
Egumen la Athos, Dragomirna, Neamţ şi Secu într-un 
moment decisiv al istoriei spirituale a Răsăritului Europei, 
stareţul Paisie Velicikovski (1722-1794) declanşează o 
mare mişcare de renaştere duhovnicească întemeiată pe 
întoarcerea la Părinţii Filocaliei şi rugăciunea lui Iisus, ale 
cărei reverberaţii se resimt până astăzi. 

Veritabil "roman monahal': Autobiograjia Cuviosului 
Paisie oferă o mărturie vie asupra anilor săi de ucenicie 
duhovnicească. Continuând relatarea aventurii spirituale 
paisiene, Viaţa lui Paisie scrisă de monahul Mitrofan sur
prinde din interior etapele uneori dramatice ale consti
tuirii comunităţii paisiene până la moartea stareţului. 
Publicarea alături de aceste documente a biografiilor româ
neşti, a unor texte liturgice şi, mai ales, a Aşezămintelor 
care au reglementat viaţa comunităţilor paisiene sperăm 
să contribuie la o reconsiderare !ucidă a locului şi rolului 
lui Paisie în istoria spiritualităţii panortodoxe şi româneşti, 
şi la o precizare a coordonatelor exemplarităţii şi actualităţii 
renaşterii spirituale propuse de el. 

"Eu sunt absolut sigur că, dacă Mântuitorul nu ne-a 
pedepsit pentru prăbuşirile morale şi nevredniciile ce au 
urmat şi dacă El a acoperit de slavă neamul nostru, 
ridicându-i toate umilinţele istorice, această bogată îndu
rare i-a fost cucerită de veacul transfigurat al paisianismului. 
E veacul de aur al Ortodoxiei româneşti" (Nichifor Crainic). 
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Un stareţ şi autobiografia lui* 

Date biografice 
Paisie s-a născut la Poltava, în Ucraina, la 21 decembrie 

1722, ca fiu al lui Ioan Velicikovski, protopop al Bisericii 
Adormirii Maicii Domnului, şi al Irinei, ajunsă mai târziu 
sub numele de Iuliana monallie în Mănăstirea Acoperămân
tului Maicii Domnului din împrejurimile Poltavei. Petru
acesta era numele de botez al lui Paisie - era al unspreze
celea din cei doisprezece fraţi, care muriseră cu toţii înainte 
ca el să atingă douăzeci de ani. Orfan de tată de la vârsta 
de patru ani, a început să înveţe să scrie şi să citească sub 
îndrumarea mamei sale şi a lui Ioan, fratele său mai mare, 
devenit pentru scurtă vreme preot în locul tatălui său, de
dicându-se foarte de timpuriu cu pasiune citirii Scripturii 
şi textelor Sfinţilor Părinţi. Cariera acestui băiat timid şi 
fragil, dar foarte inteligent, era asigurată. El urma să ia 
locul tatălui, respectiv al fratelui său mai mare, devenind 
protopop al bisericii pe care o administrau din generaţie în 
generaţie descendenţii în linie masculină ai familiei tatălui 
său. Între 1735-1739 urmează vreme de patru ani primul 
ciclu, "clasic", al Academiei teologice movilene din Kiev. Dar 

* Traducere adaptată de către diac. Ioan 1. Ică jr a "introducerii" 
pr. Elia Citterio la ediţia italiană: PAISJJVEUcKOVSKIJ,Autobiografia 
di uno starets, introduzione, traduzione e note a cura delia comunitâ 
dei Fratelli Contemplativi de Gesil, Edizioni Scritti Monastici, Abbazia 
di Praglia, 1988, p. 13-53. 
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aceste studii, prea literare, prea occidentalizante pentru 
gustul său, nu I-au pasionat deloc. Frecventarea monahilor 
din schiturile şi mănăstirile de lângă Kiev, şi mai cu seamă 
a părintelui Pahomie, pe care şi 1-a ales drept părinte du
hovnicesc, 1-a întărit în dorinţa sa de a se face monah, în 
ciuda împotrivirii mamei sale. Nefiind încă major, pentru 
a nu fi obligat de mama sa să se facă preot, a hotărât să se 
refugieze în străinătate. Primele două tentative i-au rezer
vat însă surprize amare, mai întâi la mănăstirea Liubeţk, 
aproape de oraşul cu acelaşi nume, apoi la cea din Medve
dovski, la sud de Kiev, în partea Ucrainei ocupată pe atunci 
de polonezi, şi unde a şi fost primit în monahism primind 
numele de Platon'. 

Reîntors la Kiev, dar temându-se de conflictele religioase 
şi naţionale frecvente pe atunci în teritoriul ocupat de po
lonezi, s-a refugiat mai întâi la faimoasa Lavră a Peşterilor. 
Apoi, împreună cu prietenul său Alexie a luat drumul Mol
dovei; de data aceasta cu succes. Paisie se îndrăgostise deja 
de pământul Moldovei, de poporul şi de limba sa, atunci 
când la Kiev participase la Liturghia săvârşită în limba 
română de mitropolitul Antonie al Moldovei, care în 1739 
urmase trupele ruse în retragere din Moldova la sfârşitul 
războiului ruso-austro-turc (1735-1739). 

La începutul Postului Mare al anului 1743, pe când se 
îndrepta spre Ţările Române, a întâlnit providenţial pe 
părintele Mihail care, cu ani înainte, emigrase împreună 
cu alţi monahi din Ucraina în Principatele Române. Acesta 
1-a invitat să se aşeze la schitul2 din Trăisteni, al cărui 

1 Noul nume dat la tunderea în monahism în cele trei trepte fi]e 
ei - rasofor, schimă mici\ şi schimă mare - păstrează în tradiţia 
bizantină aceeaşi iniţială a numelui de botez. Astfel Petru a devenit 
monahul Platon iar, ulterior, schimonahul Paisie. 

2 La origine chilie a unui pustnic construită în vecinătatea unei 
mănăstiri de care acesta depindea, schitul corespunde în mod normal 
unui grup de chilii construite la o oarecare distanţă de mănăstirea 
de care depinde. Într-un schit monahii duc un stil de vieţuire anaho
retic, chiar dacă uneori construcţiile pot lua aspectul unei adevărate 
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întâi-stătător era, şi unde Paisie s-a şi stabilit pentru o vre
me după o scurtă şedere la schitul din Dălhăuţi. Împreună 
cu alte zece aşezăminte monahale similare din regiune, 
amândouă aceste schituri se găseau atunci sub povăţuirea 
duhovnicească a stareţului Vasile de la Poiana Mărului; 
acesta ;,era fără asemănare şi cel mai iscusit dintre toţi în 
înţelegerea Sfintei Scripturi şi a învăţăturilor de-Dumne
zeu-purtătorilor Părinţi, în deosebirea duhovnicească, şi 
în desăvârşita cunoaştere a canoanelor bisericeşti"a. Paisie 
însuşi îl va întâlni la Trăisteni cu ocazia uneia dintre vizitele 
periodice ale stareţului la diferitele schituri, dar nu 1-a ur
mat la Poiana Mărului de frică să nu fie constrâns să pri
mească hirotonia întru preot. Îl va însoţi însă pe stareţul 
Onufrie la schitul Cârnu, preferând să vieţuiască în singu
rătate în preajma sihăstriei4 bătrânului isihast, mai curând 

mănăstiri. Numărul monahilor dintr-un schit rămâne în orice caz 
restrâns. 

a E mărturia lui P AISIE însuşi (Autobiografie, f. 95). Poiana Măru
lui se găseşte pe teritoriul comunei Jitia, judeţul Vrancea, la aprox. 
150 km nord de Bucureşti. Întemeiat în 1733 de stareţul Vasile, schi
tul a ştiut să unească lucrarea duhovnicească caracteristică a micilor 
comunităţi isihaste, cu un aspect mai specific cultural; el avea un 
scriptoriu pentru copierea manuscriselor şi o bună bibliotecă patris
tică. În scurt timp el a devenit un adevărat centru de cultură reli
gioasă, punct de referinţă pentru comunităţile sînillare din regiune. 
A se vedea pe larg documentata monografie a lui DARIO RAccANEu.o, 
La Preghiera di Gesu negli scritti di Basilio di Poiana Mărului, 
Alessandria, 1986 [trad. rom. Maria-Cornelia Ică jr în: SFÂNTUL STARET 
VASILE DE LA POIANA MĂR ULUI, Introduceri in rugăciunea lui Iisus şi 
isihasm, Ed. Deisis, Sibiu, 2009, p. 237-467; într-o primă ediţie tra
ducerea a apărut în: DARIO RACCANELLO, Rugăciunea lui Iisus 1n scrie
rile stareţului Vasile de la Poiana Mărului, Ed. Deisis, Sibiu, 1996]. 

• O siliăstrie ('m rusă pustinia, în greacă hesychasterion) e locuinţa 
unni pustnic care vieţuieşte într-o singurătate desăvărşită, în general 
în vecinătatea unui schit. În tradiţia monahală românească, terme
nul "sihăstrie" a cunoscut un destin particular. El desemnează locul 
în care vieţuiesc "isihaştii", în româneşte "sihaştrii", adică monahi 
care vieţuiau în singurătate în marginea pădurilor, în viile sau pe 
coastele munţilor, în grupuri mici, cu o mică bisericuţă de lemn pentru 
serviciul liturgic comun şi în chilii individuale izolate în imprejurimi 
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decât în schit împreună cu fraţii. În aceşti patru ani şi 
jumătate, din 1743 şi până în 1746, răstimpul primei sale 
şederi în Ţara Românească, Paisie a avut prilejul de a în
văţa limba română şi, mai cu seamă, de a se iniţia în expe
rienţa vieţii monahale într-un climat de intensă viaţă du
hovnicească, învăţând acum să se exercite în rugăciunea 
inimii şi în celelalte practici ale vieţii contemplative'. 

Strânsele legături existente între Principatele Române şi 
Muntele Athos printr-un flux continuu de monahi în am
bele sensuri, ca şi dorinţa de a evita hirotonia întru preot 
de care se temea mereu, I-au împins pe tânărul Paisie să 
caute la Sfântul Munte locul ideal în care să-şi realizeze în 
pace visul său monahal. El soseşte la Athos în vara anului 
1746, mai exact pe ziua de 4 iulie. Întrucât un grup de mo
nahi de origine slavă vieţuiau în jurul mănăstirii Pantocra
tor, el s-a aşezat în împrejurimile acestei mănăstiri, într-un 
loc retras numit Kyparis, ce depindea de mănăstirea Iviron. 
Negăsind un părinte duhovnicesc experimentat care să-I 
îndrume, a vieţuit acolo timp de mai mult de trei ani în 
singurătate, până când a sosit la Athos stareţul Vasile de la 
Poiana Mărului. Acesta îl va sfătui să vieţuiască împreună 
cu doi sau trei fraţi, 1-a îndrumat în lupta duhovnicească 
şi, tunzându-1 monall plin, i-a pus numele de Paisie. Era în 
anul1750, iar Paisie avea pe atunci douăzeci şi opt de ani. 
La mai puţin de trei luni după aceasta, soseşte din Moldova 
monahul Visarion care-I roagă pe Paisie să-I primească 
ucenic. Astfel ia naştere o mică comunitate. În curând li 
se vor alătura alţi monahi moldoveni, apoi şi slavi, ajun-

şi în care se ducea o viaţă retrasă, în "isihie" în sensul originar al 
cuvântului grec, adică în linişte şi pace, fără agitaţie interioară şi 
exterioară. In Ţările Române grupurile de acest gen vor deveni atât 
de numeroase, încât - fenomen aproape unic în lumea creştină -
întreaga dezvoltare monahală şi viaţa spirituală a credincioşilor vor 
fi marcate de acesta. A se vedea cercetările făcute de părintele IoANI
CHIE BĂLAN, Vetre de sihăstrie românească, secolele IV-XX, Bucu
reşti, 1982. 

5 Viaţa lui MITROFAN, f. 71V-72V; cf. Viaţa lui PLATON, 1836, f. 17-17V. 
Pentru referinţele biografice exacte, a se vedea infra, notele 55 şi 53· 
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gându-se astfel la o comunitate de doisprezece monahi. De 
la Kyparis ei s-au mutat în clădirile mai încăpătoare ale 
Chiliei6 Sfântului Constantin dependentă de mănăstirea 
Pantocrator. Acolo, constrâns de insistenţele ucenicilor -
trebuia să existe un preot şi un duhovnic pentru comuni
tate! -, a primit în cele din urmă preoţia, fiind hirotonit 
de episcopul Grigorie Râşca în 1758, în vârstă de treizeci şi 
şase de ani (respectând astfel regula canonică potrivit căreia 
vârsta minimă de hirotonie este de 20 de ani pentru dia
coni, 30 de ani pentru preoţi şi 50 de ani pentru episcopi). 

Creşterea continuă a comunităţii sale 1-a obligat să se 
mute din nou la schitul mai încăpător al Sfântului Proroc 
Ilie, pe atunci abandonat. Fraţii au restaurat clădirile adă
ugând încă alte şaisprezece chilii. Dar întrucât numărul 
fraţilor continua să sporească, şi acest loc se va dovedi în 
curând prea strâmt. Paisie a. fost însă nevoit să abandoneze 
ideea de a dobândi marea mănăstire athonită Simonos 
Petras, date fiind marile datorii pe care le avea aceasta faţă 
de autorităţile otomane (Sfântul Munte se găsea atunci sub 
jurisdicţia administrativă turcească). Şi astfel, după şapte
sprezece ani de viaţă pe Sfântul Munte, hotărăşte să se 
îmbarce şi să se întoarcă în Moldova împreună cu cei şai
zeci şi patru de monahi ai comunităţii sale, de naţionalitate 
atât românească, cât şi slavă. 

În septembrie 1763 se instalează în mănăstirea Draga
mima, în nordul extrem al Moldovei, care-i fusese pusă la 
dispoziţie, cu toate proprietăţile ei şi scutită de impozite, 
de către mitropolitul Gavriil Calimachi (1760-1786) de la 
laşi şi de voievodul Grigorie Calimachi (1761-1764). Acolo 
a organizat viaţa monahală punând la baza ei un "aşeză
mânt" elaborat cu aprobarea mitropolitului după modelul 
regulilor Sfinţilor Vasile cel Mare, Teodor Studitul şi Nil 
Sorski. Slujbele la biserică erau celebrate alternativ în sia-

• "Chilia" (kellion, în limba greacă) e unitatea cea mai simplă a 
organizării monahale, desenmând locuinţa câtorva monahi vieţuind 
în comun sub ascultarea unui. părinte duhovnicesc. 
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vonă şi în română; un accent deosebit se punea pe sărăcie 
şi ascultare; întreaga asceză era însă orientată nemijlocit 
spre rugăciune; monahul era îndemnat să practice în mod 
constant "rugăciunea lui Iisus"7 şi să-şi descopere în fiecare 
seară gândurile sale părintelui său duhovnicesc sau duhov
nicului. Paisie a introdus de asemenea obiceiul de a ţine 
în cursul iernii reuniuni ale întregii comunităţi în cursul 
cărora citea şi explica textele patristice pe care le adunase 
le traducea împreună cu un mic grup de monahi, excelenţi 
elenişti, toţi români. La Dragomirna a pus bazele acelei 
"şcoli" de traducători care îşi va atinge dezvoltarea maximă 
la Neamţ. Paisie începuse această lucrare încă la Athos, 
învăţând greaca veche sub îndrumarea ucenicului său, 
Macarie Dascălul, un român din Transilvania care studiase 
la Academia Domnească de pe lângă mănăstirea Sfântul 
Sava din Bucureşti, şi care intrase printre primii în mica 
comunitate paisiană de la Athos. 

De-abia sosit la Dragomirna, Paisie a primit vizita iubi
tului său prieten Alexie, el însuşi monah şi preot (ieroschi
monah), în compania căruia fugise de la Kiev pentru a 
ajunge în Principatele Române. Acesta i-a conferit "schima 
mare", cea de-a treia şi cea mai desăvârşită treaptă a făgădu
inţelor monahale după tradiţia bizantină, fără a-i schimba 
însă numele. 
După încheierea războiului rusocturc din anii 1768-1774, 

partea de nord a Moldovei, cunoscută sub numele de Bu-

7 Expresia desemnează forma specifică de rugăciune, tipică pentru 
tradiţia Bisericii răsăritene, constituită de invocarea: "Doamne, !isuse 
Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, păcătosul!" .Ca 
metodă particulară de rugăciune bazată pe invocarea neîncetată a 
nnmelui lui Iisus, ea a fost codificată în secolele XIII-XN în mediile 
monahale ale Muntelui Athos, într-un climat de mare înnoire du
hovnicească, graţie mai cu seamă figurii Cuviosului Grigorie Sinaitul 
şi sintezei filozofica-teologice elaborate de Sfântul Grigorie Palama. 
Odată cu stareţii Vasile de la Poiana Mărului, Paisie Velicikovski, 
Macarie şi Nicodim Aghioritul, asistăm în secolul XVIII la o puternică 
reluare a metodei şi spiritualităţii legate de această fonuă de rugăciune. 
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covina, a fost cedată de către Imperiul Otoman Austriei, în 
schimbul bunelor sale oficii de mediatoare. Dragomirna se 
găsea astfel înglobată acum în teritoriile Imperiul Habsbur
gic. Temându-se pe drept cuvânt de presiuni din partea 
regimului iosefin austriac, Paisie s-a refugiat împreună cu 
cei trei ·sute cincizeci de monahi ai comunităţii sale la mă
năstirea Secu, unde a intrat solemn în ziua de 14 octom
brie 1775. Aici era însă urgentă construirea de noi chilii 
pentru fraţi, al căror număr creştea neîncetat. Paisie a so
licitat o subvenţie din partea domnului Constantin Moruzi 
(1777-1782); dar, la sugestia mitropolitului Gavriil, acesta 
i-a poruncit lui Paisie să se instaleze la Neamţ, cea mai 
mare mănăstire a ţării, aflată la câţiva kilometri de Secu. 
Fără a lăsa conducerea mănăstirii Secu, pe 15 august 1779 
Paisie s-a stabilit cu soborul său la Neamţ, cumulând astfel 
conducerea ambelor mănăstiriB. 

Aceasta e ultima etapă a vieţii marelui stareţ, cea care a 
lăsat urmele cele mai durabile şi a avut influenţa cea mai 
mare. La Neamţ, Paisie a dus la maturitate şi a reluat pe o 
scară mult mai vastă iniţiativele sale precedente, mai cu 
seamă activitatea sa literară. Două echipe de traducători 
şi copişti, avându-1 în frunte pe Paisie, lucrau neîncetat la 
revizuirea şi traducerea în slavonă şi în română a scrierilor 
filocalice. Neamţul acelor ani devenise centrul monahis
mului ortodox, şcoală de viaţă isihastă şi cultură duhovni
cească pentru întreg Răsăritul ortodox. 

În 1790, arhiepiscopul Poltavei, Amvrozi Serebrenikov 
(t 1792), locţiitor al scaunului mitropolitan de laşi, sosit în 
urma trupelor ruseşti ale mareşalului Potiomkin, cu ocazia 
unui aprig război ruso-turc, a tăcut o vizită lui Paisie la 
Neamţ ridicându-lla rangul de arhimandrit. 

8 Paisie n~ar fi vrut să părăsească Secu, cum reiese din scrisoarea 
sa către domnul Constantin Moruzi după mutarea sa la Neamţ în 1779, 
publicată de N. IORGA, Mănăstirea Neamţului. Viaţă călugărească 
şi muncă pentru cultură, Vălenii de Munte, 1912, p. 37-46, şi de 
V. PELIN (cf. infra, n. 14), voi. II, 1999, p. 181-185. 
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Vestit acum în întreg Răsăritul ortodox, venerat de mo
nahi şi de credincioşi, foarte iubit de comunitatea sa multi
naţională de la Secu şi Neamţ, alcătuită acum din aproape 
o mie de monahi români, ruşi, sârbi, greci şi bulgari, stare
ţul Paisie moare la 15 noiembrie 1794 în vârstă de şapte
zeci şi doi de ani, fiind îngropat în biserica mare a mănăs
tirii. Pe lespedea de mormânt stă scrisă în româneşte şi 
slavoneşte această inscripţie: 

"Aicea se odihneşte fericitul părintele nostru stareţul, 
ieroschimonah şi arhimandrit Paisie Malorusiianul, 
carele, viind de la Muntele Athonului în Moldaviia cu 
60 de ucenici, şi aicea mulţime de fraţi adunând, şi viiaţa 
cea de obşte pren sine o au înnoitu, şi aşa cătră Domnul 
s-au mutat, la anul 1794, noemvrie, 15, în zilele bine
credinciosului domn Mihail Şuţul Voievod şi a Preasfin
ţitului Mitropolit Iacov." 

Mormântul său este venerat până astăzi şi e un loc de 
pelerinaj. 

Personalitatea şi opera 

"Toţi îl asculta şi i să supunea cu dragoste, şi avea mare 
vestire de mântuire şi credinţă cătră cuviosul acesta pă
rinte: carii era mai din toate neamurile, mai vârtos slo
veni şi rumâni: greci, bolgari, i proci [şi alţii]: omul lui 
Dumnezeu era, şi bărbat însămnat şi sfânt: precum au 
fost şi în zilele cele mai înainte: că plin era de dragoste 
duhovnicească, de credinţă, de râvnă spre cele dumneză
eşti, de milostivire spre toţi, cu smerenie şi cu lăcrămia 
cea totdeauna şi cu izvorul învăţăturii neîncetat, şi în 
scurt cu toate bunătăţile cuvioşilor Părinţi de mai îna
inte ... şi în scurt, toate chipurile lui cinstite şi cuvioase, 
icoană vie cu adevărat şi la chipurile cele dinlăuntru şi 
la cele din afară"9. 

• Viaţa lui VITALIE; ed. diac. Ioan !van, Mitropolia Moldovei şi 
Sucevei 40 (1964), p. 656-660, aici p. 658-659. 
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Portretul lui Paisie pe care ni 1-a lăsat monahul Vitalie, 
ucenic din a doua generaţie, unul dintre cei care intraseră 
în comunitatea paisiană la Dragomirna (ca de altfel şi cei
lalţi doi biografi, Mitrofan şi Isaac), subliniază cele două 
elemente fundamentale care caracterizau personalitatea sa 
în ochii contemporanilor săi: un om de o adâncă experienţă 
duhovnicească şi un povăţuitor harismatic, un mare în
drumător spiritual. Toţi sunt de acord în a sublinia forţa 
cuvântului său. 

"Şi cu mari dragoste şi bucurie I-au priimit ca pre cel de 
Dumnezeu trimis Gură de Aur la Moldaviia. Pentru că nu 
era cu putinţă a nu să cuceri de el orişicine I-ar fi văzut", 

relatează Isaac'0 • Iar Platon adaugă: 

"Că acest felin de doru avea fericitul, întru cât şi pre 
însuşi cel mai trândav putea prin ale sale cuvinte spre 
râvnă a-1 deştepta"11 • 

Când stareţul Vasile de la Poiana Mărului îl va tunde mo
nah cu numele de Paisie la Athos, biografii - cărora le venea 
uşor să profetizeze post-factum! -îl descriu deja ca pe un 
om dăruit de Dumnezeu cu darul "sfatului", adică înzestrat 
cu aptitudinea de a călăuzi sufletele pe care le atrăgea la el, 
deşi dorinţa sa nu a fost decât aceea de a vieţui în singură
tate şi în ascultare faţă de un bătrân iscusit duhovniceşte. 

Pentru a o înţelege mai bine, am putea concentra carac
teristicile figurii lui Paisie în trei puncte: zel duhovnicesc, 
genială capacitate de înviorare spirituală şi activitate cul
turală. 

1. Zel duhovnicesc 

Din copilărie Paisie n~a încetat să nutrească marea aspi
raţie a vieţii sale: aceea de a se face monah. Toată viaţa sa• 
a căutat să realizeze acest ideal, aproape natural pentru el, 
şi o nevoie irepresibilă a sufletului său. Sub presiunile re-

10 Viaţa lui ISAAC, f. 115v [cf. infra, nota 61], f. 120v. 
11 Viaţa lui PLATON, 1836, f. 33 = Viaţa lui MITROFAN, f. 95· 
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gimurilor autoritare ale lui Petru cel Mare şi Ecaterina Il, 
starea monahismului în Rusia nu era din cele mai înflori
toare. Muntele Athos însuşi traversa o perioadă de stagnare 
până într-atât încât, atunci când Paisie a încercat să-şi pro
cure textele Părinţilor, n-a găsit decât ignoranţă şi nepă
sare, cel puţin în marile mănăstiri. Cu totul alte posibilităţi 
oferea în acele timpuri monahismul principatelor Ţării 
Româneşti şi Moldovei, "unul din cele mai înfloritoare col
ţişoare ale lumii ortodoxe"12 şi în care, exceptând cei şap
tesprezece ani ai şederii sale la Athos, Paisie şi-a petrecut 
întreaga sa viaţă monahală, dând naştere unei ample miş
cări. Încă de tânăr contemporanii remarcaseră la el o foarte 
limpede atracţie pentru lucrurile lui Dumnezeu. Iar părinţii 
de la Trăisteni şi Cârnul, mai cu seamă Mihail şi bnufrie, 
vorbind între ei despre el erau uimiţi de harul şi bunele 
dispoziţii pe care le vedeau în el, până într-acolo încât îl 
numeau "tânăr bătrân"•3. 

La baza aspiraţiei sale către viaţa monahală era Că\ltarea 
ascultării într-un regim de strictă sărăcie. Paisie fusese 
nevoit să constate cu amărăciune cât de mult lipseau în 
epoca sa povăţuitori duhovniceşti cu adevărat iscusiţi (în 
ochii săi, capacitatea unui povăţuitor se întemeia pe o 
adâncă cunoaştere a Scripturii şi a învăţăturilor Părinţilor, 
astfel încât să poată să stimuleze atât prin cuvânt, cât şi 
prin exemplu, râvna spre practica poruncilor lui Hristos). 
în absenţa acestor povăţuitori duhovniceşti iscusiţi nu-i 
rămânea decât să se încredinţeze lui Dumnezeu şi scrierilor 
Părinţilor pe care el îi numeşte ,,învăţătorii vieţii de obşte"•4. 

" Protoiereul SERGHIE CETVERIKOV, Paisie stareţul mânăstirii Neam
ţul din Moldova. Viaţa, învăţătura şi influenţa lui asupra Bisericii 
Ortodoxe, trad. de Î.P.S. Dr. Nicodim, Patriarhul României, ed. II, 
Neamţu, 1940 (pe pagina de titlu), 1943 (pe copertă), p. 98. 

'' Viaţa lui ISAAC, f. 99V. 
"'Scrisoare către preotul Dimitri (16 mai 1766), în Zitie i pisa

nija moldavskago startsa Paisija Velickovskago ... , ed. Optina, ed. III, 
Moscova, 1892, p. 229. O traducere românească integrală a tuturor 
scrierilor stareţului Paisie realizată de cercetătoarea V ALENTINA PELIN 
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De la Scriptură şi de la Părinţi, aşezaţi de elia temelia vieţii 
de obşte pe care o dorea caracterizată de ascultare şi sără
cie, cerea el indicaţiile necesare pentru a învăţa tăierea voii 
proprii şi a reuşi practicarea cu mare zel a tuturor porunci
lor evanghelice. Neînţeleasă şi criticată chiar de unii mo
nahi de la Athos, căutarea stăruitoare a textelor Părinţilor 
era făcută tocmai în vederea povăţuirii duhovniceşti, pentru 
a evita ezitările şi subiectivismul în călăuzirea sufletelor, şi 
mai cu seamă, în vederea povăţuirii spre lupta lăuntrică şi 
practica rugăciunii lui Iisus, al cărui fervent propagator a fost. 

Paisie a consacrat rugăciunii lui Iisus două scrieri (cele 
şase Capitole despre rugăciunea minţii•s, Dragomirna, 1770, 
şi Scrisoarea către Agaton, întâi-stătătorul schitului Po
iana Voronei, împotriva monahului Teoptempt, hulitorul 
rugăciunii lui Iisus16, Neamţ, 1793); dar se spune că el lăsa 
pe seama ucenicilor săi grija de a-i învăţa nemijlocit pe 
fraţi practica acestei rugăciuni. Cel puţin aşa mărturiseşte 
episcopul Ignati Brianceaninov: 

"Monahii mănăstirii moldoveneşti a Neamţului mi-au 
povestit că vestitul lor <<stareţ>> Paisie Velicikovski, care 
fusese dăruit pe căi mai presus de cele obişnuite cu darul 
rugăciunii inimii, după o socotinţă anume a lui Dumne
zeu, nu îndrăznea din această pricină să înveţe el însuşi 
această rugăciune fraţilor, şi încredinţa această învăţă
tură celorlalţi părinţi care dobândiseră rugăciunea pe căi 
obişnuite"17, 

(Chişinău) a fost publicată cu prefaţa şi postfaţa acad. VIRGIL CÂNDEA: 
SFÂNTUL PAISIE DE LA NEAMŢ, Cuvinte şi scrisori duhovniceşti, Ed. 
"Tipografia centrală", Chişinău, voi. I-II, 1998-1999; Scrisoarea 
către preotul Dimitrie: voi. II, 1999, p. 116-123. 

''Sau aşa-numitul "Sul" (Svitok), în Zitie i pisanija ... , p. 162-196; 
trad. rom. V. Pelin citată mai sus, val. Il, p. 127-161. 

16 Editată de părintele PAUL Mn~AILOVICI, "Stareţul Paisie Velici
kovschi şi erezia de la Poiana Voronei", Arhivele Basarabiei, nr. 1-4, 
1938, p. 69-79; trad. rom. V. Pelin, voi. II, p. 190-212. 

17 E. SIMONOD, La priere de Jesus selon l'eveque lgnace Briant
chanino.f{(1807-1867), Ed. Presence, Sisteron, 1976, p. 121. 
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Pentru Paisie, rugăciunea lui Iisus e metoda prin exce

lenţă de a combate gândurile şi patimile. Toţi pot să se de

dice practicii acestei rugăciuni încă de la primii lor paşi în 

viaţa duhovnicească, şi tocmai în această "lucrare lăuntrică" 

stă specificul angajamentului spiritual monahal. Astfel, 

Paisie introduce în viaţa mănăstirilor de obşte seva spiri

tualităţii isihaste. Iar prin aceasta el nu face decât să ur
meze, la o scară mai mare, învăţătura şi exemplu povăţui

torului său, stareţul Vasile de la Poiana Mărului. Redesco

perirea Scripturii şi a Părinţilor merge astfel mână în mână 

cu redescoperirea rugăciunii lui Iisus. Esenţa marii înnoiri 

inaugurate de Paisie cu toată ardoarea sufletului şi înţele

gerii sale, stă tocmai în aceea de a fi aşezat aceste trei ele

mente: Scriptură, Părinţi, rugăciunea lui Iisus, la temelia 

vieţii de obşte, cu toate consecinţele pe care le comporta aceas

ta în organizarea vieţii comunitare şi a ascezei personale. 

Puterea cuvântului său venea de asemenea din convinge

rea şi hotărârea cu care punea în practică această intuiţie. 
Într-o scrisoare el scrie: 

"Întâi-stătătorul unei mănăstiri trebuie să fie smerit, 

blând, neprihănit, paşnic ... , dar lucrul cel mai de tre

buinţă pentru mântuirea tuturor e ca el să ştie cum să 

călăuzească sufletul fraţilor după poruncile Domnului şi 
învăţăturile Părinţilor"'s. 

Şi aceasta chiar dacă ar fi vorba de o persoană cu sănătate 
fragilă, şi cu un caracter bun şi conciliant cum era priete

nul său Alexie; luându-i apărarea în faţa celor ce se plân

geau de lipsa sa de experienţă în administrarea mănăstirii, 

Paisie scria: 
"E de ajuns ca acesta [întâi-stătătorul] să şadă puţin în 
chilia sa, să citească scrierile folositoare sufletului, ca 

să fie în stare, la timpul potrivit, să dea fraţilor un sfat 

temeinic şi de folos sigur sufletului"''. 

1s Scrisoare către părinţii de la Poiana Mărului (după 1767), în 

Zitie i pisanije, p. 219; trad. rom. V. Pelin, voi. I, 1998, p. 17-22. 
1

' Ibid. 
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E propriul său portret. La Dragomirna, ocupaţia sa princi

pală consta tocmai în "slujirea cuvântului" - expresie pe 

care o folosesc ucenicii săi! - adică în pregătirea confe
rinţelor" de seară pentru comunitate, în timpul căro;a citea 

şi explica textele în curs de traducere cu colaboratorii săi 
cei mai apropiaţi. Chiar şi la Neamţ, în ciuda poverilor unei 
comunităţi atât de numeroase şi progresului bolii care îl 

slăbea, el continua să se dedice cu toate forţele care îi mai 

rămâneau lecturii Scripturii şi traducerii textelor patristice. 
Ritmul vieţii cotidiene pe care o ducea la Neamţ, acum când 

era bătrân şi obosit, era foarte simplu: dimineaţa, până la 

~miază, p~~ea pe părinţi în orice chestiune pe care aceş
t~a ~veau ~a 1-o supună; după-amiază şi până în dimineaţa 
Zilei urmatoare, nu mai deschidea uşa chiliei sale decât 

duhovnicilor comunităţii pentru chestiuni deosebite de ordin 

duho~icesc, consacrându-şi tot restul timpului, şi mai cu 
seama noaptea, studiului Scripturii şi Părinţilor. încă de 

.Pe vremea şederii sale la Athos, era obişnuit să doarmă 
foarte puţin, în general şezând la masă. 

Sens_?! ş.i forţa spirituală a activităţii sale atât ca egu

~en, cat ŞI. ca tra~ucător al textelor patristice ar putea fi 
ilustrate pnn doua confidenţe ale stareţului însuşi. Prima 
revelează climatul lăuntric în care acesta se mişca: 

"Eu, fraţilor, când văz pre fraţi, nu fraţi, ci îngeri îi soco
tesc că sunt. Iar când văz că intră la mine în chilie vreun 

om sărac, atunci îmi plec capul spre dânsul socotind în 

gândul meu cuvântul ce-l zice dumnezeiasca Scriptură: 
Văzut-ai pre fratele tău, ai văzut pre Domnul Dumne
zeul tău"2o. 

~ea_ de-a doua de~ăluie resortul care îl punea în mişcare 
ŞI dă socoteală de 1mensa sa osteneală. În scrisoarea sa din 

4 aprilie 1789 către stareţa Nazaria pe care o presase să 
părăsească singurătatea muntelui Ceahlău spre a veni să 
î~~rume .comu~itatea de la Văratec, şi care acum regreta 
hmştea pierduta, el scrie: 

'
0 Viaţa lui ISAAC, f. 130. 
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"Că precum dragostea este mai mare decât toate faptele 
bune, aşa şi ascultarea aceasta care ţi s-a încredinţat 
fiindcă este lucrul dragostei, mai mare este decât toate 
lucrurile cele bune"''· 

2. Rolul în înviorarea şi organizarea vieţii monahale 

În Diata sa din 1785, stareţul Gheorghe de la Cernica, 
ucenic şi tovarăş al lui Paisie încă de la începuturile sale 
athonite, atribuie iubitului său stareţ trei harisme speciale: 
darul rugăciunii minţii, darul călăuzirii unei mulţimi de 
fraţi, şi darul foarte rar de a ţine uniţi între ei fraţi de na
ţionalităţi diferite22• Şi într-adevăr, caracteristica cea mai 
evidentă a comunităţii lui Paisie a fost încă de la început 
dimensiunea supranaţională şi numărul ridicat al mona!Iilor. 
La Athos, ca şi la Dragomirna, la Secu şi mai mult încă la 
Neamţ, vieţuiau împreună români şi slavi (ucraineni, ruşi 
şi bieloruşi), bulgari, sârbi şi greci. Un rol esenţial, favori
zat şi de circumstanţele istorice, 1-a jucat desigur perso
nalitatea lui Paisie. Modul său de a conduce o comunitate 
atât de numeroasă şi diversificată, organizarea însăşi a 
comunităţii, idealul său de viaţă monahală, toate aceste 

"Jbid., f. 150V. 
,. Diata stareţului Gheorghe e publicată în: CASIAN CERNICANUL, 

Istoria sfintelor monastiri Cemica şi Căldoroşani, Bucureşti, 1870; 
reeditare şi prefaţă de P .S. Calinic al Argeşului, Bucureşti, 1988, 

p. 69 sq., aici p. 94 şi recent de arhim. Clement Popescu şi diac. Ioan 
I. Icăjr: Vieţile, povăţuirile şi testamentele sfinţilor stareţi Gheorghe 
şi Calinic de la Cernica. Monumentele spiritualităţii cernicane I, 
Ed. Deisis, Sibiu, 1999, p. 57-113. Conştieot de caracterul excepţional 
al acestor trei harisme, stareţul Gheorghe nu crede că poate să şi le 
atribuie lui însuşi şi de aceea: 1) îi invită pe monahii (începători! să 
nu uităm) ai obştii nou înfiinţate de la Cernica să se dedice practicii 
lucrării rugăciunii lui Iisus, dar nu în mod exclusiv, cel puţin până 
când nu se vor curăţi de patimi, şi "până ce veţi mai depărta greu
tatea lipsirilor şi veţi agonisi cărţi spre ajutor la meşteşugul ei''; 
2) limitează la 103 numărul monahilor comunităţii şi 3) cere ca mo
nahii români, ruşi şi greci să vieţuiască separat, fără însă ca prin 
aceasta să scadă in iubirea lor reciprocă. 
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elemente dau operei sale - rod al celei mai autentice tra
diţii a monahismului răsăritean - o valoare specifică ce 
merită a fi subliniată. 

