptunghiulare.
Dr. Zamfira Mihail
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~.P.F. PATRIARH JUSTINIAN MARINA
22 februarie 1901 – 26 martie 1977
1. [Telegram\]
6.IV.1946 – Ia[i
Preot Paul Mihail, Avram Iancu 3, Rm. Vâlcea

Dac\ pân\ la [edin]a Consiliului de la 10 aprilie nu sose[te decizia de încadrare, parohia sf. Haralambie va fi ocupat\1.
p. Mitropolit, Justinian
[autograf P.M.]: Decizia de încadrare 16862 din 1 apr. 1946 M[onitorul]
Ofic[ial]; De la M[inisterul] Cult[elor] 16825

2. [mai] 1947
P\rinte Paule,
Vino dup\ sf. liturghie pân\ la mine. Ia [i bro[ura cu istoricul
leg\turilor dintre Bis[erica] Ort[odox\] Rom[ân\] [i cea Rus\2.
Cu arhiere[ti binecuvânt\ri,
Justinian
1

Preotul Paul Mihail a fost numit la Biserica „Sf. Haralambie” din Ia[i, apoi
mutat, la 13 noiembrie 1946, prin Ordinul Mitropoliei Moldovei [i Sucevei, la Biserica Banu din ora[ul Ia[i, la care a slujit pân\ la pensionare, 1 ianuarie 1980.
2
Paul Mihail(ovici), Leg\turi culturale biserice[ti dintre români [i ru[i în sec. XV-XX,
Chi[in\u, 1932. Mesajul, nedatat, a fost scris probabil în perioada de preg\tire a
primirii vizitei I.P.F. Alexei, Patriarhul Moscovei [i a Întregii Rusii, care a avut loc la
Ia[i la 11 iunie 1947. Preotul dr. Paul Mihail a fost ghid [i translator oficial în timpul vizit\rii de c\tre delega]ia oficial\ rus\ a bisericilor „Sfin]ii Trei Ierarhi”, „Sfântul Nicolae Domnesc” [i Golia din Ia[i. Mesajul în manuscris la p. 323, sec]iunea ANEXE.
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3. PATRIARHIA ROMÂN|
Cabinetul ~.P.S. Patriarh
Nr. 89/949
Bucure[ti, 25 ianuarie 1949

P.C. Sale
P.C. Preot Profesor P. Mihail
Biserica Banu, Ia[i

Din încredin]area ~nalt Prea Sfin]itului Patriarh Justinian, am
onoarea a v\ transmite înaltele Sale mul]umiri [i patriarhice[ti binecuvânt\ri, pentru cele dou\ bro[uri trimise I.P.S. Sale despre via]a
[i opera cronicarului Ioan Neculce3.
Secretarul ~.P.S. Sale Patriarhului Justinian
4. P\rintelui Paul Mihail
Biserica Banu, Ia[i

Justinian, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
V\ mul]ume[te pentru felicit\ri [i ureaz\ an fericit cu pace [i
bel[ug.
17.I.1951

5. [Concept] 13 iunie 1951
~nalt Prea Fericite St\pâne,
La 16 mai 1952, se împlinesc 60 ani de la moartea marelui
ierarh [i academician al Patriei noastre, episcopul Melhisedec
{tef\nescu.
3

Paul Mihail, Cronica lui Ion Neculce, în copie din 1781, Ia[i, 1948 [i, idem, Documente [i zapise moldovene[ti de la Constantinopol (1608-1806), Ia[i, 1948.
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Cu smerenie supun ~naltei aprecieri a ~nalt Prea Fericirii Voastre, ca aceast\ dat\ s\ fie comemorat\, printre altele, [i de tip\rirea
de c\tre sf. Patriarhie a unui volum con]inând circa 100 scrisori de
la el [i c\tre el.
Leg\turile sale cu marea biseric\ rus\, cu personalit\]ile biserice[ti [i civile din ]ar\, precum [i scoaterea de noi izvoare privind
via]a bisericeasc\ a timpului s\u, ar fi contribu]ia acelui volum.
Subsemnatul lucrând la orânduirea [i clasificarea arhivei sale,
adus\ la Biblioteca Central\ a Universit\]ii din Ia[i, având îns\rcinarea ~.P. Fericirii Voastre, mi-a[ lua îndatorirea de a prezenta
~.P. Fericirii Voastre manuscriptul scrisorilor pân\ la 15 ianuarie 1952.
Prin tip\rirea volumului, se va aduce o contribu]ie real\ la cunoa[terea vie]ii str\lucitului ierarh, care nu are înc\ în literatura istoric\ bisericeasc\ – în afar\ de teza de licen]\ – nici o monografie.
Sunt al ~.P.F. Voastre supus rug\tor, preot Paul Mihail
6. SFÂNTA EPISCOPIE A ROMANULUI {I HU{ILOR
Nr. 6494 din 2 iulie 1951

