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Cuvântul autorului la edi]ia româneasc\
Am ezitat vreme îndelungat\ înainte de a da curs
acestor convorbiri cu ziaristul Jean-Claude Noyé. De la
întemeierea m\n\stirii noastre, atât eu cât [i ceilal]i p\rin]i ostenitori am încercat mereu s\ fim cât mai discre]i
cu putin]\ [i s\ facem în a[a fel încât s\ nu se vorbeasc\
prea mult despre noi. Dup\ cum spune Sfântul Isaac
Sirul, „vorbirea este limbajul lumii acesteia, iar t\cerea
este acela al lumii care va s\ vin\”, al cet\]ii cere[ti, a
c\rei prefigurare [i pregustare p\mânteasc\ se str\duiesc
s\ fie m\n\stirile noastre. În acela[i timp îns\, un c\lug\r trebuie s\ [tie s\-[i taie voia proprie, f\când voia
celorla]i, dac\ ea nu contravine voin]ei divine. Am acceptat a[adar, în cele din urm\, s\ stau de vorb\ cu
Jean-Claude, un adev\rat ziarist cre[tin, cu care m-am
[i împrietenit de altfel. Nu am regretat încrederea pe
care i-am acordat-o, numero[i cititori – catolici, ortodoc[i [i protestan]i – m\rturisindu-[i interesul cu care
au citit aceast\ carte, care le-a oferit r\spunsuri la întreb\ri esen]iale, l\murindu-le totodat\ numeroase aspecte
referitoare la Ortodoxie [i la via]a monahal\.
Prin urmare, mi-am dat din toat\ inima acordul pentru ca buna noastr\ prieten\ Felicia Dumas s\ traduc\
în limba român\ aceast\ lucrare. Am încercat s\ îmi achit
astfel, m\car în parte, o datorie pe care o aveam împreun\ cu ceilal]i p\rin]i, tovar\[i ai mei, fa]\ de ]ara dumneavoastr\, pe care o p\str\m cu dragoste [i recuno[tin]\
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în inimile noastre. Într-adev\r, într-o perioad\ în care ne
aflam în c\utarea Ortodoxiei, în România am descoperit
pentru prima dat\ un popor ortodox [i o Biseric\ care, în
ciuda unei persecu]ii dintre cele mai crude, nu au încetat s\ p\streze vie, prin sângele mucenicilor [i jertfelnicia a numero[i m\rturisitori, credin]a în Hristos [i unde,
în pofida dificult\]ilor, via]a monahal\ înflorea în jurul
unor p\rin]i duhovnici purt\tori ai focului Duhului Sfânt,
pe care am avut binecuvântarea de a-i întâlni [i noi în
p\durile Moldovei, în m\n\stirile Transilvaniei [i ale
Olteniei, din Bucure[ti [i din împrejurimi. Chipurile [i
cuvintele P\rin]ilor Cleopa, Petroniu, Teofil, Sofian,
Benedict, Dumitru St\niloae [i mul]i al]ii ne-au r\mas
întip\rite în inim\ pentru totdeauna [i ne str\duim s\
transmitem la rândul nostru în m\n\stirile Sfântul Antonie cel Mare [i Acoper\mântul Maicii Domnului, unde
vin atât de mul]i credincio[i cu via]\ duhovniceasc\
autentic\, ceva din flac\ra pe care ne-au încredin]at-o.
Vremurile din urm\ au f\cut ca mul]i români s\ fie nevoi]i s\ î[i p\r\seasc\ ]ara [i s\ emigreze în Occident,
iar apari]ia numeroaselor parohii române[ti, sau mai degrab\ franco-române, în regiunile noastre este modul
prin care Duhul Sfânt lucreaz\ pentru ca Ortodoxia s\
fie cunoscut\ [i r\spândit\ aici, într-o perioad\ în care
Fran]a este m\cinat\ de un ateism care, chiar dac\ nu
persecut\ pe fa]\ ca marxismul de inspira]ie sovietic\
de alt\dat\, este la fel de agresiv [i nu mai pu]in periculos pentru suflet. Metocuri ale m\n\stirii Simonos
Petra din Sfântul Munte, unde voievodul Mihai Viteazul
este pomenit ca ctitor, m\n\stirile noastre se str\duiesc
s\-i primeasc\ cu dragoste fr\]easc\ pe to]i ace[ti exila]i,
care le îmbog\]esc, la rându-le, cu credin]a lor.