De primă importanţă, dată fiind viziunea pe care o pre
supune, a fost introducerea reuniunilor comunitare de 
seară însoţite de conferinţe pe diferite teme duhovniceşti 
plecând tocmai de la exegeza Scripturii şi a textelor Părin
ţilor. În tinereţea sa Paisie, în timpul primei sale şederi în 
Ţările Române, văzuse practicate asemenea reuniuni co
munitare în schiturile de aici23. El le-a adoptat, le-a perma
nentizat şi le-a animat pe baza imensei munci de traducere 
şi corectare a textelor patristice, mai cu seamă filocalice, 
muncă pe care a organizat-o, făcând astfel din aceasta un 
punct forte pentru întreaga comunitate. Obişnuia să repete 
că, dacă setea de cuvântul lui Dumnezeu, adică de studiul 
Scripturii şi textele Părinţilor, va scădea atunci în locul . ' 
ei vor apărea între fraţi nepăsarea şi dezbinările, slăbirea 
râvnei pentru Domnul şi, prin urmare, căutarea voii proprii 
şi a bunăstării•4. Aceste veritabile conferinţe duhovniceşti 
se ţineau în timpul iernii, când toţi fraţii se adunau în mă
năstire, muncile agricole fiind încheiate, iar comunitatea 
se găsea reunită în întregul ei. Ele începeau odată cu pos
tul Crăciunului pe 15 noiembrie şi se încheiau în sâmbăta 
lui Lazăr, respectiv în ajunul Duminicii Floriilor. Se ţineau 
în fiecare zi, cu excepţia sâmbetelor şi sărbătorilor, în mod 
alternativ în slavonă şi în română. De altfel şi slujbele şi 
dumnezeiasca Liturghie se celebrau, dată fiind compoziţia 
comunităţii, deopotrivă alternativ în cele două limbi. 

Orientarea pe care a voit s-o imprime organizării vieţii 
comunitare stareţul Paisie o putem deduce din regula 
(AşezământuO pe care a lăsat-o•s. Odată cu stabilirea la 

"Autobiografia, f. 103V-104şi 112v. 
'4 Viaţa lui ISAAc, f. 150. 
25 Un rezumat al ,.Aşezământului" paisian în 18 puncte din 1763, 

laS. CETVERIKOv, op. cit., p. 178-187. Trad. românească veche ed. 

arhim. Clement Popescu - diac. Ioan I. Ică jr, op. cit. (supra, n. 22), 
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Dragomirna, el a supus această regulă spre aprobare Mi
tropolitului Gavriil Calimachi de la Iaşi, şi ea a fost accep
tată drept "marea cartă" a comunităţii. Caracteristicile ei 
principale pot fi rezumate după cum urmează: 

- Toate trebuie să fie comune. Egumenului îi revine 
sarcina de a purta de grijă de nevoile fiecăruia. Dacă mo
nahii îi vor da ascultare cu adevărat pentru mântuirea lor, 
între fraţi se va alcătui o astfel de unitate a inimilor şi a 
minţilor că orice gânduri de pizmă, duşmănie şi altele ase
menea nu vor mai avea loc. Cel ce intră în comunitate tre
buie să ştie de la bun început că toţi, începând cu egumenul, 
sunt supuşi regulii de a nu avea absolut nici o posesiune 
personală . 

...,-Ascultarea este fundamentul esenţial al vieţii mona
hale. Aceasta înseamnă părăsirea voilor proprii şi efortul 
de a împlini poruncile lui Dumnezeu şi de a sluji pe fraţi ca 
pe Domnul Însuşi. 

- Obligaţiile egumenului sunt: să studieze Scriptura şi 
Părinţii, ca să nu îndrăznească să dea fraţilor învăţături 
proprii; să nu uite că povăţuitor şi călăuză pe calea mântu
irii e cuvântul lui Dumnezeu; să fie pentru toţi un exemplu 
de smerenie şi iubire, să nu acţioneze fără sfatul fraţilor 
celor mai experimentaţi în căile vieţii duhovniceşti; să 
adune comunitatea pentru a hotărî împreună când e vorba 
de lucruri importante; să menţină între fraţi pacea, unitatea 
şi legătura dragostei. 

- Slujbele în biserică să urmeze tipicul athonit. Toţi fără 
excepţie, afară de cei trimişi cu ascultări sau de cei împie
dicaţi de boală, sunt obligaţi să participe la slujbele liturgice 
în integralitatea lor. . 

- Masa să fie comună, egală pentru toţi, cu excepţia 
bolnavilor care, cu toate acestea sunt invitaţi, pe cât e cu 
putinţă, să-şi ia masa împreună cu fraţii. 

p. 21-40. O traducere nouă după originalul slavon a dat recent V. Pelin, 
voi. II, 1999, p. 87-105. 
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- În chilie, fraţii trebuie ca în exerciţiile lor ascetice şi 
devoţiunile lor să practice de preferinţă rugăciunea lui Iisus, 
chiar şi atunci când săvârşesc un lucru de mână. 

- Muncile se săvârşesc cu binecuvântarea egumenului, în 
tăcere şi în rugăciune (adesea, la Dragomirna, Paisie însuşi 
lucra împreună cu fraţii în toată smerenia şi în tăcere). 

-Noul egumen trebuie să fie ales dintre membrii comu
. nităţii; el trebuie să ştie greceşte, slavoneşte şi româneşte, 

spre a fi în măsură să conducă o comunitate multinaţională 
cum era cea a lui Paisie. 

În concepţia stareţului Paisie, organizarea vieţii de obşte 
mai prevedea o serie de alte caracteristici. De exemplu, 
Paisie nu voia ca femeile să intre în mănăstire. Atunci când 
s-a mutat la Neamţ, a intervenit pe lângă autorităţile civile 
şi religioase pentru a strămuta în satul vecin, Timişeşti, 
familiile sătenilor ce se găseau pe proprietăţile mănăstirii, 
privilegiu deja dobândit încă înainte pentru mănăstirea Secu; 
a cerut de asemenea ca să fie trimis un preot de mir pentru 
a deservi biserica satului, spre a-i elibera pe monahi de 
această obligaţie extramonahală. Isaac Dascălul vede în 
aceasta motivul pentru care în epoca sa Mănăstirile Secu şi 
Neamţ au rămas fervente şi populate'•. O grijă deosebită 
trebuia purtată apoi celor bolnavi. La Neamţ, Paisie a ame
najat o infirmerie în interiorul mănăstirii, pe lângă cea deja 
existentă în afară pentru săraci şi pelerini. Lucru curios 
şi semnificativ: infirmierul, părintele Onorie, era singurul 
care putea intra liber în chilia lui Paisie pentru a lua de aici 
tot ceea ce îi era necesar, fără a cere nici o permisiune. Alt 
fapt important în comunitatea lui Paisie: fraţii şi monahii 
erau obligaţi să-şi mărturisească în fiecare zi păcatele şi 
gândurile părintelui lor duhovnicesc. Când comunitatea de 
la Dragomirna devenise prea numeroasă, Paisie a pus doi
sprezece fraţi dintre ucenicii cei mai experimentaţi, pentru 
a face din ei duhovnici care să primească mărturisirea zil
nică a fraţilor. Nu era vorba numai de spovedania sacra-

26 Viaţa lui ISAAC, f. 125v. 
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ment~lă, în care se primeşte iertarea păcatelor, ci mai de
grabă de îndrumarea duhovnicească care devine o artă a 
mărturisirii, o artă a dezvăluirii conştiinţei, a gândurilor 
tainice. 

Comunitatea lui Paisie s-a dezvoltat în linia cea mai 
autentică a tradiţiei răsăritene. Dacă facem excepţie de 
introducerea rugăciunii lui Iisus în contextul unei vieţi 
de obşte - practică rezervată de obicei monahilor isihaşti, 
adică vieţuind în schituri izolate sau în mici comunităţi -
toate celelalte elemente ale organizării monahale sunt cele 
din totdeauna. 

Cu toate acestea, cu geniul său al sintezei Paisie a reuşit 
să insufle ucenicilor săi un gust înnoit pentru viaţa de 
obşte, să le comunice pasiunea sa pentru un ideal monahal 
puternic şi autentic: 

,,Acest fel de viaţă de obşte dus de toţi fraţii uniţi în nu
mele lui Hristos, îi leagă cu o asemenea iubire, încât 
chiar dacă provin din naţiuni şi ţări diferite, ei toţi alcă
tuiesc un singur trup, sunt mădulare unii altora, având 
toţi un singur cap, Hristos; toţi arzând de dragoste pen
tru Dumnezeu, pentru părintele lor în Dumnezeu şi unii 
pentru alţii, toţi urmărind cu un singur gând şi un singur 
suflet acest singur ţel: să păzească şi să împlinească cu 
zel poruncile lui Dumnezeu, îndemnându-se unii pe alţii 
şi supunându-se unii altora numai cu acest gând, pur
tând sarcinile unii altora, învăţându-se şi slujindu-se unii 
pe alţii. Prin acest fel de dragoste duhovnicească într-un 
singur gând ei se fac imitatorii vieţii Domnului, ai Apos
tolilor şi ai Îngerilor, supunându-se întru toate, cu cre
dinţă şi iubire, părintelui şi pedagogului lor în Hristos, 
ca lui Dumnezeu Însuşi..."27. 

Dacă însă comunitatea trebuie să fie o singură inimă şi 
un singur suflet, cum spune Paisie în "regula" de la Drago-

27 Scrisoare c/ltre preotul Dimitri (16 mai 1766), în: Zitie i pisa
nija, 1892, p. 228; trad. rom. V. Pelin, voi. II, 1999, p. 106-123. 
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mima, aceasta nu implică nicidecum anularea persoanelor 
într-o unitate nediferenţiată prin supunerea pur şi simplu 
faţă de un superior unic, ci mai degrabă valorificarea fiecă
ruia întru realizarea obiectivului comun: creşterea fiecăruia 
prin intermediul tuturor. E vorba de a construi o armonie 
între personalităţi ce se îmbogăţesc reciproc, urmărind toţi 
împreună, fiecare după darurile şi puterea sa duhovniceas
că, făgăduinţa comună împlinirea poruncilor evanghelice. 
Viaţa duhovnicească a comunităţii se întemeiază deci pe 
aportul tuturor membrilor ei, care îmbogăţesc conţinutul 
însuşi al vieţii comune, şi pe echilibrul alcătuit din discer
nământ şi smerenie, cele două virtuţi esenţiale ale vieţii 
lăuntrice. Discernământ şi smerenie constituie culmea uma
nismului autentic, capabile să promoveze o comuniune şi 
o iubire sinceră între oameni, modelând neîncetat umanul 
şi îndepărtând din el opacitatea care îl împiedică să reflecte 
divinul•8• 

Apare atunci evidentă importanţa fundamentală a studiu
lui Scripturii şi Părinţilor pentru formarea acestui discernă
mânt, în vederea păzirii poruncilor evanghelice, în ascultare 
comună şi supunere reciprocă. Tocmai aceasta e ceea ce-i 
uneşte pe toţi în ascultarea faţă de Hristos. Dar, insistă 
Paisie, cu condiţia ca aceştia să aibă în ei singura atitudine 
interioară ce conduce la mântuire: 

"Şi iarăşi le zicea că în orişice ascultare ar fi rânduiţi, să 
se silească să o săvârşească pre aceia cu smerenie, ascul
tând unul pre altul şi plecându-şi capul unul către altul"29. 

28 Pr. prof. D. STĂNILOAE, ,,Prefaţă" la: dr. ANTONIE PLĂMĂDEALĂ, 
Tradiţie şi libertate in spiritualitatea ortodoxă, Sibiu, 1983, p. 5· 

29 Viaţa lui IsAAc, f. 150v. Pentru detalii a se vedea pe larg studiul 
meu, "La dottrina spirituale dello starec Paisij. Radiografia di una 
comunitâ", în: Paisij lo starec. Atti del III Convegno ecumenico in
ternazionale di spiritualita russa (20-23 settembre 1995), a cura di 
A. Mainardi, Edizioni Qiqajon, Comunitâ di Bose, 1997, p. 55-82; 
trad. rom. P. Semen în: Românii în reînnoirea isihastă, Ed. Trinitas, 
Iaşi, 1997, p. 121-148. 
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3. Activitatea literară 

Descriind prietenului său Dimitri primii săi ani la Mun
tele Athos, Paisie aminteşte care era - şi a fost apoi mereu -
intenţia sa în căutarea textelor Părinţilor: 

"Negăsind un loc în care să pot vieţui sub ascultare faţă 
de un <<stareţ», m-am gândit să îmbrăţişez viaţa potrivit 
căii împărăteşti, adică împreună cu un frate având ace
laşi gând şi aceleaşi dorinţe cu mine iar, în lipsa unui 
părinte duhovnicesc, să avem drept povăţuitor pe Dum
nezeu şi învăţăturile Sfinţilor Părinţi"so. 

Atunci când Atanasie Cavsocalivitul, erudit monah athonit 
de origine moldovenească, a aflat de neobosita căutare de 
către Paisie a manuscriselor greceşti ale textelor patristice 
şi de intenţia sa de a da un nou suflu vieţii duhovniceşti a 
comunităţii sale tocmai pe baza acestor scrieri, acesta 1-a 
acuzat de răsturnarea regulii monahale, de a prefera studiul 
şi cunoaşterea pocăinţei şi lacrimilor. Paisie însă n-a ezitat 
să replice: 

"Te rog, părinte, părăseşte cugetul tău deşert şi zadarnic 
de a nu citi cărţile Sfinţilor Părinţi... Dacă vrei să te 
mântuieşti însuţi şi să arăţi şi ucenicilor tăi calea Împă
răţiei, împlinirea poruncilor lui Hristos, care duc la Îm
părăţia cerurilor, atunci lipeşte-te cu tot sufletul tău de 
învăţătura cărţilor. Împreună cu cererea de poveţe de la 
duhovnicii iscusiţi, ea îţi va fi ţie, şi ucenicilor tăi, dascăl 
nemincinos, îndreptându-vă pe calea mântuirii... Aşa ne 
învaţă şi toţi sfinţii, îndemnându-ne să citim cu sârguinţă 
şi râvnă cărţile. Şi să nu zici, părinte, că ajunge una sau 
două cărţi pentru edificarea sufletului. Doar nici albina 
nu adună mierea dintr-o floare sau două, ci din multe. 
Aşa şi pe cel ce citeşte cărţile Sfinţilor Părinţi, una îl 
învaţă credinţa sau dreapta cugetare, alta îi vorbeşte de 
tăcere şi rugăciune, alta îi spune de ascultare, smerenie şi 

3° Zitie i pisanifa, 1892, p. 231. 
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răbdare, alta îi propovăduieşte iubirea către Dumnezeu 
şi aproapele - în scurt vorbind, din multe cărţi patristice 
învaţă omul viaţa evanghelică"31• 

Studiul ziua şi noaptea al Scripturilor şi al scrierilor Pă
rinţilor .e răspunsul lui Paisie la lipsa de povăţuitori duhov
niceşti experimentaţi. Plecând de la această convingere, 
percepută ca una din legile vieţii duhovniceşti, studiul Pă
rinţilor, unit cu osteneala de a le traduce în slavonă şi în 
română, a devenit puţin câte puţin una din activităţile 
principale ale stareţului Paisie, un fel de temelie, un punct 
forte pentru întreaga sa comunitate. 

Paisie însuşi ne informează detaliat într-o lungă scrisoare 
către egumenul Teodosie32 despre activitatea sa literară 
aruncând o lumină asupra metodei sale de lucru. Între
prinderea la care se angajase se izbea de dificultăţi consi
derabile. În traducerile slavone ale textelor patristice de 
care dispunea, Paisie întâlnea numeroase pasaje obscure 
şi lipsite de sens, greşeli de ortografie şi transcriere, apro
ximatii şi confuzii. S-a gândit că ar putea stabili un text 
acceptabil comparând pur şi simplu între ele diferitele 
manuscrise slavone. Şi-a dat însă repede seama că această 
metodă nu era valabilă. Trebuia plecat de la originalul grec; 
dar el însuşi nu cunoştea limba greacă şi, mai mult, nu 
erau uşor de găsit textele greceşti dorite. A plecat deci în 
căutarea acelor texte ale autorilor ascetici şi mistici ce vor 

3' Apud S. CETVERIKOV, op. cit., p. 147-148; ed. disputei cu Atanasie 
Cavsocalivitulla V. Pelin, voi. II, 1999, p. 23-83. 

32 Este vorba de cea de-a doua parte a celei de-a doua scrisori către 
arbimandritul Teodosie de la schitul Ţibucani după ce acesta a fost 
ales egumen al mănăstirii ruse Sofroniev, cea mai importantă sursă 
pentru cunoaşterea activităţii literare a lui Paisie. Textul acestei a 
doua părţi a fost parţial publicat în Zitie i pisanifa, 1892, p. 197-217 
[prima parte omisă a fost recent editată de V ALENTINA PEUN în Revue 
des Etudes Sud-Est Europeennes 32 (1994), nr. 3-4, p. 349-366], 
extrase din ea fiind redate şi de S. CETVERlKOV, op. cit., p. 161-165, 
191-200. Trad. rom. integrală (cu variante faţă de textul editat în 
1847) de V. Pelin, voi. I, 1998, p. 35-64. 
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forma mai târziu colecţia Filocaliei. Atunci când bătea la 
poarta diferitelor mănăstiri athonite şi le expunea motivul 
căutării sale, el auzea răspunsul: "Până acum nu numai că 
nu cunoaştem acest fel de cărţi, dar nici măcar n-am auzit 
de numele acestor sfinţi." În cele din urmă a găsit ceea ce 
căuta la schitul Sfântul Vasile în regiunea Carulia, aflat la 
extremitatea sudică a Sfântului Munte, şi şi-a dat seama că 
ignoranta şi nepăsarea veneau din pricina faptului că mo
nahii nu mai ştiau greaca vecheaa. 

Printre primii săi ucenici se număra un monah român, 
Macarie, de care am vorbit deja, şi care stăpânea perfect 
limba greacă; o studiase la Academia Domnească de pe 
lângă mănăstirea Sfântul Sava din Bucureşti cu profesorul 
grec Alexandros Turnavitis. Paisie s-a hotărât atunci să 
intre ucenic la şcoala ucenicului său. Mulţi ani, respectiv 
până în primii ani de la Dragomirna, unde va organiza siste
matic munca de traducere a originalelor greceşti, stareţul 
nostru nu s-a socotit la înălţimea necesară pentru a risca 
angajarea sa în traduceri noi plecând direct de la originalul 
grec. Lucra la traduceri în slavonă pe baza textului versiu
nilor româneşti pregătite de Macarie şi de un alt excelent 
elenist de la Dragomirna, monahul Ilarion, povăţuitorul 
lui Isaac Dascălul, unul din biografii lui Paisie. În fine, la 
Neamţ a ajuns să constituie o veritabilă şcoală de traducă
tori34, Trimite la Academia Domnească din Bucureşti pe 
monahul român Gherontie şi pe monahul slav Dorotei ca 
să înveţe limba greacă. Paisie lucra aproape exclusiv la 
traducerile în slavonă, dat fiind numărul mic de ucenici 
slavi capabili să facă aceasta, lăsând grupului numeros de 
elenişti români sarcina traducerilor în româneşte. De. alt-

33 Zitie i pisanija, 1892, p. 192, 201. 
34 A se vedea pe larg studiile lui N .A. URSu, "Şcoala de traducători 

români din obştea stareţului Paisie de la mănăstirile Dragomirna, 
Secu şi Neamţ" şi V. PELIN, "Contribuţie cărturarilor români la tra
ducerile şcolii paisiene" din volumul: Românii In reinnoirea isihastă 
[actele simpozionului Paisie 200, 15 noiembrie 1994], Ed. Trinitas, 
Iaşi, 1997, p. 39-82 şi, respectiv, 83-120. 
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fel, de la spătarul Nicolae Milescu şi mitropolitul Dosoftei 
încoace, cultura română dispunea deja de mai bine de un 
secol de excelenţi elenişti şi părăsise intermediarul slavon 
pentru a traduce textele direct din limba greacă. 

Se pare însă că nu-i putem atribui lui Paisie meritul de a 
fi tradus şi difuzat în româneşte opera lui Nil Sorski, cum 
menţionează expres în scurta sa biografie Grigorie Dască
lul35, Acest merit trebuie atribuit mai degrabă stareţului 
Vasile de la Poiana Mărului, care redactase şi o "predoslovie" 
la Nil Sorski, operă ce a cunoscut o largă difuzare în Româ
nia36. În orice caz, e însă în afară de orice îndoială faptul 
că Paisie avea o înaltă consideraţie faţă de Nil Sorski şi că 
iubea mult acest autor, a cărui sensibilitate şi concepţie 
despre viaţa duhovnicească le simţea foarte apropiate de 
ale sale. 
Odată cu trecerea anilor, metoda muncii filologice s-a 

perfecţionat desfăşurându-se acum după norme riguroase. 
Înainte de toate trebuia stabilit textul original autentic, eva
luând diferitele recenzii manuscrise; apoi se proceda la o 
traducere literală, cu scopul de a evita subiectivitatea tra
ducătorului, pentru a se ajunge în sfârşit la o ultimă revi
zuire. Instrumentele de lucru erau şi ele considerabil ame
liorate: traducătorii dispuneau acum de bune dicţionare, 
de gramatici, de manuale de paleografie cu reguli fixe de 
traducere şi transliterare dintr-o limbă în alta37, E sufi
cientă consultarea listei manuscriselor pregătite de Paisie 
(ele se găsesc în parte la biblioteca Mănăstirii Neamţ) pen
tru a înţelege intuiţia care 1-a ghidat pe stareţul nostru în 
toată această muncă imensă şi minuţioasă: el înţelegea să 

35 Viaţa lui GRIGORIE, 1816, f. 15v. 
36 A se vedea D. RACCANELLO, op. cit. (supra, nota 3), p. 63-74 

[trad. rom. cit., p. 285-290]. Despre Sfântul Nil Sorski (1433-1508), 
a se vedea articolul din Dictionnaire de spiritualitB 11, Paris, 1981:. 
col. 356-367 (E. BEHR-SJGEL), tot aici şi intreaga bibliografie aferentă. 

37 A se vedea 1n acest sens pe larg monografia lui A.-E.N. TACHIAOS, 
Ho Paiisios Velitsikophski (1722-1984) kai he asketikophilologike 
schole tau, Tessaloniki, 1964; ed. II, 1984. 
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conserve scrierile Părinţilor care ştiu să ne arate calea lui 
Dumnezeu. Printre manuscrisele sale găsim în esenţă scri
erile Sfinţilor Vasile cel Mare, Ioan Damaschinul, Grigorie 
Palama, Grigorie Sinaitul, Diadoh al Foticeii, Dorotei din 
Gaza, Isaac Sirul, Ioan Scărarul, Ma carie Egipteanul, Marcu 
Ascetul, Nichita Stithatul, Petru Damaschinul, Simeon 
Noul Teolog, Teodor Studitul, Nil Sorski, ca şi numeroase 
antologii patristice pe tema rugăciunii lui Iisus şi pe unele 
teme dogmatice3B, La Dragomirna, încă înaintea editării 
F'ilocaliei greceşti (1782), monahul Rafail putuse deja strân
ge în 1769, într-o voluminoasă antologie de 626 de pagini 
manuscrise [ms. nr. 2597, BAR], o serie de texte patristice 
asupra rugăciunii lui Iisus, provenite din traduceri româ
neşti mai vechi şi mai noi. Aceasta este prima Filocalie 
românească39, cuprinzând lucrări ale Sfinţilor Simeon Noul 
Teolog, Evagrie, Dorotei, Grigorie Sinaitul, Nichifor, Nil 

38 Din cele 276 de manuscrise slave din epoca lui Paisie păstrate 
In biblioteca mănăstirii Neamţului, 44 sunt scrise de mâua lui Paisie 
Însuşi; vezi S. CETVERIKOV, op. cit., p. 294-296 (după A.I.!AŢIMIRSKI, 
Slavianskia i russkaia rukopisi rum!nskih bibliotek, Skt. Peterburg, 
1905, p. 505 sq.). 

39 Un inventar succint dar revelator al traducerilor româneşti 
de texte filocalice dinainte şi de după Paisie Il oferă arhimandritul 
CIPRIAN ZAHARIA, "La chiesa ortodossa romena in rapporto alle tra
duzioni patristiche filocaliche nelle lingue moderne", Benedictina 35 
(1988), p. 153-172, iar în româneşte: "Biserica Ortodoxă şi traduce
rile patristice şi filocalice In limbile moderne", în: dr. DAN ZAMFIREscu, 
Paisianismul. Un moment romdnesc în istoria spiritualităţii euro
pene, Ed. Raza Vânturilor, Bucureşti, 1996, p. 46-64. Concluzia 
argumentată a studiului trebuie reţinută: "Prima versiune integrală 
(sau aproape integrală) a Filocaliei într-o limbă vie este versiunea ei 
românească din a doua jumătate a secolului XVIII şi începutul seco
lului XIX. Ea precedă cu aproape un secol versiunea rusă a lui Teofan 
Zăvorâtul, cu un secol şi jumătate versiunea părintelui D. Stăniloae 
şi cu mai mult de două secole versiunile integrale occidentale din 
zilele noastre" (p. 62). Din nefericire, rămânând în manuscris, aceste 
traduceri n-au putut avea un impact asupra teologiei şi culturii ro
mâne din secolul XIX şi începutul secolului XX, similar celui avut de 
Dobrotoliubia slavonă şi rusă asupra culturii ruse a secolului trecut. 
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şi doi autori moderni care au cunoscut deopotrivă o largă 
difuzare în mediile monastice româneşti: Nil Sorski (opera 
integrală) şi Vasile de la Poiana Mărului, povăţuitorul tână
rului Paisie. 

Trebuie făcută aici o menţiune specială cu privire la 
Dobrotoliubie, versiunea slavonă a Filocaliei greceşti, sta
bilită de Paisie şi monahii săi, veritabilă capodoperă de ma
turitate filologică şi spirituală. Graţie monahului Grigorie, 
stareţul Paisie urmărea îndeaproape descoperirea textelor 
patristice de către mitropolitul Macarie al Corintului. Iar 
atunci când a auzit de editarea în 1782 a Filocaliei greceşti 
(realizată de mitropolitul Macarie al Corintului împreună cu 
tânărul monah Nicodim Aghioritul) s-a grăbit să îi ceară 
un exemplar. Poseda deja traducerea unui mare număr de 
texte ale F'ilocaliei. La început nu s-a gândit la tipărirea 
traducerii sale, nesatisfăcut de precizia textelor şi socotind 
că o operă de acest gen trebuie citită neapărat sub îndru
marea experimentată a unui părinte duhovnicesc şi că deci 
nu trebuia să iasă din incinta mănăstirii4°, Ulterior însă a 
cedat insistenţelor mitropolitului Novgorodului şi Peter
burgului, Gavriil Petrov (1730-1801), prietenul său, care s-a 
însărcinat cu tipărirea ei. Hotărârea mitropolitului de a su
pune apoi traducerea lui Paisie controlului a două comisii 
reunite, una a,lcătuită din profesori ai Academiei duhovni
ceşti din Moscova, cealaltă din monahi, este semnificativă: 
el credea că învăţătura Părinţilor F'ilocaliei nu putea fi re
dată exact decât unind cunoaşterea limbii greceşti a unora, 
cu ştiinţa duhovnicească a celorlalţi. Înainte ca lucrarea să 
fi fost încheiată şi fără a aştepta trimiterea "predosloviilor" 

40 "Scrisoare către arhimandritul Teodosie de la Sofroniev", în: 
Zitie i pisanija, p. 207-208 şi 214-217; trad. rom. V. Pelin, val. I, 
1998, p. 35-64. Detalii despre constituirea traducerilor filocalice în 
mediile slav, român şi grec, a se vedea în studiul meu: "La scuola 
filocalica di Paisij Velickovskij ela Filocalia di Nicodimo Aghiorita. 
Un confronto", în: Amore del bel/o. Studi sul/a Filocalia. Atti de! 
"Simposio internazionale sulla Filocalia", Roma,.novembre 1989, 
Edizioni Qiquajon, Comunitâ di Bose, 1991, p. 181-207. 
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stareţului Vasile de la Poiana Mărului la scrierile Sfinţilor 
Grigorie, Filotei şi Isihie, care ar fi trebuit inserate în 
această ediţie a Filocaliei slavone, mitropolitul, poate pentru 
că întâmpina rezistenţe la această publicare, a hotărât să 
încredinţeze totul tiparului. Lucrarea a ieşit astfel de sub 
tiparnita sinodală din Moscova în 1793 şi s-a difuzat în 
întreaga Rusie, având o vastă rezonanţă în toate mediile 
bisericeşti şi monahale ale Rusiei••. 

Moştenirea stareţului Paisie 

Paisie n-a fost propriu-zis un reformator, ci mai degrabă 
un înnoitor al monahismului pe bazele sale tradiţionale. De 
alţfel, încă stareţul Vasile de la Poiana Mărului, povăţui
torul său, iniţiase deja o adâncă înnoire a vieţii monahale 
întemeiate pe studiul Scripturii şi al Părinţilor şi pe practica 
rugăciunii lui Iisus, înnoire pe care Paisie o extinde la o 
scară mai mare introducând-o în viaţa mănăstirilor de obşte. 
Graţie geniului său de sinteză, el a ştiut să reconcilieze în 
profunzime spiritualitatea chinovială şi spiritualitatea isi
hastă, convins, pe de altă parte, că asceza este inseparabilă 
de o cultură ascetică. Organizarea chinovială a vieţii mona
hale, renaşterea spiritului isihast prin practica rugăciunii lui 
Iisus şi introducerea lui în însuşi ţesutul marilor chinovii, 
studiul Bibliei şi al Părinţilor, ca şi preocuparea de a tra
duce în limbile respective textele filocalice, pe scurt tot ceea 
ce constituie marea moştenire lăsată de stareţul Paisie, a 
exercitat o profundă influenţă, chiar dacă cu accente dife
rite, în Rusia şi în România. 
După moartea lui Paisie, date fiind noile condiţii istorice, 

monahii de origine slavă au început să roiască din mănăs
tirea Neamţului; abrogarea edictelor antireligioase ale 

•• A se vedea excelentul studiu a lui P. PASCAL, "Sulla Filocalia e le 
sue fortune nella Russia de! XIX secolo", în: ANONIMO Russo, La via 
di un pellegrino. Racconti sinceri di un pellegrino al suo padre spi
rituale, Ed. Adelphi, Milano, 1972, p. 197-225. 
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Ecaterinei II, i-a readus în ţara lor, unde vor fi promotorii 
promiţătoarei renaşteri spirituale ruse a secolului XIX. Prin 
intermediul Dobrotoliubiei şi al rugăciunii lui Iisus, ei vor 
înviora în spiritul stareţului lor, marea tradiţie spirituală a 
Părinţilor, făcând să înflorească din nou vechi sihăstrii şi 
mănăstiri, şi creând noi vetre monahale42 • Unele din aceste 
vetre vor deveni veritabile puncte de atracţie pentru în
treaga Rusie cum a fost faimoasa sihăstrie Optina, unde o 
intensă lucrare de traduceri de texte patristice din greacă 
în rusă se unea cu o profundă căutare spirituală a vieţii în 
Dumnezeu. De altfel Optina e cea care va face cunoscute 
viaţa şi scrierile lui Paisie editând biografia scrisă de uce
nicul său Platon. Optina va fi noul centru "paisian", em
blema acelui "stăreţism" (starcestvo) atât de tipic pentru 
moştenirea lui Paisie, respectiv al acelei practici constând 
din predarea totală a ucenicului în mâinile stareţului său, 

42 O curioasă mărturie literară a profundei influenţe a lui Paisie 
asupra monarhism ului rus o datorăm lui TOLSTOI. În povestirea Pă
rintele Serghei, atât de puţin consonantă cu concepţia ortodoxă asu
pra monahismului, el scrie: "Egumenul mănăstirii era de neam no
bil, scriitor învăţat şi stareţ, adică aparţinea acelei tradiţii venite din 
Valahia, a monahilor ce se supuneau fără murmur celui ales drept 
povăţuitor şi învăţător. Egumenul fusese ucenicul vestitului stareţ 
Amvrosi, ucenicul lui Makari, ucenicul stareţului Leonida, ucenicul 
lui Paisie Velicikovski". Mai aproape de spiritul ortodox tradiţional 
este prezentarea "stăreţismului" făcută de F.M. DOSTOIEVSKI. El este 
descris ca o instituţie milenară "în tot Orientul pravoslavnic~ pe 
muntele Sinai şi pe muntele Athos", căzută în desuetudine în Rusia, 
"fiind definitiv părăsită în urma calamităţilor ce se abătuseră asupra 
Rusiei: jugul tătăresc, zavistia care domnea în ţară şi întreruperea 
legăturilor cu Orientul după ce Constantinopolul fusese cucerit de 
turci. Se pare că stăreţismul ar fi renăscut la sfârşitul secolului trecut 
datorită unui vestit anahoret, Paisie Velicikovski, şi ucenicilor aces
tuia, deşi până astăzi - adică într-un răstimp de aproape o sută de 
ani - nu şi I-au însuşit decât puţine mănăstiri, ba chiar a fost perse
cutat ca o inovaţie străină Rusiei. La noi înflorise mai cu seamă în 
faimoasa sihăstrie Kozelskaia Optina" (Fraţii Karamazov, cartea 1, 
capitolul V, traducere de O. Constantinescu şi Izabela Dumbravă, 
Ed. Univers, Bucureşti, 1982, p. 42 sq.). 
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cu descoperirea tuturor gândurilor şi secretelor inimii43. Nu 
putem să nu amintim aici "pelerinul rus" care în povestirile 
sale descrie cu atâta spontaneitate şi simplitate experienţa 
sa spirituală, întâlnirea cu stareţul şi cu Dobrotoliubia. 
Povestirilor pelerinului rus44 li se datorează în Occident 
descoperirea comorilor acestei mari tradiţii duhovniceşti. 

În România, opera lui Paisie a suscitat o puternică înnoire 
a vieţii de obşte; graţie unor personalităţi de prim-plan im
pregnate de spiritul său, cum au fost cele ale lui Veniamin 
Costachi, mitropolitul Moldovei şi Grigorie Dascălul, unul 
din ucenicii săi şi viitor mitropolit al Ungrovlahiei, paisia
nismul a triumfat în însăşi organizarea Bisericii. De la 
sfârşitul secolului XVIII şi până în epoca secularizării ave
rilor mănăstireşti (1860 ), spre deosebire de secolele prece
dente în care predominaseră aşezămintele de tip isihast, 
monahismul românesc se va dezvolta, sub influenţa lui 
Paisie, în sensul unei multiplicări a mănăstirilor organizate 
după principiul vieţii de obşte. 

Influenţa paisiană s-a resimţit mai cu seamă în mănăs
tirile şi schiturile Moldovei, cum ar fi: Agapia, Văratec, 
Bisericani, Râşca, Vovidenia, Pocrov, Tarcău. Spre mijlocul 
secolului XVIII, aproape toate mănăstirile româneşti urmau 
regula lui Paisie. În Ţara Românească, marile obşti de la 
Cernica şi Căldăruşani, de lângă Bucureşti, reîntemeiate de 
stareţul Gheorghe45, strălucit ucenic al lui Paisie deşi cu 

43 A se vedea şi F.M. DOSTOIEVSKI, Fraţii Karamazov, p. 43 sq.: 
"Ce este un stareţ? ... ". 

44 Povestirile unui pelerin în căutarea rugăciunii nefncetate, ver
siune după textul integral al redacţiei Optina de diac. Ioan I. !că jr, 
Ed. Deisis, Sibiu, 2001 (20122). . 