P.C. Preot Paul Mihail
Parohia bisericii Banu, Ia[i

Motiva]i de adresa Sf. Patriarhii nr. 1040/951, vi se face cunoscut c\ în [edin]a Centrului Eparhial din 27.VI.1951 s-a hot\rât ca
Sf. Episcopie a Romanului [i Hu[ilor s\-[i ia asupra sa cheltuielile
de tip\rire a unui volum comemorativ în amintirea împlinirei a 60 ani
de la moartea P.S. Episcop Melhisedec {tef\nescu.
~n consecin]\, întrucât P.C. Voastre v’a]i luat obliga]ia fa]\ de
~nalt Prea Sfin]itul Patriarh de a aduna materialul necesar într’un
manuscris, v\ invit\m a v\ deplasa la aceast\ Sf. Episcopie pentru ca
de comun acord s\ stabilim m\surile ce urmeaz\ s\ le lu\m în vederea tip\rirei acestui volum comemorativ în bune condi]iuni.
EPISCOP
Consilier Administrativ
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7. PATRIARHIA ROMÂN|
Cabinetul I.P.S. Patriarh
Bucure[ti, 19 iunie 1952

P.C. Preot Paul Mihail
Biserica Banu, Ia[i

Mul]umiri pentru felicit\ri.
Patriarh Justinian
8. PATRIARHIA ROMÂN|
Cabinetul I.P.S. Patriarh
290
6 iunie 1953

Prea Cucernice P\rinte,
~nalt Prea Sfin]itul Patriarh Justinian v\ mul]ume[te c\lduros
pentru alesele sentimente de dragoste [i devotament exprimate la
popasul s\rb\toresc al împlinirii celor cinci ani de activitate ca ~ntâist\t\tor al Sfintei noastre Biserici [i v\ trimite patriarhice[ti binecuvânt\ri.
Din încredin]area I.P.S. Patriarh,
Secretar,

9. P.C. Preot Paul Mihail
Biserica Banu, Ia[i

Justinian, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
Cu mul]umiri [i patriarhice[ti binecuvânt\ri. 1955
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10. [Concept] 17 oct. 1956
~nalt Prea Fericite P\rinte Patriarh,
Literatura istoric\ bisericeasc\ a Patriei este foarte s\rac\ în coresponden]\ [i amintiri despre ierarhii bisericii. Cu deosebire aceasta
se refer\ la marile personalit\]i, care cu [tiin]a, curajul [i jertfa lor
au condus corabia bisericii în vremurile de mari r\spântii [i r\spundere. De la fe]ele biserice[ti care au luat parte la actul unirii de la 1859,
de la cei care au luptat pentru Legea organic\ a Sinodului, de la cei
care au ]inut treaz\ ideea ecumenicit\]ii, nu se afl\ nimic tip\rit.
Iar în aceea[i epoc\, în biserica rus\ se afl\ tip\rite rezolu]iile [i
scrisorile marelui Mitropolit Filaret Drozdov, în biserica bulgar\
coresponden]a exarhului Antim, iar în biserica sârb\ din arhiva mitropolitului Mihail.
Urmând îndemnul Prea Fericirii Voastre, am adunat cu truda
anilor: 153 scrisori inedite de la episcopul Melchisedec, dintre anii
1859-1892, referitoare la via]a [i activitatea Bisericii Române.
~n ele se g\sesc idei intime, ac]iuni cu r\sunet, [tiin]\ teologic\,
p\reri despre oameni mari [i leg\turi cu celelalte ramuri ale bisericii
ortodoxe. De un deosebit interes sunt rela]iile dintre ierarhi, c\l\toriile la m\n\stiri, grija pentru promovarea vie]ii cre[tine, tip\riturile
[i educarea tinerilor teologi la Chiev.
Din cele 153 scrisori, un num\r mare de scrisori sunt personale
ale episcopului Melchisedec adresate marilor personalit\]i: Heliade
R\dulescu, Alex. Ioan Cuza, Al. Xenopol, Academia Român\, mitropolitul Calinic al Moldovei, Mitropolitul Iosif Gheorghian, episcopul Isaia Dioclias, Dionisie al Buz\ului, Silvestru B\l\nescu, dr.
Vasile Beron din Bulgaria, compozitorul Musicescu etc.
Considerând c\ aceast\ coresponden]\ aduce o contribu]ie din
epoca Unirii, a instituirii Sinodului român precum [i a ostenelelor
administrative ale episcopului Melchisedec [i c\rtur\re[ti,
Cu profund respect vin a v\ depune la picioarele Prea Fericirii
Voastre manuscrisul acestor scrisori, înso]it de introducere, note
explicative [i index, cu rug\mintea s\ binevoi]i a dispune tip\rirea
lor ca documentar pe lâng\ publica]iile teologice.
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Coresponden]a tip\rit\ va fi un inel de leg\tur\ între lupt\torii
pentru prop\[ire din trecut [i genera]ia actual\, apreciind Prea Fericirea Voastr\ num\rul exemplarelor imprimate. Adaog c\ nu doresc
nici o r\splat\ de pe urma tip\ririi, fiindu-mi destul\ plat\ c\ Dumnezeu m-a ]inut s\n\tos [i Prea Fericirea Voastr\ m-a]i ocrotit.
Sunt al ~nalt Prea Fericirii Voastre st\ruitor rug\tor [i profund
recunosc\tor,
Preot Paul Mihail