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Bunul Dumnezeu s\ le d\ruiasc\ credincio[ilor români for]a de a r\mâne în continuare fideli admirabilei
tradi]ii spirituale ai c\rei purt\tori sunt [i de a o transmite intact\ genera]iilor viitoare. Binecuvânt\m, prin
rug\ciunile noastre, apari]ia acestei traduceri în limba
român\.
Arhimandritul Placide
M\n\stirea Sfântul Antonie cel Mare,
23 mai 2011
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INTRODUCERE
Cu o barb\ lung\ [i alb\, prin care-[i trece deseori
mâna cu un gest dezinvolt, `mbr\cat `n hain\ monahal\, sprijinindu-se la mers `ntr-un baston, p\rintele
Placide Deseille impresioneaz\ imediat printr-o `nf\]i[are de b\trân `n]elept. Debitul cump\tat al vocii, cu un
fel de accent livresc, o anumit\ severitate a privirii, respectul [i dragostea celor din jur fac din el un personaj
fa]\ de care te apropii cu pruden]\.
~ns\ de `ndat\ ce i-ai câ[tigat `ncrederea, se dovede[te a fi apropiat, atent [i preocupat de binele interlocutorului. ~ntr-un cuvânt: prietenos. Este, cu siguran]\,
unul dintre cei mai buni cunosc\tori ai monahismului
[i ai spiritualit\]ii ortodoxe. Teolog eminent, specialist `n
patristica pe care a predat-o la Institutul „Sfântul Serghie”
din Paris, duhovnic cu mul]i ucenici, mireni dar [i clerici, p\rintele Placide duce de [aizeci [i opt de ani o via]\
c\lug\reasc\. O via]\ `mp\r]it\ `n dou\ perioade simetrice. Vreme de trei decenii bune, a fost c\lug\r catolic,
mai `ntâi de rit latin [i apoi de rit oriental. Aceast\ a doua
experien]\, decisiv\, l-a condus spre intrarea `n Ortodoxie. ~nchinoviat din 1977 la M\n\stirea Simonos Petra
de la Muntele Athos, a `ntemeiat apoi `n Fran]a, la `ndemnul p\rintelui s\u duhovnic, mai multe m\n\stiri ortodoxe.
Prima noastr\ `ntâlnire dateaz\ de la mijlocul anilor
’90. Auzisem, fire[te, vorbindu-se despre acest intelectual
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cistercian de la Aba]ia Bellefontaine, ini]iatorul colec]iei „Spiritualitate r\s\ritean\”, trecut „`n cealalt\ tab\r\”,
la cap\tul unei c\ut\ri profunde a adev\rului [i a autenticit\]ii cre[tine. Pentru a afla mai multe, `ntorcându-m\
odat\ de la un reportaj f\cut `n partea de sud a Alpilor,
am f\cut un ocol prin Saint-Laurent-en-Royans, un s\tuc
din departamentul Drôme, situat la poalele masivului
muntos Vercors, `n apropierea c\ruia a fost construit\
M\n\stirea Sfântul Antonie cel Mare al c\rei stare] este,
cuib\rit\ `n valea Combe-Laval, `n imediata apropiere
a unor faleze stâncoase mai `nalte de o mie de metri.
Binevoitor, cel care era numit acum p\rintele arhimandrit Placide Deseille, m-a primit cu c\ldur\ [i mi-a dat
permisiunea de a scrie câteva articole despre aventura sa
spiritual\. ~mi amintesc de o slujb\ de sear\, cu ambian]\ de rug\ciune intens\, la care participa un grup de
credincio[i alc\tuit `n mare parte din converti]i la Ortodoxie, `ntr-o bisericu]\ improvizat\, `mpodobit\ dup\
tradi]ia ortodox\. Cl\dirile m\n\stirii erau mai degrab\
sumare, iar via]a dus\ de c\lug\rii de acolo p\rea de-a
dreptul spartan\.