45 Originar din Transilvania, Gheorghe se alătură comunităţii pai
siene laAthos din jurul srhitului Sfântului Proroc Ilie. Hirotouit preot, 
vieţuieşte 24 de ani sub povăţuirea stareţului Paisie, urmându-1 în 
toate strămutările sale: la Athos, la Dragomirna, la Secu şi la Neamţ. 
Obosit şi tulburat de atâtea mutări şi de sarcina grea a economatului 
marelui sobor paisian, vrea să se retragă din nou la Athos. Trecând 
în drum spre Sfântul Munte prin Bucureşti, e convins de mitropoli
tul Grigorie II să primească sarcina întemeierii în Muntenia a unei 
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accente proprii, vieţuiau inspirându-se din înnoirea paisiană. 
O mărturie fundamentală în acest sens o oferă remarca lui 
Grigorie Dascălul în introducerea sa la biografia lui Paisie: 

"Viaţa cea monahicească, precum istoriile povestesc şi 
vieţile Sfinţilor mărturisesc şi Patericul Eghipetului ade
verettză cu deadinsul, întâiul au strălucit în Eghipet la 
schitul cel mare şi în Li via şi Ti vai da, pe vremea purtă
tarilor-de-Dumnezeu Părinţi Antonie cel Mare, Macarie, 
Pahomie şi ceilalţi. După aceea au înflorit în Palestina, 
pe vremea Sfinţilor cuvioşilor Părinţi Eftimie, Sava şi 
Teodosie. Mai pe urmă s-au întins în Tracia şi Machedo
nia, în Constantinupoli adecă şi împrejurul lui şi în Mun
tele Athonului. De acolo s-au dus în Rosia, după primirea 
credinţei pe vremea preacuvioşilor Părinţi Antonie şi 
Theodosie ai Pecerskii. Au venit şi-ntru aceste de Dum
nezeu întru pravoslavie păzite ţări, în Valahia zic şi-n 
Moldavia, şi mai înainte când sfintele monastiri - care 
împodobesc aceste locuri ca stelele pe ceriu - s-au zidit 
de binecredincioşii domni, şi acum prin venirea cuvio
sului stareţului Paisie ... Şi prin venirea cuviosului aces
tuia stareţ şi prin sobor mare ca acesta, cu bună voirea şi 
puterea Celui Preaînalt s-au întemeiat lucru care acum 
în toată pravoslavia nu se află"46. 

Dacă Paisie a fost animatorul, polul catalizator al unei 
întregi mişcări care va dăinui multă vreme după moartea sa, 
şi care va avea o profundă influenţă asupra vieţii culturale 

obşti monahale după modelul celei construite de Paisie în Moldova. 
Alege un schit ruinat de lângă Bucureşti, Cernica, pe care-I trans
formă rapid într-o chinovie de 103 monahi. În 1794 i se încredinţează 
şi conducerea mănăstirii Căldăruşani. Moare la 3 decembrie 1806. 
Diata sa (vezi supra, nota 22) este documentul cel mai reprezentativ 
al "paisianismului" român~sc. "Viaţa" sa, scrisă de monahul Protasie, 
este publicată în monografia lui D. FURTUNĂ, Ucenicii stcireţului 
Paisie fn mânăstirile Cernica şi Căldăruşani, Bucureşti, 1927, 
p.114-124 şi reluată de arhim. Clement Popescu- diac. Ioan 1. Icăjr, 
op. cit. (supra, n. 22), 1999, p. 45-56. 

46 Viaţa lui GRIGORIE, f. 1-1v. 
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şi religioase româneşti şi ruseşti, autorităţilor bisericeşti şi 
civile ale României le trebuie recunoscută curtenia de-ai fi 
oferit structurile cele mai apte pentru a fructifica la maximum 
potenţialităţile culturale şi spirituale pe care le purta opera 
sa. Scrisoarea prin care Vodă Constantin Moruzi poruncea 
lui Paisie să se instaleze la Neamţ, stipulează expres: 

"Şi această monastire s-a dat soborului vostru nu numai 
pentru întemeierea lui, ci şi ca rânduiala acestuia şi la 
celelalte monastiri întru un chip să fie spre râvna unii 
vieţi ca aceiia"47, 

În 1792, proaspăt ales episcop al Ruşilor, Veniamin 
Costachi, viitorul Mitropolit al Moldovei (1803-1842) vine 
la Neamţ şi cere câţiva părinţi pentru a-i aşeza în diferitele 
biserici ale eparhiei sale, pentru ca ei să învioreze în duh 
paisian viaţa bisericească, liturgică şi duhovnicească. El este 
cel care va prezida, ca delegat al Mitropolitului de atunci, 
Iacov Stamati, alegerea noului stareţ al Neamţului, Sofro
nie, îndată după funeraliile lui Paisie. Ca mitropolit al Mol
dovei el va urmări îndeaproape viaţa mănăstirii, susţinând 
şi difuzând prin toate mijloacele spiritul înnoirii paisiene. 
El este cel ce va realiza visul lui Paisie: acela de-a avea o 
tipografie la Neamţ. Încă din 1792 Paisie obţinuse autori
zaţia necesară pentru a o instala, dar iniţiativa nu s-a putut 
concretiza decât spre 1807 data publicării, din iniţiativa lui 
Veniamin Costachi, a primului volum. De atunci şi până în 
1883, peste o sută treizeci de titluri au fost publicate aici, 
dintre care un număr foarte mare de traduceri de texte 
patristice făcute de Paisie şi de monahii săi48• 

La rândullui, Mitropolitul Ungrovlahiei, Grigorie Dască
lul (1823-1834), care la mănăstirea Neamţ, sub îndrumarea 

47 Ibid., f. 12. 
48 între lucrările tipărite menţionăm aici numai remarcabila tra

ducere Slavonă făcută de Paisie Cuvintelor ascetice ale lui Isaac Sirul 
(1812), precum şi traducerile româneşti ale Scării lui Ioan Scărarul 
(1814), a scrierilor lui Efrem Sirullu trei volume (1818-1823): a 
Războiului nevăzut şi a Pazei celor cinci simţuri ale lui Nicodim 
Aghioritul (1826). 

34 

l 

lui Paisie şi a părintelui său dul10vnicesc Gherontie, primise 
ascultarea de a se consacra traducerii textelor patristice, 
n-a abandonat nici el până la moarte această activitate. El 
voia ca traducerile sale să circule din-colo de zidurile mă
năstirii; de aceea tipărindu-le le dădea în dar parohiilor şi 
preoţilor. Pe două voluminoase antologii cu texte din Sfân
tul Ioan Gură de Aur pe care le realizase, stă scris expres că 
aceste cărţi trebuie distribuite gratuit. Astfel, aportul spe
cific al mişcării paisiene depăşeşte în România limitele strict 
monahale pentru a învesti cu forţa ei înnoirea întregii 
Biserici. 

Un boier grec, Konstantinos Karaghias, profund impre
sionat de întâlnirea sa cu stareţul Paisie la Mănăstirea Neamţ 
în 1780, ne-a lăsat una din cele mai bune descrieri ale per
soanei acestuia: 

,,Atunci întâiaşi dată am văzut şi eu cu ochii mei virtutea 
întrupată, fără patimi şi cu desăvârşire fără făţărnicie; 
chipul său preadulce, faţa sa prea-albă, şi fără un picu
şor cât de mic de sânge, barba lui albă şi strălucitoare ca 
aurul de curată ce era, însă şi îmbrăcămintea lui nespus 
de curată şi coperişurile de pat ale odăii sale toate din 
mantii. Era preadulce la sfat şi fără vreo ascundere şi cu 
adevărat vedea cineva un om fără de trup"••. 

De acum celebru, stareţul avea pe atunci cinzeci şi opt de 
ani. Personalitatea şi opera sa ce înfloriseră în pământul 
Moldovei, exercitau o puternică atracţie asupra Greciei şi 
Rusiei, şi până la Athos, vatra seculară a experienţei mo
nahale în Răsăritul creştin. Însuşi Sfântul Nicodim Aghio
ritul, cel care alături de mitropolitul Macarie al Corintului 
a asigurat publicarea faimoasei Filocalii în limba greacă 
(Veneţia, 1782), dorise să intre la şcoala lui. Puţin timp 
după sosirea sa la Atl10s, în 1777, el hotărâse să meargă în 
Moldova, să-I vadă pe stareţul Paisie, cu circa treizeci de 
ani mai în vârstă decât el. Eftimie, biograful lui Nicodim, 
notează: 

49 Apud N. IORGA (supra, nota 8), p. so. 
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"1-a venit la cunoştinţă atunci buna faimă a lui Paisie în
cepător al vieţii de obşte de origine rusească ce se găsea 
în Bogdania [adică Moldova], şi călăuzea mai mult de o 
mie de fraţi. Cum le învăţa rugăciunea inimii şi el însuşi 
[Nicodim] iubea această dumnezeiască lucrare, s-a îm
barcat să meargă în căutarea dumnezeieştii sale rugăciuni 
preaiubite"so. 

Dar o furtună 1-a împiedicat să-şi realizeze proiectul; el a 
trebuit să rămână la Athos unde a ales viaţa eremitică pentru 
a se putea consacra mai bine rugăciunii. 

Fapt foarte important, Paisie era cunoscut ca dascăl al 
vieţii de obşte (de unde calificativul grec de "chinoviarhul" 
sau în slavonă "obştejitel") şi, în acelaşi timp, ca dascăl al 
rugăciunii lui Iisus. Mănăstirea Neamţului, unde Paisie se 
strămutase în 1779, cu întreaga sa comunitate devenise 
marele centru al curentului spiritual pe care istoricii îl vor 
numi mai apoi "paisianism"; fenomen spiritual care din 
Moldova se va revărsa foarte repede, prin intermediul uce
nicilor lui Paisie, în ţările slave şi mai cu seamă în Rusia, 
punând bazele a ceea ce va fi marea renaştere rusă a seco
lului XIX, pe care "povestirile pelerinului rus" au făcut-o 
cunoscută în Occident. 

Fapt excepţional în întreg Răsăritul creştin, Paisie ne-a 
lăsat o autobiografie. Din nefericire, ea nu acoperă decât o 
parte a vieţii sale, mai precis anii tinereţii, de la naştere şi 
până la plecarea sa din Moldova spre Muntele Athos, în 1746. 
Redactarea unei biografiî complete a stareţului lor iubit şi 
venerat ca sfânt, va reveni la câteva decenii după moartea 
sa ucenicilor stareţului Paisie, iar ei o vor face plecând de 
la datele furnizate de "autobiografie" şi de la amintirile lor 
personale. 

so "Bios kai politeia ... tou aoidimou Nikodemou Monachou sygra
phentes para ton en Christo adelphou ton Euthymiou hieromona
chou", In Gregorios ha Palamas 4 (1920), p. 636-641; 5 (1921), 
p. 210-218; aici 4 (1920), p. 641; trad. rom. diac. Ioan I. Icăjr In: 
E. Crrrnruo, Nicodim Aghioritul. Personalitatea - opera - învăţă

tura ascetică şi mistică, Ed. Deisis, Sibiu, 2001, p. 339-351. 
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Biografiile stareţului Paisie 

Paisie a murit la Neamţ în 1794. Mai mulţi ani se vor 
scurge până ce, sub stareţul transilvănean Silvestru (1812-
1818) se va lua iniţiativa redactării unei biografii. 

Din punct de vedere cronologic, prima prezentare a per
sonalităţii şi operei lui Paisie e scurta descriere pe care o 
schiţează monahul VITAUE, care-I arată aşa cum apărea el 
în ochii ucenicilor săi români. Intitulată Arătare în scurt 
pentru cuviosul Părintele Paisie ce au fost stareţ sfintelor 
monastiri Neamţului şi Secului, manuscrisul autograf al 
acestei biografii a fost găsit în 1957 de diaconul Ioan lvan la 
sfârşitul Mineiului pe februarie, Râmnic, 1780 (nr. 4496) 
şi a fost publicată în 1964s•. Aşa cum ne arată celălalt ma
nuscris cunoscut al "Vieţii" lui Vitalie: ms. 952 BAR, 
f. 111-121, manuscrisul de la Neamţ are o lacună impor
tantă ce poate fi citită în ms. 952, f. 116-118v. O versiune 
dactilografiată a recenziei mai lungi există într-o lucrare 
inedită a arhimandritului Ciprian Zaharias•. 

Peripeţiile agitate ale elaborării unei biografiî "autorizate" 
a stareţului Paisie pot fi urmărite în prefaţa stareţului 
Mardarie la ediţia de la Neamţ a "vieţii" lui PLATON în 1836: 

"După mutarea din viaţă a fericitului întru pomenire Pă
rintelui nostru Arhimandritului şi Stareţului Paisie cătră 
Domnul, nu puţină vreme, ci ca doăzeci de ani trecând 
supt tăcere, iar mai bine să zic de neîngrijire, nu să făcea 
nici o pomenire de viaţa Stareţului. Apoi unii ca din somn 
deşteptându-se, s-au mustrat de ştiinţă că au încălzit 
Domnul inimile ucenicilor săi celor mai de aproape Moi-

5
1 Diacon IoAN IV AN, "0 sută şaptezeci de ani de la moartea stare

ţului Paisie", Mitropolia Moldovei şi Sucevei 40 (1964), p. 656-660. 
s2 Contribuţia românească la personalitatea, opera şi amintirea 

stareţului Paisie Velir:ikovski (1722-1794), Mănăstirea Bistriţa, 1985 
(ms.), p. 143-154. Lucrarea reprezintă partea a doua a unei "trilogii" 
ce mai cuprinde lucrările: Iosif Muşat. Întâiul ierarh romiln, Ro
man, 1987, şi Tradiţia patristică şi filocalică în Biserica Ortodoxă 
Romllnă (sec. XV-XIX) (inedită). 
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doveni şi Ruşi ca numaidecât să scrie viaţa Părintelui lor, 
şi aşa au rugat pe părintele Mitrofan Shimonahul, ca să 
priimească această ascultare. Acest adevărat ascultătoriu 
s-au împovărat cu aceasta şi ca cel mai vechiu ucenic şi 
iscusit în prescrierea cărţilor şi a gramaticii, au scris în 
limba rusească. Dar pentru bătrâneţele şi slăbiciunea lui 
şi mai mult pentru a ochilor nevedere, n-au putut să o 
aducă întru săvârşire, şi aşa după puţină vreme s-au 
mutat cătră Domnul. 
După mutarea din viaţă a lui Mitrofan, obştescul nos

tru frate Shimonahul Isaac dascălul văzând că începutul 
scrierii vieţii n-au luat s:ffirşit şi din râvnă şi din sfătuirea 
duhovniceştilor Părinţi, şi ca unul ce au fost iscusit în 

; limba moldovenească şi grecească, au scris viaţa mai pe 
larg în limba moldovenească, însă cu oarece deosebire 
de a lui Mitrofan, afară de mari lucruri. Însă şi după 
puţină vreme s-au mutat şi acesta către Domnul. 

Părinţi Moldoveni, cetind viaţa scrisă de Isaac dascălul, 
pentru a căreia prelungire s-au măhnit, au rugat pre un 
bărbat învăţat Ierodiaconul Grigorie, ce au fost petre
când atuncea în sfânta monastire Neamţul, însă apoi şi 
Mitropolit V alahiei, ca să facă mai în scurt viaţa scrisă de 
Isaac, iar preasfinţia sa ca un bărbat preaînţelept ştia că 
cu cuvinte scurte nu să poate arăta temeiul faptei bune, 
însă biruit fiind de rugăminte au scurtat, şi la început 
n-au zis că iaste viaţa Stareţului, ci au însemnat numai 
povestire din viaţă, şi fiindcă alcătuirea acestui preaîn
ţelept bărbat s-au înfăţoşat şi înaintea Înalt Prea Sfinţi
tului nostru Arhiepiscop şi Mitropolit al Moldaviei Kyrio 
Kyrio Veniamin, cu a Prea Sfinţiei Sale blagoslovenie s-au 
şi tipărit în Monastirea Neamţului multe povestiri şi s-au 
lăţit pretutindenea. 

Iară Părinţii şi fraţii duhovniceşti din Monastirea Neam
ţului, Moldoveni şi Rusi, pentru neunirea istornicilor, s-au 
mâhnit mult zicând: cum că Părintele nostru Stareţul 
Paisie au fost de obşte Părinte şi Moldovenilor şi Ruşi
lor, apoi şi scrierea vieţii în limbile moldoveneşti şi ru-
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seşti trebue să fie aceeaşi, şi nu cu osebire, care să aducă 
şi prihănire şi necredinţă cetitorilor. 

Pentru aceasta dar, Părinţii cei mai cu osârdie, cerce
tând scrierea istornicilor soborniceşte au socotit ca de al 
doilea să se scrie moldoveneşte şi ruseşte viaţa fericitu
lui Stareţ, fără osebire, şi acum cu ajutorul Milostivului 
Dumnezeu şi cu rugăciunile fericitului întru pomenire 
Părintelui nostru Stareţului Paisie, viaţa aceasta s-au 
îndeplinit de cătră Cuviosul Shimonah Platon, ce au fost 

scriitoriu Stareţului mulţi ani, şi au s:ffirşit tălmăcindu-să 
şi în limba moldovenească de către Ierom[onah] K[iriak?] 
duhov[nicul]. Şi din porunca Înalt Prea Sfinţitului Mitro
polit Veniamin dată în tipariu întru amândoao limbile 
ţie de Dumnezeu iubitoriului cetitoriu, spre sufletescul 
folos ţi s-au pus înainte, rugându-te ca cu dragoste să o 
primeşti, şi pre noi păcătoşii pentru greşalele întâm
plătoare ertării să ne învredniceşti. Al tuturor smerit şi 
nevrednic îndatorat rugătoriu Mardarie Arhimandrit şi 
Staret al Sfintelor Monastiri Neamţului şi Secului"ss. 

După cum reiese din acest text, sarcina redactării bio-
grafiei stareţului Paisie a fost încredinţată la aproximativ 
douăzeci de ani de la moartea acestuia, schimonahului 
MITROFAN, iscusit caligraf de origine slavă şi cel mai vechi 
ucenic în viaţă al stareţului. Potrivit textului, relatarea lui 
Mitrofan care se alăturase soborului paisian la Dragomirna, 
exalta perioada de la Dragomirna ca reprezentând anii de 
aur ai experienţei paisiene, considerând dezvoltarea ulte
rioară de la Neamţ drept începutul decadenţei. Probabil 

" "Înştiinţare în scurt cătră iubitoriul de Dumnezeu cetitoriu pen

tru viaţa aceasta", în: Viaţa Preacuviosului Părintelui nostru Stare
ţului Paisie adunată de la mai mulţi scriitori şi alcătuită ruseşte de 

sfinţiia sa Părintele schimonab Platon, iar acum tălmăcită moldove

neşte şi dată în ti pariu în zilele prealuminatului nostru Domn Mihail 

Grigorie Sturza Voevod, cu blagoslovenia Preasfinţitului Mitropolit 

Kyrio Kyr Veniamin, în stăriţia Preacuviosului Arhimandrit şi Stareţ 
al sfintelor Monastiri Neamţului şi Seculni, Kyr Mardarie, în Sfânta 

Monastire Neamţul, anul1836, iunie 16, f. b-c v. 
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acest motiv mai degrabă decât imposibilitatea invocată de 
Mitrofan de a mai revizui convenabil manuscrisul, dată fiind 
vârsta sa înaintată şi moartea neaşteptată, a făcut ca sobo
rul Neamţului să nu accepte acest text redactat sub forma 
hagiografică a unui "sinaxar" după toate regulile genului54. 
Intitulat: În ziua a cincisprezecea a lunii noembrie: Viaţa 
şi nevoinţelefericituluipărinte, stareţul Paisie,juga sa din 
lume, peregrinările sale, adunarea fraţilor în jurul lui şi 
viaţa sa împreună cu ei, manuscrisul "vieţii" lui Mitrofan 
a fost editat de profesorul A.-E.N. Tachiaos abia în 198655 
pe baza manuscrisului 153 (207) din biblioteca Mănăstirii 
Neamţ (preferat din cele şapte cunoscute)56• Scopul, sursele 
şi motivaţia redactării biografiei sunt expuse de Mitrofan 
însuşi astfel: 

"Deci eu [Mitrofan], m-am învăţat la dânsul, adecă uce
nic al lui am fost, şi nu vreme puţină, ci treizeci de ani 
am petrecut cu dânsul şi cu dragoste ca un rob al aceluia 
dupre duh am fost. Voesc dar, ci mai vârtos mi s-au şi 
poruncit de cătră Sobor ca fraţilor noştri cei ce pre urmă 
au venit în Soborul nostru şi faţa lui nevăzându-o şi 
învăţătura şi povăţuirea lui neauzindu-o, şi tuturor celor 
ce doresc adecă a ceti spre folos, a le istorisi. Cât adecă 

54 "Prologul" "Vieţii" lui MITROFAN transcrie cuvânt de cuvânt 
prologul "Vieţii" Sfântului Grigorie Sinaitul (1255-1344) - scrisă de 
patriarhul CALIST- fiind reprodus ca atare şi de "Viaţa" lui PLATON, 

Neamţ, 1836, f. 1-2 v. 
ss The Revival of Byzantine Mysticism among Slavs and Roma

nians in the XVIII'' Century. Texts Re/ating to the Life and Activity 
ofPaisy Velichkovsky (1722-1794), Thessaloniki, 1986, p. 95-150 

s6 Ibid., p. XXVII-XXXII: descrierea manuscriselor şijustifi~area 
opţiunii pentru ms. nr. 153 (207), 153 f. Tachiaos elimină manuscrisul 
nr. 156 (210), 85 f., din aceeaşi bibliotecă a Mănăstirii Neamţului, cu 
toate că el reprezintă textul autograf al lui Mitrofan, pentru că i se 
pare un text "de lucru" - cu tăieturi, amputări, corecturi - prefe
rând ms. nr. 153 (207) pe care-I consideră versinnea definitivă la 
care s-ar fi oprit Mitrofan. (Opţiunea lui Tachiaos e contestată de 
arhimandritul CIPRIAN ZAHARIA, Iosif Muşat. Întâiul ierarh român, 
Roman, 1987, p. 211, nota n.) 
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am fost cu dânsul, cu ochii miei am fost văzetoriu, şi din 
gura lui am auzit: iară câte dintru ale lui povestiri însuşi 
cu a lui mână scrisă [Autobiografia] nu puţine luând, şi 
câte de la fraţi şi duhovniceşti Părinţi bătrâni şi ai lui 
ucenici, cari cu apropiare a celuia urmându-i, nevoitori 
şi îmbunătăţiţi am auzit povestind pentru ale lui mari 
isprăvi cu întărire şi veselie. Şi foarte aş fi voit şi pre 
limbă dupre vrednicie să o îmbogăţesc, prin care aş fi 
putut Părintelui nostru cuviincioasă datorie prin laude 
a-i o da. Dar devreme ce şi lui Dumnezeu iaste iubit 
lucrul cel dupre putere, lăudat se va părea şi Dascălului, 
că nimenea altul, ci a lui ucenic ca o datorie socotind, au 
scris adevărul"57. 

Pentru perioada 1722-17 46 Mitrofan se bazează exclusiv pe 
Autobiografia lui Paisie însuşi. Foi. 4-71v din ms. 153 (207) 
nu sunt altceva decât o simplă repetiţie a textului lui Paisie 
schimbând pur şi simplu persoana întâi singular a auto
biografului cu persoana a treia a istoricului. (De aceea 
Tachiaos, editorul Autobiografiei şi al "Vieţii" lui Mitrofan, 
omite aceste file în ediţia sa din 1986.) Pentru perioada 
athonită, Mitrofan se foloseşte de amintirile părinţilor "bă
trâni". În schimb, pentru perioada 1767-1794 vorbeşte ca 
martor ocular, iar detaliile pe care le dă Comise de biografii 
ulteriori) sunt extrem de semnificative şi preţioase. Stilul 
lui Mitrofan, portretist şi povestitor talentat, este impregnat 
de lirism, spontaneitate şi sinceritate, exprimând iubirea 
şi veneraţia nemărginită a ucenicului faţă de marele său 
părinte duhovnicesc. Aşa cum scrie editorul grec, în ciuda 
implicării personale evidente, "Mitrofan reuşeşte perfect 
prezentarea obiectivă a figurii spirituale care face subiectul 
său. Atât în formă, cât şi în conţinut, textul lui Mitrofan e o 
operă hagiografică, un gen de text rar întâlnit printre mo
numentele scrisului bisericesc de la începutul secolului XIX. 
Cei ce au prelucrat ulterior textul lui Mitrofan nu I-au mu
tilat Iîumai, ci i-au eliminat tonul personal ataşant, lirismul 

57 Apud Viaţa lui PLATON, 1836, f. 2v-3. 
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şi vitalitatea; cu alte cuvinte au desfigurat esenţial unul din 
ultimele texte hagiografice slavone"sB. Astfel, "din toate 
punctele de vedere biografia lui Mitrofan este, alături de 
«Autobiografie», izvorul fundamental pentru studiul vieţii 
acestui mare povăţuitor duhovnicesc din secolul XVIII"S9, 
şi sursa tuturor "biografiilor" ulterioare. 

Cea de-a doua tentativă biografică o datorăm lui ISAAC 
Dascălul, monah român, excelent elenist şi secretar al lui 
Paisie. El îl urmează îndeaproape pe Mitrofan pe care îl 
traduce de fapt în româneşte, prelucrându-1. Originalitatea 
lui în raport cu Mitrofan stă în prezentarea unora din mi
nunile săvârşite de stareţul Paisie în câteva excursuri şi în 
unele amintiri personale. Poate că biografia lui Isaac a ră
mas în stadiul de bruion sau de studiu pregătitor, poate că 
prolixitatea ei a displăcut, astfel că nu a văzut lumina tipa
rului. Textul ei a fost integrat în Istoria sfintelor Monastiri 
Neamţului şi Secului de la începuturi şi până în 1856 com
pilată între 1852-1856 de arhimandritul Augustin Braga 
în colaborare cu stareţul Gherasim de la Neamţ60 şi aflată în 
manuscrisul nr. 154 din biblioteca Mănăstirii Neamţului. 
Terminat de copiat în martie 1857 şi pregătit pentru tipar 
prin numeroase tăieturi operate cu creionul de stareţul 
Gherasim, el n-a putut fi publicat. "Viaţa" lui Paisie cu
prinsă între f. 10-157 a fost identificată şi atribuită lui Isaac 
Dascălul de arhimandritul Ciprian Zaharia şi publicată în 
1987 de D. Zamfirescu. Ea poartă următorul titlu: "Viaţa 

sB TACHIAOS, Revival, 1986, p. XXXVIII. 
59 Ibid., p. XXXIX: "the most fundamental source". 
6o Ms. 154 din biblioteca Mănăstirii Neamţ are următoarea t;totiţă: 

,,Această carte am lucrat -o şi compus-o eu în unire cu stareţul Ghe
rasim arhimandritul în mănăstirea Neamţului mai mult timp, adică 
din 1852 şi până în 1856, Augustin Arhimandrit". Cercetătoarea 
Valentina Pelin (Chişinău) e de părere că această insemnare in grafie 
latină (!) e un fals, "istoria" avându-1 drept autor pe duhovnicul Ao
dronic Popovici (1820-1893), "paisian" convins, întemeietor in 1861 
al mănăstirii Noul Neamţ (Basarabia) şi unul din cei mai prolifici 
copişti şi scriitori monahali, mai exact cel care încheie seria acestora. 
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Părintelui nostru Stareţului Paisie - cea dintâiu ce s-au 
alcătuit de părintele Platon din cea rosienească, care s-au 
scris de părintele Mitrofan, de la care au luat mai multe 
pricini. Iară de la cea moldovenească ce era scrisă de pă
rintele Isaac Dascălul au luat mai puţine pricini. Şi s-au 
tipărit pe amândouă limbile totuna [Neamţ, 1836]. Acu
ma aceasta ce să tipăreşte a doua oară au pus mai multe 
istorisiri de la părintele Isaac Dascălul şi arată mai pre 
larg nişte pricini care sunt mai de voie. Pentru care ru
găm pre cetitori ca să nu priimească vreo idee potrivnică 
pentru neunirea amândoao vieţilor''6•. 

A treia biografie a lui Paisie, şi cea dintâi publicată, chiar 
dacă a rămas aproape cu totul uitată, este cea a lui GRIGORIE 
Dascălul. Tuns în monahism de către Paisie însuşi în 1790, 
şi devenit ulterior mitropolit al Ungrovlahiei (1823-1829), 
el a fost unul din cei mai prolifici traducători de texte pa
tristice în limba română. Biografia sa poartă titlul: "Poves
tire din parte a vieţii preacuviosului Părintelui nostru 
Paisie, şi arătare pentru adunarea Soborului celui îm
preună cu Cuvioşia Sa, care cu Proniia lui Dumnezeu pre 
urmă neîmpuţinat să păzeşte" şi ea a fost intercalată ca 
fascicol aparte însumând 19 file între paginile 295-296 ale 
"sbornicului" paisian de texte patristice: Adunarea cuvin
telor pentru ascultare, Neamţ, 18172 • 

61 D. ZAMFIRESCU, "Isaac Dascălul. Biografie inedită a st:ireţului 
Paisie cel Mare", Revista Fundaţiei Drăgan, Roma, nr. 3-4, 1987, 
p. 457-469 (introducerea editorului), p. 470-554 (text). Reeditare de 
diac. prof. IoAN Iv AN: Viaţa Cuviosului Paisie de la Neamţ după mss. 
nr. 154 din Biblioteca Mănăstirii Neamţ, Ed. Trinitas, Iaşi, 1997. 
Titlul "Vieţii" compus ulterior (în locul rămas liber) de stareţul Ghe
rasim este însă revelator pentru filiaţia, caracterul de compilaţie şi 
inţelegerea locului acestui document în ansamblul "biografiilor" pai
siene: Isaac Dascălul este nu autorul, ci doar una din sursele "Vieţii" 
din ms. nr. 154 de la Neamţ. 

62 O ediţie modernă cu note şi comentarii a "Vieţii" lui GRIGORIE 

DASCĂLUL a dat DAN ZAMFIREscu în: Paisianismul, un moment româ
nesc în istoria spiritualităţii europene, Ed. Raza Vânturilor, Bucu
reşti, 1996, p. 117-141. 
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"Relatarea lui Grigorie este nu o <<viaţă de sfânt» în tra
diţia hagiografică, ci o biografie modernă, sobră, docu
mentată direct din scrierile lăsate de Paisie, de la martorii 
oculari sau din ceea ce însuşi autorul a văzut cu ochii săi. 
Caracteristica esenţială a scrierii este punerea în lumină 
a fenomenului paisian ca rezultat al unei acţiuni colective, 
în care un rol important îl joacă ucenicii săi români şi 
condiţiile oferite lui Paisie în Moldova, întâi pentru de
plina cristalizare a personalităţii sale, iar după 1763 pen
tru desfăşurarea acţiunii sale. Paisie apare aici nu ca un 
sfânt în sensul tradiţional, ci ca organizator şi animator al 
unei vaste acţiuni, esenţial culturale, din care a rezultat 
un «folos cu adevărat atât de mare nu numai soborului 
părinţilor, ci şi a tot neamul nostru, cât de mult aşa nu 
s-au făcut în neamul acesta precum poate fieştecine 
socoti»"63. 

Accentul "patriotic" românesc n-a plăcut însă ucenicilor 
slavi ai lui Paisie şi astfel s-a apelat la altcineva pentru a 
redacta o biografie mai "oficială", care să dea satisfacţie atât 
slavilor, cât şi românilor din soborul paisian. Aceasta a fost 
schimonahul PLATON, care lucrase multă vreme cu Paisie 
în calitate de copist. Biografia sa va fi publicată la Neamţ 
în 1836, în dublă ediţie, atât în originalul slavon6•, cât şi 
într-o versiune românească făcută probabil de Chiriac 
duhovnicul65, Ea va circula şi va constitui pentru decenii 
principala sursă de informaţii despre Paisie. În sine însă 
"viaţa" lui Platon nu era decât o prelucrare a "vieţii" lui 
Mitrofan, mai exact o prescurtare a acesteia. Meritul lui 
Platon este acela de a da numele unor personaje care apă
reau fără nume la Mitrofan. În schimb el introduce în sco-

63 Ibid., p. 118. 
64 Ediţia textului slavon de la Neamţ, 1836, a fost retipărită anas

tatic de TACHIAOS, Revival, 1986, p. 153-255. 
6S "Dată acum pe slovă nouă şi grai indreptat", ea a fost reeditată 

de către GHEORGHE RAcoVEANU: Viaţa şi nevoinţele fericitului Paisie, 
Râmnicu Vâlcea, 1935. 
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pul zidirii duhovniceşti o serie de citate patristice. "În rest, 
Platon a temperat cu grijă tonul emoţional şi subiectiv al 
lucrării lui Mitrofan, tăcând astfel din ea un text mult mai 
rece"66. Imaginea pe care o dă despre Paisie este însă des
tul de convenţională, deşi ne lasă să întrevedem realităţile 
fundamentale şi împrejurările majore ale vieţii sale. 

Celebritatea acestei biografii vine de acolo că ea a fost 
retipărită în 1845 în numărul 12 al revistei Moskvitianin 
de către faimosul filozof religios rus slavofil, Ivan V. 
Kireievski. Succesul acestei ediţii a dus la retipărirea ei de 
sine stătătoare, la îndemnul stareţului Makari, de către 
Sihăstria Optina, în 1847. Tot în 1847 acest text va prefaţa 
antologia celor şase scrieri ale stareţului Paisie ("sulul" 
despre rugăciunea minţii, împreună cu alte cinci scrisori) 
publicate însoţite de "predosloviile" stareţului Vasile de la 
Poiana Mărului de aceeaşi sihăstrie Optina şi reeditate în 
189267. "Viaţa" de la Optina (1847, 1892) e o nouă prelu
crare a "vieţii" lui Platon (1836) - care la rândul ei era o 
prelucrare a "vieţii" lui Mitrofan - şi ca atare se prezintă 
ca "un text lipsit de viaţă, neoferind nimic din adânca 
emoţie la care ne-am aştepta de la biografia unui mare po
văţuitor duhovnicesc"; "în ciuda stilului ei arid, ea a devenit 
extrem de populară", fiind "textul fundamental prin care a 
fost cunoscută viaţa lui Paisie"68 până în 1905. 

66 TACHIAOS, 1986, p. XXXIX. 
67 Zitie i pisanija moldavskago startsa Paisija Velickovskago s 

prisvokupliem predislovij na knigi sv. Grigorija Sinaiskago, Filo
theija Sinaiskago, lsichija presvitera i Nila Sorskago soCinnennich 
drugom i spostnikom startsem Vasiliem Po/janomerulsldm o umnom 
tresvenii i molitve, ed. Optina, Moscova, 1847, ed. III, 1892, p. 17-76. 
Există o traducere americană (augmentată cu pasaje şi extrase din 
monografia lui S. Cetverikov) realizată de ieromonahul Seraphim 
Rose: Blessed Paisius Velichkovsky, The Man behind the Philokalia:'' 
The Life and Ascetic Labours of Our Father, Elder Paisius Archi
mandrite of the Holy Moldavian Monasteries of Niamets and Sekoul. 
Optina Version, St. Herman of Alaska Brotherhood, St. Paisius Abbey 
Press, Platina (California), 1979, 19942 • 

68 TACHIAOS, 1986, p. XX. 
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,,Autobiografia" 

În 1905 învăţatul slavist de origine moldovenească 
Aleksandr Iaţimirski şi-a publicat masiva sa lucrare consa
crată manuscriselor slave şi ruseşti din bibliotecile româ
neşti, incluzând o amplă secţiune dedicată şcolii paisiene 
precum şi vieţii şi operei stareţului Paisie69. Aici Iaţimirski 
spune că a descoperit în Biblioteca Academiei Imperiale de 
Ştiinţe din Peterburg un manuscris necunoscut până atunci 
şi conţinând Autobiografia stareţului Paisie din care dă un 
lung sumar însoţit de extrase7°. Este vorba de ms. 58 
(13.3.26) din fondul colecţiei A. Iaţimirski (nr. 54), sustras 
de fapt de acesta din biblioteca mănăstirii Neamţ la sfârşitul 
secolului XIX şi donat apoi Academiei de Ştiinţe din Peter
burg, iar nu aflat în biblioteca unui imaginar preot Gepeţki71 

(ficţiune sub care Iaţimirski îşi camufla infracţiunea). Tex
tulAutobiografiei acoperă f. 1-113v ale unui manuscris de 
145 file (scris de mâini diferite, el mai include o tălmăcire 
la "Doamne miluieşte", f. 115-120, slujba de primire a ere
ticilor şi schismaticilor la ortodoxie, f. 121-138 şi scurte 
capitole din Pateric, f. '139-142); manuscrisul este o copie 
extrem de îngrijită, pe marginea căruia Paisie face manu 
proprio câteva importante observaţii şi adăugiri, având 
astfel "valoarea unui text definitiv''72

• 

În ciuda importanţei sale evidente şi a unor tentative 
nereuşite în România în anii '8o, textul original slavon in
tegral al "autobiografiei" paisiene n-a fost publicat decât în 
1986 de către slavistul grec din Tesalonic,A.-E.N. Tachiaos73. 

6• A.I. lATSIMIRSKI, Slavianskia i russkia rukopisi rumînskih biblio
tek, Skt. Peterburg, 1905, p. 515-583. 
· 70 Ibid., p. 516-527. Aceste pagini au fost traduse şi publicate in 
româneşte de ŞTEFAN BERECHET, Autobiografia stareţului Paisie Veli
cicovschi, Iaşi, 1918, VII+ 29 p. 