11. PATRIARHIA ROMÂN|
Cabinetul Patriarhului
Nr. 966/1956

Prea Cucerniciei Sale,
Prea Cucernicului Preot Paul Mihail
Str. Banu nr. 9, Ia[i

Ast\zi Hristos în Betleem se na[te din Fecioara; ast\zi „Cel f\r\
de început se începe [i Cuvântul se întrupeaz\. Puterile cerurilor se
bucur\ [i p\mântul cu oamenii se vesele[te. Magii aduc daruri, p\storii minunea vestesc, iar noi neîncetat strig\m: Slav\ întru cei de
sus lui Dumnezeu [i pe p\mânt pace, între oameni bun\ voire!” (Din
cânt\rile de la Na[terea Domnului).
Cu prilejul Sfintelor S\rb\tori ale Na[terii Domnului, v\ împ\rt\[im arhiere[ti binecuvânt\ri [i doriri de bine, iar pentru Noul an
rug\m pe Bunul Dumnezeu s\ reverse asupra voastr\ darurile Sale cele
bogate, ca în pace [i lini[te s\ agonisi]i fapte bune în comoara cea
nepieritoare din ceruri.
Justinian, Patriarhul României
14.I.1957
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12. PATRIARHIA ROMÂN|
ADMINISTRA}IA PATRIARHAL|
Serviciul de Editur\
Nr. 539
Bucure[ti, 19 ian. 1957

C\tre
P.C.Pr. Paul Mihail
Biserica Banu, Ia[i

La scrisoarea P.C. Voastre din 17 octombrie 1956, avem onoarea
a v\ comunica urm\toarele:
1. Coresponden]a episcopului Melchisedec reprezint\ un material care – în principiu – merit\ s\ fie dat publicit\]ii. Programarea
tip\ririi acestor scrisori este îns\ condi]ionat\ de cuprinsul lor.
2. ~n consecin]\, v\ rug\m s\ ne trimite]i manuscrisul, urmând
ca numai dup\ cunoa[terea scrisorilor de c\tre redac]ia noastr\ s\
v\ putem comunica în ce m\sur\ vor putea fi publicate.
3. ~n ce prive[te remunera]ia ostenelilor P.C. Voastre, ne îng\duim s\ preciz\m c\ dup\ publicare ve]i primi drepturile b\ne[ti, potrivit prevederilor legii care reglementeaz\ raporturile dintre autori
[i edituri.
Din încredin]area P.F. Patriarh.
Director
Secretar de redac]ie
Cerna R\dulescu
13. Telegram\
Preotului Paul Mihail,
str. Banu nr. 9, Ia[i

Cu dragoste p\rinteasc\ v\ mul]umesc pentru felicit\rile exprimate la zece ani de slujire patriarhiceasc\.
Justinian, patriarhul României
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14. PATRIARHUL ROMÂNIEI
Nr. 952/1958