Aproape cincisprezece ani s-au scurs pân\ l-am `ntâlnit din nou. Mai `ntâi, pentru un reportaj pe care l-am
publicat `n s\pt\mânalul La vie12, referitor la op]iunea
pentru agricultura ecologic\ a maicilor de la Solan (de
lâng\ Uzès) al c\ror p\rinte duhovnic este. Apoi, cu ocazia unui interviu, publicat `ntr-unul din caietele aceluia[i s\pt\mânal, intitulat Les Essentiels13, `n care p\rintele vorbe[te despre experien]a paternit\]ii spirituale `n
12
13

Via]a (n.t.).
Lucruri esen]iale (n.t.).
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Biserica14 r\s\ritean\. Cu acest prilej, cu jum\tate de glas,
mi-a m\rturisit c\ editurile [i presa catolic\ din Fran]a
l-au trecut sub t\cere dup\ ce a ales Constantinopolul `n
locul Romei. Mi-a m\rturisit, de asemenea, dorin]a sa de
a da uit\rii acest lung episod care `i pricinuise mult\
suferin]\.
~ntr-o iarn\, la sfâr[it de s\pt\mân\, m-am `ntors la
M\n\stirea Sfântul Antonie cel Mare. Mare mi-a fost mirarea când am descoperit noua biseric\, o bijuterie de
art\ sacr\, cu cei [ase sute de metri p\tra]i de picturi
murale care laud\ slava lui Dumnezeu `ntr-un stil epurat,
o sintez\ `ntre tradi]ia bizantin\ [i arta vechilor icoane
slave. {i cl\dirile m\n\stirii se `nmul]iser\ [i modernizaser\, formând un ansamblu armonios, cu `nf\]i[are
athonit\, datorit\ balcoanelor [i balustradelor de lemn care
se `n\l]au nu deasupra M\rii Egee, ci a pârâului Cholet.
A `nceput s\ ning\ tare. M\n\stirea era cufundat\ `ntr-o
lini[te molcom\, pufoas\, care d\dea o aur\ nou\ discu]iilor noastre. Am avut astfel posibilitatea de a constata pe `ndelete cât de vast\ [i de solid\ era cultura acestui b\trân monah [i de a m\ minuna de precizia memoriei sale. R\spundea cu u[urin]\ [i cu larghe]e `ntreb\rilor mele, f\când analogii sau paralelisme pe care
14

Pentru transcrierea acestor convorbiri, vom scrie Biseric\
cu majuscul\ când este vorba despre adunarea eclezial\, [i cu liter\ mic\, atunci când ne referim la cl\direa `n care aceasta se adun\.
Vom scrie Ortodoxie cu majuscul\ atunci când cuvântul desemneaz\ Biserica Ortodox\ [i cu liter\ mic\, atunci când el `[i p\streaz\ doar sensul strict etimologic de dreapt\ credin]\. ~n acela[i
fel, vom scrie Catolicism cu majuscul\ când cuvântul desemneaz\ Biserica Catolic\ [i catolicism cu liter\ mic\, atunci când cuvântul acesta
se refer\ la doctrina Bisericii Catolice.
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numai o `ndelungat\ experien]\ de via]\ spiritual\ le poate
`ng\dui. Uneori, cuvintele `i erau `nso]ite de anecdote
pitore[ti, care-i stârneau hohote de râs de o candoare
nevinovat\, de-a dreptul copil\reasc\. Eram cucerit de
naturale]ea sa. Cu toate acestea, trebuie s\ recunosc c\
`n acela[i timp eram [i mirat de fermitatea cuvintelor sale
care `l situau f\r\ doar [i poate printre reprezentan]ii
unei ortodoxii ferme [i chiar stricte, de[i f\r\ `ncetare `[i
afirma adeziunea la unitatea cre[tinilor [i recuno[tin]a
fa]\ de p\rin]ii [i dasc\lii s\i din Biserica Catolic\.