"Ibid., p. 516, nota 1. 
7' D. ZAMFIRESCU, 1996, p. 113. 
73 TACHIAOS, Revival, 1986, p. 3-91. Cercetătoarea Valentina Pelin 

a anunţat recent (SFÂNTUL PAISIE DE LA NEAMŢ, Cuvinte şi scrisori 
duhovniceşti, voi. II, Chişinău, 1999, p. 13-14) că a "descoperit exem-
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Atât Mitrofan, cât şi Platon se referă şi citează expres 
în "vieţile" lor Autobiografia stareţului Paisie, pe care au 
avut-o în faţa ochilor atunci când şi-au alcătuit biografiile. 
Nepunerea ei în circulaţie se datorează în esenţă textului 
foarte lung al Autobiografiei, relatării incomplete (ea aco
peră doar primii 24 de ani din viaţa stareţului) şi stilului 
emoţional şi personal. "Comunitatea monahală cerea un text 
scurt, cu structura unui sinaxar. Un astfel de text care se 
ocupă cu generalităţi, nu intră în detalii şi e presărat cu ex
presiile retorice şi epitetele ornante ale sinaxarelor, trebuia 
să servească nevoilor liturgice şi funcţionale ale comunităţii 
putând fi citit în cadrul slujbei sau la masa monahilor''74. 

Într-un studiu din 1975, profesorul A.-E.N. Tachiaos a 
evidenţiat locul unic al Autobiografiei lui Paisie în litera
tura balcanică slavă din secolul XVIII7S. Gen destul de rar 

plarul autograf al stareţului Paisie şi că este in pregătire o nouă ediţie 
a Autobiograjiei după original. Aceasta se impune întrucât copia lui 
Mitrofa~ conţine ~ şir de omisiuni şi inexactităţi faţă de original. 
Totodată ea este mai recentă decât s-a considerat până acum, deoa
rece este scrisă pe o hârtie care are imprimat în filigran anul1808 
şi de aceea nu se mai poate susţine că textul ar putea cuprinde vreo 
intervenţie a stareţului Paisie". 

Traducerea românească în manuscris semnată de dr. Elena Linţa 
şi realizată în anii '8o n-a fost nici ea publicată [ea apare acum şi 
aici]. Există până acum o traducere italiană: P AISIJ VELICKOVSKIJ, 
Autobiog;afia di un~ starets. Presentazione di P. TomâS Spidlik. 
IntroduziOne, traduzmne e note a cura delia comunit3 dei Fratelli 
Contemplativi di Gesu, Edizioui Scritti Monastici, Abbazia di Praglia, 
1988 [după versiunea italiană s-a făcut versiunea franceză: PAISIY 
V~?~s~, Autobiographie d'un starets, presentation de T. Spidllk, 
Spmtuahte onentale 54, Abbaye de Bellefontaine, 1991] şi o tradu
cer~v americ~nă (inclusiv "Viaţa" lui Mitrofan): The Life of Paisyi 
Velzckovskyj, translated by J.M.E. Featberstone, witb an Introduction 
by A.-E.N. Tachiaos (Harvard Library of Early Ukrainian Literature 
English Translations val. IV), Cambridge MA, 1989. ' 

74 TACHIAOS, 1986, p. XXI-XXII. 
75 ~-E.N. TACHIAOS, "L'autobiographie en tant que genre liW\raire 

de Ia I~tterature balkaniqne slave dn XVIII' siecle", Epistemonike 
Epeterzs Theologikes Scholes Panepistemiou Thessalonikes 19 (1975), 
P· 429-437, aici şi referinţele bibliografice. 
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în Răsăritul ortodox slav, el fiind ilustrat cu un secol în 
urmă de faimoasa Autobiografie apologetică a protopopului 
Avvakum Petrov, liderul rascolnicilor. Secolul XVIII- care 
cunoaşte o veritabilă explozie a genului în Occident - înre
gistreaZă pe lângă Autobiografia lui Paisie alte câteva texte 
cu caracter autobiografic a căror comparaţie e revelatoare: 
cele ale episcopilor bulgari Partenie Pavlovici (mai mult o 
relatare de călătorie) şi Sofronie Vraceanski (veritabilă 
autobiografie, în sens literar), precum şi cea apologetică a 
sârbului Dositei Obradovici (1742-1821). Acesta din urmă 
fusese în tinereţe monah ortodox dar, dezamăgit de nivelul 
intelectual precar al mănăstirilor sârbe, ieşise din mona
hism. "Convertindu-se" la "iluminism", va pleca la studii 
la Halle şi Leipzig, consacrându-şi întreaga viaţă culturii, 
educaţiei raţionale şi luptei împotriva superstiţiilor în na
ţiunea sârbă ce se trezea la o nouă viaţă istorică. Divizată 
în două părţi, Autobiografia sa acoperă în prima parte anii 
până în 1760 (parte publicată la Leipzig în 1783), cea de-a 
doua, sub formă epistolară, acoperă anii 1760-1788; am
bele părţi au o orientare puternic ideologică şi servesc în 
principal la justificarea, spre "edificarea" altora, a convin
gerilor şi credinţelor "iluministe" ale fostului monah apostat 
şi convertit la religia culturii şi raţiunii. "E vorba de o operă 
subiectivă în care autorul dezvoltă mai degrabă istoricul 
ideilor sale decât al vieţii lui. Marele pas al vieţii sale, ho
tărârea de a se răspopi şi de a se reîntoarce în lume pentru 
a sluji poporul ce suferea de o sete neostoită după adevă
rata cunoaştere, acest gest trebuia să-şi găsească o justifi
care. Scrisă pentru a propaga între sârbi idealul «luminării», 
într-o oarecare măsură autobiografia venea să împlinească 
rolul de manifest pentru cauza unui ideal"76• 

Cu toate inevitabilele influenţe (pentru cineva care şi-a 
petrecut practic întreaga viaţă în mănăstire) ale sinaxarelor, 
Autobiografia stareţului Paisie este însă greu de încadrat 
în categoria genului literar hagiografic. Desigur ne aflăm în 

,. Ibid., p. 431. 

faţa unui text cu scop edificator. Dar să nu uităm că men
talitatea ascetică răsăriteană nu favorizează deloc, ci mai 
degrabă reprimă orice efuziuni, nu doar egolatre, dar chiar 
şi numai egocentrice, în care vede riscul căderii din smere
nie şi al fixării în "iubirea de sine", "matricea tuturor pa
timilor:' (după Sfântul Maxim Mărturisitorul). Dacă Paisie 
a putut trece dincolo de aceste restricţii inhibatoare cu ca
racter ascetic, el nu a putut face aceasta în nici un caz sub 
presiunea unei vocaţii literare romantice reprimate o viaţă 
întreagă şi defulate Ia bătrâneţe. Anii lungi de asceză îi Iăr
giseră cadrele înguste ale eului subiectiv, individual, învă
ţându-1 să gândească în termenii unui eu comunitar, per
sonal, sobornicesc. De aceea, el trebuie crezut pe cuvânt 
atunci când afirmă că, vorbind despre sine, vrea să descrie 
originile soborului paisian. Aceste origini sunt în el însuşi. 
Experienţele sale personale au un înţeles şi merită relatate 
numai întrucât au dus, sub călăuzirea Providenţei, la crea
rea comunităţii. Vorbind despre sine însuşi, despre mama 
sa şi prietenii săi, Paisie nu cade din smerenie, pentru că, 
în ciuda efuziunilor nostalgice şi sentimentale, el nu mai 
vorbeşte despre eul său subiectiv, ci despre sinea sa per
sonal-comunitară lărgită revelată tocmai în zidirea unei 
comunităţi77. 

Autobiografia lui Paisie se prezintă ca o lucrare neîn
cheiată. Evenimentele pe care le relatează acoperă ceva mai 
mult de primele două decenii din viaţa tânărului Paisie, pe 
atunci numit Petru, numele său de botez, iar mai apoi după 
primirea sa în monahism, Platon. Fără îndoială, amprenta 
pe care Paisie a lăsat-o, atât în mediul monahal, cât şi în 
mediul cultural al epocii sale, a început să se deseneze cu 
contururi precise începând cu perioada în care el a primit 
cel de-al treilea nume al său, cel pe care 1-a făcut celebru 
ca stareţ. Autobiografia însă nu ne spune nimic despre 
"stareţul Paisie". De altfel, în primele pagini, Paisie însuşi 
făgăduieşte să lase ucenicilor săi prin rândurile sale doar 

77 Ibid., p. 435. 
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"o anumită cunoştinţă puţină, de felul cum s-a alcătuit so
borul la început" (f. 1v). Cu alte cuvinte, înţelege să poves
tească evenimentele vieţii sale "până când ei înşişi [fiii săi 
duhovniceşti] s-au alipit de mine şi eu i-am primit ca mo
nahi" (f. 2). Promisiunea rămâne însă în suspans: nu găsim 
în ea nimic despre comunitatea care se va forma în jurul 
stareţului nostru la început pe Muntele Athos. Autobiogra
jia se termină printr-un "am plecat", fără a ni se spune nici 
destinaţia, nici motivul, relatarea întrerupându-se brusc. 

Se pare că această incompletitudine răspunde unei in
tenţii precise a autorului. Dorinţa lui Paisie, clar exprimată 
încă de la primele pagini, era tocmai aceea de a lăsa uceni
cilor săi o mărturie asupra primei perioade a vieţii sale, 
atunci când era cu totul necunoscut, pentru a evita ca "după 
moartea mea şi cea a fraţilor care ştiu foarte bine unde 
m-am născut, să se ivească îndoieli cu privire la mine cât 
priveşte patria mea" (f. 2) în măsură să-I facă să se hotă
rască să scrie despre el însuşi. Însă de la el nu reuşim să 
aflăm mai multe. Paisie a presimţit cu siguranţă în ivirea 
unor atari îndoieli un pericol de o anume gravitate. Astfel 
că, pentru a putea înţelege mai bine natura pericolului 
întrevăzut, va trebui să ne referim la împrejurările istorice 
care au marcat ultimii săi ani de viaţă. 

Paisie presimţise într-o oarecare măsură prezenţa unor 
germeni dizolvanţi ce s-ar fi putut dezvolta în sânul comu
nităţii sale. La sfârşitul secolului XVIII, climatul general se 
schimbase. Câteva fapte pot da mărturie de această schim
bare. Numirea sa ca arhimandrit în 1790 de către arhiepis
copul Poltavei, Amvrozi Serebrenikov, locţiitor al mitropo
litului de Iaşi, se făcuse la presiunile mareşalului Potiomkin 
care, în fruntea armatei ţariste, ocupase Moldova între anii 
1789-1792 în cursul războiului ruso-turc. Grigorie Dascălul 
este singurul dintre biografi care ne relatează această îm
prejurare, însoţind-o de cuvintele de scuză ale lui Paisie 
însuşi. "Din porunca celui mai mare al oştilor ruseşti au 
hirotesit pe cuviosul arhimandrit, măcar că zicea cuviosul 
cătră părinţi atuncea că: <<Ce să fac, trebuia poruncii să mă 
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plec! Dar pre mine de mult m-au făcut cu lucru fraţii arhi
mandritl>/'78. Informaţia relatată de Isaac Dascălul, potrivit 
căreia moartea lui Paisie ar fi produs o adâncă întristare 
Ecaterinei Il79, promotoare hotărâtă a suprimărilor şi limi
tărilor de tot felul privitoare la viaţa monahală, ne lasă cel 
puţin perplecşi cu privire la buna credinţă a ţarinei. Mai 
târziu, în 1812, mitropolitul Iaşilor, Veniamin Costachi, va 
trebui să susţină energic alegerea ca stareţ al Neamţului a 
monahului transilvănean Silvestru, primul român după o 
succesiune neîntreruptă de slavi la conducerea mănăstirii, 
pentru a evita sciziuni în sânul comunităţii. Mitropolitul 
tocmai îşi recâştiga scaunul după câţiva ani de retragere ca 
urmare a dezacordului cu generalul rus care, urmare a unui 
nou război ruso-turc, ocupase din nou Moldova (1806-1812). 

În substanţă, Paisie ar fi vrut să arate prin Autobiografia 
sa că era cu totul străin de acest climat de suspiciuni şi de 
temeri datorate naţionalismelor renăscute sau scopurilor 
politice, subliniind în mai multe rânduri motivaţiile pur 
religioase şi personale care I-au determinat să emigreze, şi 
în care politica nu-şi avea într-adevăr locul! Pentru a evita 
pe viitor suspiciunile privitoare la persoana sa, el face 
cunoscut tuturor ceea ce 1-a mişcat în adâncul inimii înce
pând din copilăria sa. De aceea, se limitează la a povesti 
acele fapte pe care nici unul dintre ucenicii săi nu le putea 
cunoaşte, fapte care priveau persoana sa înainte de a se fi 
format în jurul lui comunitatea. Începând cu acel moment 
viaţa sa devenise "publică" şi nu mai era nici un motiv de-a 
o face cunoscută prin scris. În acest sens Autobiografia nu 
este incompletă şi se pare că e zadarnic să mai sperăm să 
descoperim într-o zi partea care lipseşte80 • Sau caracterul 
incomplet să vină oare dintr-o redactare neterminată, 
cu anunţări ale unor dezvoltări nerealizate şi o concluzie 

78 Viaţa lui GRIGORIE, 1817, f. 17-17V. 
79 Viaţa lui IsAAc, f. 155v. 
Bo Cum spera ŞT. BERECHET, Autobiografia stareţului Paisie Veli

cicovschi, Iaşi, 1918, p. VI. 
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rămasă în suspans, neîncheiere datorată bolii sau morţii? 
E greu de spus. 

În voinţa de limitare la perioada tinereţii sale, poate fi 
sesizat un alt motiv care va fi însufleţit pe stareţul nostru. 
Redactând Auto biografia, Paisie înţelege să facă o operă 
didactică, adică vrea să lase ucenicilor săi o învăţătură cu 
privire la viaţa duhovnicească, dar urmăreşte acest scop cu 
o metodă deosebită. Când luăm în mână autobiografia unui 
om pe care geniul şi sfinţenia I-au făcut celebru, ne aştep
tăm de regulă să găsim relatate acele fapte şi evenimente 
de mare importanţă care i-au îngăduit autorului să ajungă 
la faima după care e cunoscut şi apreciat. Abia intraţi în 
ea, lectura Autobiografiei lui Paisie decepţionează. Ajun
gem să ne întrebăm: de ce oare autorul se limitează practic 
la a relata evenimente dintre cele mai comune şi, mai mult 
încă, descriindu-le cu un lux de detalii perfect banale? Paisie 
consacră pagini întregi descrierii diverselor sale deplasări 
pe jos sau cu barca pe fluvii, întârzie istorisind micile ob
stacole întâlnite; în alte pagini descrie minuţios felul cum 
îşi îndeplinea ascultările sau slujirile cele mai comune care 
îi fuseseră încredinţate în diversele mănăstiri, consacră 
capitole întregi pentru a povesti istoria unui prieten, sau cea 
a mamei sale care nu se putea consola cu plecarea lui. 

Extrem de semnificativă în acest sens este relatarea a 
două episoade ale şederii sale la schitul Trăisteni. Într-o zi 
i se încredinţează sarcina de a pregăti şi coace pâinea pentru 
întreaga comunitate: tânărul Platon era însă atât de stân
gaci încât, pentru a putea avea ceva de mâncat în acea zi, 
monahii au trebuit să facă în ultimul moment o mămăligă 
rapidă. În altă zi i s-a întâmplat să adoarmă şi să nu audă 
toaca ce chema la slujba de noapte. Mai mult, era duminica. 
Tulburat, Paisie n-a mai îndrăznit să vină la dumnezeiasca 
Liturghie. Stareţul Paisie întârzie atât relatând aceste două 
episoade încât, atât la sfârşitul unuia, cât şi al celuilalt simte 
nevoia să se explice şi să se justifice de ce anume a irosit 
atâtea cuvinte pentru fapte în aparenţă atât de neînsemnate. 
Încheind aventura pâinii, el adaugă: "Cu acest prilej am 
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suferit mult de lipsa mea de experienţă şi, dacă am întârziat 
povestind acest fapt, e numai pentru ca fraţii care intră în 
soborul nostru să nu se înfricoşeze pentru că ar fi lipsiţi de 
experienţă în cutare sau cutare slujire de acest fel" (f. 93). 
Iar încheind cealaltă povestire, afirmă: ,,Am povestit toate 
acestea· pentru a-i încuraja pe părinţi şi pe fraţi, mai cu 
seamă pe cei tineri, care se găsesc sub stăpânirea mea, ca 
ei să se scoale şi să se ducă cu sârguinţă la slujbele biseri
ceşti" (f. 107\'). 

Intenţia este deci clară: faptele vieţii sale trebuie să ser
vească drept învăţătură ucenicilor săi. Citind Autobiografia, 
ei trebuiau să-şi învioreze în inima lor zelul pentru viaţa 
monahală şi practica virtuţilor. Pentru stareţul şi povăţui
torul acum în vârstă, faptele istorice devin un prilej de a 
învăţa şi de a îndemna pe calea căutării lui Dumnezeu. Dar 
mai e ceva. Bătrân, renumit, venerat, celebru, stareţul nu 
ezită să dea la iveală imaginea unui Paisie diferit, fragil, 
stângaci, timid până la limita ridicolului. În candoarea 
mărturisirii deficienţelor, întreaga descriere pare a trebui 
să fie citită ca o contragreutate de smerenie în faţa slavei şi 
faimei marelui stareţ. Dar tocmai prin această înjosire, el 
înţelege să-şi povăţuiască monahii, de care viaţa sa era in
tim legată. Dacă voinţa lui Dumnezeu ocârmuieşte lucrarea 
şi comunitatea marelui stareţ, ea ocârmuia şi căutarea anilor 
săi tineri, prin care încă de la începuturi întreaga sa viaţă 
aparţine deja în conştiinţa lui Paisie ucenicilor săi cărora 
le era predestinată. De aceea, el poate să le-o facă cunos
cută, simţindu-se, în ciuda tuturor deficienţelor sale, părtaş 
împreună cu ei la planul lui Dumnezeu cu privire la ei. 

Intenţia didactică dobândeşte astfel o semnificaţie par
ticulară dacă ţinem seama de convingerea care o susţine. 
Paisie n-o exprimă direct, dar ni se pare că o putem deduce 
din atmosfera generală a Autobiografiei sale şi din ceea ce 
cunoaştem cu privire la personalitatea sa. Pentru a o ex
prima mai bine să ne servim de o comparaţie cu o altă bio
grafie a unui autor mult mai celebru şi universal cunoscut; 

53 



e vorba de autobiografia lui Gandhi8•. Şi el, părintele Indiei 
moderne, nu relatează decât evenimente din prima parte a 
vieţii sale. Trece sub tăcere evenimentele cu adevărat im
portante şi decisive care I-au făcut cunoscut lumii întregi. 
Impresia netă care se impune în mod evident chiar şi la 
prima lectură, este aceea că fără aceste experienţe de tine
reţe, aparent atât de puţin relevante, nu am putea înţelege 
întreaga dezvoltare care a urmat. Statura morală a lui Gandhi 
e deja întreagă în aceste evenimente cotidiene, trăite pro
fund şi în radicalitatea unei vieţi tinzând în totalitatea ei 
spre experienţa interioară. Intuim chiar în mod limpede 
că, dacă aceste mici încercări, aparent nu atât de grave nici 
hotărâtoare, ar fi lipsit, el n-ar fi devenit omul pe care îl 
,cunoaştem. 

Nu intenţionăm, desigur, să comparăm cele două auto
biografii şi pe autorii lor. Vrem numai să subliniem con
vingerea care ni se pare a le apropia. Şi pentru Paisie este 
valabil principiul tocmai citat: nu devii mare decât prin 
lucrurile mici. Ceea ce face măreţia unui om sau sfinţenia 
unui creştin e densitatea convingerii şi a iubirii sale, fervoa
rea pentru idealul pe care vrea să-I atingă. Evenimentele 
cotidiene reprezintă pentru Paisie humusul fertil pe care a 
putut germina şi s-a putut dezvolta idealul său monahal, 
în care era convins că trebuia să se întrupeze iubirea sa 
pentru Hristos. Cu cât acest ideal este mai înalt, cu atât el 
depinde mai mult de humusul în care creşte şi în care îşi 
înfige rădăcinile. Pe de altă parte, viaţa cotidiană nu se 
transformă în humus decât dacă ea este înviorată interior, 
în mod constant, de zelul spre idealul întrevăzut în inima sa. 

Emblematic şi semnificativ în această perspectivă este 
comportamentul prietenului său Dimitri, aşa cum îl descrie 
Paisie. Amândoi s-au aşternut la drum în căutarea unei 
mănăstiri şi părăsiseră deja lumea pentru a urma idealul lor 
comun. Prietenul însă are un moment de ezitare, aruncă o 

•• Cf. GANDHI, Autobiographie ou mes experiences de verite, 
Presses Universitaires de France, Paris, 1964. 
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privire înapoi, ca femeia lui Lot: vrea să se întoarcă să o 
salute pentru ultima oară pe mama sa. E vorba de a mai 
aştepta doar o singură zi, nimic mai mult. Paisie îl imploră: 
e o capcană! Prietenul nu înţelege. Ce e mai omenesc, mai 
natural decât un scurt şi ultim la revedere dat mamei? 
Unde se ascunde deci acest pericol atât de grav? Şi totuşi 
previziunea lui Paisie se realizează: tocmai această mică 
întârziere mult prea omenească îl va face să piardă pentru 
totdeauna drumul vieţii monahale. Pe acest drum Paisie 
rămâne singur: e tânăr, lipsit de experienţă, timid, temător, 
cu o sănătate fragilă; fiecare eveniment poate să-I zdro
bească ca pe o coajă de ou. Şi, cu toate acestea, el nu se lasă 
descurajat şi, mai cu seamă, nu se întoarce înapoi. Tocmai 
această atitudine va pune temeliile marii aventuri paisiene. 

în climatul general al Autobiografiei, puternic caracteri
zată de experienţa lucrurilor mărunte şi de cotidian, putem 
sesiza de asemenea câteva trăsături caracteristice ale viito
rului mare stareţ. E suficient să reamintim, de exemplu, cu 
preţul câtor sacrificii şi cu ce abnegaţie transcrie Scara 
Sfântului Ioan Scărarul, sau cu câtă admiraţie povesteşte 
istoria acelui monah care a parcurs aproape două mii de 
kilometri (în acea epocă!) pur şi simplu pentru a copia o 
carte a Părinţilor. Cum să nu întrevedem deja ceea ce va fi 
pasiunea sa, zelul său pentru activitatea literară în dome
niul patristic, sau mai bine zis, dragostea sa pentru Cuvântul 
lui Dumnezeu care, pentru el, include în chip inseparabil 
învăţătura Părinţilor. Tocmai acesta va fi unul din pivoţii 
principali în jurul căruia se vor organiza marile comunităţi 
paisiene. Sau, gândindu-ne la acea pagină uimitoare în care 
descrie calea cea mai simplă şi cea mai sigură care duce la 
mântuire, şi care constă în a nu judeca, nici a osândi pe 
aproapele, cum să nu întrevedem deja încă de aici perso
nalitatea sa viitoare, care va şti să ţină împreună sute de 
monahi de naţionalităţi diferite, cu o atitudine fermă şi 
blândă, plină de milostivire şi de atenţie? 

Descrierea diferitelor detalii privitoare mai cu seamă la 
viaţa din mănăstiri, care ne-a fost conservată graţie Auto-

55 



! ' 

biografiei, constituie un alt merit, deloc neglijabil, al acestei 
lucrări. Mărturia preţioasă a lui Paisie ne permite reconsti
tuirea unei imagini vii a climatului religios al epocii. Putem 
să ne facem o idee de felul în care se întrupau în viaţa co
tidiană, cu calităţile şi defectele lor, particularităţile lumii 
ortodoxe, mai cu seamă ale celei slave. Stilul descriptiv el 
însuşi depinde în parte de compoziţiile literare ale liturghiei 
bizantine. Până şi în felul în care sunt povestite ostenelile 
şi primejdiile întâlnite în cursul diferitelor călătorii, auzim 
răsunând invocaţia liturgică neîncetat repetată: "Pentru cei 
ce călătoresc pe mare şi pe uscat, pentru cei ce pătimesc, 
pentru cei robiţi şi pentru mântuirea lor, Domnului să ne 
rugăm!" 

În fine, am vrea să reamintim un ultim aspect şi care nu 
poate să n-atingă pe oricine crede sincer în Hristos. În 
climatul ecumenic specific epocii noastre, este relativ uşor 
pentru catolici să nutrească o dragoste adevărată şi adâncă 
faţă de fraţii ortodocşi, şi ca, la rândullor, ortodocşii să-i 
iubească sincer pe fraţii loc catolici. Lucrurile nu stăteau 
însă chiar aşa în timpul lui Paisie, când se înmulţeau tris
tele mărturii ce atestau efectele produse de dezbinarea din-
tre Biserici, cum ne arată, de exemplu, relatarea privitoare ii 
la tânărul martir ortodox (f. 50v-52). Astfel, Autobiografia 
ne reaminteşte indirect urgenţa consacrării tuturor efortu-
rilor noastre, umane şi spirituale, progresului pe calea de
plinei unităţi în care recunoaştem planul lui Dumnezeu cu 
privire la Biserica sas2 • 

pr. Elia Citterio 
Fratelli Contemplativi di Gesu 

82 Printr-o decizie din 20 iunie 1992, Sfântul Sinod al Bisericii 
Ortodoxe Române a hotărât extinderea cultului local al Cuviosului 
Paisie de la Neamţ în întreaga Biserică Ortodoxă Română, ceea ce 
constituie un imbold pentru cunoaşterea şi evaluarea exactă a locului 
său în istoria Bisericii Ortodoxe, cât şi pentru venerarea şi imitarea 
pildei sale. 
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Posteritatea românească 
a paisianismului şi dilemele ei 

Paisianismul a fost un fenomen spiritual unic, un expe
riment duhovnicesc remarcabil, o înnoire comunitar-con
templativă a monahismului ortodox cu o amplă reverbera
ţie culturală şi morală atât în Rusia, cât şi în Ţările Române. 
În ambele aceste spaţii ortodoxe el a determinat un reviri
ment eclezial şi cultural cu ample dimensiuni. Dar istoriile 
celor două posterităţi paisiene în secolul XIX sunt extrem 
de diferite şi simptomatice în evoluţiile lor. 

În Rusia pravoslavnică paisianismul va cunoaşte lent dar 
sigur o tot mai amplă curbă ascendenti!, prelungindu-se 
organic în "stăreţismul" Optinei1 cu un profund ecou cul
tural în literatura şi filozofia religioasă până la catastrofa 
revoluţiei bolşevice', ultimii "paisieni" dispărând în gula
gurile sovietice ori supravieţuind încă o vreme în zonele 
periferice ale Imperiului destrămat, la mănăstirile ortodoxe 
de la Valaamo în Finlanda, ori la Muntele Athos. 

' Cf. partea a V-a: "Ucenicii stareţului Paisie In Atbos, Moldova şi 
în Rusia; dezvoltarea sistemei stăreţeşti în monahismul ortodox al 
veacurilor XVIII şi XIX" (p. 355-395 + "tăbliţa conspectivă") a mo
nografiei protoiereului SERGHIE CETVERIKOV, Paisie stareţul Mânăs
tirii Neamţul din Moldova. Viaţa, lnvăţătura şi influenţa lui asupra 
Bisericii Ortodoxe, ed. II, Neamţ, 1940 (pe pagina de titlu), 1943 (pe 
copertă). 

' Cf. V. KDTELNIKOV, L 'Eremo di Optina e i Grandi delia cultura 
russa, Casa di Matriona, Milano, 1996. 
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În Principatele Române însă traiectoria influenţei paisia
nismului va înregistra iniţial un rapid parcurs ascendent 
urmat însă de un lent dar sigur declin. Datorită mitropo
liţilor paisieni Veniamin Costachi (1803-1843) şi Grigorie 
Dascălul (1822-1834), în acelaşi timp oameni duhovniceşti, 
cărturari şi patrioţi, paisianismul a reuşit să cucerească 
înseşi vârfurile ierarhiei bisericeşti prin intermediul cărora 
va exercita o extrem de largă şi "binefăcătoare înrâurire" 
eclezială şi culturală. La finele secolului fanariot şi în zorii 
modernităţii, într-un moment în care, într-o societate tra
diţională în mutaţie cu structuri medievale şi rurale, germi
nau primele semne ale mentalităţii burgheze şi revoluţio
nare, "reforma lui Paisie de la Neamţ" şi "biruinţa paisianis
mului" în Principate reprezintă, cum bine remarca Nicolae 
Iorga, nu altceva decât însăşi "învierea spiritului bisericesc 
autentic"3. Peste câteva decenii Nichifor Crainic va subli
nia şi el: 

"La sfârşitul secolului XVIII, Neamţul devine supremul 
centru de iradiere spirituală pentru întreaga Ortodoxie. 
El este acum ceea ce fusese Athosul în secolele XI şi XIV şi 
Sinaiul în secolul VI. Poate că niciodată Biserica noastră 
strămoşească n-a adiat mai fecund de văpaia creatoare a 
Duhului Sfânt ca în această vreme. De la ierarhi şi până 
la călugării umili, unul şi acelaşi elan de transfigurare 
dumnezeiască. Eu sunt absolut sigur că dacă Mântuitorul 
nu ne-a pedepsit pentru prăbuşirile morale şi nevredni
ciile ce au urmat şi dacă El totuşi a acoperit de slavă 
neamul nostru ridicându-i toate umilinţele istorice, această 
bogată îndurare i-a fost cucerită de veacul transfigurat al 
paisianismului. E veacul de aur al Ortodoxiei româneşti"4. 

3 Istoria Bisericii romdneşti şi a vieţii religioase a românilor 
(V"alenii de Munte, 1909'), ed. II revăzută şi adăugită, Bucureşti, voi. II, 
1930, p. 175-188: cartea III, cap. VII: "Învierea spiritului bisericesc 
prin reforma !ni Paisie de la Neamţ". 

4 Sfinţenia, împlinirea umanului. Curs de teologie mistică, 1935-
1936, ed. ierod. Teodosie Paraschiv, Ed. Trinitas, Iaşi, 1993, p. 150. 
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în ciuda acestei incontestabile străluciri, paisianismul ca 
tip de organizare monahală şi "şcoală ascetica-filologică"• 
cu influenţă eclezială şi impact cultural va intra în declin 
destul de repede în Principatele Române. Exact în epoca în 
care începea să înflorească în Rusia, el sucomba în Româ
nia. Cauzele responsabile pentru această simptomatică 
involuţie din anii 1794-1864 (de la Paisie la Cuza) au fost 
legate atât de criza internă a comunităţii multinaţionale 
paisiene, cât şi de transformările sociale şi politice profun
de ale Ţărilor Române intrate într-un accelerat proces de 
modernizare şi de afirmare naţională. Acest proces era 
susţinut de o ideologie patriotică de tip iluminist pentru ai 
cărei reprezentanţi paisianismul era suspectat de a fi un 
import străin, o colonizare spirituală slavă, iar monahismul 
ortodox doar o adunătură de trântori şi paraziţi sociali. 

Criza internă a comunităţii paisiene de la Neamţ se 
reflectă în tensiunile inevitabile care au însoţit alternanţa 
egumenilor slavi şi români după 1794. Acestea au avut loc 
pe fondul războaielor ruso-turce şi a ocupaţiei ruse a Prin
cipatelor Române din anii 1806-1812 (cu anexarea Basa
rabiei Imperiului ţarist prin pacea de la Bucureşti 1812) şi 
1828-1829 încheiate cu administrarea rusă a Principatelor 
Române între 1828-1834 care, prin generalul Pavel Kiseleff, 
impune în 1830 Regulamentele Organice şi regimul pro
tectoratului rusesc până la războiul Crimeii (1853-1856). 
Soldat cu ocupaţia rusească din 1853-1854, acesta din 
urmă s-a încheiat cu pacea de la Paris care a abolit acest 
protectorat şi a creat premizele internaţionale pentru Uni
rea Principatelor în 1859. Pe acest fond deci s-au succedat 
ca egumeni ai Neamţului mai întâi patru monahi slavi: 
Sofronie (1794-1800, 1802-1805), Dorotei (1800-1802), 
Dositei (1805-1809), Ioan (1809-1812); abia din 1812 
apar primii egumeni români: Silvestru (1812-1818), llarie 

s Cf. monografia profesorului A-E.N. TACHIAOS, Ho Paisios Ve
litskophski (1722-1794) kai he asketikophilologike tou schole, Tbes
saloniki, 1964, ed. II, 1984. 
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(1818-1823) şi Dometian (1823-1834), sub care mănăsti
rea desfăşoară o intensă activitate tipografică publicând o 
parte din traducerile patristice româneşti realizate în şcoala 
paisiană. 

Regulamentele Organice şi legea din 1835 - primele de 
tip modern din Principatele Române- vor duce la un con
flict tot mai intens între mănăstire, pe de o parte, guvernul 
şi mitropolia Moldovei, pe de altă parte, conflict care are în 
centrul său modalitatea administrării imenselor proprietăţi 
mobile şi imobile ale mănăstirii Neamţ-Secu şi schiturilor 
dependente de ea6

• În conformitate cu noua legislaţie, sta
tul îşi afirma explicit dreptul de control şi intervenţie în 
administrarea averilor bisericeşti. Mănăstirile nu erau pri
vite nici ca independente, nici drept proprietare nemijlocite 
ale acestora, ele trebuind să contribuie cu parte din venit 
la crearea şi întreţinerea de spitale şi şcoli. Averile urmau 
să fie gestionate de o comisie specială de clerici şi boieri 
prezidată de mitropolit şi sub controlul guvernului. 
Apărând intransigent autonomia completă a mănăstirii; 

egumenul bucovinean Neonil7 va intra repede în conflict 
deschis atât cu mitropolitul Veniamin Costachi, cât şi cu 
domnul regulamentar Mihail Sturdza (1834-1849). Numit 
în octombrie 1834, Neonil va fi închis la Iaşi şi destituit 
în noiembrie 1835, fiind înlocuit cu slavul Mardarie 
(1835-1838); iertat, Neonil revine în aprilie 1838 şi cere 
de la mitropolie un "aşezământ statornic", semn că vechiul 
aşezământ paisian nu mai funcţiona. Paisianismul încetase 
să mai existe ca tip de organizare monahală efectivă. 

Mitropolia elaborează un Aşezământ nou aprobat de domn' 
şi publicat pe 30 mai 1839 în hrisovul domnesc nr. 37 
"legiuitoriu de ocârmuirea sfintelor mânăstiri Neamţ şi 
Secu". Prevederile noului regulament erau grupate în două 

6 
Cf. R. RossETI, "Conflictul dintre guvernul Moldovei şi mănăstirea 

Neamţului", Ana/ele Academiei Române. Memoriile Secţiunii Istorice 
3.2 (1910), p. 642-804 (I. Până în 1859), 865-1005 (II. După 1859) 
ş1 extras: 164 + 141 p. 

7 Cf. N. BĂNESCU, Stareţu/ Neonil, Vălenii de Munte, 1910. 

6o 

secţiuni: "ramul duhovnicesc", care rezuma prescriptiile 
Aşezământului paisian, şi "ramul economicesc". Acesta din 
urnră a provocat nemulţumirea egumenului şi a călugărilor 
nemţeni, fiindcă el hotăra crearea unei comisii economice 
speciale ("dicasterie") alcătuită din 6 membri aleşi din sobor 
sub conducerea egumenului, cu reguli stricte de adminis
trare a averilor şi supusă nemijlocit mitropoliei de la Iaşi. 
Refuzând să accepte noul Aşezământ, N eonil e demis din 
nou în decembrie 1839 fiind înlocuit tot cu slavul Marda
rie, care, în mijlocul unei sordide atrnosfere de intrigi pentru 
bani şi averi, moare însă otrăvit pe 15 mai 1840. Mitropoli
tul Veniamin vine la Neamţ şi instalează el însuşi egumen 
pe transilvăneanul Venedict (1840-1843), ultimul ucenic 
în viaţă al stareţului Paisie, dar în ianuarie 1842 bătrânul 
mitropolit îşi dă el însuşi demisia retrăgându-se la Slatina 
(unde moare în 1845) în urma unui penibil conflict cu 
domnia pe tema abuzurilor comise în administrarea averii 
mitropoliei în ultimii ani ai păstoriei sale. 

Pe 4 mai 1843, domnul Miliail Sturdza publică în hrisovul 
nr. 145 o nouă versiune a Aşezământului sau regulamentu
lui de funcţionare a mănăstirii Neamţ-Secu, înăsprind dis
poziţiile "ram ului duhovnicesc" şi modificând prevederile 
"ram ului economicesc". "Dicasteria" e înlocuită cu un co
mitet economic alcătuit din egumen şi trei membri ( dichiul 
mare, cămăraşul mare, logofătul) numiţi de egumen din 
sobor; formalităţile de arendare a moşiilor prin licitaţie 
publică sunt detaliate şi se fixează obligaţia mănăstirii de a 
întreţine o infirmerie, un ospiciu pentru alienaţi mintal, o 
tipografie şi un seminar. 

Revenit în scaunul de egumen din iunie 1843 până la 
moartea sa în 16 octombrie 1853, energicul administrator 
Neonil demarează o serie de construcţii, organizează în 1846 
o bolniţă nouă cu farmacie, deschide un spital public cu 
farmacie în 1852 la Târgu Neamţ administrat de mănăsti
re, iniţiază o şcoală monahală, lărgeşte tipografia şi biblio
teca (parţial distrusă însă cu mare parte din manuscrisele 
paisiene în incendiul devastator din 25 noiembrie 1862). 