Familiei Preot Paul Mihail din ora[ul Ia[i
Str. Banu nr. 9

„Fecioara ast\zi, pe cel mai presus de fire na[te [i p\mântul pe[tera celui neapropiat aduce. ~ngerii cu p\storii slavoslovesc [i magii
cu steaua c\l\toresc, c\ pentru noi s-a n\scut prunc tân\r, Dumnezeu
Cel mai înainte de veci”.
Mul]umiri pentru felicit\ri.
Anul 1959 cu pace, s\n\tate [i fericite înf\ptuiri.
Justinian, Patriarhul României
15. PATRIARHIA ROMÂN|
Cabinetul Patriarhului
Nr. 207
Bucure[ti, 5 martie 1960

Prea Cucerniciei Sale,
Prea Cucernicului P\rinte Paul Mihail,
Str. Banu nr. 9, Ia[i

Prea Fericirea Sa P\rintele Patriarh Justinian s-a bucurat de amintirea pl\cut\ ce p\stra]i despre primirea în audien]\, cu prilejul prezent\rii manuscrisului documentat asupra Episcopului Melchisedec.
Prea Fericirea Sa a apreciat în adev\r munca plin\ de râvn\, depus\ de Prea Cucernicia Voastr\, pentru punerea în adev\rata lumin\ a manuscrisului prezentat [i de aceea a [i aprobat s\ fie publicat în
revista „Biserica Ortodox\ Român\”, nr.5-6 / 19594.
Ne bucur\m [i noi cu to]ii de acest frumos rezultat al muncii unui
coleg preot [i v\ felicit\m din toat\ inima, dorindu-v\ s\n\tate,
4

Cf. Paul Mihail, Din coresponden]a episcopului Melchisedec, în „Biserica Ortodox\
Român\”, 1959, nr. 5-6, pp. 493-613.
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putere de munc\ [i ani mul]i, ca s\ pute]i aduce [i alte pre]ioase
contribu]ii la cunoa[terea just\ a trecutului Bisericii Ortodoxe Române [i a ierarhilor s\i.
Cabinetul Prea Fericirii Sale P\rintelui
Patriarh Justinian,
Secretar
16. [Concept] [1960]
~.P.S. P\rinte Patriarh,

Cu adânc\ smerenie, depun la apostole[tile voastre picioare mul]umiri recunosc\toare pentru tip\rirea articolului document: Din coresponden]a episcopului Melchisedec ap\rut în nr. 5-6/1959 al revistei
„Biserica Ortodox\ Român\”, sosit\ acum pe la parohii.
Gestul ~nalt Prea Fericirii Voastre de a aproba tip\rirea unei p\r]i
din coresponden]a episcopului Melchisedec în Revista Patriarhiei
arat\ sentimentul de pre]uire ce-l acorda]i unui înainta[ al bisericii
române.
Prea Fericirea Voastr\, deschiz\tor de drumuri pe ogorul bisericii
ortodoxe române, sprijinitorul artelor [i literelor, ~.P. Fericirea Voastr\
nu va l\sa nepublicat\ [i coresponden]a ruseasc\ a episcopului Melchisedec cu Academiile Teologice, cu ierarhi, teologi [i personalit\]i
de seam\. Tocmai aceast\ parte a activit\]ii episcopului Melchisedec
a r\mas necunoscut\ pân\ în zilele noastre, de[i despre ea mereu s-a
amintit la festivit\]i.
De va fi voia înalt Prea Fericirii Voastre, în lunile urm\toare m\
voi prezenta ca s\ vede]i manuscrisul5.
Reînnoindu-V\ recuno[tin]a [i devotamentul meu [i mul]umindu-V\ pentru articolul tip\rit, s\rutându-V\ dreapta sfin]itoare,
sunt al ~nalt Prea Fericirii Voastre supus fiu duhovnicesc, preot
Paul Mihail.
5

Lucrarea Paul Mihail, Leg\turile culturale biserice[ti ale episcopului Melchisedec cu
Rusia. Coresponden]a sa din anii 1849-1892 a fost tip\rit\ în „Mitropolia Moldovei [i
Sucevei”, 1961, nr. 3-4, pp. 261-296.
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17. Nr. 646/1961
Prea Cucernicului Preot Paul Mihail,
Biserica Banu, Ia[i

Calde mul]umiri pentru felicit\ri [i p\rinte[ti binecuvânt\ri.
Justinian, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
6 iunie 1961