Cu p\rintele Placide Deseille se scrie o pagin\ `ntreag\ [i complet\ din istoria Bisericii secolului XX. O
istorie f\cut\ din c\ut\ri, din taton\ri, din convergen]e
[i din divergen]e. Din rupturi [i din apropieri. O istorie
locuit\ din\untru de acest monah care a `ndr\znit [i a
s\vâr[it trecerea de la Apus la R\s\rit, devenind punte
simbolic\ `ntre ele. Un om care simbolizeaz\ [i sintetizeaz\ `n persoana sa Biserica nedesp\r]it\, la care se
refer\ `n permanen]\. Un duhovnic al timpurilor moderne, un om cu o hot\râre de neclintit care a [tiut s\
adune `n jurul s\u un grup de credincio[i cuceri]i de
via]a mistic\ a Bisericii Ortodoxe. Cineva care are multe
s\ ne spun\, cu siguran]\, despre via]a harului [i despre posibilitatea oferit\ oamenilor din vremea noastr\ –
b\rba]i [i femei – de a participa la aceast\ via]\, deoarece Dumnezeu ~nsu[i S-a f\cut om pentru ca omul s\
devin\ Dumnezeu.
Jean-Claude Noyé
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Copilul [i Meteorele

Jean-Claude Noyé: Care este „declicul” spiritual care
a stat la baza voca]iei dumneavoastr\ religioase?
P\rintele Placide: Primii ani din via]\ au fost durero[i, deoarece tata a murit cu patru luni `nainte de a
m\ na[te, iar când aveam doi ani [i jum\tate, mama a
trebuit s\ m\ p\r\seasc\, plecând s\-[i câ[tige existen]a; s-a [i rec\s\torit, de altminteri, f\r\ ca eu s\ [tiu,
o vedeam foarte, foarte rar [i m-a `ncredin]at spre cre[tere bunicii din partea tat\lui. Pot s\ spun c\ pân\ la
vârsta de unsprezece ani am suferit mult din cauza singur\t\]ii [i dintr-o angoas\ latent\ datorat\ lipsei tat\lui.
Tot ce am cunoscut de la el au fost p\l\ria [i bastonul
care r\m\seser\ ag\]ate `n cuierul de la intrare... ~n
septembrie 1932, intrasem la colegiul iezui]ilor de la
Boulogne-sur-Mer. Eram o sut\ cincizeci de elevi, `ntr-o
institu]ie mic\; de aceea, formatorii no[tri iezui]i, oameni
de rug\ciune, de o mare fine]e sufleteasc\ [i inteligen]\,
erau foarte apropia]i de noi, elevii. Sub `ndrumarea lor,
`n prag de adolescen]\, am descoperit `n rug\ciune, mai
ales `n rug\ciunea c\tre Preasfânta N\sc\toare de Dumnezeu, o surs\ nesecat\ de pace [i de bucurie.
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A fost o perioad\ foarte important\ din acest punct
de vedere?
Da, care m-a repus complet pe picioare. Trebuie s\
spun totu[i c\ aceast\ trezire spiritual\ a fost preg\tit\
de educa]ia cre[tin\ pe care am primit-o `n familie, la
[coala marii tradi]ii liturgice [i patristice a Bisericii. Bunica [i cele dou\ m\tu[i din partea tat\lui, care au exercitat asupra mea o influen]\ binef\c\toare, aveau drept
c\r]i de c\p\tâi Cartea rug\ciunii antice a lui Don15 Cabrol16 [i Anul liturgic al lui Don Guéranger17, care con]in texte remarcabile din vechile liturghii din Occident
[i Orient. Aceste trei femei cu credin]\ robust\ [i foarte
evlavioase, care aveau oroare de sentimentalismul pios,
au [tiut s\ `mi transmit\ foarte de timpuriu semnifica]ia [i
gustul pentru bog\]iile Tradi]iei. Ele iubeau, de asemenea, via]a monahal\, iar lucr\rile lui Don Marmion18
[i marile aba]ii de la Beuron, Maredsous [i Solesmes19
15

Traducem `n felul acesta titlul dom din francez\, dat unor
c\lug\ri renumi]i `n special din ordinele monahale ale benedictinilor, cistercienilor (n.t.).
16
Don Fernand Cabrol a fost un teolog francez (1855-1937) [i
c\lug\r benedictin, ini]iator al mi[c\rii de restaurare liturgic\, devenit prior [i abate al m\n\stirii din Farnborough din Anglia (n.t.).
17
Don Prosper Guéranger a fost abate al vestitei m\n\stiri benedictine de la Solesmes, din Fran]a, `n secolul al XIX-lea (n.t.).