61 



1 

Rezistă de asemenea cn succes, împreună cu vechilul mă
năstirii Mihail Kogălniceanu şi cu sprijinul consulului rus, 
încercărilor domnului de a menţine arenda moşiilor mănăs
tirii în mâinile fiului său, Grigorie Sturdza. În 1849 dăru
ieşte multe cărţi bisericeşti mitropolitului Andrei Şaguna 
pentru înzestrarea bisericilor din Ardeal, distruse în timpul 
revoluţiei de la 1848-1849, cerând în schimb doar portretul 
lui Avram Iancu. 

Sub urmaşul său, egumenul slav Natanail (act. 1853 -
febr. 1855), abaterile de la Aşezăminte, jaful şi abuzurile în 
administrarea averilor se reiau din nou, mănăstirea încer
când să se sustragă obligaţiei de a înfiinţa şi întreţine un 
seminar. Pe 10 ianuarie 1855, noul domn Grigorie Ghica 
(1849-1856) adresează o lungă aspră mustrarestareţului 
NatanaliB), iar în mai 1855 numeşte egumen pe monalml 
cărturar şi patriot Dionisie Romana (născut în 1806 în Să
liştea Sibiului, decedat în 1873 ca episcop al Buzăului după 
1859). Acesta şi-a propus să realizeze prevederile hrisovului 
domnesc din 28 mai 1855 care stabilea crearea în cadrul şi 
cu susţinerea mănăstirii Neamţ a unui centru pedagogic şi 
intelectual (cu un program stabilit de A. Panu şi Gh. Asachi) 
alcătuit dintr-o şcoală normală de 4 clase, un gimnaziu de 
8 clase şi o facultate de teologie de 4 ani de studii, alături 
de un internat, o grădină botanică şi o fermă pomicolă 
model. Pentru că a limitat drastic risipa şi jaful, Dionisie 
Romana s-a izbit constant de ostilitatea şi intrigile sobo
rului. Susţinut de mitropolitul Sofronie Miclescu ( 1851-1860 ), 
acesta 1-a boicotat şi reclamat în permanenţă, reuşind să 
obţină demiterea sa în iulie 1856. 

În urma Congresului de pace de la Paris, care a pus capăt 
războiului Crimeii, domnii din Principate sunt înlocuiţi acum 
prin caimacami (în Moldova, în locul lui Grigorie Ghica 
funcţionează între 1856-1857 drept caimacam boierul 
Toderiţă Balş, urmat între 1857-1858 de Nicolae Vogoride). 

• Cf. R. ROSSETI, "Conflictul dintre guvernul Moldovei şi mănăstirea 
Neamţului", I, p. 81-84. 
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Egumen al Neamţului devine între iulie 1856 - noiembrie 
1860 Gherasim Miron, un spirit conservator, retrograd şi 
rusofil. Prin jalbe către mitropolie şi guvern, acesta se 
plânge că mănăstirea nu dispune de mijloace pentru a sus
ţine pentru stat atâtea şcoli, putând întreţine doar o şcoală 
monahală sub controlul ei strict. El cere totodată şi spriji
nul consulului Rusiei (la Neamţ mai vieţuiau încă 200 de 
călugări ruşi). Solicitarea sa fiind aprobată de hrisovul din 
29 noiembrie 1856, mănăstirea închide, neascunzându-şi 
bucuria, gimnaziul şi internatul de la Târgu Neamţ, dându-i 
afară pe elevi în plină iarnă. 

Printr-o adresă din 10 aprilie 1858 ministerul cultelor şi 
educaţiei al Moldovei critică sever atitudinea mănăstirii, 
refuzul ei de a-şi asuma "în spiritul veacului" o misiunea 
educativă şi culturală de luminare a poporului, care "este 
în drept să-i ceară a se trezi din somnul în care zace"9. 
O comisie specială, alcătuită din vornicul Grigorie Cuza şi 
Mihail Kogălniceanu, trimisă de guvern în 1858 să cerceteze 
neregulile scandaloase în administrarea averilor mănăsti
rii, e întâmpinată cu nesupunere şi ostilitate de egumenul 
Gherasim şi călugări. Raportul comisiei constată "deplina 
decadenţă intelectuală şi economică"10, iar guvernul decide 
demiterea egumenului şi reînfiinţarea şcolilor şi a aşeză
mintelor prevăzute de legile anterioare. Decizia n-a mai 
putut fi aplicată în noul context politic care va duce în 
1859la alegerea domnului Cuza şi la Unirea Principatelor. 

În 1859, mănăstirea Neamţ-Secu cu cele 21 de mănăstiri 
şi schituri dependente, populate de un număr de 1200 de 
monalli şi fraţi (din care 8o8 la Neamţ, Secu şi schiturile 
învecinate), dispunea de o avere fabuloasă alcătuită din 72 de 
moşii în Moldova şi Basarabia, totalizând 300.000 de hec
tare de pământ, 472 de cai, 2686 de boi şi vaci, 175 de bivoli 
şi bivoliţe, 10269 de oi, 132 de capre şi 1784 de stupi11• În 

9 Cf. R. ROSSETI, ibid., I, p. 107-109. 
w Cf. R. ROSSETI, ibid., I, p. 136-141. 
11 Cf. R. ROSSETI, ibid., I, p. 37-42. 



aceste condiţii este limpede că majoritatea călugărilor era 
de fapt angajată în gestionarea şi supravegherea acestor 
imense proprietăţi şi colectarea profiturilor lor, viaţa 
duhovnicească şi liturgică fiind inevitabil împinsă în plan 
secund şi redusă la un simplu formalism lipsit de conţinut. 
Nu mai putea fi vorba de aplicarea prevederilor spirituale 
stricte ale Aşezământului paisian rămase un simplu petic 
de hârtie. Era evident că "paisianismul" dispăruse de mult 
ca realitate monahală efectivă. El a fost însă lichidat nu de 
secularizarea lui Cuza, cât de spiritul lumesc şi materialist 
intrat în obşte ca urmare a excesului inevitabil al preocu
părilor economice impuse de gestionarea uriaşelor propri
etăţi. Meschinăria şi lăcomia, ignoranta şi incultura crasă a 
majorităţii călugărilor pe fondul absenţei oricărui program 
formativ au făcut ca obştea post-paisiană de la Neamţ- care 
adăpostise cu câteva decenii în urmă o veritabilă "şcoală 
ascetico-filologică" - să devină acum un bastion al obscu
rantismului, reacţionarismului şi lipsei de patriotism, mer
gând până la trădare de ţară: 

"Duşmănie înverşunată în contra oricărui progres, o oroa
re de lumină şi ştiinţă, bine caracterizată prin opunerea 
ei la înfiinţarea şcolilor, silinţele pentru desfiinţarea lor şi 
scandaloasa bucurie arătată atunci când a ajuns la acest 
scop [ ... ]. În rezumat, de sus şi până jos, totul în mănăs
tire era corupţie, abuz şi jaf'12

• 

Măsurile juste, chiar dacă excesive Gustificate însă în 
excesul lor tocmai de reacţionarismul călugărilor români, 
ruşi sau greci), de secularizare a averilor mănăstireşti luate 
în 1859, 1860, 1863 de domnul Al. I. Cuza (1859-1866), · 
vor fi întâmpinate cu ostilitate de mitropolitul Sofronie 
Miclescu (1850-1861). Prin intermediul administratorului 
moşiilor nemţene din Basarabia, ieromonahul Teofan Cristea, 
se va adresa în secret cu un lung memoriu ţarului cerându-i 

12 R. ROSSETI, ibid., 1, p. 42. 

sprijinul•a. Gestul său antipatriotic va fi urmat de călugării 
rtemţeni care se vor răzvrăti dând jos şi rupând stema ţării 
de pe clădirea mănăstirii. Mitropolitul va fi, pe drept cu
vânt, aspru mustrat de domn'4, va fi arestat, suspendat şi 
trimis în noiembrie 1860 la mănăstirea Slatina. Egumenul 
Gherasim fusese deja demis din iulie şi înlocuit de Timotei 
Ionescu (1860-1887). Gestul lor de revoltă va fi etichetat 
sever şi fără menajamente: 

"Fapta mitropolitului Sofronie şi a călugărilor nemţeni 
era manifestarea lipsei celui mai desăvârşit simţământ 
naţional [ ... ], numele ei adevărate trădare de ţară, tocmai 
în clipa în care întreaga ţară era cuprinsă de fiorii celei 
mai patriotice însufleţiri. Îndată ce se văd ameninţate nu 
averile, de veniturile cărora se bucurau, ci putinţa foloa
selor ilicite de care aveau parte, ei uită de credinţa dato
rată statului ai cărui cetăţeni sunt şi se fac uneltele oarbe 
ale unei puteri străine [ ... ] gata să cadă Ia genunchii ei, 
cerându-i ajutor împotriva ocârmuirii legiuite a ţării şi să 
denunţe în termenii cei mai pătimaşi măsurile absolut 
legiuite luate de acea ocârmuire pentru a pune capăt 
risipirii de care se făcuseră vinovaţi"•s. 

Un grup de monahi de Ia Neamţ vor lua cu ei manuscrisele 
paisiene şi se vor refugia în 1861 în Basarabia, unde, pe 
moşia de Ia Chiţcani, lângă Nistru, ieromonahul Teofan 
Cristea (1810-1883) va întemeia aici în 1864 cu sprijinul 
guvernului ţarist mănăstirea Noul Neamţ (aceasta avea să 
funcţioneze până în 1960). "Exodul" era motivat atât de 
"sacrilegiu!" secularizării, cât şi de dorinţa de a menţine şi 
respecta întocmai "aşezământul" paisian, de a cultiva şi 
perpetua memoria exactă a figurii stareţului Paisie şi expe
rienţa comunităţii paisiene. Paisie va fi astfel personajul 
central al amplei Istorii a sfintelor mănăstiri Neamţul şi 
Secui compilate între 1870-1880 la Noul Neamţ în 10 volu-

13 Cf. R. ROSSETI, ibid., II, p. 56-68. 
'4 Cf. R. ROSSETI, ibid., II, p. 8S-88. 
15 R. ROSSETI, ibid., II, p. 48-49. 
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me masive de duhovnicul Andronic Popovici (1820-1893)16, 

dar rămase din nefericire în manuscris. "Viaţa" stareţului 
Paisie scrisă de Andronic cuprinsă în cărţile III, IV şi V ale 
"Istoriei" sale, inserează şi textul majorităţii scrierilor sta
reţului Paisie'7. O rememorare nostalgică similară a înce
puturilor paisiene ale obştii de la Cernica va face în aceiaşi 
ani Cassian Cernicanul în a sa Istorie a sfintelor mănăstiri 
Cernica şi Căldăroşani publicată la Bucureşti în 1870. Ca 
urmare a declinului vieţii monahale dinainte şi după secu
larizare, monahi români râvnitori de viaţă duhovnicească 
mai înaltă - cum au fost cuvioşii Antipa de la Valaamo 
(1816-1882), lrinarh Roset de pe Tabor (1771-1859), Nifon 
Ionescu (1807-1901) şi Nectarie Creţu (1808-1898) de 
la Prodromul athonit18 - se vor risipi pe la Athos, în Ţara 
Sfântă. şi în Rusia. 

O posibilă explicaţie pentru absenţa unei influenţe cul
turale a "paisianismului" în Principate dincolo de universul 
închis al mănăstirilor este şi următorul fapt. Exceptând 
patru epistole şi scurta "viaţă" a lui Grigorie Dascălul pu-

'' Despre Andronic, a se vedea: ARsENLJ STADNICKIJ (1862-1936), 
Arhimandrit Andronik, igumen Novo-Neametskago monastirija, Chi
şinău, 1894; ed. II, 1985. Pe baza "istoriei" lui Andronic s-a publicat 
de către arhimandritul GURIJ GROSU, Istorija Novo-Neametskago 
Svjato-Voznesenkago monastirija, Chişinău, 1911. ANDRONIC va scrie 
în 1885 şi o Istorie a mânăstirii Noul Neamţ (462 f.) rămasă în ma
nuscris. A se vedea lista celorlalte manuscrise (peste 10.ooo pagini!) 
compilate de Andronic la VALENTINA OVCIN!KOVA-PEUN, Catalogul 
manuscriselor moldoveneşti păstrate în URSS: Colecţia Mânăstirii 
Noul Neamţ, Ed. Ştiinţa, Chişinău, 1989. 

'7 Referinţele exacte la V. PELIN, op. cit., p. 294-305. Prelucrând 
la sfârşitul secolului XIX o primă variantă a "istoriei" lui Andronic, 
arhiereul Narcis Creţulescu (1835-1913), ierarh retras la Neamţ din· 
1886, va presăra istoria stareţului Paisie şi a posterităţii sale la Neamţ, 
cu remarci critice piezişe, "patriotice" şi minimalizante. Cf. "Istoria" 
lui Narcis Creţulescu, 1n manuscris la Biblioteca Academiei, ms. rom. 
nr. 5691-5699. 

'" Cf. "Vieţile" lor reeditate recent 1n volumul: Mărturii de sfinţe
nie românească. Monahi îmbunătăţiţi din secolele trecute, Ed. Deisis, 
Sibiu, 2002. 
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blicate la Neamţ în 1817 într-o antologie de texte monallale 
şi "viaţa" lui Platon (o prelucrare rezumativă ştearsă a "au
tobiografiei" şi "vieţii" Iri Mitrofan) publicată şi în tradu
cere românească în 1836, nici un alt text paisian, precum 
nici Filocalia românească realizată în şcoala de traducători 
de la Neamţ, n-a reuşit să vadă lumina tiparului în româ
neşte, rămânând în manuscrise a căror circulaţie n-a de
păşit mediile monahale19. Într-un moment de răscruce al 
noii culturi şi istorii naţionale româneşti, "paisianismul" şi 
Filocalia (surse de inspiraţie în Rusia secolului XIX, de la 
"pelerinul rus" până la filozofi ca Kireievski ori literaţi ca 
Dostoievski) erau absente din orizontul intelectual şi spiri
tual autohton, în care vor reintra abia înc~pând cu anii '30 
ai secolului XX. 

Meritul redescoperirii şi reafirmării adevăratelor dimen
siuni ale personalităţii şi operei paisiene revine incontes
tabil generaţiei tradiţionaliste de istorici şi intelectuali anti
paşoptişti şi antiliberali din prima jun\.ătate a secolului XX. 
în 1909, am văzut deja, Nicolae Iorga sesiza cel dintâi rolul 
hotărâtor al "paisianismului" (termen creat clliar de marele 
istoric) în "învierea" adevăratului "spirit bisericesc". Câţiva 
ani mai târziu, în 1912, celebrând realizările culturale ale 
"paisianismului", acelaşi Iorga lăuda în Paisie "generalul 
copiştilor şi traducătorilor, izvoditorilor şi tâlcuitorilor" pe 
"singurul pribeag folositor care ne-a venit de peste Nistru"20

• 

19 ,. Viaţa" românească amplă, compilată între 1852-1856 în ma
nuscrisul nr. 154 din Biblioteca Neamţului de arhim. Augustin Braga 
şi ierom. Gherasim, nu va reuşi să fie publicată. Proiectul de tradu
cere şi editare în limba română a unei culegeri a principalelor scri
sori paisiene de către arhimandritul Timotei Ionescu n-a reuşit nici el, 
deşi fusese încurajat 1n 1872-1873 de episcopul cărturar Melchisedec 
al Romanului, care într-o scrisoare către acesta declara că îl stimează 
pe Paisie "ca pe un Sfânt Părinte al Bisericii noastre" şi cerea ca scri
erile sale "să fie traduse de o persoană cărturară, căci o carte rău 
tradusă nu-şi atinge scopul". 

2o Mânăstirea Neamţului. Viaţa călugărească şi munca pentru 
cultură, Vălenii de Munte, 1912; ed. Il, Mănăstirea Neamţu, 1925, 
p. 44, 39· 
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În 1927, în monografia sa consacrată "paisianismului" în Ţara 
Românească, iconomul D. Furtună aprecia şi el corect că: 

"Paisianismul este ultimul şi cel mai mare curent de 
înălţare a mănăstirilor la noi. Nimeni nu va găsi în Bu
covina, ca şi în Moldova şi în Ţara Românească toată, ca 
şi în Oltenia, o mai fericită epocă de ridicare a prestigiu
lui monahismului nostru"21• 

În 1933, stareţul de atunci al Neamţului (viitor patriarh al 
României), Nicodim Munteanu, sesizând importanţa şi ac
tualitatea "paisianismului" pentru renaşterea Ortodoxiei, 
traduce după manuscris şi publică în versiune românească 
integrală, monografia (descriptivistă, dar însoţită de ample 
extrase din scrierile inedite până azi ale stareţului) proto
iereului Serghie Cetverikov, în originalul rus aceasta fiind 
publicată integral abia în 1976. Părintele Cetverikov contra
punea în finalul cărţii sale figura ascetică şi duhovnicească 
a creştinismului realizat de stareţul Paisie, haosului creat 
de ateismul şi materialismul revoluţiei bolşevice: 

"Cartea aceasta a fost scrisă în zilele excepţionale, când 
nu numai în Rusia, ci şi pretutindeni se ducea război 
crunt contra înseşi temeliilor creştinismului. Se agita 
tendinţa să se aşeze viaţa omenirii pe alte temeiuri noi, 
care se numesc socialiste şi comuniste, dar care ar fi mai 
drept să se numească ateiste şi materialiste. Creştinismul 
în curgere de două mii de ani a arătat omenirii că nici 
omenirea însăşi şi nici omul rupt de la principiul veşnic 
al vieţii, de la Dumnezeu, nu poate găsi adevăratul sens 
şi justificare a vieţii. Acestea se pot găsi numai în cunoş
tinţa de Dumnezeu, în unirea cu El, în dragostea către 
Dânsul şi în concordarea vieţii omului cu voia lui Dumne
zeu. Fără aceasta viaţa omenească se preface într-un haos 
desăvârşit de lupte vrăjmaşe şi de distrugere reciprocă. 

"' Ucenicii stareţului Paisie la mânăstirile Cernica şi Că/dăruşani, 
Bucureşti, 1927, p. 111. 
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Creştinismul a descoperit omenirii taina mântuirii lumii 
şi a omului prin Fiul lui Dumnezeu, C~l ce S-~ întrup~t 
şi S-a răstignit, prin Dumnezeu-omul !Isu~ Hn.stos,. pnn 
sfânta Lui Biserică şi prin Sfintele Lui Tame ŞI mai ales 
prin Taina Împărtăşirii şi prin învăţătura Lui. În numele 
acestei credinţe mântuitoare, creştinismul cheamă pe 
oameni la unirea frăţească şi la zidirea paşnică a vieţii 
comune, la dezvoltarea neîntreruptă a tuturor părţilor 
vieţii omeneşti: intelectuale şi morale, estetice şi mate
riale. Creştinismul nu neglijează viaţa pământească, deşi 
vede în ea numai un timp de pregătire către viaţa veşnică. 
El făgăduieşte oamenilor nemurire. Prin vederile sale şi 
prin norma religioasă practică, dată de el vieţii, creşti
nismul în curgere de două mii de ani a educat omenirea, 
a săvârşit o ridicare uriaşă a puterilor ei duhovniceşti, 
a creat valori mari în operele de pictură, de muzică, de 
arhitectură, de literatură şi de ştiinţă, care au înnobilat 
moravurile şi raporturile oamenilor. El a deschis înaintea 
oamenilor o lume de viaţă nouă, profundă şi nemărginită. 

Şi tocmai această doctrină creştină despre lume şi 
icoana duhovnicească dată de ea sufletului omenesc nu 
sunt pe placul oamenilor noi. Ei nu voiesc să ştie că este 
Dumnezeu deasupra lor. 

Idolul lor este omul, pe care ei TI consideră fiinţa su
premă a naturii şi în acelaşi timp ei nu cred în nemuri
rea lui: pentru ei omul e numai cel mai superior dintre 
animale şi existenţa lui se mărgineşte numai pe pământ. 
Contrazicându-se pe ei înşişi, nu observă nimicnicia 
existenţei omeneşti şi zidesc pe nisip. Şi în timp ce creş
tinismul cheamă pe oameni la unirea obştească, ei adân
cesc dezbinarea, seamănă duşmănia şi cheamă la distru
gerea reciprocă în numele intereselor de clasă. Şi iată pe 
arena lumii se desfăşoară o mare luptă: ateismul se luptă 
cu creştinismul. Din Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul 
ştim de care parte va fi biruinţa. Dar câte suflete se rup 
în acest timp de la Dumnezeu, de deplinătatea vieţii pline 
de înţeles şi fericite! Stareţul Paisie Velicikovski cu toată 
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viaţa sa şi cu toată figura sa duhovnicească este un ex
ponent luminos şi atrăgător la duhul creştinesc, contrar 
duhului ateist. Din frageda sa copilărie sufletul lui era 
deja strâns unit cu Dumnezeu prin credinţă şi iubire. El 
e nesfârşit de departe de trufia mândră cu persoana sa 
omenească. El nu avea altă dorinţă decât de a fi împli
nitorul voinţei lui Dumnezeu. În această tendinţă către 
acordarea voinţei sale cu voia lui Dumnezeu şi în sporirea 
duhovnicească necontenită către chipul şi asemllnarea lui 
Dumnezeu se cuprinde sensul şi bucuria vieţii sale. Dar 
nu numai în sine însuşi a zidit şi a purtat el acest sens şi 
bucurie. El le-a răspândit şi împrejurul său, mai întâi în 
acea frăţime creştină nenumărată, care se adunase şi se 
înfrăţise împrejurul său. Dacă vreţi, aceasta era o comu
nă, dar o comună formată nu prin silnicie şi nu prin 
sânge, ci voinţa liberă, prin dragostea frăţească. 

Dând Ia lumină cartea noastră, noi voim ca în pilda vie 
a stareţului Paisie Velicikovski nu numai monahii, ci şi 
toţi creştinii să găsească confirmarea cea mai măreaţă, că 
ace~ cale a vieţii, pe care o indică creştinismul, este cea 
mai înţeleaptă şi mai normală, şi în acelaşi timp şi posi
bilă de realizat în practică, cu condiţia negreşit a unei 
complete supuneri voinţei lui Durimezeu şi luării asupră-ne 
a jugului celui uşor al lui Hristos (Matei 11, 39)"22• 

Iar în 1935, Gheorghe Racoveanu, discipol şi colaborator de la Cuvântul al lui Nae Ionescu, (cunoscut ca fiind adeptul 
unei Ortodoxii monahale stricte şi conservatoare) reedita 
stilizând modern, textul "Vieţii" lui Platon de Ia Neamt 
(1836) însoţindu-1 de un pătrunzător "Cuvânt de lămurire" încheiat astfel: 

,,Paisie a fost ca un pom minunat purtător de roade ale 
duhului, răsărit în pământ rusesc, răsădit pe plaiurile 
Ţării Româneşti, înflorit în grădina Maicii Domnului - în 
Sfântul Munte al Athosului -, îngrijit de Dumnezeu vreme 

"SERGHIE CETVERIKOV, Paisie stareţul ... , 1940, p. 349-351. 
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de 31 de ani pe pământul Moldovei, scuturându-şi roa
dele lui pe întreg pământul românesc şi mai departe, şi 
lăsând în urmă-i mulţime de ucenici - nebuni pentru 
Hristos, cari aveau să răscolească sufletele credincioşi
lor români şi ruşi cu paşnica sabie a Duhului. 

Pământul acestei ţări, înfiorat din negura vremurilor 
româneşti de mulţime de schituri, a cunoscut până la 
moartea mitropolitului Grigorie Dascălul [1834] o puter
nică viaţă duhovnicească. Schivnici, <<oameni fără trup», 
au vieţuit pe acest pământ cinstindu-1 în vremea a cărei 
amintire a întunecat-o năvala unui duh străin, potopirea 
unui duh vrăjmaş. Sub colbul nesocotirii celor sfinte şi 
sub semnul strâmbei înţelegeri zac uitate vremile mân
driei noastre. Pentru folosul născut din aducerea-aminte 
de aceste vremi de slavă, am socotit să dau acum, în 
vreme de haos şi de sete după îndreptare, viaţa lui Paisie, 
uriaş al duhului, neîntrecut întocmitor de vieţi-de-obşte 
şi mare teolog al Bisericii Răsăritului." 

în fine, în cursul său de mistică din 1935-1936, Nichifor Crainic dedică stareţului Paisie un remarcabil capitol -
pagini excelente, dovedind o surprinzătoare înţelegere pen
tru "esenţa" contemplativă a "paisianismului": "rugăciunea 
lui Iisus"2s. 

Începând cu 1940, timp de peste o jumătate de veac, 
judecăţile asupra lui Paisie şi a "paisianismului" vor fi tot mai mult grevate de contestări sau revendicări naţionaliste, 
de diverse tendinţe, în funcţie de schimbările de sens ale 
ideologiilor dominante ale acelor vremuri de restrişte pentru Biserică şi naţiune. Într-una din ultimele sale conferinţe, 
pledând în favoarea unei "concepţii româneşti a Ortodoxiei", 
N. Iorga laudă pe mitropoliţii Veniamin şi Grigore în "triumful desăvârşit al vechii legi româneşti" asupra "Ortodoxiei 
muscăleşti" paisiene. Veniamin Costachi "s-a dus la vatra rusească din Neamţ şi a ieşit de acolo tot român" "pe tim
pul când se producea un nou atac străin faţă de noi, mai 

'' Cf. supra, nota 4, p. 145-155. 
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ales î~ M?ldo;a, de acolo întinzându-se în Muntenia, până 
la sch1tun!e dmjud. Râmnicul Sărat cu Paisie Velicikovski . . , 
vemt din Ucraina şi atâţi alţii... cu tot misticismul acesta 
~usesc, ~e n-are nimic comun cu noi, cu spiritul nostru 
limpede 24, latin. 

După 1944 şi până în 1955, în consens cu politica rusofilă 
"internaţionalistă" impusă de ocupaţia sovietică se va in-. , 
~1sta pe ~omentul Paisie ca un exemplu strălucit al "relaţi
ilor tradiţionale între Biserica Ortodoxă Română şi Biserica 
<;>rtodoxă Rus.ă"2s. Î~ 1955, odată cu evoluţia spre naţiona
lis~ a comumsmulm autohton în dejism şi ceauşism, grila 
de mterpretare a "paisianismului" se va deplasa şi ea spre 
"românism" şi "socialism". "Universalismului" internaţio
nali~t şi "spiritualismului" contemplativist şi "individualist", 
"umlateral" şi excesiv al spiritualităţii "paisiene" - axate, 
chipuri}e, exclusiv pe rugăciunea lui Iisus! -li se contrapun 
acum, mtr-un schematism rudimentar şi fără acoperire în 
documente, "naţionalismul" patriotic, "activismul" practic 
şi "comunitarismul" spiritualităţii "integrale" a aşa-numi
tului "cernicanism" - centrat pe "ascultare" şi "slujire"26. 

24 
Concepţia românească a Ortodoxiei, Bucureşti, 1940, p. 28-29. 

,
25 

PR. GH. MOISESCU, ŞT. LUPŞA, A. FlUPAŞCU, Istoria Bisericii Ro
mane. Manual pentru Institutele teologice, Bucureşti, voi. II, 1958, 
P· 297-305 şi GH. BEZV!CONI, Contribuţii la istoria relaţiilor româ
na-ruse din cele mai vechi timpuri şi până în veacul XIX, Bucureşti, 
1962, p. 176-177-

26 Pr. prof. D. STĂNILOAE, "Cuvânt solemn la canonizarea Sfân
tului Calinic de la Cernica", Biserica Ortodoxă Română 73 (1955), 
p. 1;62-1164, 1171. Acelaşi schematism simplificator fără nici o legă
~ra cu t~xtele, :a dr. ANro;;rE PLĂMĂDEALĂ, Dascăli de cuget şi sim
pre r?r:zan~asca, Bucureşti, 1981, p. 120-121, şi Tradiţie şi libertate 
m sp~rzO:alzt~;ea ortodoxă, Sibiu, 1983, p. 290-303, 400-406. Aici 
"patsi~m~mul apare cu o experienţă pasageră, "necaracteristică", ce 
ar fi dzsparut nu ca urmare a unui concurs de factori nefavorabili ci 
respins ca o grefă străină (slavă) de un mitic suflet românesc c~re 
i-ar fi refuzat excesele întorcându-se la .,tradiţie", la "realismul" 
ascultării, smereniei şi slujirii, ca şi cum aceste virtuţi ar fi fost des
calificate de Paisie. 
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Î 1. 1·a aceleiaşi interpretări artificiale şi schematice pur
nm ·1··· fi•tă • d amprenta vremii", contribuţia m PalsJe va vazu 

tan " · · ""dh · nu atât ca una de înnoire sau adânc1re a VIeţn ~ ~vm-
" ti ci mai mult ca una de ordin cultural, de multiplicare 
ceş , . uh · ti""27 · de revizuire a scrienlor d ovmceş · 
ŞI Î acelaşi context semnalăm şi o tentativă singulară şi 
· pnrudentă - fiindcă ignoră sau refuză evidenţe docu
:ntare incontestabile şi le distorsione~ză pe a~tele - d~ 
a demonstra (plecându-se de la ~l~gaţnle ~UZICO~~,gulu~ 
T. Burada, 1839-1923) pretinsa ongme "ro~an~asca a_Iu~ 
P · 1·e cel Mare" a cărui familie ar fi provemt dm refugiaţi " a1s , . . ... 

moldoveni la Poltava odată cu retragerea !m D. C~nt~m~ m 
Rusia, în 171128! Propensiunea naţional~st~anexwm~ta se 

njugă în acelaşi timp cu tendinţa "demistificatoare (gen 
~arcis Creţulescu) de a diminua "mitul" şi :,~ultul" cre~t 
în jurul lui Paisie şi de care ar fi responsabili doar si~VI~ 
nu românii care I-ar fi considerat doar "un om cu VIaţa 
deosebită"•9. . . . 

Cea mai amplă şi serioasă tentativă de valorificare pe lime 
istorică, culturală şi documentară a :,paisi_anis~ului" în Ro
mânia ultimilor ani aparţine efortunlor din ann 1983-198.5 
ale grupului (autointitulat) al "pais~enilo~" ?e la măn~stl~ 
rea Bistriţa, animat de arhimandntul C1pnan Zahana ŞI 

27 Pr. prof. D. STĂNILOAE, "Isihasmul in tradiţia ortodoxă româ-
nească" in Filocalia VIII, Bucureşti, 1979, p. 582. . . . 

28 Di~c. PETRE 1. DAVID, "Cuviosul Paisie cel Mare"(Ve~lc~ovski), 
un desăvârşit monah român! Noi cercetări şi ipot~z~ , Bz.serzca ?r
todoxă Română 93 (1975), p. 162-193 şi recent: D~n !St!;rzavS.fin~lor 
poporului rom~n: Sfinţi şi Martiri-Er~i, o preţioasa marturze a 
eternităţii neamului românesc, Bucureşti, 1992, P· 72-73. 

29 DAVID, 1975,- p. 191. A se vedea, din contră, te:tul româ?esc ~ 
slujbei slavone a Cuviosului Paisie redactat~ la cat~va lu'.'I dupa 
moartea stareţului de ieroschimonahul Ioan Dmkovski (ucemc.apro: 
piat a lui Paisie la Neamţ, fost predicator ~a cated~ala S~ntei Solii 
din Kiev, decedat în februarie 1795), text editat dupa o co~Ie ma~us
crisă din 1858 (provenită, ce-i drept, de la Noul Neamţ.) de catre 
pr. PAUL MIHAIL în Biserica Ortodoxă Română 111 (1992), nr. 1-3, 
p. 131-157· 
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dr. Dan Zamfirescu. Aceste eforturi s-au soldat cu redac
tarea volumului rămas în manuscris (dar difuzat în 20 de 
copii ~actilo) şi intitulat: Contribuţia românească la per
so?alz~at~a,. o per~ şi amintirea stareţu/ui Paisie Ve/icikov
skz, Manastirea Bzstriţa, 19853°, şi cu monumentala reim
primare anastatică în 1991 sub îngrijirea dr. D. Zamfirescu 
a J?o?rotoliubiei paisiene publicate Ia Moscova în 1793. 
Pnnc~~alele rezultate definitiv câştigate şi demonstrate de 
aut~n m ?~~ unor. ample investigaţii privesc: 1) afirmarea 
?ara a on!lmn.u.cramene a stareţului Paisie; 2) sublinierea 
z~pulsulm decisiv dat de egmnenul transilvănean Silvestru 
ŞI de paisienii români alcătuirii biografiilor marelui stareţ· 
3) dem~mstrarea pe o ~mplă bază documentară, existentă î~ 
fondunle de manuscnse ale Bibliotecii Academiei Române 
a existenţei unei şcoli româneşti de traduceri de text~ 
patrist~ce. şi ~localice anterioare lui Paisie, precum şi a 
faptulm ca pnn eforturile acestei şcoli monahii români au 
r~aliza~ ~~ au di~pus. în manuscris de prima traducere a 
Filoca/zei mtr-o hmba modernă vie; 4) argumentarea clară 
a. ne.te~~i~iciei ş! art.ific~alităţii pretinsei opoziţii între "pai
SI~ms~ ŞI "ce~zcamsm '; şi, nu în ultimul rând, 5) iniţierea 
pnmez traducen, pe baza microfilmului unicului manuscris 
păstrat, a "autobiografiei" lui Paisie, versiune realizată de 
dr. ~Jena L.inţa, slavistă de la Universitatea din Bucureşti. 

Dm ~oti_ve ~on~extual~, î~treg ~cest demers ştiinţific ri
guros ŞI obiectiv, mtreprms m ultimul deceniu al ceauşis-

30 Vo!nmul ueputâud fi publicat în anii '8o, esenţialul rezultatelor 
a fost dzfuza~ în ?ccident, prin intermediul pr. Elia Citterio, sub 
f~rm~ .~ doua articole despre .,Paisianism şi slujirea ecumenică a 
Btser!ct~ O;todoxe R?mâne" (Irenikon, 1985) şi .,Biserica Ortodoxă 
Roman_a ~~ traducerile patristice şi filocalice în limbile moderne" 
(Ben~diC"IJ~a, 1988); Versiunea lor originală românească a fost recent 
pubhcat?-, Impreuna cu un studiu despre "Paisianism şi spiritualita
tea cermcană", în volumul îngrijit de dr. D. ZAlvn<'IREscu, Pai'sianis
mu!, u.n ;_no_,me ... nt r?mânesc în istoria spiritualităţii europene. Volum 
alc~t~tt m ~n~ampn;a~ea ~rimului Congres ecumenic internaţional 
"Pa1s1e VehCicovski ŞI mişcarea/moştenirea sa spirituală" (B s 
2o-23 septembrie 1995), Ed. Roza Vânturilor, Bucureşti, 
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mului delirant, este însă instrumentalizat în serviciul un~i 
interpretări "patriotice" de orientare "protocronistă" (teorz~ 
viu disputată în anii '70-'80 în revistele literare r~mâneşti, 
confiscată şi încurajată de orientarea general naţiOnal-co
munistă a ceauşismului târziu). În acest sens, "paisianismul" 
trebuia·receptat şi interpretat ca "un moment românesc în 
istoria spiritualităţii europene". (Personal cred că adjec
tivele trebuie redistribuite şi astfel mai exactă ar fi formu
larea antistrofică "paisianismul, un moment european'' 
în istoria spiritualităţii româneşti", dacă totuşi caracterul 
tradiţional şi internaţional al isihasmului în genere nu s-ar 
opune Ia rigoare din principiu oricăror confiscări istoriste 
[în timp] sau cultural naţionale [în spaţiu].) Interpretarea 
"paisienilor de la Bistriţa" se ~e~ţine ~trict în li~it;I~ 
unui istorism şi culturalism patnotzc de tzpul "valonficarn 
moştenirii culturale a trecutului", i~r r;torica .hiperboli0 ~i 
analogiile riscante nu reuşesc decat sa submmeze credibi
litatea multor aserţiuni cu acoperire reală, trădând adeseori 
o inadecvare eclatantă cu miza spirituală a fenomenului 
abordats•. Indispensabilă, simpla stabilire a cronologiilor 

31 înviorarea filocalică a spiritualităţii ortodoxe de către Paisie 
Velicikovski coincide cu întreagă o serie de "revivals" religioase con
temporane lui în întreaga Europă, cu acela.şi accent ~~ic ~od~rn. P.e 
pietatea individuală şi sentiment, pe valonzarea rehgmasa a Indn71-
dului şi a afectivităţii prin studiu şi practici meditative (a se. vede~ 
tabelele cronologice de la sfârşitul acestui volum). Cu toate că mvoca 
mereu drept reper imuabil tradiţia patristică, prin toate aceste ac
cente caracteristice atât Paisie, cât şi Nicodim sunt fii ai epocii lor, 
mai moderni decât s-ar părea la prima vedere. 