18. PATRIARHUL ROMÂNIEI
Nr. 1201/1962

Prea Cucernicului Preot Paul Mihail,
Str. Banu nr. 9, Ia[i

Ast\zi Hristos se na[te în Betleem din Fecioar\; ast\zi Cel f\r\
de început se începe [i Cuvântul Se întrupeaz\; puterile cerurilor se
bucur\ [i p\mântul, cu oamenii, se vesele[te; magii aduc daruri; p\storii vestesc minunea; iar noi neîncetat strig\m: slav\ întru cei de sus
lui Dumnezeu [i pe p\mânt pace, între oameni bun\ voire! (Din
Laudele Cr\ciunului)
Cu n\dejdea c\ „pacea lui Dumnezeu, care covâr[e[te toat\ mintea, va p\zi inimile voastre [i cugetele voastre în Hristos Iisus”, – v\
mul]umesc pentru ur\rile trimise [i doresc ca Sfintele S\rb\tori ale
Na[terii Domnului [i Anul Nou s\ v\ aduc\ pace, s\n\tate [i mul]umire deplin\, iar Bunul Dumnezeu s\ v\ binecuvânteze cu al S\u
har [i cu a Sa iubire de oameni!
Justinian, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
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19. [Concept] 11 decembrie 1963
~nalt Prea Fericite P\rinte Patriarh Justinian
al Bisericii Ortodoxe Române
~n Revistele Teologice ale Patriarhiei Române apar lunar [i trimestrial d\ri de seam\ [i recenzii asupra Revistelor biserice[ti din U.R.S.S.,
Grecia, Cehoslovacia, Polonia, Germania etc.
~n ultimii ani în Revistele Patriarhiei Române nu s-au publicat
men]iuni despre cele 2 reviste ale Patriarhiei Bulgare, care apar la
Sofia: „}erkoven Vestnik” [i „Duhovna Kultura”.
Pentru a împlini lipsa, cu adânc\ smerenie V\ rog s\ binevoi]i a
m\ considera unul dintre candida]ii care-mi iau îndatorirea de a prezenta trimestrial 2 pagini cu dare de seam\ sau not\ bibliografic\
asupra revistelor Patriarhiei Bulgare.
Sunt al ~nalt Prea Fericirii Voastre supus fiu duhovnicesc
Preot Paul Mihail de la biserica Banu, Ia[i
20. PATRIARHUL ROMÂNIEI
Nr. 1283/1963