18
Don Colomba Mamion (1858-1923), abate al M\n\stirii Maredsous, care este `n prezent `n curs de canonizare, a publicat lucr\ri fundamentale de spiritualitate, `ntemeiate pe doctrina Sfântului
Apostol Pavel [i pe Regula monahal\ a Sfântului Benedict.
19
Beuron, Maredsous [i Solesmes sunt m\n\stiri benedictine
din Germania (prima), Belgia (cea de a doua) [i respectiv din Fran]a
(cea de a treia). ~n secolul al XIX-lea [i `n prima jum\tate a celui
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reprezentau pentru ele referin]ele supreme ale cre[tinismului. La colegiu, dasc\lii mei iezui]i mi-au trezit gustul
pentru Antichitatea clasic\ greac\ [i latin\, pentru Evul
Mediu cavaleresc [i pentru secolul al XVII-lea francez.
Totu[i, mediul dumneavoastr\ familial era unul
divers!
Exact. Credin]a profund\ a familiei din partea tat\lui
era contracarat\ de vechea tradi]ie socialist\ [i anticlerical\ de la care se revendica mama – admiratoare a lui
Jules Guesde20, cu care se [i `nrudea –, care nu putea suporta s\ vad\ o troi]\ pe un drum de ]ar\. Dou\ dintre m\tu[ile din partea mamei se c\s\toriser\ cu emigran]i ru[i,
fra]ii Constantin [i Serghei {er[evski din Chessin. ~n felul acesta, Ortodoxia a f\cut parte de timpuriu din orizontul meu familial. O alt\ m\tu[\ se c\s\torise cu un
urma[ al unei familii de pastori protestan]i din Cévennes,
Félix Gal-Ladevèze [i `mi amintesc [i acum de crucile
hughenote pe care le purtau la gât veri[orii mei. Acest
unchi era un om animat de un spirit evanghelic profund.
~mi amintesc, de asemenea, c\ pe când aveam unsprezece sau doisprezece ani, am asistat la unele discu]ii `n
care insista asupra iubirii vr\jma[ilor [i a iert\rii celorlal]i, criterii fundamentale – `n opinia lui – ale adev\ratului spirit cre[tin. Unele anecdote care circulau `n familie sugerau c\ nu ezita s\ pun\ `n practic\ ceea ce credea [i profesa.
19
de-al
XX-lea,
aceste
m\n\stiri
auau
contribuit
mult
la re`nnoirea
lide-al
XX-lea,
aceste
m\n\stiri
contribuit
mult
la re`nnoirea
turgic\
liturgic\[i[ipatristic\
patristic\din
dinBiserica
BisericaCatolic\.
Catolic\.
20
Om politic socialist francez (1845-1922) (n.t.).
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V\ aminti]i de lecturi duhovnice[ti marcante?
Cred c\ aveam vreo doisprezece ani când am citit
`ntr-o revist\ veche intitulat\ Luna literar\ [i pitoreasc\, un articol ilustrat cu fotografii evocatoare despre
m\n\stirile Meteore din Tesalia. Aceast\ lectur\ m-a impresionat profund [i am presim]it c\ aceste cuiburi de
vulturi duhovnice[ti erau ca ni[te simboluri ale unei tradi]ii mult mai venerabile [i mai autentice decât aceea a
marilor aba]ii benedictine contemporane despre care `mi
vorbea bunica. Mi-a[ fi dorit s\ fiu c\lug\r la Marea Meteor\ – `ns\ acesta era un vis irealizabil [i nu `mi imaginam nici m\car o clip\ c\ `ntr-o zi a[ putea fi primit
ca [i c\lug\r `ntr-o m\n\stire catolic\, atât de sublim\ [i
de inaccesibil\ mi se p\rea felul de via]\ care se ducea
acolo. Calea mea p\rea a fi orientat\ `nspre c\s\torie [i
o carier\ laic\.
Cu atât mai mult cu cât a]i fost, ca s\ spunem a[a,
chiar logodit! Cum de a]i renun]at la acest `nceput de
via]\ sentimental\ pentru a intra `n via]a monahal\?