32 Astfel, Paisie e puS în ecuaţie culturală cu "Gogol", e comparat 
cu "Napoleon", e un "animator" duhovnicesc, călugării p~isieni pr~:
tică un "alpinism spirituar, iar mănăstirile lor sunt "uzme de spin
tualitate ce produc curentul electric al duhovniciei ortodo~e':. D~că 
însă compararea "paisienilor" cu "iezuiţii" rămâne o analogte IStoncă 
forţată asocierea (în 1991!) "stăreţismului", ca "dictatură asupra su
fletelo;", cu controlul ideologic al disciplinei de partid practicate de 
bolşevici, Lenin insp~rându-se din ... P~isie (~},_, i~r P~isie .apă.r~nd :a 
precursor a lui... Lemn (!), sfidează once logzca zstoncă ŞI spmtuala. 
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şi priorităţilor nu are neapărat şi o relevanţă hermeneutică 
nemijlocită. O interpretare autentică a "paisianismului" tre
buie să-şi asume exact şi inevitabil cadrul istoric şi orizon
tul spiritual imanent realităţii ce se vrea a fi înţeleasă. Or, 
în cazul lui Paisie, este limpede că stareţul n-a dorit să intre 
atât ,,în panteonul cultural al umanităţii", cât în Împărăţia 
lui Dumnezeu, că el nu era interesat atât de filiaţia sa naţi
onală cât de misterul înfierii sale şi a comunităţii sale în 
Dumnezeu, iar pentru el Filocalia nu era "o carte funda
mentală a culturii europene" ori naţionale ci, mai simplu, 
breviarul practic care arată "fiecărui om cum se poate cu
răţii, lumina şi desăvârşi". (Ceea ce nu înseamnă defel că 
experienţa sa ascetico-duhovnicească nu sesiza dinamica 
spirituală de profunzime a epocii. Dimpotrivă.) 

În faţ~ acestor interpretări reducţioniste (istoriste, cultu
raliste etc.) nu putem să nu reamintim o observaţie capitală 
a lui Nichifor Crainic. Formulată în 1935, ea îşi conservă 
intactă valoarea de avertisment hermeneutic: 

"E profund regretabil că istoricii noştri, care s-au ocupat 
de această epocă, fie ei laici, fie teologi, n-au observat 
mai îndeaproape esenţa însăşi a paisianismului. Această 
esenţă este eminamente mistică. Ea constă din ridicarea 
spiritului monallal de la nivelul obişnuit al psalmodiei la 
înălţimea sublimă a contemplaţiei. Duhul nou paisian se 
poate rezuma în două cuvinte: studiu şi contemplaţie. Nu 
în înţelesul de simplă satisfacţie a curiozităţii teologice, 
fie ea oricât de legitimă, ci de adâncă pregătire a intelec-

Pentru edificare reproducem întregul pasaj: .,Îu mod paradoxal, 
această formă de dictatură asupra sufletelor şi omniprezentă în viaţa 
de dincolo de hotarele mănăstirii mai trimite şi la «partidul de tip 
nou» al lui Lenin, atât de mult diferit de ceea ce erau partidele poli
tice europene la data întemeierii sale. Să nu fi rămas Lenin străin de 
modelul ce i se oferea în imediata apropiere, şi pentru care a fost 
nevoie doar de schimbarea crezului şi înlocuirea stareţilor prin revo
luţionari de profesie?" (D. ZAMFIRESCU, O carteft.mdamentală acul
turii europene, Ed. Roza Vânturilor, 1991, p. 4). 

tului pentru contemplaţie. Dacă ignorăm acest sâmbure 
de lumină al paisianismului, mişcarea nu rămâne decât 
cu o valoare cultural-teologică, cum a fost socotită până 
acum printr-un mod de a o înţelege cu totul periferic"aa. 

Nu ca sistem de organizare monastic, ci ca "predanie" 
duhovnicească vie a paternităţii spirituale şi a rugăciunii 
lui Iisus, "paisianismul" se întoarce în România în anii 
1944-1946 prin enigmatica figură a părintelui Ioan Kulîghin 
("cel străin"). Refugiat de Ia Valaamo, unul din ultimii 
purtători ai duhului Optinei, acesta aprinde la Antim fla
căra "Rugului Aprins"34 şi a "ecloziunii filocalice" româ
neşti din anii '50, ai cărei protagonişti vor fi martirizaţi 
între 1958-1965 în temniţele comuniste ale României de
jiste. Unuia dintre martorii privilegiati de Providenţă ai 
acestui "timp" unic al spiritualităţii ortodoxe româneşti 
contemporane, arhimandritului Andre Scrima, îi datorăm 
şi cele mai !ucide evaluări ale "paisianismului" emise vre
odată. Paisie "întrupează tipul părintelui dul10vnicesc pentru 
timpul său", pentru că "în centrul isihasmului paisian" nu 
stă altceva decât "paternitatea duhovnicească", "înfierea în 
Duhul" - în ultimă instanţă nimic altceva decât "actuali
zarea conştientă a teologiei Botezului": "Tradiţia isihastă a 
perpetuat fidel de-a lungul epocilor simţul viu al misterului 
relaţiei" intratrinitare dintre "Tatăl şi Fiul" care con
trastează, luminează şi rezolvă "relaţia stăpân-sclav, con
cept-cheie pentru reflecţia hegeliană" ca şi pentru practica 
revoluţionară a modernităţii. 

33 Cf. supra, nota 4, p. 146. 
34 Cf. "scrisoarea" părintelui Ioan şi mărturia esenţială a unui par

ticipant direct în cartea lui ANDRE SCRIMA, Timpul Rugului Aprins, 
Ed. Humanitas, Bucureşti, 1996. Cf. şi mărturia altui participant: 
arhimandritul RoMAN BRAGA (după ani lungi de temniţă, acmn egmneri' 
al unei mănăstiri ortodoxe în Michigan, SUA) în articolul 11Rligul 
Aprins", Lumină lină, nr. 2 (mai 1991), p. 117-128, reluat în volumul 
Pe drumul credinţei, HDM Press, 1995, p. 171-183 şi în cartea de 
interviuri cu Dinu Cruga, Trepte duhovniceşti, Ed. Arhiepiscopiei 
Alba Iuliei, 1998. 
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"În secolul XIX, această noţiune centrală a întregii tra
diţii duhovniceşti" - paternitatea spirituală - "devine 
miza unei crize a istoriei universale: prietenul stareţilor 
Optinei, Dostoievski, o proclamă cu putere: tipul omului 
revoltat, Smerdeakov, robul paricid e prezentat în con
trast cu învăţătura despre înfierea duhovnicească a lui 
Isaac Sirul. Există aici ca un război nevăzut (altă temă 
isihastă) asumat în punctul de plecare de stareţul Paisie 
şi de ucenicii săi, capătul său situându-se dincolo de 
percepţia noastră actuală"3s. 

Actualitatea "paisianismului" se explică astfel, dincolo de 
orice culturalism şi istorism reducţionist, prin raţiuni teo
logice şi spirituale ţinând de o economie de profunzime a 
deplas~rilor istorice ale mentalităţii moderne şi contem
porane. De aceea, "în ceasul sever al istoriei", monahismul 
românesc are "de recuperat în ansamblul său rânduiala, 
limpezimea şi vigoarea creatoare a epocii paisiene". 

Dispărut ca "aşezământ de obşte", "paisianismul" va 
supravieţui în România ca "predanie" duhovnicească, în 
stareţii de la Sihăstria36 de tipul părinţilor Paisie Olaru, 
Cleopa Tiie, ori Ioanichie Bălan (acesta din urmă recuperând 
şi dimensiunea culturală şi activismul misionar). Lichidat în 
Rusia, el va renaşte paradoxal în California, în jurul persona
lităţii harismatice a părintelui Seraphim Rose (1934-1982)37, 
care 1-a popularizat pe Cuviosul Paisie drept "omul din 

35 Arhim. A. SCRIMA, "Retlexions sur les rythmes et les fonctions 
de la tradition athonite", în Le mil/enaire du Mont Athos. 963-1963. Etudes et Melanges, Venezia-Chevetogne, II, 1963, p. 301-324, aici 
p. 321-323. 

36 Cf. arhim. !OANICHIEBĂLAN, Convorbiri duhovniceşti I-II (1984, 
1988) sau seria: Mari duhovnici de la Mănăstirea Sihăstria. 

" Cf. Blessed Paisius Velichkovsky, the man behind the Philokalia. His Life by Schemamonk Metrophanes [ = Platon], translated by 
Seraphim Rose, St. Paisius Abbey Press, Forestville CA, 1994; şi MoNK DAMASCENE CHRISTIANSEN, Not of this Wor/d. The Life and the 
Teaching of Fr. Seraphim Rose, Pathfinder to the Heart of Ancient Christianity, St. Herman of Alaska Brotberhood, Platina CA, 1056 p. 

spatele Filocaliei", şi a mănăstirilor Sfântul Herman din 
A]aska (Platina) şi.Sfântul Paisie Velicikovski (Forestville)38

• o inedită dar elocventă analogie occidentală contemporană 
a "paisianismului" o oferă actualmente în Italia comunita
tea monastică de Ia Bose din jurul părintelui Enzo Bianchi 
sau cea a Fraţilor Contemplativi ai lui Iisus de la Capriata 
d'Orba, animată de "paisianul" pr. Elia Citterio. Dacă ultimii 
- stimulaţi de contactul şi eforturile grupului "paisian" de 
Ia Bistriţa - au publicat în 1988 prima versiune într-o 
limbă modernă a Autobiografiei lui Paisie, Comunitatea 
de Ia Bose a găzduit, între 20 şi 23 septembrie 1995, primul 
colocviu internaţional dedicat "Sfântului Paisie Velicikovski 
şi mişcării sale spirituale". Organizat din iniţiativa Institu
tului de slavistică al Universităţii din Bergamo sub patro
najul Patriarhiei Moscovei, el a reunit mai cu seamă slavişti 
şi literaţi ocupându-se de aceea cu precădere de dimensiu
nea culturală a "paisianismului" şi de reverberaţiile lui în 
cultura rusă. În absenţa istoricilor români cunoscători ai 
fenomenului paisian, dimensiunea românească a paisia
nismului şi-a găsit un combativ apărător în persoana părin
telui Elia Citterio, cercetătoarea Valentina Pelin (Chişinău) 
aducând revelaţiile documentare privitoare la regăsirea ma
nuscriselor paisiene, considerate pierdute, de la Noul Neaniţ39. 

38 St. Paisius Abbey Press a publicat traducerea americană a Pa
tericului românesc (1980) al părintelui loANICHIE BĂLAN, după ce 
anterior publicase în traducere lucrarea de sinteză (1987) a mitropolitului 8ERAFIM JOANrĂ, Romania. Its Hesychast Tradition and Cu/ture. 

39 Cf. Paisij, lo starec. Atti del III Conuegno ecumenico interna
zionale di spiritualitd russa "Paisij VeliCkovsldj e il suo mouimento spirituale", Bose, 20-23 settembre 1995, a cura di Adalberto Mai
nardi, monaco di Bose, Edizioni Qiqajon, Comunitâ di Bose, 1997, 324 p., cu următoarele comunicări: N. Kauchtschischwilli, "Tradiţie religioasă şi solicitări iluministe în cultura rusă a secolului XVIIf' 
(p. 27); A.-E. Tachiaos, "Studiul şi traducerea scrierilor patristice în concepţia lui Paisie Velicikovski" (p. 45); E. Citterio, "Doctrina spirituală a stareţului Paisie: radiografia unei comunităţf' (p. 55); 
V. Kotelnikov, "Paisie Velicikovski şi mişcarea creatoare în tradiţia ascetică rusă" (p. 83); G. Prohorov, "Formarea conştiinţei naţionale 
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însă cu doar câteva excepţii notabile, şi aici aspectul du
hovnicesc şi teologic al "paisianismului" a fost menţionat 
doar tangenţial. 

Gândul ediţiei de faţă şi ideea de a studia posteritatea 
românească a "paisianismului" s-a născut la Bose (unde am 
fost invitat în ultima clipă) dintr-un explicabil sentiment 
de fascinaţie şi frustrare faţă de destinul vitreg textelor pai
siene şi de inadecvarea interpretărilor moderne. Paradoxal, 
la două secole de la mutarea la Domnul a stareţului Paisie, 
nu există încă o ediţie critică integrală slavonă-românească 
a corpusului paisian, toate discuţiile în jurul lui Paisie şi a 
"paisianismului" purtându-se încă pe o bază documentară 
insuficientă. În aşteptarea acestei ediţii critice, aflată încă 
în stadiul unui deziderat pios, obiectivul realizabil era acela 

ruse între Evul Mediu şi modernitate. Paisie Velicikovski şi traduce
rea corpusului dionisian" (p. 91); J. KobiSCanov, "Rădăcinile familiei 
lui Paisie Velicikovski" (p. 97); A. Okara, "Paisie Velicikovski şi 
G. Skovoroda" (p. 115); V. Pelin, "Manuscrisele stareţului Paisie 
Velicikovski din Biblioteca mănăstirii Neamţ" (p. 129); M. Sy8cikova, 
"Manuscrise paisiene în Biblioteca Academiei de Ştiinţe a Rusiei" 
(p. 137); G. Zjablicev, "0 operă isihastă a stareţului Paisie" (p. 149); 
A. Rigo, "Nicodim Aghioritul şi ediţia operelor lui Grigorie Palama" 
(p. 165); N. Lisovoj, "Două epoci, două Filocalii: Paisie Velicikovski şi 
Teofan Zăvorâtul" (p. 183); E. Verescaghin, "Principiile traducerii la 
Paisie Velicikovski şi şcoala lui. Exemplul traducerii Scării" (p. 217); 
D. Kenanov, "Schimonabul Spiridon, ucenic bulgar al lui Paisie Veli
cikovski" (p. 231); I.I. Ică jr, "Posteritatea românească a stareţului 
Paisie Velicikovski" (p. 245); apendice: traducerea italiană a celor 
două scrisori ale lui Paisie Velicikovski către Teodosie (p. 267-304). 

Pe 15 noiembrie 1994 a avnt loc la mănăstirea Neamţ un simpozion 
"Paisie de la Neamţ" cu ocazia bicentenarului săvârşirii sale, ale 
cărui acte au fost editate în volumul: Românii în. reînnoirea isihastă, 
Ed. Triuitas, Iaşi, 1997, 207 p.: î.P.S. Dauiel, "Cuvânt înainte" (p. 3) şi 
"Vocaţie şi destin filocalic la români" (p. 5); acad. V. Cândea, "Locul 
spiritualităţii româneşti în reînnoirea isihastă" (p. 17); N.A .. Ursu, 
"Şcoala de traducători români din obştea stareţului Paisie" (p. 39); 
V. Pelin, "Contribuţia cărturarilor români la traducerile şcolii pai
siene" (p. 83); E. Citterio, "Învăţătura spirituală a stareţului Paisie. 
Radiografia unei comuuităţi" (p. 121); P. Mihail, "Obştea mănăstirii ar 
Neamţ şi Secu în anul1837'' (p. 148-197). 

8o 

de a restitui într-o versiune românească modernă, redac-
, tată în formă ştiinţifică, urmărind însă şi edificarea inte
rioară, principalele documente biografice ce ne permit 
reconstituirea imaginii exacte a stareţului Paisie, a operei 
şi mesajului său spiritual4°, 

Prin amabilitatea deosebită a părintelui Elia Citterio 
(căruia îi exprim şi pe această cale întreaga recunoştinţă 
pentru asistenţă şi încurajare) am obţinut alături de alte 
materiale şi o fotocopie a dactilogramei primei traduceri 
moderne a Autobiografiei lui Paisie realizată în limba ro
mână la mijlocul anilor '8o de către regreta ta slavistă de la· 
Universitatea din Bucureşti, dr. Elena Linţa, rămasă însă 
până acum inedită. Am confruntat atent rând de rând 
această versiune, cu reale calităţi literare şi o remarcabilă 
fluenţă, cu textul slavon original editat în 1986 de profe
sorul A.-E. Tachiaos. În mai multe rânduri, beneficiind şi 
de sugestiile versiunilor italiană (E. Citterio) şi americană 
(J. Featherstone), am limpezit unele pasaje obscure, mai cu 
seamă în ce priveşte redarea exactă a terminologiei ascetice 
şi bisericeşti, nefamiliare totuşi filologului (a se reţine pro
cedura de revizie a textului slavon al Filoca/iei de către mi
tropolitul Gavriil Petrov). Pe alocuri intervenţiile au fost mai 
apăsate, dar credem că la o revizuire atentă ele ar fi fost 
operate de însăşi autoarea traducerii. Restituindu-i versi
unea într-o formă "diortosită", am făcut -o cu convingerea 

4° Cercetătoarea Valentina Pelin (Chişinău), cea mai bună cunos
cătoare a tradiţiei manuscrise a operelor paisiene şi cea care a reuşit 
să identifice în fondul de manuscrise ale mănăstirii Noul Neamţ 
reperat la Arhivele Statului din Chişinău originalele slavone (consi
derate pierdute) ale scrisorilor stareţului Paisie, a oferit o excelentă 
ediţie românească a scrisorilor paisiene (18 + 16 piese aute.ntice) în 
două volume remarcabile pre- şi postfaţate de acad. Virgil Cândea: 
SFANTur. P AISIE DE LA NEAMŢ, Cuvinte şi scrisori duhovniceşti, voi. I-II, 
Ed. "Tipografiei Centrale", Chişinău, 1998-1999, 216 + 278 p. Pentru 
prima dată cititorul român are, după două secole, accesul la toate 
scrierile stareţului Paisie în integralitatea lor şi şansa de a-şi forma o 
opinie exactă despre acestea. 
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unui act de pietate şi reverenţă faţă de remarcabila slavistă 
şi cu o admiraţie crescândă pentru calitatea deosebită a 
rezultatului confnllltării sale cu un text adeseori dificil. 

Traducerea "vieţii" lui Mitrofan am făcut-o pe baza ori
ginalului slavon editat şi el în 1986 de profesorul Tacbiaos, 
sugestii utile venindu-ne şi din partea versiunii americane 
a lui Featherstone (1989). Pentru a oferi o imagine inte
grală a "vieţii" stareţului Paisie, am apelat la o soluţie "si
noptică", inserând în italice la locurile potrivite acele pasaje 
din "vieţile" lui Isaac, Grigorie şi Platon care întregesc rela
tarea lui Mitrofan. Notele nesemnate la textulAutobiogra
fiei aparţin traducătorului italian (pr. Elia Citterio), cele 
preluate de la traducătorul american sunt semnate ca atare, 
iar cele ale mele sunt marcate ca "note ale editorului". 

În intervalul scurs de la prima ediţie (1996) reluarea 
întregii documentaţii accesibile şi progresul realizat în pu
blicarea biografiilor şi scrierilor paisiene ne-au permis să 
lărgim considerabil cadrul acestei ediţii cuprinzând în ea, 
pe lângă "dosarul" central alcătuit din ,,Autobiografia" stare
ţului Paisie şi "Viaţa" sa scrisă de Mitrofan Scbimonahul (1), 
alte cinci "dosare" incluzând: "Vieţile" româneşti mai mici 
ale stareţului Paisie scrise de Vitalie monahul şi Grigorie 
Dascălul (II); o "cronică" a sfârşitului pământesc şi îngro
pării stareţului Paisie cuprinzând trei "cuvinte" ocazionale 
ale lui Isaac Dascălul, precum şi versurile din "tânguirea" 
la mormântul stareţului scrisă de ieroschimonahul Ioan 
Diakovski (III); "slujba" Cuviosului Paisie alcătuită îndată 
după adormirea stareţului de acelaşi ieroschimonah Ioan 
Diakovski (IV); textele "aşezămintelor" comunităţii paisie
ne de la Dragomirna (1763) şi Secu (1778), alături de "aşe
zământul" vechi al Dragomirnei redactat de mitropolitul 
Atanasie Crimca în soborul din 1626 şi "aşezământul" pentru 
mănăstirile Neamţ şi Secu din 1843, o încercare de a adapta 
aşezământul paisian la regimul juridic al unui stat de tip 

. modern (V); şi, în fine, trei texte din 1858, observaţii pe 
marginea unei ,jalbe", o adresă oficială şi finalul unui 
raport de anchetă, care reflectă criza comunităţii paisiene 
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şi neputinţa ei de adaptare la exigenţele noului stat şi ale 
epocii moderne înainte de secularizarea din 1859 (VI). 

Parcurgând textele antologate în aceste "dosare", cititorul 
atent poate urmări două procese asupra cărora va putea 
reflecta: 

1) modul în care viaţa stareţului Paisie se fixează şi stilizea
ză, devenind din autobiografie hagiografie, din autoportre
tul unui om modern sensibil şi delicat, cu calităţi şi limite 
personale, dar şi cu limitaţiile culturale şi confesionale ale 
epocii sale, icoana hagiografică tipizată, esenţializată, dar şi 
schematizată, a unui sfânt isihast canonic de tip bizantin; 

2) modul de structurare şi de destructurare al comuni
tăţii paisiene, extazul şi agonia, constituirea şi colapsul unei 
obşti monahale hipertrofiate numeric prin trecerea de la 
rigoarea ascetică şi verticalitatea duhovnicească a începu
turilor de la Dragomirna unde "viaţa nu era petrecere şi 
trândăvie cucernică"41, la autodizolvarea ascetică şi spiri
tuală sub presiunea imenselor averi, la falimentul apostolic 
şi imobilism, la "deplina decadenţă intelectuală şi econo
mică", la conflict cu societatea şi statul, în cele din urmă la 
inadecvarea cu "spiritul veacului", care toate au condam
nat în zorii modernităţii experil):lentul comunitar paisian 
moldovean la declin şi irelevanţă. 

O lecţie inconfortabilă la care monahismul românesc de 
după decembrie 1989 va fi obligat să mediteze dacă va voi 
să-şi salveze identitatea spirituală. Debusolat de impactul 
cu societatea secularizată de tip postmodern, acesta cultivă 
în prag de nou mileniu o panică alarmistă de tipul "cetăţii 
asediate" şi o atitudine negativă de tip "apocaliptic" faţă de 
lume percepută ca aflată sub dominaţia răului şi a forţelor 
demonice. Reacţia la acest fenomen pare a fi dublă şi am
bele atitudini stau sub semnul inadecvării şi al unui anar
hism ancestral individualist, regresiv şi asocia!, ceea ce se 
manifestă în absenţa unor comunităţi vii şi viabile, inte
grate spiritual şi deschise apostolic. Înregistrăm astfel, pe 
de o parte, în plan material, o frenezie a construcţiilor, a 

41 Cf. N. IORGA, supra, n. 20, p. 42. 
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recuperării şi valorificării proprietăţilor, o fugă prost mas
cată după bani, confort şi alte resurse; iar,_ pe de altă parte, 
în plan spiritual, refugiul ideologic în cult1~area un?I ort.o
doxism nostalgic, regresiv şi identitar, de tip ~onfeswnah~t 
şi fundamentalist, de imitaţie slavă ori athomt~, ca~e ve?•= 
culează crispat şi repetitiv clişee polemice facile ŞI cultiva 
spasmodic psihoze antimoderne, lozinc! ~nti~cume~ic~ şi 
poncifuri antiintelectualiste. Stareţul Pmsi~ aJun_g~ s~ aibă 
şi el în astfel de medii soarta tuturor Sfinţilor Pan~ţ1 evo~ 
caţi şi invocaţiabuziv, detaşaţi de contextul epocu lor. ŞI 
răstălmăciţi printr-o "canonizare" arbitr~r~ şi anacrom~ 
nu a exemplului unei căutări spirituale ŞI mtelectuale vu, 
ci a limitelor culturale şi confesionale ale timpului lor şi 
care devin astfel limite ale Tradiţiei ortodoxe în genere (ca 
în cazul unui Seraphim Rose, de exemplu). Totul se petrece 
pe fondul obscurantist ~1 absenţei .tot~l.e în măn~st!ri a 
oricărui program formativ cultural ŞI spmtual de as1mii~~e 
inteligentă a izvoarelor vii ale tradiţiei, altul decât re~etlţi~ 
mecanică şi impersonală a unor simple formule de hmbaJ 
şi forme de comportament stereotipe. 

Pentru a fi cu adevărat instructivă şi formativă, lectura 
acestor multiple "dosare" _paisiene va trebui, cred, obliga
toriu, să plece şi să revină la piesele lui matrice fundamen
tale: Autobiografia şi Aşezămintele paisiene. Dacă_ ~:este~ 
din urmă ne relevă resorturile ultime ale construirii une1 
comunităţi spirituale viabile - sărăcia, ~u~~a, rugăci~n~a 
neîncetată şi studiul Părinţilor -, cea dmtai ne dezvălme 
secretele ultime ale realizării de sine spirituale autentice a 
stareţului Paisie - smerenia delicată şi lectura neîncetată. 
Sau, în cuvintele tânănllui Paisie, pe când era încă la Athos, 
în finalul primei sale scrieri, "apologia" sa din 1757 către 
stareţul Atanasie Moldoveanul: 

,,Am voit a-ţi pomeni ţie, părinte, de multe lucruri trebu
incioase, însă mai vârtos decât de toate, te rog de aceasta, 
ca să laşi în deşarta şi goala aceasta gândire de a nu citi 
cărţi. Că vezi în ce groapă a pierzării ai ~ăzut, îm~re?nă 
şi cu ucenicii tăi, în urmarea cea împotriva Sfintei B1se-

rici, pentru aceea că nu citeşti cărţile cu băgare de seamă. 
Că eu viaţa voastră o laud, nevoinţele voastre le fericesc 
şi mă folosesc de petrecerea voastră. Însă această nevo
inţă a voastră trebuie să fie cu minte, trebuie şi socoteală, 
ca să nu fie deşartă.toată munca voastră, ci şi viaţa voastră 
şi urmarea voastră să fie toată după sfintele scripturi. Că 
dacă urmarea voastră nu va fi după sfintele scripturi, 
atunci spre nici un folos nu vă va fi vouă toată munca şi 
nevoinţa vieţii voastre. Au nu ştiţi că urmarea dreaptă 
după sfintele scripturi este cap? Iar dacă capul va fi tăiat, 
ce folos de trup? Adică, dacă urmarea va fi potrivnică 
Sfintei Biserici şi sfintelor scripturi, ce folos va fi de multa 
nevoinţă? Că măcar şi pe morţi de va învia, unul ca acesta 
nu se va mântui. [ ... ] 

Şi să nu-mi grăieşti mie, părinte, că una sau două cărţi 
sunt de ajuns pentru citirea spre îndreptarea sufletească. 
Că şi albina face miere adunând dulceaţă nu nmnai dintru 
una sau două, ci din multe florişoare. Aşijderea şi cel ce 
citeşte cărţile Sfinţilor Părinţi, din una se îndreptează a 
urma drept sfânta credinţă, din alta pustnicia şi din alta 
ascultarea. Şi vorbind pe scurt, din învăţăturile multor 
Sfinţi Părinţi se îndreptează omul către viaţa Evanghe
liei. Şi pentru rugăciunile sfinţilor acelora ce cu Duhul 
Sfânt au făcut cărţile, scapă şi din urmarea cea rătăcită 
şi potrivnică Sfintei Biserici şi se îndreaptă în calea mân
tuirii, scăpând cu bun darul lui Hristos de mult împleti
tele vicleşuguri ale diavolului. 

Iată, părinte, după puterea sfintelor scripturi aduc îna
intea ta sfatiii meu pentru citirea cărţilor. Dacă vei vrea a-1 
primi, bine vei face. Dar dacă nu vei vrea, tu ştii că nu sunt 
eu învăţătorii~ tău. Nevoia m-a silit a te sfătui pe tine aceasta, 
pentru că socotesc că nu este altă pricină a alunecării 
voastre decât nebăgarea de seamă la citirea cărţilor"42• 

diac. Ioan I. Icăjr 

42 SFÂNTUL PAISIE DE LA NEAMT, Cuvinte şi scrisori duhovniceşti, 
voi. II, p. 81-82. 

ss 



1 

,/ 
1 

r: 
1 

li 
1 

1 

Odiseea editării scrierilor paisiene 

Încheind în 2009 un ciclu de aproape o jumătate de se
col de preocupări dedicate studiului vieţii şi activităţii sta
reţului Paisie Velicikovski (1722-1794) - ciclu deschis în 
1964 prin publicarea la Tesalonic a unei teze de doctorat 
despre "Paisie Velicikovski şi şcoala lui ascetico-filologică" 
- reputatul slavist şi istoric grec, profesor onorar al Facul
tăţii de Teologie din Tesalonic, Antonios-Emilios Tachiaos 
(n. 1931) publica tot aici un elegant volum cuprinzând, pre
cedată de un substanţial studiu introductiv şi întregită de 
o amplă bibliografie, traducerea neogreacă a principalelor 
izvoare biografice privitoare la viaţa stareţului ucrainean 
canonizat în 1988 de Sinodul Bisericii Ortodoxe Ruse'. 

În 2010, Editura Doxologia a Mitropoliei Moldovei şi 
Bucovinei retipărea la Iaşi cele două volume care cuprind 
sub titlul oarecum anost "Cuvinte şi scrisori duhovniceşti" 
editarea în limba română a aproape întregului corpus al 
scrierilor sfântului stareţ Paisie de la Neamţ2• Realizate de 

' ANTONIOS-AIMILIOS TACHIAOS, Ho hosios Paisios Velitskophski 
(1722-1794). Biographikes peges, University Studio Press, Tessalo
nild, 2009, 301 p. Volumul conţine versiunea neogreacă a Autobio
grafiei (p. 61-174), a Vieţii scrise de Mitrofan (p. 183-266) şi a rela
tării despre căutarea şi traducerea textelor de către Paisie a textelor 
filocalice din a doua sa scrisoare către arhimandritul Teodosie Maslov 
(p. 269-281), studiu introductiv, p. 17-57, bibliografie, p. 285-301. 

2 SFÂNTUL PAISIE DE LA NEAMŢ, Cuvinte şi scrisori duhovniceşti, 
ediţia II, Editura Doxologia (colecţia "Călăuze duhovniceşti"), Iaşi, 
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una din cele mai bune cunoscătoare ale moştenirii literare 
a fenomenului paisian care a fost regretata cercetătoare din 
Republica Moldova Valentina Pelin, prematur decedată în 
iulie 2006, cele două volume apăruseră într-o primă ediţie 
cu un deceniu în urmă la Chişinău3. Ele se adăugau fericit 
volumului apărut în 1996 Ia Sibiu (reeditat cu completări în 
2002) cuprinzând ,,Auto biografia şi Vieţile unui stareţ"4, şi 
al cărui scop era să restituie în limba română aproape inte
gralitatea textelor şi documentelor privitoare Ia parcursul 
duhovnicesc, biografic şi cultural al marelui stareţ aflat la 
originile decisivei înnoiri în duh filocalic a monabismului 
şi teologiei ortodoxe din epoca modernă şi contemporană. 

Ediţii similare care să înmănuncheze însă în originalul 
slavon şi românesc toate scrierile şi textele autobiografice 
şi biografice, care alcătuiesc oglinda ,fenomenului paisian", 
lipsesc încă. Faptul pare greu de înţeles şi de explicat, efor
turi notabile în acest sens nelipsind atât în secolul XIX, cât 
şi în secolul xxs. 

În contextul dificultăţilor şi tensiunilor interne apărute în 
interiorul dublei obşti slavo-române de la Neamţ pe fondul 

2010, 2 voi.: voi. I, 239 p., 18 texte selectate şi traduse In limba ro
mână de Va!entina Pelin (notă asupra ediţiei, p. 14-18), cu o prefaţă de Virgil Cândea (p. 7-13) şi voi. II, 350 p., 20 texte publicate după traduceri vechi revăzute, cu note şi comentarii de Valentina Pelin (notă 
asupra ediţiei, p. 7-23) şi postfaţă de Virgil Cândea (p. 345-348). 

3 SFÂNTUL PAISIE DE LA NEAMŢ, Cuvinte şi scrisori duhovniceşti, Ed. Tipografia Centrală, Chişinău, voi. I, 1998, 216 p şi voi. II, 1999, 
278p. 

4 CUVIOSUL P AISIE DE LA NEAMŢ VELICIKOVSKI, Autobiogrqfia şi Vie
ţile unui stareţ, ed.lngrijită şi prezentată de diac. Ioan I. Icăjr, studiu 
introductiv Elia Citterio, Ed. Deisis, Sibiu, 1996, 304 p.; ed. a II-a 
revăzută şi adăugită, urmată de Aşezăminte şi alte texte, Ed. Deisis, 
Sibiu, 2002,524 p.; ed. a III-a adăugită, volumul de faţă. 

s O excelentă sinteză, în teza de doctorat, nepublicată încă, a lui 
ADALBERTO MAINARDI, "La corrispondenza dello starec Paisij Velickovskij: 1722-1794", Universitâ di Torino, 2002, 191 p., cap. I: ,,Lo status quaestionis", p. 16-39. Mulţumesc aici fratelui Adalberto, monah la Bose, pentru a-mi pus la dispoziţie textul inedit al importantei sale cercetări. 
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ocupaţiilor ruseşti ale Moldovei în anii 1787-1792, 18.o6-: 
1812 (soldat cu ruperea Basarabiei şi anexarea ei Impenulm 
ţarist), 1829-1834 şi 1853-1854, a protectoratului rusesc 
până în 1856 şi a secularizărilor de după 1859, la Neamţ a 
putut vedea lumina tiparului în româneşte î~tr-o antologie 
patristică publicată în 1817 (,,Adunarea cuvmtelor despr~ 
ascultare") o singură scrisoare pe această temă a stareţulUI 
Paisie către preotul Dimitri din Poltava şi scurta sa "Viaţă" 
scrisă de ierodiaconul (viitor mitropolit al Ţării Româneşti) 
Grigorie Dascălul. Douăzeci de ani mai târziu apărea la 
Neamţ, atât în slavoneşte, cât şi în româneşte, "Viaţa" sta
reţului scrisă de schimonabul Platon. Această "Viaţă" (fără 
numelui autorului însă) împreună cu cinci scrisori paisie
ne şi predosloviile stareţului Vasile de la Poiana Mărului a 
fost publicată anonim la Moscova în 1847 într-un volum 
slavon (reeditat în 1892 şi 1906) cu care îşi inaugura acti
vitatea editorială faimoasa sihăstrie paisiană de la Optina. 
Aceasta era tot ceea ce s-a publicat despre şi de stareţul 
Paisie în România şi în Rusia în cursul secolului XIX. 

Criza produsă de măsurile de secularizare şi modernizare 
în ritm rapid luate de domnitorul Alexandru Ioan Cuza 
după Unirea Principatelor Române în ianuarie 1859 a con~ 
dus Ia părăsirea mănăstirii Neamţ de un grup de monahi 
moldoveni tradiţionalişti, care în 1861 au trecut Prutul în 
Basarabia aflată în componenţa Imperiului ţarist, stabi
lindu-se pe moşia de la Chiţcani din dreapta Nistrului. Cu 
aprobarea autorităţilor ruse de Ia Sankt Petersburg aceştia 
au înfiinţat aici mănăstirea Noul Neamţ6 cu scopul explicit 

• Cf. GURII GRosu [1877-1943], Istoria Novo-Neameţkago SviatoVoznesenskago monastiria, Chişinău, 1911 (monah basarabean, Gurie 
Grosu a fost Intre 1928-1936 mitropolit al Basarabiei româneşti) şi 
ARsENI STADNIŢKI [1862-1936], Arhimandrit Andronik igumen NovoNeameţkago monastiria, Chişinău, 1894, ed. II, 1985 (erudit monah basarabean, ajuns rector al Academie duhovniceşti din Moscova, episcop din 1899, arhiepiscop de Novgorod din 1910, Arseni Stadniţki a fost unul dintre cei trei candidaţi propuşi In 1917 pentru alegerea ca patriarh al Rusiei; arestat in repetate rânduri de bolşevici, din 1933 
a fost mitropolit de Taşkent). 
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de a promova opera şi duhul stareţului Paisie şi ca răspuns 
ortodox la măsurile de secularizare ale lui Cuza (mănăsti
rea va funcţiona până în 1959, când a fost închisă de auto
rităţile sovietice, fiind redeschisă în 1992). 

Cu acel prilej au trecut Prutul şi au ajuns la Chiţcani 
două valize cu inestimabile manuscrise şi cărţi scoase din 
biblioteca de la Neamţ de bibliotecarul Andronic Popovici 
(1820-1893), cel care va deveni sufletul paisian al mănăs
tirii de la Noul Neamţ7. Între manuscrisele luate de la 
Neamţ de Andronic se afla şi cea mai completă culegere de 
scrieri ale stareţului Paisie în slavonă copiate la sfârşitul 
secolului XVIII de secretarul acestuia, schimonahul Platon 
(autorul "Vieţii" stareţului tipărită în 1836). Manuscrisul 
grupa 14 scrisori şi tratate, printre care Aşezământul de la 
Dragomirna (1763), cele două scrisori către Dimitrie preotul, 
cele două către arhimandritul Teodosie, cea către Maria 
Protasova, cea către Nichifor Teotokis, cea către pustnicii 
de la Vorona; la care se adăugau cele două ample apologii 
ale rugăciunii isihaste- "sulul" în şase capitole din 1773 şi 
replica la calomniile monahului Teopempt din 1793 -,dar 
şi severa critică a uniaţiei dintr-o scrisoare către preotul 
Ioan, precum şi două extinse tratate polemice împotriva 
rascolnicilor (scrise de Paisie în 1794 cu doar câteva luni 
înainte de mutarea sa la Domnul). 