Prea Cucernicului Preot Paul Mihail
Str. Banu nr. 9, ora[ul Ia[i

Ast\zi Hristos se na[te în Betleem din Fecioar\; ast\zi Cel f\r\
de început se începe [i Cuvântul Se întrupeaz\; puterile cerurilor se
bucur\ [i p\mântul, cu oamenii, se vesele[te; magii aduc daruri; p\storii vestesc minunea; iar noi neîncetat strig\m: slav\ întru cei de sus
lui Dumnezeu [i pe p\mânt pace, între oameni bun\ voire! (Din
laudele Cr\ciunului)
Cu n\dejdea c\ „pacea lui Dumnezeu, care covâr[e[te toat\ mintea,
va p\zi inimile voastre [i cugetele voastre în Hristos Iisus”, – v\ mul]umesc pentru ur\rile trimise [i doresc ca Sfintele S\rb\tori ale
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Na[terii Domnului [i Anul Nou s\ v\ aduc\ pace, s\n\tate [i mul]umire deplin\, iar Bunul Dumnezeu s\ v\ binecuvânteze cu al S\u
har [i cu a Sa iubire de oameni!
Justinian, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
21. [Concept] 6 martie 1964, Ia[i
Prea Fericite P\rinte Patriarh Justinian,
Cu ordinul nr. 15473 din 16 decembrie 1963, serviciul Redac]ia
Revistelor, am fost îns\rcinat s\ prezint trimestrial recenzii asupra
revistelor Patriarhiei Bulgare.
Neputând face abonament prin po[ta român\, ca s\-mi procur
cele 2 reviste ale Patriarhiei Bulgare: „}erkoven Vestnik” [i „Duhovna
Kultura”, cu adânc\ smerenie, V\ rog s\ binevoi]i a dispune ca de la
Biblioteca Patriarhal\, s\-mi fie împrumutate spre folosire revistele
Patriarhiei Bulgare, pe timp limitat, dup\ care m\ oblig a le restitui.
Sunt al Prea Fericirii Voastre supus fiu duhovnicesc,
preot Paul Mihail de la biserica Banu
22. [Concept] 7 iulie 1964, Ia[i
Prea Fericite P\rinte Patriarh,
~ndemnul f\cut de Prea Fericirea Voastr\ de a se tip\ri din coresponden]a episcopului Melchisedec în „Biserica Ortodox\ Român”,
nr. 5-6/1959, p. 493-612 a g\sit r\sunet puternic în studiile cercet\torilor trecutului cultural, ale prof. N. Georgescu-Tistu, prof. N. Grigora[, prof. Grigorie Botez etc. care g\sesc cuvinte publice de apreciere
a gestului f\cut de Prea Fericirea Voastr\. Pe baza coresponden]ei
publicate de mine se dau la iveal\ alte laturi ale activit\]ii episcopului
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Melchisedec, cum este studiul recent tip\rit în „Biserica Ortodox\
Român\”, în nr. 11-12/1963, p. 1146-1203 de N. Georgescu-Tistu.
Pe aceast\ cale, cu smerenie supun rug\mintea mea dac\ Prea
Fericirea Voastr\ dore[te s\ sus]in\ în continuare tip\rirea din coresponden]a episcopului Melchisedec risipit\ prin depozite [i arhive.
~n cazul afirmativ subsemnatul m\ angajez s\ prezint pentru anul
viitor un lot de circa 123 scrisori originale [i concepte spre tip\rire.
Sunt al Prea Fericirii Voastre supus preot Paul Mihail
23. [Concept] 6 decembrie 1964
Prea Fericite P\rinte Patriarh Justinian,
Al\turata lucrare a mea: Leastvi]a (Scara raiului), traducerea lui
Varlaam de la Secu într-o nou\ redac]ie, în 26 pagini dactilografiate a
fost citit\ de speciali[ti în slavistic\ (C.I. Chi]imia [i G. Mih\il\) [i în
literatur\ român\ (Dan Simonescu).
Conf. univ. dr. Al. Piru, [eful catedrei de istoria literaturii române
vechi de la Universitatea din Bucure[ti, în referatul autograf din 26 noiembrie 1964 ce-l prezint, atest\ c\: „Studiul p\rintelui Paul Mihail
redactat irepro[abil din punct de vedere al normelor [tiin]ifice în vigoare, ca de altfel [i ale lucr\ri ale domniei sale, scrise cu mare râvn\
[i dragoste fa]\ de trecutul culturii române[ti, merit\ s\ fie publicat
de îndat\, ca un studiu de prestigiu, spre progresul cercet\rii [tiin]ifice de acest fel din ]ara noastr\”.
Cu smerenie V\ rog s\ binevoi]i a aprecia dac\ lucrarea mea merit\ s\ vad\ lumina tiparului în revista „Biserica Ortodox\ Român\”
[i a dispune tip\rirea ei într-unul din numerele viitoare6.
Sunt al prea Fericirii Voastre supus fiu duhovnicesc,
Preot Paul Mihail de la biserica Banu din Ia[i
6

Studiul Paul Mihail, Leastvi]a (Scara raiului), traducerea lui Varlaam de la Secu
într-o nou\ redac]ie, a ap\rut în revista „Biserica Ortodox\ Român\”, 1964, nr. 11-12,
pp. 1069-1084.
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24. [Concept] 14 aprilie 1965
Prea Fericite P\rinte Patriarh Justinian
al Bisericii Ortodoxe Române,
Cu smerenie, subsemnatul preot Paul Mihail din Ia[i V\ roag\
s\ binevoi]i a aproba cu împrumut pe 2 s\pt\mâni, consultarea ultimelor numere ale „Revistei Patriarhiei Ortodoxe Sârbe”, venite la
Patriarhia Român\.
Consultarea urm\re[te r\sunetul avut cu prilejul anivers\rii a
600 ani de la na[terea Mitropolitului Grigorie }amblac, fost presviter al Bisericii din Moldova, s\rb\torit în biserica sârb\ [i bulgar\.
Sunt al Prea Fericirii Voastre supus
[i recunosc\tor fiu duhovnicesc,
Preot Paul Mihail
Str. Banu 9, Ia[i

25. PATRIARHIA ROMÂN|
Cabinetul I.P.S. Patriarh
Nr. 557/1965

Prea Cucernicului Preot Paul Mihail,
Str. Banu nr.9, ora[ul Ia[i

Justinian, Patriarhul României v\ mul]ume[te pentru ur\rile exprimate la aniversarea întroniz\rii [i v\ împ\rt\[e[te p\rinte[ti binecuvânt\ri.
6 iunie 1965