Prietenia mea profund\ pentru tân\ra respectiv\ –
deosebit de credincioas\ – a contribuit, al\turi de descoperirea rug\ciunii, la dep\[irea momentului de copil\rie dureroas\. La [aisprezece ani, dup\ terminarea studiilor secundare, deplin maturizat dup\ doi ani de r\zboi petrecu]i `ntr-o regiune deosebit de periculoas\, trebuia s\ iau o hot\râre decisiv\. O alesesem deja pe viitoarea mea so]ie [i azi, dup\ [aizeci [i opt de ani, sunt
sigur c\ alegerea mea ar fi fost excelent\! ~l iubeam `ns\
mai presus de orice pe Hristos [i eram convins c\ o existen]\ pus\ `n slujba Sa era cea mai frumoas\ `ntrebuin]are
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a vie]ii pe care o putea face un cre[tin. Nutream o mare
admira]ie fa]\ de via]a monahal\, datorit\ bunicii [i m\tu[ilor mele. Mi s-a ivit prilejul de a frecventa aba]ia de
la Wisques din Pas-de-Calais, unde am cunoscut un c\lug\r admirabil, Don Pierre Doyère, fost ofi]er de marin\, devenit ulterior prior. Am vizitat mai multe aba]ii
benedictine, mai cu seam\ pe cea de la Solesmes, unde
am revenit de mai multe ori dup\ aceea [i care a r\mas pentru mine, al\turi de aba]ia de la Trappe, ca o a
doua patrie spiritual\. Dar via]a benedictin\, care m\
atr\gea prin `nr\d\cinarea ei tradi]ional\, nu `mi putea
satisface o nevoie de absolut, gustul pentru un fel de
duritate a existen]ei [i un primitivism evanghelic pe care
mi se p\rea c\ le `ntruchipeaz\ atât de bine m\n\stirile
Meteore [i ermitajele franciscane din Umbria. ~ntr-adev\r, figura Sfântului Francisc de Assisi [i a primilor lui
tovar\[i, pe care o descoperisem `n lucr\rile lui Joergensen21 [i `n Fioretti 22 mi se p\reau pasionante.
Atunci a]i descoperit Aba]ia Bellefontaine din regiunea Anjou23?
Da, `n iulie 1942, `nso]ind un prieten care dorea s\
petreac\ acolo câteva zile de odihn\ [i de lini[te. P\rintele
21

Autor danez al unei excelente Vie]i a Sfântului Francisc de
Assisi [i al altor lucr\ri despre originile franciscanilor.
22
Lucrarea Fioretti (Floricelele Sfântului Francisc) reprezint\
o colec]ie de scrieri alc\tuit\ `n ermitajele din Umbria care povestesc cu mult\ prospe]ime via]a Sfântului Francisc de Assisi [i a tovar\[ilor s\i.
23
Ordinul cistercienilor este un ordin c\lug\resc catolic `ntemeiat `n Bourgogne la sfâr[itul secolului al XI-lea de un mic grup
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abate, c\ruia `i m\rturisisem entuziasmul meu pentru via]a
monahal\, dar [i temerile legate de putin]a de a duce o
astfel de via]\, mi-a explicat c\ nu aceasta era problema [i c\ dac\ r\spundeam afirmativ la chemarea pe
care Domnul o adreseaz\ fiec\rui cre[tin: „Dac\ vrei s\ fii
des\vâr[it – adic\ s\ mergi pân\ la cap\tul logicii botezului t\u –, renun]\ la tot [i urmeaz\-Mi”, nimic nu m\
putea `mpiedica s\ intru `n m\n\stire. Ab\tându-se `n
mod cu totul neobi[nuit de la obiceiul de a `ncerca vreme
`ndelungat\ voca]ia monahal\ a celor doritori, m-a `ntrebat chiar foarte brusc dup\ prima noastr\ discu]ie:
„Când vre]i s\ intra]i la m\n\stire?”. Surprins, dar deloc
descump\nit, i-am r\spuns imediat: „Cu cât mai repede, cu atât mai bine!”. Pe 3 septembrie 1942, am fost
primit ca postulant, la vârsta de [aisprezece ani. La vremea respectiv\, m\n\stirea num\ra aproape [aptezeci
de c\lug\ri. Câ]iva ani mai târziu, `nc\ din 1944, al]i tineri au fost primi]i ca postulan]i; astfel, `ntr-o bun\ parte
din perioada pe care am petrecut-o la Bellefontaine, eram
aproape nou\zeci de c\lug\ri `n aceast\ m\n\stire.