În 1867 monahii de la Noul Neamţ au încercat să publice 
acest manuscris sub titlul "Operele [Socinenie] stareţului 

7 Pe 25 noiembrie 1862 un violent incendiu a mistuit biblioteca 
medievală a mănăstirii Neamţ, dar el nu a afectat masa mare a ma
nuscrisele paisiene rămase în mănăstire după "transferul" clandestin 
peste Nistru al celor mai importante dintre ele, dat fiind că din 1809 
toate acestea se aflau depuse într-un local special rezervat anume 
bibliotecii stareţului Paisie. La sfârşitul secolului XIX Iaţimirski va 
g_ăsi aici şi v~ inventaria nu mai puţin de 245 de manuscrise pai
Siene, 36 copiate de stareţul însuşi. Cu excepţia a 4 care au ajuns Ia 
Noul Neamţ şi 5 la Academia Română, toate au rămas în biblioteca 
de la Neamţ, unde au fost identificate la începutul anilor '90 ai seco
lului XX prin recotările succesive de către Valentina Pelin. 
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Paisie Velicikovski", dar n-au primit avizul cenzurii biseri
ceşti de la Sankt Petersburg. În 1869 aceasta a avizat că, în 
forma ei actuală, culegerea nu poate fi dată la tipar, în ciuda 
caracterului ei patristic, din cauza "polemicii virulente" şi 
judecăţilor tranşante şi stigmatizatoare la adresa rascolni
cilor, armenilor şi uniţilor. O nouă examinare în 1886 a 
dus la aprobarea publicării manuscrisului, dar din motive 
necunoscute ea nu a mai avut loc8• 

Între timp monahii de la Noul Neamţ îşi continuau în 
felul lor eforturile de cultivare şi perpetuare a memoriei 
stareţului Paisie şi a experienţei unice a comunităţii pai
siene. Paisie va fi astfel personajul central al vastei Istorii 
a sfintelor mănăstiri Neamţul şi Secu/ compilate între 
1870-1880 la Noul Neamţ în zece masive volume de acelaşi 
neobosit dul10vnic Andronic Popovici. Deşi pregătite pentru 
tipar, nici ele n-au reuşit să fie publicate. Cărţile III, IV şi V 
dedicate integral vieţii şi activităţii stareţului Paisie inse
rează în ele şi textul slavon sau/şi românesc al majorităţii 
scrisorilor şi scrierilor acestuia (n în cartea IV, 12 în car
tea V, 5 dintre ele neputând fi identificate altundeva). În 
liniştea mănăstirii sale de lângă Nistru ieroschimonahul 
Andronic realiza aşadar în deceniul al optulea al secolului XIX 
cea mai bogată colecţie manuscrisă a scrierilor paisiene. 
După mutarea în 1893 la Domnul a realizatorului ei ea a 
rămas însă necunoscută în depozitul bibliotecii Noului 
Neamţ. Catalogul acesteia întocmit în 1884 de Andronic 

s Cf. MAINARDI, op. cit., p. 112 (şi 33), care citează teza de doctorat 
din 1958 a ieromonahului Leonid Poliakov. La începutul anilor '70 
ai secolului XIX stareţul Timotei de la Neamţ (susţinut de învăţatul 
episcop al Romanului Melchisedec Ştefănescu) a proiectat publi
carea în traducere românească a tuturor scrierilor stareţului Paisie, 
dar n-a reuşit să tipărească decât scrisoarea din 1779 despre mutarea 
obştii paisiene la Neamţ in traducerea ieroschimonahului Chiriac 
duhovnicul apărută într-o broşură de 24 de pagini tipărită la Neamţ 
în 1872 şi republicată de diac. praf. Ioan !van în anexă la ediţia Vieţii 
cuviosului Paisie de la Neamţ după manuscrisul154 din biblioteca 
mănăstirii Neamţ, Ed. Trinitas, Iaşi 1997, p. 100-111. 
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fâ"Şit1ll secolului XIX a fost puţin favorabil şi pentru 
rbiiBWJte1oa lavrei vechiului Neamţ, al cărei bogat fond de ma-
nuscrise slavo-române se dispersează acum: o parte însem
nată intră în 1900 în colecţia de manuscrise a Bibliotecii 
Academiei, în timp ce câteva zeci de manuscrise paisiene 
ajung în Biblioteca Academiei Imperiale din Sankt Peter
sburg sustrase fiind de învăţatul filolog basarabean Alexan
dru Iaţimirski (1873-1925) ajuns profesor la universitatea 
?e aici. În 1905 acesta publica în capitala Imperiului ţarilor 
mtr-o monumentală monografie (965 p.) o indispensabilă 
investigaţie privitoare la manuscrisele slavone şi ruseşti din 
bibliotecile româneşti. Un loc important îl ocupă aici manus
crisele şcolii paisiene. Tot aici Iaţimirski anunţa existenţa 
într-un manuscris ajuns la Petersburg a "autobiografiei" 
stareţului Paisie (din care şi edita un amplu fragment)9. 
. Plecând de la ediţia Optina din 1847 (reed. 1892) şi refe

rmţele date de Iaţimirski, preotul rus Serghi Cetverikov 
(1867-1947) a început în 1913, la îndemnul episcopului-vicar 
de Poltava, cercetările în vederea unei monografii privitoare 
la stareţul moldovean Paisie aflat la originea (cum scria 
încă Dostoievski în romanul său Fraţii Karamazov, 1881) 
importantului fenomen duhovnicesc al "stăreţismului" rus 
ilustrat de "stareţii" de la sihăstria Optina10• În anii dinainte 
de izbucnirea revoluţiei bolşevice pr. Cetverikov a reuşit să 
consulte şi conspecteze manuscrisele paisiene din toate bi
bliotecile aflate pe teritoriul Imperiului ţarist: cea a Acade
miei Imperiale din Petersburg, cea Sinodală din Moscova, 
cea a sihăstriei Optina şi cea a mănăstirii Noul Neamţ. între-

• A. lAŢIMIRSKI, Slavianskie i T'Uskie 1'11kopisi 1'11mînskih bibliotek, 
Skt. Petersburg, 1905, p. 515-583. Fragmentele din Autobiografie de 
la P· 516-527 au fost traduse în româneşte de Ştefan Berechet în 
broşura Autobiografia stareţului Paisie Velicicovschi, Iaşi, 1918, 
VII+ 29 p. 

10 Despre care a publicat monografia Optina pustfn istoriceski 
ocerk i licinîia vospomonania, YMCA Press, Paris, 1926, '184 p. 
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ruptă de cel de-al doilea război mondial, redactarea lucrării 
a fost reluată de pr. Cetverikov (aflat din 1921 în Iugosla
via) abia după o lungă şedere în România. Cu acest prilej ~ 
revenit în biblioteca de la Noul Neamţ, dar a cercetat ŞI 
manuscrisele din bibliotecile mănăstirilor Neamţ şi Secu. 
Staret al mănăstirii Neamţ în acei ani (1924-1935) era 
episcopul Nicodim Munteanu (1864-1948), cu studii la Ki
ev în Rusia prerevoluţionară, viitor mitropolit al Moldovei 
(1935-1939) şi patriarh al României (1939-1948). Entuzias
mat de lucrarea protoiereului Serghi Cetverikov, episcopul 
Nicodim a tradus-o integral în româneşte11 publicând-o în 
tipografia mănăstirii Neamţ în 1933 cu titlul Paisie stareţul 
mânăstirii Neamţului din Moldova. Viaţa, învăţătura şi 
influenţa lui asupra Bisericii Ortodoxe; o a doua ediţie a 
apărut în 1943. Un merit principal şi totodată noutatea 
cărţii veneau de la rezumatele şi lungile fragmente date 
din 13 scrieri ale stareţului Paisie în majoritatea lor inedite 
(Cetverikov îşi începe cartea cu inventarul a nu mai puţin 
de 89 de manuscrise consultate)12• Pentru prima dată citi
torul modern lua act de anvergura exactă a dimensiunilor 
operei stareţul\li Paisie. Deşi nu era o lucrare ştiinţifică pro-

n Textul rus original, publicat parţial în două fascicule apărute în 
1938 la Petseri în Estonia, a fost editat integral abia în 1976: Mol
davski stareţ Paisii Velicikovski: ego }izn, ucenie i vlianie na pravo
slavnoe monaşestvo, YMCA Press, Paris, 1976, 307 P· 

" S. CETFERICOV, Paisie stareţul mânăstirii Neamţului din Mol
dova. Viaţa, învăţătura şi influenţa lui asupra Bisericii Ortodoxe, 
ed. II, 1943 (pe copertă; pe pagina de titlu, 1940): p. 136-149, pole
mica lui Paisie la Athos c,:u Atanasie Moldoveanul; p. 150-178, 
scrisoarea din 1786 către preotul Dimitrie; p. 160-165, cea către 
Teodosie de la Sofroniev; p. 178-187, regolamentnl de la Dragomirna; 
p. 229-256, "sulul" despre rugăciunea minţii; p. 301-~o~, scrisoar~a 
către Sofronie de la Robaia; p. 303, cea către Dorote1 ŞI Gherontie; 
p. 304-307, către Maria Protasova: p. 307-308, răspunsul către Teo
pempt; p. 309-310, scrisoarea către părinţii de la Poiana Mărului; 
p. 311-312, a doua scrisoare către preotul Dimitrie; p. 313-314, cea 
către preotul Ioan contra uniaţiei; şi p. 315-341, ampla combatere 
din 1794 a rascolnicismului. 
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~m~~pil:J"Qiikd!egrat>ă una de popularizare superioară, 
fii~~~~:::~::~:~:,i Cetverikov a rămas pentru decenii lu-;lj fiind semnalată în Occident îndată de 

[ap,ariiţia· versiunii sale române13 
• 

""·După sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial studierea 
moştenirii literare paisiene s-a putut rei ua şi în URSS. În 
condiţiile climatului de destindere de după moartea lui Stalin 
ieromonahul Leonid Poliakov (1913-1990)- din 1959 epis
cop, iar din 1966 până la moarte arhiepiscop de Riga şi 
Letonia - a prezentat în 1958 la Academia duhovnicească 
din Leningrad o monumentală teză de doctorat (magistru, 
în sistemul academic rus) şi care, dacă ar fi fost publicată, 
ar fi accelerat cu o jumătate de secol accesul la scrierile 
sfântului stareţ. Conservată în biblioteca Academiei teolo
gice din Petersburg la nr. inv. 125/36, disertaţia ieromona
hului Leonid poartă titlul "Shimarhimandrit Paisii Velicikovski 
i ego literaturnaia deiatelnost [Schimarhimandritul Paisie 
Velicikovski şi activitatea lui literară]" şi are două volume: 
unul expozitiv, celălalt adunând toate scrierile inedite ale 
lui Paisie cunoscute până atunci14. Conţinutul lucrării, ră
mase din nefericire inedită până astăzi, a fost făcut cunos
cut însă prompt de autor sub forma unui articol cu un titlu 
asemănător publicat în URSS1s şi a unui amplu studiu publi
cat în 1973 în Occident'6. De aici se poate vedea că ieromo
nahul rus a consultat direct manuscrisele paisiene aflate în 
bibliotecile din Leningrad, cât mai ales cele din biblioteca 

13 M. SCHWARZ, "Un reformateur du monachisme orthodoxe au 
XVIII• siecle",Irenikon 11 (1934), nr. 6, p. 561-572. 

'4 Cf. MA!NARDI, op. cit., p. 19 şi nota 16. 
15 LEONID POUAKOV, "Literaturnoe nasledstvo Paisia Velicikvskogo 

[Moştenirea literară a lui Paisie V elicikovski]", Jurnal Moskovskoi 
Patriarhii, nr. 4/1957, p. 57-61. 

16 LEONID POLIAKOV, ,,Literaturnaia deliatelnost shimarhimandrita 
Paisia Velicikovskogo k 250 letiu so dnia rojdenia [Activitatea literară 
a schimarhimandritului Paisie Velicikovski la 250 de ani de la naşte
rea sa]", Messager de l'Exarchat du Patriarche Russe en Europe Oc
r:identale 21 (1973), nr. 81-82, p. 69-104 şi nr. 83-84, p. 203-237. 
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Noului Neamţ intrată în 1940 ca fondul 2119 în compo
nenţa Arhivelor Statului din Chişinău. Pe baza lor el a sta
bilit prima listă ştiinţifică a scrierilor stareţului Paisie (27 de 
titluri) şi a transcris textul slavon al celor inedite plecând 
de la cărţile III, IV şi V ale Istoriei duhovnicului Andronic 
ajunse aici. 

Dificultatea accesului la bibliotecile din URSS a grevat 
pentru alte câteva decenii asupra studiilor paisiene întârzi
ind accesul la textele paisiene inedite. Situaţia se reflectă 
în studiile şi contribuţiile ale slavistului grec din Tesalonic, 
Antonios-Emilios Taciliaos (n. 1931), care a iniţiat în stu
diile paisiene în Europa. Plecând de la informaţiile oferite 
de Iaţimirski, pe baza restrânsă a materialelor accesibile 
la Athos şi a unui microfilm al "autobiografiei" stareţului 
Paisie obţinut de la Leningrad, tânărul slavist grec susţinea 
şi publica în 1964la Tesalonic ca teză de doctorat o scurtă, 
dar deschizătoare de drumuri, investigaţie privitoare la 
"Paisie Velicikovski şi şcoala lui ascetico-filologică" (reedi
tată în 1984)17. Abia în 1986 a publicat însă Tachiaos şi 
ediţia princeps a originalului slavon a celor două inedite 
paisiene capitale: textul ,,Autobiografiei" stareţului Paisie 
după microfilmul manuscrisului de la Academia de Ştiinţe 
din Leningrad şi cel al extinsei "Vieţi" a acestuia scrisă de 
ieroschimonahul Mitrofan după microfilmul manuscrisului 
153 (207) din biblioteca mănăstirii Neamţului (obţinut prin 
grija regretatului academician Virgil Cândea)'8, urmate de 
textul slavon în facsimil al "Vieţii" scrise de ieroschimo
nahul Platon publicate la Neamţ în 1836, la care a adăugat 
textul grecesc al unei corespondenţe necunoscute din 1785 
a stareţului Paisie cu învăţatul ieromonah grec Dorofueos 

>7 A.-E. TACHIAOS, Ho Paisios Velitskophski kai hi! asketikophilo
logike scholi! tou, Institute for Balkan Studies, Thessaloniki, 1964, 
150 p.; ed. II, 1984. 

,s Cele două vor fi traduse în engleză în 1989, după ce auto biografia fusese deja publicată în traducere italiană In 1988; !rad. franceză, 1991; 
trad. rom., Ed. Deisis, 1996, ed. II 2002. Ed. III în volumul de faţă. 
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Vulismas descoperit în biblioteca mănăstirii athonite 
Russikon••. 

La mijlocul anilor '8o două contribuţii esenţiale la studi
ile paisiene au venit din spaţiul românesc. Între 1983-1984, 
dr. Dan Zamfirescu (n. 1932) şi arhimandritul Ciprian 
Zaharia (1930-2007) de la mănăstirea Bistriţa realizau un 
volum "samizdat" (dactilografiat în 20 de exemplare) inti
tulat "Contribuţia românească la personalitatea, opera şi 
amintirea stareţului Paisie". Paginile lui reuneau textul bio
grafiilor româneşti ale stareţului Paisie realizate de mona
hii Vitalie şi Grigorie Dascălul (ulterior şi cea a lui Isaac 
Dascălul20), şi câteva studii capitale2 ', în care se demon
strează faptul esenţial că primele traduceri de texte filoca
lice într-o limbă vorbită au fost cele româneşti ale dască
lilor paisieni şi ele au precedat cu câteva decenii tipărirea 
Filocaliei greceşti la Veneţia în 1782. 

Revelaţia documentară decisivă a venit însă, în aceiaşi 
ani, de dincolo de Prut. Cercetătoarea şi slavista Valentina 
Pelin redescoperea în Arhivele Statului din Chişinău biblio
teca considerată pierdută în 1940 a mănăstirii Noul Neamţ, 
şi realiza catalogul ştiinţific exemplar al fondului 2119 cu 
cele 143 de manuscrise slavo-române din secolele XN-XIX 

•• A.-E. TACHIAOS, The Revival of Byzantine Mysticism Among 
Slavs and Romanians in the XVIII'' Century: Texts Re/ating to the 
Life and Activity of Paisy Velichkovslcy (1722-1794), Thessaloniki, 
1986, p. 3-91, "Autobiografia"; p. 95-150, "Viaţa" de Mitrofan; 
p. 153-255, "Viaţa" de Platon; şi p. 259-289, corespondenţa cu 
Vulismas. 

20 Publicată de D. ZAMFIRESCU, "Isaac Dascălul Biografie inedită a 
stareţului Paisie cel Mare", Revista Fundaţiei Drăgan, Roma, nr. 3-4, 
p. 456-554. Reeditată de diac. praf. Ioan !van, Iaşi, 1997, cf. supra, n. 8. 

"Publicate în 1985 şi 1988 în reviste occidentale, iar în originalul 
românesc abia în 1996 in volumul alcătuit de DR. DAN ZAMFIRESCU, 
Paisianismul, un moment romdnesc în istoria spiritualităţii euro
pene, Bucureşti, 1996. În ampla notă 34 de la p. 96-111, Dan Zamfi
rescu dezvoltă şi precizează lista celor 27 de scrieri paisiene stabilită 
de Leonid Poliakov în 1957 cu indicarea şi a manuscriselor româneşti 
rămase necunoscute celui dintâi. 
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aflate acolo din 1861 şi până în 1940, catalog care vedea 
lumina tiparului în 198922• În cele 38 de manuscrise pai
siene slavo-române, operă mai ales a neobositului paisian 
Andronic duhovnicul, dar şi a ieroschimonahilor Platon şi 
Mitrofan, copiştii şi secretarii stareţului Paisie, Valentina 
Pelin depista douăzeci de scrisori şi scrieri în majoritate 
inedite aparţinând stareţului Paisie, a căror redescoperire 
a anunţat-o publicului internaţional în trei articole (cu pu
blicarea câtorva texte inedite) apărute în 1991-1994la Bu
cureşti în Revue des Etudes Sud-Est Europeennes. 

Cercetările sistematice extinse după 1989 şi în biblio
tecile româneşti ale Academiei din Bucureşti şi mănăstirii 
Neamţ- i-au permis Valentinei Pelin evidenţierea într-un 
studiu din 1994 2 3 a dimensiunilor uriaşe ale "contribuţiei 
cărturarilor români la traducerile şcolii paisiene"24, Cuvân
tul înainte şi studiul introductiv ale profesorului Tachiaos 
la volumul neogrec din 2009 conţinând izvoarele biografice 
paisiene ne revelează şi el câteva aspecte importante. În 
1998 profesorul grec începuse o colaborare cu Valentina 
Pelin în vederea realizării unei ediţii critice a operelor sta
reţului Paisie, proiect susţinut financiar de mănăstirea atho
nită Simonos Petras, iar ştiinţific de academicianul Virgil 
Cândea, şi al cărui realizare s-a întrerupt în 2006 prin de
cesul neaşteptat al cercetătoarei din Chişinău2s. Profesorul 
Tachiaos ne mai informează că în primăvara anului 1998 
Valentina Pelin a descoperit în manuscrisul slav nr. 6 de la 
mănăstirea Secu textul original al Auto biografiei stareţului 

22 VALENTINA OVCINNIKOVA-PEUN, Catalogul general al manuscri
selor moldoveneşti din URSS. Colecţia bibliotecii mănăstirii Noul 
Neamţ (secolul XIV-XIX), Chişinău, 1989, 483 p. 

"'Parte a unei teze de doctorat inedite susţinute în 1995la Chişinău. 
2 4 În volumul cu actele Simpozionului centenar "Paisie 1794-1994" 

de la Neamţ, noiembrie 1994, publicat sub titlul Romdnii 1n reinnoi
rea isihastă, Ed. Trinitas, laşi, 1997, p. 83-120; tot aici şi studiul 
similar, la fel de indispensabil, al filologului ieşean N.A. URSu, "Şcoala 
de traducători români din obştea stareţului Paisie", p. 39-82. 

25 Ho hosios Paisios ... , 2009, p. 8. 
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Paisie având pe margine corecturile stareţului26 inserate în copia ajunsă prin Iaţimirski la Petersburg. 
Dacă nu a mai ajuns să publice textul manuscrisului de la Secu, în schimb Valentina Pelin a reuşit publicarea în 1998-1999 la Chişinău a celor două volume, retipărite în 2010 la Iaşi, cuprinzând editarea în limba română a corpusului aproape integral al scrierilor paisiene identificate în manuscrisele slavone şi române. Este vorba de un număr de 32 de texte paisiene (24 databile cronologic şi 8 predici 

şi învăţături monahale fără repere cronologice) la care se 
adaugă alte 6 anexe, cu texte legate în majoritatea lor de cronica ultimelor zile ale vieţii şi de comemorarea sa litur
gică. Ediţia regretatei Valentina Pelin2 7 reprezintă prin în
săşi apariţia un binevenit instrument de lucru, atent şi îngrijit re.alizat de un documentarist, filolog şi slavist competent şi dedicat. Problemele textuale şi de paternitate sunt clarificate definitiv (deşi doar sumar şi cu inexplicabile omisiuni, cum e absenţa oricărei referinţe la teza din 1958 
şi studiile publicate ale lui Leonid Poliakov). 

Ediţia Valentinei Pelin are însă şi câteva limite care ţin de calificarea pur filologică a realizatorului ei. În primul rând, 
absenţa unui studiu introductiv care să situeze precis textele paisiene în contextul istoric şi teologic al secolului XVIII 
(absenţă necompensată de prefata şi postfaţa regretatului academicianului Virgil Cândea, plecat şi elia Domnul în 

26 Ibid., p. 26 şi p. 28-29 cu facsimilele filelor la şi 2a ale manuscrisului de la Secu. Manuscrisul autograf al autobiografiei a ajuns la Secu adus aici de unul din biografii stareţului care au folosit -o la redactarea Vieţilor lor. Tot în scopul redactării biografiei oficiale a stareţului s-a întocmit şi copia unică din manuscrisul ajuns la Petersburg (după care a editat în 1986 Tachiaos textul Autobiografiei), copie realizată potrivit filigranului hârtiei între anii 1810-1820. 27 Decedată prematur în iulie 2006 - fapt nemenţionat (impardonabil) de îngrijitorii reeditării de la Iaşi din 2010 - un ultim valoros studiu despre "Manuscrisele din domnia lui Ştefan cel Mare" fiind publicat postum în Analele Putnei nr. 2/2007, p. 105-122 şi nr. 2j2oo8, p. 249-326. 
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20o7). în al doilea rând, organizarea textelor este derutantă pentru cititor. Ele sunt repartizate în două volum: după .un criteriu mai puţin relevr nt: volumul 1 grupează m ordme cronologică scrierile paisiene in existente în limba română, clar şi precis traduse acum pentru pri~a dată .în limba română·de realizatoare, în volumul II fimd publicate traducerile vecbi româneşti revăzute ale textelor de şi despre stareţul Paisie. Conştientă de "inco.nsecvenţa î~~ă;t~rii materialelor în două fascicule", reaiizatoarea ediţiei mcerca "să repare într-o oarecare măsură" ace~stă defici~~ţ~ prin lista cronologică inclusă în finalul notei asupra ediţiei din volumul JJ2B. Recomandabilă ar fi fost fie dispunerea textelor în ordine strict cronologică, fie - iar această variantă ar fi fost încă şi mai utilă pentru cititorul nespecialist -gruparea scrisorilor şi scrierilor-tratatelor pe criterii tematice. Un model în acest ultim sens, de reţinut eventual pentru 
0 viitoare ediţie, este cel oferit deAdalberto Mainardi, m~nah italian de la Bose29. În disertaţia sa doctorală nepublicată din 2002 acesta propune ca posibilă şi utilă o clasificare a majorităţii scrisorilor paisiene pe baza conţinutului 
lor în trei mari grupe: 

1. scrisorile privitoare la traducerile patristice şi filocalice 
paisiene: . . . - cea de-a doua scrisoare către arhimandritul Teodosie 
Maslov (cea 1787-1792); . -scrisoarea către Nicbifor Theotokis (1771-1772) ŞI - corespondenţa cu mitropolitul Petersburgului, Gavriil 
Petrov (1791 şi 1793) plus 

-prefata la Isaac Sirul (1787); 

28 Ed. II, 2010, p. 21-23. . . , . 29 îngrijitor şi al volumului cuprinzând actele S1mpozr~nul~ mternaţional Paisij, lo starec. Atti del III Convegno ecumemco znternazionale di spiritualita russa "Paisij Velickovskij ~ il suo '!'ovi'!'ent.o spirituale", Bose 20-23 settembre 1995, a cura d1 A Mamardi, Edizioni Qiqajon, Communitâ di Bose, 1997· 
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2. scrisorile pe teme monahale (cu aspecte oficiale sau 
personale): 

- scrisorile către mitropolitul Gavriil Calimachi al Mol
dovei cu rugăminte de aprobare a Regulilor monahale de 
la Dragomirna (1763) şi Secu (1778); 

- scrisorile către preotul Dimitrie din Poltava, prieten din 
copilărie (1766 şi 1772); 

- scrisoarea către părintele Sofronie ardeleanul de la 
Robaia (1766); 

- scrisoarea către părinţii de la Poiana Mărului la moar
tea stareţului Vasile (1767); 

- prima scrisoare către părintele Teodosie Maslov de la 
Ţibucani (înainte de 1770); 

- cele şase cu cazacii zaporojeni şi atamanullor cu rugă
minţi de sponsorizare (1768 şi 1772)3°; 

- scrisoarea către fraţii rămaşi la seceriş la metocul 
Necşani (1775); 

- scrisoarea către părinţii rămaşi la Dragomirna, după 
mutarea la Secu (1775); 

- scrisoarea către pustnicii Onufrie şi Nicolae de la 
Vorona (1776); 

-scrisoarea către domnitorul Constantin Moruzi (1779); 
- scrisoarea către ucenicii Dorotei şi Gherontie aflaţi la 

studii la Bucureşti (cea 1787-1789); 
-scrisoare către maica Nazaria de la Agapia (1789); 
- scrisoarea către Maria Protasova, egumena mănăstirii 

de maici de la Arzamas (1790-1791); 
- scrisoarea către ucenicii Arnbrozie, Atanasie şi Teofan 

plecaţi în Rusia despre mutarea la Neamţ (cea 1790)3'; şi 

3. scrisorile-tratate cu caracter teologic-apologetic: 
- scrisoarea polemică către monahul moldovean Atana

sie, răspuns la criticile acestuia (Athos, cea 1757); 

so Editate în 2002 de V. STARYK, Bukovinskijurnal, 2002, nr. 3-4, 

p. 152-173, apud MAINARDI. 

31 Editată în originalul slavon cu traducere italiană ca prim apen
dice de MAINARDI, op. cit., p. 122-144. 
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- scrisoarea către preotUl ucrainean Ioan împotriva uni
aţiei (înainte de 1775); 

-scrisoarea-tratat în şase capitole ("întocmire") în apă
rarea rugăciunii minţii atacată de un monah filozof din 
Ucraina (cea 1770); 

- corespondenţa cu ieromonahul grec Dorotheos Vulis
mas (1785) despre "botezul" apusenilor şi primirea lor la 
Ortodoxie prin botezare; 
-corespondenţa cu egumenul Agaton de la Poiana Vo

ronei în apărarea ("adeverire") rugăciunii minţii atacată de 
monahul Teopempt (1793); precum şi 

- ampla scrisoare-tratat către nişte creştini din Rusia 
împotriva rătăcirilor rascolnicilor cu un mic tratat despre 
semnul sfintei cruci (martie 1794) finalizate cu doar câteva 
luni înainte de mutarea la Domnul a stareţului pe 15 no
iembrie 1794. 

O categorie aparte o constituie grupul celor 55 de scurte 
bilete româneşti cu caracter gospodăresc administrativ 
adresate de stareţul Paisie dichiului (economului) Iosif în 
intervalul1766-1794 şi păstrate în manuscrisul românesc 
BAR 570?'32 • În nota ediţiei la volumul II al ediţiei sale din 
1999 şi 2010, Valentina Pelin precizează că renunţă deli
berat la publicarea acestor bilete - "Am lăsat deoparte 
câteva scrisori mici şi notiţe, care au caracter mai mult 
gospodăresc"33 -,pe care nici nu le include în lista crono
logică a celor 33 de opere ale cuviosului Paisie. 

lnexplicabilă este însă omiterea din această listă - despre 
care ni se spune că "ar putea să se completeze în viitor prin 
descoperirea unor noi lucrări" - a corespondenţei stareţu
lui de la Neamţ cu Vulismas editate încă din 1986. Cu atât 
mai mult cu cât cercetătoarea din Republica Moldova re
cunoştea explicit în 1999 următoarele: "Dat fiind scopul 
ediţiei noastre, acela de a cuprinde cât mai deplin scrierile 

'' Editate în textul original ca al doilea apendice de MAINARDI, op. 
cit., p. 148-169. 

33 Ed. II, 2010, voi. II, p. 18. 
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cuviosului Paisie, s-ar fi cuvenit să includem în ordinea cro
nologică a acestui volum şi corespondenţa cu Dorotheos 
Vulismas - un grup de şase scrisori din perioada 1 ianua
rie - 13 august 1785, în limba greacă, descoperite de cerce
tătorul A.-E.N. Tachiaos în arhiva mănăstirii Sfântul Pan
telimon din Sfântul Munte şi publicate de el în original în 
1986. Textul grec preluat din această ediţie va vedea separat 
lumina tiparului în traducere românească prin osteneala 
doamnei dr. Lia Brad-Chisacof, cercetătoarea la Institutul 
de Studii Sud-Est Europene"34. 

Întrucât, după ştiinţa mea, această traducere n-a fost pu
blicată până acum, am completat eu însumi această lacună 
într-un studiu prezentat pe 7 iunie 2011 la Sibiu în cadrul 
Simpozionului despre Botez organizat de Facultatea de Te
ologie Şi Arhiepiscopia Ortodoxă de aici3s, întregind astfel 
printr-o traducere comentată corpusul românesc al scriso
rilor şi scrierilor paisiene şi aducând, în acelaşi timp, din 
partea unui teolog şi elenist sibian un omagiu postum regre
tatului filolog şi slavist care a fost cercetătoarea Valentina 
Pelin plecată înainte de vreme la Domnul. 

diac. Ioan I. Icăjr 

34 Ed. Il, 2010, voi. Il, p. 16. 
35 Cf. studiul meu "Despre Mirungere şi Botez în Moldova anului 

1785 - stareţul Paisie Velicikovski în dialog epistolar cu eruditul ie
romonah Dorotheos Vulismas", Revista teologică, nr. 4/2011, p. 58-75 
şi traducerea mea "Dialogul epistolar al stareţului Paisie Velicikovski cu eruditul ieromonah Dorotheos Vulismas", Revista teologică, 
nr. 4/2011, p. 282-309. 
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Autobiografia unui stareţ* 

[1] POVESTIRE DESPRE SFÂNTUL SOBOR AL PREAIUB!Ţ!WR 
ÎNTRU DOMNUL PĂRINŢI ŞI FRAŢI ŞI FII AI MEI DUHOVNI

CEŞTI; CARE PENTRU MÂNTUIREA SUFLETIILUI S-AU ADU

NAT, ÎN NUMELE LUI HRISTOS, LA MINE, NEDESTOINICUL, 

VIEŢUIND DIN PURTAREA DE GRIJĂ [PRONIA] LUI DUMNE

ZEU ÎN ACESTE SFINTE ŞI CINSTITE LĂCAŞURI: ÎN SFÂNTUL 

ŞI MARELE LĂCAŞ AL ÎNĂLŢĂRII DOMNULUI DUMNEZEULUI 

ŞI MÂNTIIITORULUI NOSTRU IISUS HRISTOS, NUMIT NEAMŢ 
ŞI ÎN SFÂNTUL LĂCAŞ AL CINSTITIILUI ŞI SLĂVITIILUI PRO

OROC, ÎNAINTE-MERGĂTOR ŞI BOTEZĂTOR AL DOMNULUI, 

IOAN, NUMIT SECUL. CUM ŞI DIN CE PRICINĂ S-A ADUNAT 

ACEST SFÂNT SOBOR LA MINE PĂCĂTOSUL ŞI NEVREDNICUL. 

[1. Motivul scrierii autobiografiei] 

[1v] Văzând eu că se apropie sfârşitul vieţii mele şi soco
tind că orice lucru nepredat scrisului trece cu totul desă
vârşit în uitare, m-am gândit ca măcar în parte să fac cu
noscut în scris despre acest sfânt sobor de sfinţi părinţi, 
fraţi şi preaiubiţi fii ai mei duhovniceşti, care, în numele lui 
Hristos, s-au adunat la mine pentru mântuirea sufletelor 
lor; ca nu numai fiilor mei, după moartea mea, ci şi fiilor 
fiilor mei, care cu voia lui Dumnezeu, se vor alătura acestui 
sfânt sobor, să le rămână ceva puţine cunoştinţe despre 
începutul lui şi în ce chip s-a adunat. Şi deoarece pe de-o 
parte, unii din acest sfânt sobor se tem de uneltitori ascunşi 
[spioni]•, [2] mai cu seamă de cei născuţi în ţări neortodoxe, 

• Traducere de dr. Elena Linţa. 
' Despre împrejurările care au dat loc îndoielilor cu privire la sta

reţul Paisie, la originea sa şi scopul venirii sale în Moldova, a se vedea 
mai sus Introducerea părintelui ELIA CITI'ERIO (p. 5-54). în contextul 
ocupaţiei ruse a Principatelor Române în războaiele ruso-turce din 
1768-1775, 1787-1791, 1806-1812, Paisie şi membrii de origine slavă 
ai comunităţii sale au putut fi priviţi de unii români ca virtuali 
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ca nu cumva după trecerea mea din această viaţă şi după 
moartea sfinţilor fraţi care ştiu bine despre mine unde m-am 
născut, sfinţii fraţi să ajungă la îndoială despre mine, în ce 
ţară anume m-am născut; iar pe de altă parte mi-a venit 
gândul că e dorinţa fiilor mei duhovniceşti, care au pentru 
mine o adevărată dragoste după Dumnezeu, să audă fie şi 
pe scurt, despre naşterea şi creşterea mea şi despre lepă
darea mea de lume şi şederea mea în chipul monahicesc 
până la vremea venirii lor la mine şi primirii lor în sfânta 
ascultare - pentru aceasta, m-am gândit să povestesc pe 
scurt fiilor mei [2v] duhovniceşti despre mine însumi şi 
despre cele întâmplate cu mine înainte de a-i fi primit ca 
fraţi: nu că aş vrea să-mi las viaţa predată în scris - să mă 
ferească Hristos Dumnezeu, Mântuitorul meu de o aseme
nea ispită drăcească! - căci cine sunt eu, care n-am făcut 
în toate zilele vieţii mele nici un lucru bun - ci numai din 
pricinile mai sus zise, mai cu seamă pentru întărirea fraţi
lor, cum trebuie ei să fie şi, mai ales pentru ca în aceste vre
muri grele, vrednice de plâns şi suspine, să urmeze dreptei 
şi adevăratei Biserici Sfinte şi apostoliceşti a Răsăritului şi 
după puterea dumnezeieştilor Scripturi şi a învăţăturilor 
de Dumnezeu-purtătorilor Părinţilor noştri să dobândim 
înţelegere [minte] şi înţelepciune. Aşadar, cu ajutorul lui 
Dumnezeu pun începutul acestei povestiri scrise în grabă. 

[2. Copilăria şi familia] 

[3] Eu, nevrednicul de monahism şi preoţie ieroschimo
nahul• Paisie, m-am născut şi am fost crescut în prea slăvitul 

"agenţi secreţi" ruşi şi "coloană a cincea" a ocupaţiei ţariste a Princi
patelor. Cf. D. RACCANELLO, 1986/1996, nota 6: ,.El îşi scrie autobio
grafia cu iutenţia de-a demonstra că n-a fost trimis iu Moldova ca agent 
secret rus" [n. ed.]. [Notele fără menţiune expresă aparţin traducă
torului italian, E. Citterio.] 

2 Iniţierea monahală în tradiţia ortodoxă cuprinde trei trepte dis
tiucte denumite după numele grecesc al haiuei monastice distiuctive: 
,.rasoforul" (purtătorul de ,.rasă") sau ,.fratele" echivalentul novicelui 
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oraş malorusian [ucrainean] Poltava, din părinţi evlavioşi 
şi ortodocşi3. Tatăl meu a fost Ioan Velicikovski4, protopop 
al Poltavei, iar mama mea, Irina, iar când a intrat în mo
nahism a devenit Iuliana monahia. Străbunicul meu după 
tată a fost Simeon, un cazac cunoscut şi bogat, iar bunicul, 
Luca Velicikovski, a fost protopop al Poltavei. Bunicul meu 
după mamă a fost un negustor renumit şi bogat, de neam 
evreiesc, numit Mandea, care s-a botezat la Poltava îm
preună cu toată casa lui în biserica Schimbării la Faţă a 
Domnului primind numele de [3v] Grigori Mandenko. 