Ierarhi în coresponden]\ cu un preot de enorie – Pr. dr. avva Paul Mihail

23

26. PATRIARHIA ROMÂN|
Cabinetul Patriarhului
Nr. 1194/1965

Prea Cucernicului Preot Paul Mihail
Str. Banu 9, ora[ul Ia[i

Mul]umindu-v\ pentru ur\rile trimise cu prilejul Sfintelor S\rb\tori ale Na[terii Domnului, doresc ca Anul Nou s\ v\ aduc\ s\n\tate
[i mul]umire deplin\, iar Dumnezeu Cel Atotputernic s\ v\ binecuvânteze cu al S\u har [i cu a Sa iubire de oameni [i s\ d\ruiasc\
lumii „pe p\mânt pace [i între oameni bun\voie”.
Justinian, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
27. PATRIARHUL ROMÂNIEI
Nr. 655/1966

Prea Cucerniciei Sale,
P\rintelui Paul Mihail
Str. Banu nr. 9, ora[ul Ia[i

Justinian, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, v\ mul]ume[te
c\lduros pentru ur\rile adresate cu prilejul anivers\rii întroniz\rii [i
v\ împ\rt\[e[te p\rinte[ti binecuvânt\ri.
6 iunie 1966

28. [Concept] octombrie 1966
Prea Fericite P\rinte Patriarh,
Articolul de interes na]ional: Contribu]ii la bibliografia românesc\
veche, inclus în sumarul nr. 3-4/ 1966 al revistei „Biserica Ortodox\

24

Ierarhi în coresponden]\ cu un preot de enorie – Pr. dr. avva Paul Mihail

Român\”, n-a ob]inut aprobarea Direc]iei Presei, întrucât men]iona
localit\]i de peste hotare.
Cu smerenie, V\ rog s\ binevoi]i a dispune ca exemplarul întors
de la Direc]ia Presei, la redac]ia revistei, s\-mi fie restituit, deoarece
îmi apar]ine ca munc\ [tiin]ific\ [i drept de autor.
N-am f\cut o copie în plus la prezentarea articolului redac]iei revistei, întrucât aveam certitudinea c\ va fi publicat, dup\ ce ob]inusem [i avizul Serviciului de sesiz\ri al Academiei R.S.Române.
Al Prea Fericirii Voastre supus [i recunosc\tor fiu duhovnicesc,
Preot Paul Mihail

29. [Concept] 18 octombrie 1966
[Adresantul nu este men]ionat, presupunem c\ este F. Gobjil\,
Inspector general de la Departamentul Cultelor]

Ast\zi am primit aprobarea pentru repara]ia exterioar\ a Bisericii
Banu. V\ mul]umesc c\lduros pentru contribu]ia adus\ la ob]inerea
acestei autoriza]ii.
Acum, v\ rog s\ m\ ajuta]i în alt\ problem\, grea pentru mine.
Articolul [tiin]ific Contribu]ii la bibliografia românesc\ veche pân\ la
1830, cu 59 fi[e inedite din depozitele [i arhivele din R.S.S. Moldoveneasc\, culese înainte de r\zboi, a fost predat revistei „Biserica Ortodox\ Român\”.
Pentru a-l prezenta revistei am avut [i avizul unui Serviciu de
sesiz\ri al Academiei R.S.R., care mi-a indicat, într-o adres\ oficial\, c\ va putea fi publicat dup\ avizul Direc]iei Presei.
Or, dup\ un an de la predare, revista B.O.R. îmi r\spunde c\
articolul nu a primit viza necesar\ [i, mai ales, c\ cele trei exemplare
au fost re]inute.
V\ rog, indica]i-mi cui s\ m\ adresez ca s\ pot ob]ine m\car una
dintre cópii, care-mi apar]ine ca munc\ [tiin]ific\ [i drept de autor.
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Ne rug\m ca s\ ajungem s\ vedem [i a doua aniversare a altor
20 ani în Patria Unit\ [i Biserica împlinit\.
Preot Paul Mihail
33. PATRIARHIA ROMÂN|
Cabinetul Patriarhului
Nr. 722/1968