23
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doctrin\. De altminteri, faptul c\ Biserica Romano-Catolic\ nume[te de multe veacuri episcopi catolici, uni]i sau
latini, pentru scaune episcopale care au deja un titular
ortodox este un semn evident al non-identit\]ii celor
dou\ Biserici, chiar pe plan local.

Pasul hot\râtor
De aici [i pân\ la a considera c\ Biserica Ortodox\ este Biserica lui Hristos `n plin\tatea ei, a[a cum
afirma]i `n prezent, [i a i v\ al\tura, este totu[i un
mare pas!
~ntr-adev\r, am ajuns la aceast\ convingere treptat,
`ncetul cu `ncetul. Un astfel de parcurs, o astfel de `naintare erau f\r\ `ndoial\ mai u[oare pentru cineva mai
tân\r, sau mai pu]in ancorat `n Biserica Romano-Catolic\ decât mine. La un catolic din genera]ia mea, ideea
primatului papal era extrem de puternic `nr\d\cinat\.
Pe de alt\ parte, la aba]ia de la Trappe, am cunoscut tradi]ia latin\ `ntr-una dintre expresiile sale cele mai pure,
p\strat\ [i transmis\ pân\ la o dat\ foarte recent\. Am
cunoscut c\lug\ri, c\lug\ri]e, cre[tini catolici foarte credincio[i, transfigura]i de o via]\ duhovniceasc\ profund\.
Cuno[team foarte bine [i via]a multor sfin]i catolici, a c\ror
sfin]enie era de net\g\duit [i foarte apropiat\ de aceea
a sfin]ilor ortodoc[i. G\seam `n Biserica Romano-Catolic\ aspecte autentice ale cre[tinismului, comune cu Ortodoxia [i pe care le iubeam. Cu toate acestea, la sfâr[itul anului 1976, eram convin[i – atât eu cât [i ceilal]i
p\rin]i de la Aubazine – c\ nu mai puteam ezita. Trebuia
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s\ ne gândim la intrarea noastr\ `n Biserica Ortodox\;
nu [tiam dac\ s\ o facem repede sau dac\ trebuia s\ a[tept\m momentul potrivit. Prietenii catolici sau ortodoc[i din Fran]a cu care ne-am sf\tuit discret ne-au `mp\rt\[it mai degrab\ obiec]iile lor. Eram destul de cunoscu]i `n lumea catolic\. M\n\stirea noastr\ se bucura de
un renume modest, dar evident. Li se p\rea potrivit s\
r\mânem `n continuare printre catolici, ajutându-i s\-[i
g\seasc\ originile, s\ se `ntoarc\ la izvoarele comune
ale celor dou\ tradi]ii. Ne gândeam dac\ nu cumva o
astfel de atitudine nu era mai prudent\, mai potrivit\ cu
porunca iubirii, cu unirea cre[tinilor, dac\ nu cumva
acesta era singurul mod de a salva existen]a `ns\[i a
m\n\stirii noastre de la Aubazine [i de a continua ceea
ce `ncepuser\m.
Mi se par argumente extrem de `ntemeiate!
Da, dar cum puteam s\ r\mânem cu con[tiin]a `mp\cat\ `n Biserica Catolic\, continuând s\-i profes\m toate
dogmele, când noi eram `ntru totul convin[i c\ unele dintre ele se `ndep\rtau de Tradi]ia Bisericii nedesp\r]ite
din primul mileniu? Cum puteam s\ particip\m `n continuare cu con[tiin]a `mp\cat\ la aceea[i Euharistie, când
eram `ntru totul con[tien]i de divergen]a de credin]\?