Prea Cucernicului Preot Paul Mihail
Str. Ionescu nr. 4, ora[ul Ia[i

Sim]\mintele m\rturisite [i ur\rile adresate mie, la împlinirea a
20 de ani de slujire patriarhal\, mi-au umplut sufletul de bucurie,
dându-mi încredin]area de mare pre] c\ lucrarea Bisericii noastre
str\mo[e[ti este unanim îmbr\]i[at\ [i cu devo]iune sprijinit\ de
credincio[ii s\i.
De aceea, mul]umindu-v\ din inim\, v\ binecuvântez cu binecuvântarea Sfântului Apostol Pavel: „Harul Domnului nostru Iisus
Hristos, dragostea lui Dumnezeu-Tat\l [i împ\rt\[irea Sfântului
Duh s\ fie cu voi cu to]i”. Amin!
Justinian, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
6 iunie 1968

34. PATRIARHIA ROMÂN|
Cabinetul Patriarhului
Nr. 692/1969

Prea Cucernicului Preot Paul Mihail
Str. Ionescu nr. 4, ora[ul Ia[i

Justinian, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, v\ mul]ume[te
din toat\ inima pentru ur\rile exprimate, v\ dore[te împliniri fericite
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în munc\ [i în via]\ [i v\ binecuvânteaz\ cu dragoste p\rinteasc\ în
Mântuitorul Hristos Cel pream\rit.
6 iunie 1969

35. PATRIARHIA ROMÂN|
Cabinetul Patriarhului
Nr. 668/1970

Prea Cucernicului Preot Paul Mihail
Str. Ionescu nr. 4, ora[ul Ia[i

Justinian, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
Mi[cat de bunele ur\ri exprimate cu prilejul celei de a 22-a anivers\ri a întroniz\rii Sale ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române,
v\ mul]ume[te c\lduros [i v\ împ\rt\[e[te p\rinte[ti binecuvânt\ri.
6 iunie 1970

36. PATRIARHIA ROMÂN|
Cabinetul Patriarhului
Nr. 1392/1970

Prea Cucernicului Preot Paul Mihail
Str. Ionescu nr. 4, Ia[i

„Ast\zi na[te Fecioara pe F\c\torul a toate; pe[tera aduce Edenul
[i steaua arat\ pe Hristos, Soarele celor din întuneric; cu daruri magii
s-au închinat, fiind lumina]i prin credin]\ [i p\storii au v\zut minunea, îngerii cântând [i zicând:
Slav\ întru cei de sus lui Dumnezeu [i pe p\mânt pace, între
oameni bun\voire!”
(Stihira gls. 3, de la Stihoavna Vecerniei Cr\ciunului)
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V\ mul]umesc din toat\ inima pentru tradi]ionalele ur\ri, pe care
mi le-a]i adresat cu prilejul Sfintelor S\rb\tori ale Na[terii Domnului.
La rândul meu, cu dragoste p\rinteasc\ v\ doresc s\ pr\znui]i cu
bucurie duhovniceasc\ [i s\n\tate deplin\ venirea Fiului lui Dumnezeu în lume; iar în Noul An s\ ave]i parte de via]\ pa[nic\ [i Domnul
Cel ~ntrupat s\ v\ împlineasc\ rug\ciunile [i dorin]ele, s\ v\ cerceteze
cu mil\ [i cu îndur\ri, s\ v\ r\spl\teasc\ cu roade îmbel[ugate munca
[i toate str\daniile [i s\ d\ruiasc\ lumii întregi pacea Sa cea dreapt\
[i adânc st\t\toare.
Cu patriarhice[ti binecuvânt\ri,
Justinian, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

37. [Concept] Ia[i, 13 aprilie 1971
Prea Fericite P\rinte Justinian, Patriarhul României,
Ast\zi, la împlinirea a 25 de ani de când, cu ordinul nr. 4789
din 13 aprilie 1946 Prea Fericirea Voastr\, în calitate pe atunci de
Mitropolit al Moldovei [i Sucevei, a]i binevoit a m\ încadra ca preot
la biserica Sf. Haralambie din ora[ul Ia[i,
Cu smerenie V\ exprim profunda recuno[tin]\ [i respectuoase
mul]umiri pentru arhip\storescul ajutor acordat dup\ un refugiu de
ani îndelunga]i.
Activitatea mea pastoral\ [i [tiin]ific\ cultural\ dezvoltat\ în
sfertul de secol ce a trecut sunt urmarea acestui act care se adaug\
viziunii [i în]elepciunii Prea Fericirii Voastre.
~mpreun\ cu familia mea V\ s\rut\m dreapta sfin]itoare, V\
ur\m s\n\tate [i V\ r\mânem devota]i.
Preot dr. Paul Mihail
Presvitera Eugenia Mihail
Fiica Zamfira Mihail, cercet\toare [tiin]ific\