S\ ced\m `n fa]a unor considera]ii de diploma]ie ecumenic\, de oportunitate, de confort personal ar fi `nsemnat pentru noi s\ c\ut\m s\ le fim pe plac oamenilor [i nu lui Dumnezeu [i s\ ~l min]im pe Dumnezeu,
nu pe oameni. Nimic nu ar fi putut justifica o asemenea
duplicitate. ~n timpul unei c\l\torii `n Grecia, l-am `ntâlnit la M\n\stirea Suroti, pe p\rintele Paisie, duhovnicul
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de acolo. I-am vorbit despre convingerea mea, care devenise a noastr\, c\ plin\tatea Bisericii lui Hristos se
afl\ `n Biserica Ortodox\ [i nu `n catolicism. ~ns\, `n
acela[i timp, i-am men]ionat [i obiec]iile prietenilor no[tri catolici, dar [i ortodoc[i din Fran]a, care ne sf\tuiau
s\ r\mânem `n Biserica Catolic\ pentru a nu produce
tulburare [i a nu prejudicia rela]iile ecumenice [i apropierea dintre cele dou\ Biserici. La fiecare obiec]ie prezentat\, p\rintele Paisie b\tea cu pumnul `n mas\ spunând
energic: Anthropina! Adic\, „astea sunt lucruri omene[ti, gândurile acestea nu vin de la Dumnezeu”.

Intrarea `n Biserica Ortodox\
Prin urmare, a]i `ncercat s\ intra]i imediat [i f\r\
`ntârziere `n Biserica Ortodox\?
{tiam c\ situa]ia Bisericii Ortodoxe din Fran]a era
delicat\, c\ episcopii ei trebuiau s\ ]in\ seama de imensa
majoritate a Bisericii Catolice [i s\ p\streze rela]ii dintre cele mai bune cu ierarhia acesteia. Ne temeam ca
nu cumva intrarea noastr\ `n Ortodoxie s\ stârneasc\ o
reac]ie puternic\ `n anumite medii catolice, care s\ d\uneze Bisericii Ortodoxe din Fran]a. De altfel, felul `n care
s-au desf\[urat ulterior evenimentele ne-a dat dreptate
`ntru totul `n aceast\ privin]\, dep\[ind cu mult presupunerea noastr\. Mai multe personalit\]i ortodoxe cu
care ne-am consultat, printre care mitropolitul Meletie
de Nicopole, nu ne-au ascuns faptul c\ ar fi fost, `ntradev\r, mai potrivit s\ fim primi]i `n Ortodoxie `n afara
Fran]ei. ~n ultimii ani, vizitaser\m mai multe ]\ri ortodoxe:
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România, Serbia, Grecia [i Muntele Athos. Pe atunci, `nc\
nu ne gândeam s\ devenim ortodoc[i, ci doream s\ cunoa[tem mai bine Ortodoxia [i s\ ne ini]iem `n via]a ei
liturgic\ [i monahal\. România ne-a atras `n mod deosebit datorit\ leg\turii [i conlucr\rii pe care am remarcat-o `ntre un monahism foarte viu [i lucr\tor, cu personalit\]i duhovnice[ti extraordinare [i un popor cu credin]\ profund\ [i mult\ evlavie. Cu toate acestea, nu ni
se p\rea c\ situa]ia interioar\ a ]\rii, oprimat\ de dictatura comunist\ a lui Ceau[escu, ar fi putut s\ permit\ –
acum c\ se punea problema primirii noastre `n Biserica Ortodox\ – stabilirea unei dependen]e canonice a
noastre de aceast\ Biseric\, care ne-a r\mas `ns\ extrem de drag\. Mai multe `mprejur\ri, `n care am ghicit
lucrarea lui Dumnezeu, ne-au deschis por]ile M\n\stirii Simonos Petra din Muntele Athos, unde am fost primi]i ca membri ai ob[tii monahale la 19 iunie 1977. Pot
s\ afirm, `mpotriva a tot ceea ce s-a spus sau scris, chiar
de c\tre unii ortodoc[i, c\ niciodat\ nu ni s-a cerut aici
s\ ne angaj\m `ntr-o lupt\ `mpotriva Bisericii Catolice!
Niciodat\ nu ni s-a cerut s\ ne reneg\m trecutul. Dimpotriv\, p\rintele stare] a insistat foarte mult asupra faptului c\ intrarea noastr\ `n Biserica Ortodox\ `nsemna
`n opinia sa o des\vâr[ire, intrarea `n plin\tate, care aducea o completare necesar\ la tot ceea ce primiser\m
`nainte `n Biserica Catolic\, mo[tenire pe care o respecta `ntru totul. Tocmai pentru a sublinia continuitatea
cu trecutul a insistat s\ `mi p\strez numele primit când am
devenit c\lug\r la Bellefontaine [i când am fost `ncredin]at spre ocrotire Sfântului Placide.