Patru ani după naşterea mea, tatăl meu a trecut din 
această viaţă vremelnică la cea veşnică. Eu am rămas cu 
mama mea şi cu fratele meu mai mare, Ioan Velicikovski, 
care mai apoi a fost întâistătătorul catedralei din Poltava a 

aflat iu perioada de iucercare; ,.schima mică" (purtătorul ,.haiuei mici") 
sau "monahul" simplu; şi "schima mare" (purtătorul "hainei mari") 
sau "schimonahul" ("schimnik", în slavonă), monah cu voturi spe
ciale şi o viaţă ascetică extrem de strictă. Adăugarea prefixului ,.iero" 
indică faptul că monahul respectiv e şi ,.preot". 

' În dreapta filei 3 a manuscrisului unic al autobiografiei există 
următoarea notă marginală: "M-am născut la sfârşitul anului 1722, 

decembrie 21. În cristelniţa Botezului mi s-a dat numele Petru, întru 
pomenirea celui întru sfinţi Părintelui nostru, Petru mitropolitul 
Kievului şi al întregii Rusii." Textul notei, care pare a fi un adaos 
autograf al lui Paisie iusuşi, lipseşte din ediţia textului slavon dată de 
TACHIAOS, 1986, fiiud semnalat şi inclus însă de traducătorii italian 
(E. CITTERIO, 1988) şi american (J. FEATHERSTONE, 1989). Nota se 
referă la mitropolitul Petru din secolul XN (născut în 1260, mitro
polit între 1305-1326) pomenit în Sinaxarul ortodox pe 21 decem
brie (a se vedea ,.viaţa" lui în Vieţile sfinţilor pe luna decembrie, 
îngrijite de arhim. lOANICHm BĂLAN, Roman, 1993, p. 404-412), iar 
nu la mitropolitul Petru Movilă (1633-1647), cum opinează unii au
tori români (DAVID, 1975, p. 166 şi P. MIHAIL, 1987, p. 485) care- iu 
ciuda evidenţelor documentare - văd iu aceasta un argrunent iu spri- · 
jiuul tezei fanteziste a originii ,.româneşti" a Cuviosului Paisie. [n. ed.] 

• ,.E iulposibil să fim siguri dacă poetul ucraiuean !van Velychkovskyi 
a fosttatăl sau buuicul lui Paisyi", susţioe J. FEATHERSTONE (1989, 
p. 4, nota 4), trimiţând la !van Velychkovskyi, Tvory (ed. V.P. Koslo
vajV. Krekoten), Kiev, 1972. 
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Adormirii Preasfintei Stăpânei noastre de-Dumnezeu-Năs
cătoare şi Pururea Fecioare Maria, biserică în care au slujit 
ca preoţi şi tatăl şi bunicul şi străbunicul meu. 

Mama mea m-a dat la învăţătură de carte, împreună cu 
fratele meu mai mic Teodor, care la şapte ani s-a mutat la 
Domnul. Eu însă, cu ajutorul lui Dumnezeu, în doi ani şi 
mai puţin am învăţat câte ceva din Abecedar, Ceaslov şi 
Psaltire, după care am început, [3A] cu ajutorul lui Dum
nezeu, să citesc cu mai mare uşurinţă după cărţile de la . 
fratele meu mai mare de care am pomenit şi după o vreme, 
acasă la noi, am învăţat chiar şi să scriu. Iar între orele de 
învăţătură atunci când găseam timp liber citeam cu sârgu
inţă dumnezeieştile Scripturi ale Noului şi Vechiului Testa
ment, Vieţile Sfinţilor, [cărţile] Sfântului Efrem împreună 
cu ale Sfântului Dorotei, Mărgăritarul Sfântului Ioan Gură 
de Aur5 şi altele câte se mai aflau în sfânta biserică mai 
înainte zisă; şi din cetirea unor asemenea cărţi sfinte şi, mai 
cu seamă din Vieţile preacuvioşilor Părinţilor noştri care au 
bineplăcut lui Dumnezeu în sfântul şi îngerescul chip mona
hicesc a început să se nască în sufletul meu dorinţa arză
toare de a lăsa lumea şi de a primi sfântul chip monahicesc, 
care câtă vreme [3Av] voi fi pe lume nu va părăsi niciodată 
sufletul meu. 

[3. Elev la Academia din Kiev] 

Iar când a început să se scurgă cel de al treisprezecelea 
an de la naşterea mea, s-a mutat la Domnul şi fratele meu 
mai mare Ioan, la cinci ani după ce fusese sfinţit preot. 
Drept urmare, mama mea, luând de nevoie cu sine şi pe 
fratele său, adică unchiul meu Vasili Mandenko şi pe mine 

s O antologie de origine bizantină cuprinzând 44 de "omilii" pa
tristice, dintre care 30 ale Sfântului Ioan Gură de Aur, publicată in 
traducere slavonă la Moscova in 1641. [În româneşte Mărgăritar-uZ a 
fost tradus de fraţii Radu şi Şerban Greceanu şi publicat la Bucureşti 
in 1691 şi 1746. Cf. pr. D. FEcroRu, infra, Viaţa lui MirROFAN, nota 88.] 
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împreună cu ei, s-a hotărât să meargă la preasfinţitul kir 
Rafail Zaborovski6, care era atunci Mitropolit al Kievului, 
cu o cerere scrisă din partea naşului meu Vasili Vasilievici 
Kociubei, polcovnic [colonel] al Poltavei7, precum şi din 
partea mai-marilor şi tuturor cetăţenilor de frunte din 
Poltava; prin care se cerea întărirea dreptului meu de a 
moşteni parohia tatălui meu la sus-numita catedrală din 
Poltava printr-o gramată a acestui [ 4] preasfinţit mitropo
lit. Odată cu scrisoarea, după ce sărutam mâna preasfinţiei 
sale, trebuia să rostesc în faţa acestei sfinte feţe nişte ver
suri alcătuite de un bărbat învăţat, cu glas tare şi cu toată 
cuviinţa şi limpezimea, aşa cum le spusesem puţin mai îna
inte în faţa mamei şi a unchiului meu, dar n-am putut nici 
măcar să-mi deschid gura. Atât a fost de mişcat preasfinţia 
sa, că binecuvântându-mă a rostit cu voce tare următoarele 
cuvinte: "Tu să fii moştenitorul". Şi a dat mamei mele o 
gramată prin care întărea dreptul meu de a moşteni sus-nu
mita biserică, ne-a slobozit să plecăm binecuvântându-ne 
şi poruncind mamei mele să mă dea la învăţătura din afară 
[liceul clasic de] la şcoala de la KievB. [4v] 

• Mitropolit al Kievului intre 1731-1947 şi mare binefăcător al 
Academiei movilene din Kiev. ,Jnstrucţiunile" sale către profesorii şi 
studenţii Academiei pot fi citite in anexa monografiei lui S. CE1VERIKOV, 
1940/1943. p. 399-403. 

7 Colonel al Poltavei intre 1739-1743. în acel timp, Poltava, punct 
strategic vital al Ucrainei era garnizoana unui regiment (polk), şi o 
unitate administrativă a hatmanului Ucrainei condusă de colonelul 
Poltavei (FEATHERSTONE, p. 8, nota 9). 

' întemeiat in 1933 de mitropolitul moldovean al Kievului, Petru 
Movilă (1633-1647) ca un colegiu filozofic latin după model polonez 
iezuit. În 1701, colegiul este ridicat la rangul de Academie duhovni
cească de către ţarul Petru cel Mare, in 1715 el având 1100 de elevi şi 
studenţi. Programa şi organizarea studiilor urmau îndeaproape pe 
cele ale şcolilor iezuite poloneze similare din epoca aridei scolastici a·J 
epocii baroce. Studiile se desfăşurau in limba latină şi erau împărţite 
în trei dcluri: 4 ani - gramatica, 2 ani - retorica şi 6 ani - teologia 
(2 ani- filozofia + 4 ani teologia propriu-zisă). Prin această reformă 
a studiilor - eronat taxată de G. Florovski in faimoasa Puti russka
go bogoslovija [Căile teologiei ruse], Paris, 1937, p. 44-56 drept 
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Ne-am întors aşadar acasă, la Poltava, dar nu după multă 
vreme am fost trimis la Kiev, la învăţătură, unde vreme de 
trei ani am învăţat cu sârg ştiinţa gramaticii. În fiecare an, 
după obiceiul şcolilor, în luna iulie ne dădeau drumul iar 
eu, plecând acasă la mama mea şi având acolo timp de două 
luni de zile desăvârşită libertate, de nimic nu mă ocupam 
decât de citirea cărţilor sfinte, prin care mă întăream iarăşi 
şi iarăşi în intenţia de neclintit cu privire la monahism. 
Am înţeles mai desăvârşit că fărăfapte bune, adică fără 
păzirea cu stăruinţă a poruncilor lui Hristos, numai prin 
credinţa ortodoxă e cu neputinţă [5] să te mântuieşti întru 
totul şi mi-am fixat un astfel de legământ în suflet şi în faţa 
lui Dumnezeu Care să mă întărească cu harul Său: să nu 
judec pe aproapele meu, chiar dacă-! voi fi văzut cu ochii 
mei cum greşeşte, căci se ştie bine că Unul singur este 
Judecător drept şi adevărat al viilor şi al morţilor, Hristos 
adevăratul Dumnezeul nostru, Care dă fiecăruia după fap
tele sale. Fiindcă acela care judecă pe aproapele său ia asu
pra sa o demnitate a lui Dumnezeu făcându-se judecător 
al viilor şi al morţilor9. Şi ce este mai înfricoşător decât 
aceasta? Cu atât mai mult nu trebuie să ai ură pe aproapele 
tău, fiindcă după cum mărturisesc şi Sfintele Scripturi10

, 

acesta este un păcat mai mare decât toate păcatele. Aşadar, 
din toată inima şi sufletul tău să-i ierţi păcatele aproape
lui, în [sv] nădejdea iertării păcatelor tale de Dumnezeu". 
Căci dacă nu-i ierţi păcatele aproapelui tău, nu vei avea 

o "pseudomorfoză" a Ortodoxiei bizantine autentice - mitropolitul 
Petru Movilă intenţiona de fapt să depăşească handicapul intelectual 
al ortodocşilor faţă da catolici şi protestanţi, aliniind cnltnra ortodoxă 
la standardele europene ale epocii. Abandonarea prea timpurie a stu
diilor clasice (Inainte de aprofundarea sintaxei!) avea să fie dureros 
resimţită ca nn handicap considerabil de stareţnl Paisie când, ajuns 
la maturitate, se va confrunta cu dificultăţi inajore în traducerea 
textelor filocalice greceşti în slavonă (mai ales în cazul revizuirii 
scrierilor lui Isaac Sirul). [n. ed.] 

9 "Matei 7, 1": referinţă în marginea manuscrisului. 
10 ,,Matei 5, 22": referinţă în marginea manuscrisului. 
11 ,,Ioan 3, 15": referinţă în marginea manuscrisului. 
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deloc nici tu iertarea păcatelor tale de la Tatăl ceresc. Acesta 
este deci legământul pe care l-am dat înaintea lui Dumne
zeu cu privire la păzirea acestor porunci, iar dacă din pri
cina nepăsării nu le-am păzit prin faptele mele, Dumnezeu 
m-a ajutat dându-mi o înţelegere dreaptă, după învăţătura 
Sfintei Scripturi, cu privire la aceste porunci ale lui Dum
nezeu, ca unele ce sunt cea mai uşoară şi lipsită de oste
neală dintre toate căile spre mântuire şi le-am urmat şi le 
urmez după puterea mea: nici una din căile spre mântuire 
nu este mai uşoară decât ea. Citind, aşadar, cărţile sfinte, 
aşa cum spuneam mai înainte, în vremea [vacanţei], pe 
când eram acasă la mine, m-am hotărât să mă ocup [6] de 
paza poruncilor lui Dumnezeu şi de înţelegerea dreaptă a 
înţelepciunii sfintei Biserici Ortodoxe. 

La vremea rânduită am plecat la Kiev unde am rămas 
învăţând cu sârguinţă la şcoală. 

În cei trei ani, având eu o râvnă şi o dragoste nu puţină 
pentru viaţa monahală, acestea au mai şi crescut văzând 
eu şi pe alţi câţiva [tineri] având aceeaşi râvnă şi gânduri 
asemănătoare cu privire la monahism, mai ales când s-a 
întâmplat să am povăţuitor şi îndrumător pe cucernicul 
părinte ieroschimonah Pahomie, care petrecea în sfânta 
mănăstire a Frăţiei Arătarea Domnului12, şi care trăise o 
vreme în străinătate şi în pustie şi avea la el şi unele cărţi 
ale Părinţilor; prin cuvintele lui mult mă foloseam, iar prin 
cărţile pe care mi le dădea să le citesc râvna din sufletul 
meu se aprindea încă şi mai tare. Continuam însă să fiu 
silitor, ca şi până atunci, şi la învăţătura de la şcoală. 

,. Mănăstirea Bratski (a frăţiei) din Kiev cu hramul Arătarea (Bo
tezul) Domnului (6 ianuarie) a fost întemeiată în 1615. Între zidurile 
ei au funcţionat sub egida Frăţiei ortodoxe, organizaţie laică Interne
iată în Ucraina în scopnl apărării Ortodoxiei In faţa prozelitismului 
uniat şi catolic, o şcoală ortodoxă slavonă greacă. Ea a fost înlocuită 
de mitropolitul Petru Movilă cu un "colegiu" latin după modelnl co
legiilor iezuite poloneze contemporane, care erau printre şcolile cele 
mai bune ale Europei. De mai multe ori distrusă şi refăcută ea a adă
postit până în secolul XIX localul Academiei dnl10vuiceşti din Kiev. 
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În al patrulea an însă, în tot timpul iernii şi până la în
cheierea şcolii, care are loc pe 15 iulie, am rămas la învăţă
tură în şcoală, deşi nu cu aceeaşi râvnă ca mai înainte, 
deoarece în sufletul meu crescuse mai puternică dorinţa du
pă vieţuirea călugărească şi nu-mi mai dădea pace să rămân 
la învăţătură, ci mă zorea să mă lepăd cât mai degrabă cu 
putinţă de lume şi să mă fac călugăr. 

[ 4· Vizita la schitul Kitaev] 

S-a mai întâmplat atunci un lucru care m-a înflăcărat şi 
mai mult. În timpul iernii, doi dintre elevii şcolii [7] au 
plecat fără să se ştie unde, dar după o vreme am înţeles că 
s-au dus să se călugărească şi că se aflau într-un schit numit 
Kitaev13 care ţinea de Lavra Peşterilor'4 din Kiev. O, câtă 
negrăită bucurie m-a cuprins şi dorinţa de a mă duce acolo 
să-i văd! De cum am găsit puţin timp liber de la învăţătură 
m-am şi dus acolo, cu nu puţină frică pe drum. Cu ocroti
rea lui Dumnezeu însă, am ajuns fără nici un necaz la acel 
sfânt lăcaş şi luând binecuvântare de la preacinstitul în
tâi-stătător al său de atunci, părintele ieroschimonah Te
odosie, după binecuvântarea lui m-am văzut cu acei bine-

" Schit aflafla sud de Kiev, mai jos de confluenţa Lybedului 
şi Niprului, şi aflat in dependenţă de Lavra Peşterilor din Kiev 
(J. FEATHERSTONE, 1989, p. 8, nota 14). 

14 Lavra Peşterilor (Kievo-Percerskaia Lavra) a fost întemeiată, 
potrivit vestitei cronici ruseşti a monahului Nestor, în 1051 de sfinţii 
cuvioşi Antoni (t 1073) şi Teodosi (t 1074) intr-o serie de grote să
pate intr-o colină deasupra Niprului, lângă Kiev. Mănăstirea Peşterilor 
a exercitat o influenţă covârşitoare asupra formării culturii religioase 
şi literare a primei perioade a istoriei ruse, dar şi după aceea. În peş
terile ei s-au nevoit atingând sfinţenia un număr impresionant de 
pustnici şi monahi, ale căror moaşte se află depuse în grote şi a căror 
experienţă duhovnicească e strânsă in .. Patericul La vrei Peşterilor". 
Dată fiind importanţa ei, din 1688 ea a purtat titlul de .,Javră", dat in 
Rusia numai încă altor trei mănăstiri faimoase: Troiţa-Serghieva 
(lângă Moscova) din 1744, Aleksandr Nevski (din Skt. Peterburg) 
din 1797 şi Poceav (din Volînia) din 1833. 
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cuvântaţi robi ai lui Dumnezeu, [?V] care m-au primit cu 
mare bucurie, şi m-au întremat cu hrană după drumul 
făcut. După cântările pavecerniţei şi, după ce şi-au împlinit 
ascultările ce le erau rânduite, când s-a lăsat noaptea s-au 
adunat în trapeză împreună cu alţi fraţi sub ascultare'S şi 
au citit destulă vreme din Sfântul Efrem, cu mare lua
re-aminte şi cu frica lui Dumnezeu; după citire, închi
nându-se cu smerenie unul altuia s-au risipit, lăsându-mă 
pe mine în trapeză ca să mă odihnesc până la cântarea 
utreniei. După cântările utreniei şi după săvârşirea dum
nezeieştii Liturghii care acolo nu se face dimineaţa, s-a pus 
masa în trapeză şi s-au aşezat întâi-stătătorul şi cu fraţii, 
iar întâi-stătătorul mi-a îngăduit şi mie, ca străin ce eram, 
să mă aşez la masă cu fraţii. S-a citit din cuvintele Sfinţilor 
Părinţi şi toţi ascultau cu frica lui Dumnezeu [8] şi cu mare 
luare-aminte, într-o tăcere desăvârşită. Fraţii sub ascultare 
stăteau în picioare, în faţă, cu frica lui Dumnezeu gata spre 
slujire cu o desăvârşită evlavie. După masă cei doi fraţi sub 
ascultare pentru care mă dusesem acolo, au primit şi ei 
hrana şi, îndeplinindu-şi toate treburile, au găsit apoi un 
timp liber ca - aşa cum i-a luminat Dumnezeu - să vor
bească cu mine; mi-au spus multe cuvinte folositoare su
fletului, îndemnându-mă să las lumea cu tot ce-i în ea şi să 
rămân împreună cu ei în acel lăcaş ca frate sub ascultare în 
nădejdea că la vremea cuvenită să dobândim şi chipul mo
nahicesc. Eu chiar şi fără îndemnul lor doream din toată 
inima să rămân acolo, dar ştiam bine de asemenea că era 
cu neputinţă să mă ascund acolo cu totul de mama mea 
[ 8v] şi nici nu îndrăzneam să fac una ca asta. Am rămas 
deci la ei în ziua aceea, iar în dimineaţa celei de a treia zile, 
luând binecuvântare de la întâi-stătător şi rămas-bun cu 

15 Toţi începătorii care intră în mănăstire în aşteptarea îmbrăcării 
rasei ·şi a tunderii se numesc în monahismului slav posluşniki adică 
"ascultători" sau "fraţi sub ascultare". Posluşanie = "ascultare" este 
termenul ce desemnează în limbaj monahal slujirea sau misiunea 
primită de orice monah in cadrul activităţilor de zi cu zi ale mănăstirii. 
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lacrimi de la fraţii aceia care jeleau plecarea mea de acolo, 
m-am înapoiat la locuinţa din oraş, neputând să stau mai 
mult la schitul acela, dat fiind că dac-aş fi zăbovit mai mult, 
mi-ar fi fost cu neputinţă să ţin ascuns drumul meu aici. 

Întorcându-mă, mi-am reluat învăţătura de la şcoală până 
la încheierea anului, dar fără orice sârguinţă, numai aşa din 
obişnuinţă. După închiderea şcolii, în acest al patrulea an, 
n-am mai plecat ca de obicei acasă, la mama mea, pentru 
ca să am libertate desăvârşită de a căuta [9] chipul în care ar 
fi cu putinţă să ia chipul monahicesc; am locuit în partea 
de jos a Kievului, aproape de biserica sfinţitului ierarh al 
lui Hristos, Nicolae zis cel Bun16, la o văduvă bătrână, care 
m-a primit în casa ei ca o a doua mamă, adăpostindu-mă 
cu toat~ grija şi dragostea. Având astfel cum spuneam, 
libertate desăvârşită, umblam pe la sfintele şi cinstitele lă
caşuri ale Kievului: când mă duceam la Sfânta Sofia, să mă 
închin la moaştele sfinţitului ierarh al lui Hristos Macarie, 
Mitropolitul Kievului'7, când la mănăstirea Arhistrategului 
Domnului, arhanghelul Mihail18, ba chiar aici mergeam mai 
des, pentru a mă închina la moaştele sfintei mari muceniţe 
Varvara, când la alte cinstite şi sfinte lăcaşuri, treceam şi 
priveam bună podoaba şi evlavia acestor biserici, [ 9V] iar 
îndeosebi uitându-mă la cinstitii şi sfinţii monahi mi se 
părea că văd nişte îngeri ai lui Dumnezeu şi mă rugam 
Domnului să mă învrednicească şi pe mine cu harul său, să 
ajung să am şi îngerescullor chip. 

16 Aflată nu departe de mănăstirea Frăţiei, această biserică era 
numită după aşezământul de caritate adăpostit între zidurile ei 
(J. FllATHERSTONE, 1989, p. 9, nota 16). 

'7 Mitropolit al Kievului intre 1495-1497, ucis de tătari şi ale cărui 
moaşte se păstrau în catedrala Sfânta Sofia din Kiev (J. FEATHER

STONE, 1989, p. 9, nota 18). 
' 8 Sau mănăstirea .cu cupole de aur" din Vechiul Kiev (ibid., p. 9, 

n.18). 
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[5. Lavra Peşterilor din Kiev] 

Ce să spun însă despre marea şi sfânta Lavră a Peşterilor 
de lângă Kiev pe care o iubeam din tot sufletul ca pe un loc 
sfânt şi ales de Dumnezeu, în care în ultimii ani ai vieţii 
lor, ase.!llenea de-Dumnezeu-purtătorilor Părinţi din vechi
me care au dus viaţă îngerească în trup, îngeri pământeşti 
şi oameni cereşti, s-au rugat cuvioşii şi de-Dumnezeu-pur
tătorii Părinţii noştri Antonie şi Teodosie, precum şi cei
lalţi cuvioşi ai Peşterilor fiind preamăriţi de Dumnezeu şi 
în timpul vieţii lor şi după moarte prin minuni şi nepu
trezirea sfintelor lor moaşte? 

Mai des decât în alte lăcaşuri acolo mă duceam în zilele 
de duminică şi de sărbătoare, ca să [10] ascult dumneze
i~sca Liturghie de dimineaţă, precum şi cea de mai târziu; 
~t~odată însă veneam acolo şi la vecernie şi, neavând acolo 
mc1 un cunoscut, fiind ca un străin, înnoptam uneori într-o 
peşteră, în apropiere de biserică, alteori în marea mănăstire 
lângă clopotnita cea mare, aşteptând ca de la clopot să 
înceapă pravila bisericească. Începând pravila intram în 
biserica aceea asemenea cerului şi vedeam ui~itoarea ei 
bună podoabă şi bună cucernicie, mulţimea mare de mo
nahi cinstiţi şi evlavioşi şi întru toate binecinstitori, mă 
bucuram şi mă veseleam din tot sufletul părându-mi-se a 
vedea în ei pe acei cuvioşi Părinţi ai noştri ai Peşterilor 
şi-L preamăream pe Dumnezeu pentru că m-a învrednicit 
să cercetez mai des un loc atât de sfânt. 

[IOv] După săvârşirea privegherii celei de toată noaptea 
sau după utrenie, când intram în sfânta peşteră, împreună 
cu alţi creştini, pentru a ne închina şi a săruta sfintele 
moaşte şi a ne lăsa capetele miruite de preacuvioşii Părin
ţii noştri ai Peşterilor, ascultând Dumnezeiasca Liturghie 
uneori într-o peşteră mai apropiată, alteori într-una mai 
înd~părtată, aflându-mă în biserici sau înlăumrul peşteri
lor Il preamăream pe Dumnezeu Cel minunat întru sfinţii 
Săi'' şi fericeam pe aceşti preacuvioşi părinţi care vieţuiseră 

'' Cf. Psalmi 67, 36. 
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înainte de construirea mănăstirii celei vechi şi apoi a celei 
noi, în acele sfinte peşteri în de trei ori binecuvântata lor 
liniştire [isihie]20 şi pace, linişte şi pace cu neputinţă de 
găsit altundeva pe pământ, şi în sufletul meu se aprindea 
dorinţa după un lucru cu neputinţă, şi anume dac-ar fi fost 
cu putinţă, n-aş mai fi vrut nicicum [11] să ies din acele 
peşteri sfinte, ci să rămân acolo până la sfârşitul vieţii. Dar 
văzând că lucrul nu era cu putinţă, plecam de la acele peş
teri sfinte cu mare jale şi suspine. Alteori, după ce mă închi
nam la sfintele moaşte, intrând în sfânta şi marea biserică 
ascultam dumnezeiasca Liturghie, iar după otpust coboram 
în vale, Ia casa acelei roabe a lui Dumnezeu la care locuiam. 

[6. Intenţii cu privire Ia viaţa monahală] 

Aveam însă câţiva prieteni iubiţi care gândeau la fel ca 
mine şi care aveau aceeaşi intenţie cu privire Ia monahism. 
Sâmbăta seara sau înaintea vreunei sărbători, ne adunam 
în vremea verii Ia sfânta mănăstire Arătarea Domnului, a 
Frăţiei, la poarta mănăstirii, ca într-un loc foarte potrivit şi 
liniştit, unde reuşiserăm să ni-l facem prieten pe paznicul 
mănăstirii, un om foarte virtuos şi cu frica lui Dumnezeu, 
şi ne petreceam răgazul în sfătuiri folositoare sufletului până 
când suna clopotul pentru pravila bisericească. Mai mult 
decât orice ne sfătuiam cum am putea trece în faptă inten
ţia noastră şi unde am putea găsi un asemenea loc în care, 
cu bunăvoinţa lui Dumnezeu, să fim tunşi în monahism şi 
să ne putem ţine făgăduinţele monahiceşti. După multă 
împreună-sfătuire şi după grijulie chibzuinţă, ne-am oprit 
în sufletele noastre la următorul legământ neschimbat şi 
nestrămutat: să nu fie lepădarea noastră de lume şi tunde
rea în vreun lăcaş cu belşug de mâncare şi băutură şi cu tot 
felul de tilme trupeşti, [12] fiindcă fiind tunşi într-un ase-

20 Bezmolvie, echivalentul slavon al grecescului hesychia ="linişte"', 
a devenit in limbajul monahal termen tehnic desemnând vieţuirea 
contemplativă de tip "isihast". 
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menea lăcaş n-am putea urma sărăciei lui Hristos şi duce o 
viaţă de înfrânare, după făgăduinţele monahiceşti, deoarece 
s-ar putea ca din pricina slăbiciunii noastre sufleteşti să ne 
abatem de la calea strâmtă care duce spre viaţă2' şi să ne 
rătăcim pe calea largă care duce la pieire. Căci mai bine 
este - gândeam noi - să te căsătoreşti după legea creşti
nească şi să trăieşti în lume, decât, renunţând la lume, 
să-ţi duci viaţa umblând după tihnă trupească şi îndestu
Iare de orice fel, spre întinarea chipului monahicesc şi spre 
osânda veşnică a sufletelor noastre în ziua Judecăţii••. 

De aceea, cum spuneam mai înainte, ne-am pus cu tărie 
în sufletele noastre intenţia de a ne părăsi [12v] patria 
noastră şi a ne găsi undeva, într-un loc pustiu şi liniştit un 
povăţuitor iscusit sufletelor noastre căruia să i ne predăm 
în ascultare, iar după vremea cuvenită să primim tot de la 
el şi tunderea, şi să rămânem cu el şi unul şi altul nedes
părţiţi până Ia ultima noastră suflare, vieţuind în sărăcie 
călugărească şi în lipsuri, neavând decât atât cât este nece
sar pentru nevoile noastre şi pentru mântuirea sufletelor, 
câştigându-ne hrana şi îmbrăcămintea necesară prin dreapta 
osteneală a mâinilor noastre. 

În astfel de discuţii şi altele asemănătoare ne petreceam 
ceasurile tăcute şi liniştite ale nopţii, după care cântam pra
vila bisericească, iar după otpust ne duceam la casele noastre. 

[7. O nouă vizită Ia schitul Kitaev] 

Într-o asemenea dragoste duhovnicească şi discuţii folo
sitoare sufletului întâlnindu-ne adeseori unii [13] cu alţii, 

21 Cf. Matei 7, 13-14. 
2 2 A se observa timpuria distanţare critică şi reacţia spontan 

evanghelică şi patristică a tânărului Petru/Paisie nu numai faţă de 
scolasticismul teologic (cum se va vedea mai jos, f. 22v-23), ci şi 
faţă de decadenta spirituală şi fariseismul moral al unei largi părţi a 
monahismului kievean al epocii; corupt şi secularizat, acesta se afla 
departe de exigenţele ascetice şi duhovniceşti ale idealului monastic 
ortodox tradiţional. [n. ed.] 

117 



'','1 

'1 
1 

·,,, 

m-a cuprins din nou o mare dorinţă să mă duc Ia schitul 
Kitaev de care am vorbit mai sus, să-i văd pe preaiubiţii 
mei robi ai lui Hristos pe care-i cunoşteam. Fiind pe atunci 
vreme de vară, am putut să-mi indeplinesc mai uşor această 
dorinţă. Când am ~juns, deci Ia acel sfânt lăcaş, m-a um
plut o mare bucune atat pentru că m-am văzut cu acei 
preaiubiţi de mine fraţi sub ascultare ai lui Hristos, cât şi 
pe~tru că m-am i~vrednicit să văd capetele cărunte şi feţele 
P~l~de: galbene ŞI supte de post şi infrânare ale sfinţilor 
pannţi de acolo. Intrând cu ei la pravila bisericească am 
avut şi nu puţin folos sufletesc, fiindcă ei citeau şi cântau 
cu mare luare-aminte şi cu frica lui Dumnezeu fără nici 

0 grabă [13v] toată rânduiala pravilei şi erau unii,dintre fraţi 
şi ascultători care aveau ca pe un dar natural de Ia Dumne
zeu c~nt:r~a dulce: căci cântau nu numai stihirele şi cele
I~te cantări, dar chiar şi [răspunsurile] "Doamne miluieşte!" 
ŞI "Dă, Doamne!" şi "Ţie, Doamne" şi ,,Amin" le cântau atât 
~e ~ulc~, in_ su.r~ină şi cu prelungiri!e corespunzătoare, 
mcat ch1~; ŞI" o Immă aspră şi care nu cu uşurinţă înclinată 
spre umi!mţa, cum era şi a mea, a putut fi uşor împinsă 
~pn; um!linţă şi lacrimi. Dar şi însăşi aşezarea aceea, locul 
m sme ŞI construcţia bisericii puteau impinge sufletul omu
lui spre umilinţă. 

~ise_;ica era ~e lemn, făcută după tipicul creştin, şi in
chm.at: ~umel?I preacuviosului şi de-Dumnezeu-purtăto
rulUI Pannte!UI nostru Serghie din Radonej23, făcătorul de 

'
3 

Una din cele mai remarcabile personalităţi din Rusia epocii sale 
Cuviosul ~erghie din Radonej (1314-1392) este, alături de Cuviosul 
Ser~fim d1~ S~rov (1759-1833), sfântul cel mai iubit şi venerat în 
Ru~I~, al caru~ patr?n spi~tual este. Există o frumoasă "viaţă" a Sa 
scn~a de. ucemc?l ~au, CUVIosul Epifani cel Înţelept. Iniţial pustuic, 
dupa sosirea pnmilo~ ucenici, începe constituirea în jurul bisericii 
c? hra~ul Sfânta Treime a unei mari obşti monahale devenite uite
nor faimoasa Lavră Troiiţa-Serghieva. Astfel la 70 de km nord-vest 
de ~osco~a, ea este se?i~ ~nei Academii duhovniceşti, reşedinţă 
patnru:,hala, loc de pei:nnaJ ŞI centru spiritual al întregii Rusii. (A se 
vedea m acest sen~ patrnnzătornl eseu al părintelui PAVEL A. FLO
RENSKI, Laura Tr01ţa-Serghieva şi Rusia (1918); trad. rom. Boris 
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inuni. în jurul ei erau sădiţi feluriţi pomi roditori, [14] 
:re-o umbreau cu ramurile lor, căci nu ~ra inalt~. În~untru 
era toată împodobită până in fundul Pt;dvorulUI. cu. ~c~ane 
lipite una de alta, in care erau înfăţişaţi preacuv10şn ŞI ~u
cernicii părinţi făcători de minuni din R:'sia _ce~ Jl:iare. Cme 
se uita cu mare evlavie la aceste sfinte mc~IpUI~ ~u pute~ 
să nu simtă o mare bucurie în sufletul sau: Pn~n~ ~p~I 
liniştea şi tihna in care trăiau împreună acei sfinţi pan.nţi, 
evlavia şi tăcerea, blândeţea şi smerenia lor, ~rec~ ŞI pe 
toţi fraţii sub ascultare care făceau cu smereme ş~ :u fri~a 
lui Dumnezeu ascultările lor, tăindu-şi cu cucermcie vmle 
lor şi lepădându-se de judecăţile lor,_ din t?t ~u~e~ul. [14':] 
meu aş fi vrut să rămân acolo cu acei sfinţi pannţi ŞI fraţi, 
deşi ştiam bine că acolo nu mă pot ascund_e de ma~a m:a. 
Şi totuşi, împins de dorinţa mea putermcă de a mtra m 
monahism, m-am gândit să rămân acolo. . 

Cu acest gând m-am dus la întâi-stătătorul sus-numitu
lui lăcaş, care stătea singur aproape de biserică şi, căzând 
la picioarele lui, l-am rugat stăruit?r ca ~entru dra~ost~a 
lui Dumnezeu să mă primească ŞI pe bietul de mme m 
sfântul său lăcaş ca frate sub ascultare în vederea intrării 
în monahism. El însă, înţelegând rugămintea mea, a luat-o 
deîndată spre chilia sa şi mi-a poruncit să ~n ~upă e~: 
când am intrat şi eu în chilia lui m-am înclinat mamtea lUI, 
după obicei, şi am rămas în picioare lângă uşă. El s-a ~ezat 
lângă masă şi mi-a poruncit şi mie [15] ~ă -~~ ~şe~ mai sus 
decât el, după care mi-a spus: "Frate, şe~ aiCI ŞI mi-~ ară~t 
cu mâna locul unde să mă aşez. Eu auzmd aceasta ŞI spen
indu-mă de un asemenea lucru neaşteptat şi ruşinându-mă 
a-1 îndeplini, m-am înclinat adânc şi a~ rămas în ~icioare 
tăcând. El mi-a poruncit a doua oară sa fac acelaşi lucru. 

Buzilă în P. FLORENSKI, Iconostasul, Ed. Anastasia, Bucureşti, 1994 

- n. ed.] ' h" ' 
Biserica de lemn a schitului Kitaev cu hramul Sfântul Serg Ie m 

care a intrat Paisie a fost înlocuită In 1767 cu una de piatr~ cu hr~
mul Sfânta Treime păstrând însă un altar dedicat SfântulUI Sergh1e 
(J. FEATHERSTONE, p. 12, nota 23). 
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Eu iarăşi m-am înclinat şi am rămas în picioare tăcând. 
Mi-a poruncit şi a treia oară să fac acelaşi lucru. Eu speri
indu-mă foarte tare, am rămas în picioare fără glas. Atunci 
el deschizându-şi sfintele sale buze mi-a spus: "0, frate, tu 
mă rogi să te primesc în sfântul nostru lăcaş în vederea 
intrării în monahism. Şi nu văd în sufletul tău nici urmă de 
înclinare spre monahism. Nu văd în tine smerenia [15v] lui 
Hristos24. Nu văd în tine ascultarea şi lepădarea de voia ta 
şi de judecata ta, ci cu totul dimpotrivă. Văd în tine alcă
tuirea şi înţelepciunea lumii acesteia, văd în tine mândria 
diavolului2s. Văd în tine neascultare şi urmarea voii şi ju
decăţii tale. Căci iată, de trei ori ţi-am poruncit să te aşezi 
mai sus decât mine şi nu m-ai ascultat. În loc ca o singură 
dată auzind porunca mea să te aşezi mai sus decât mine, nu 
numai în chilia mea, dar dacă ţi-aş fi poruncit chiar şi în 
trapeză, de faţă cu toţi fraţii, cum s-ar fi cuvenit, !epă
dându-ţi voia şi judecata ta, şi să-mi dai ascultare cu sme
renie şi frica lui Dumnezeu. Tu însă, poruncindu-ţi de trei 
ori să faci exact acelaşi lucru, urmându-ţi voia şi judecata 
ta şi [16] mai cu seamă vrăjmaşa mândrie, tu te-ai smerit 
făţarnic şi te-ai înclinat fără însă să dai ascultare poruncii 
mele. Şi neavând ascultarea şi lepădarea voii tale, care sunt 
semnele după care se cunoaşte adevăratul monah, cum 
îndrăzneşti să mă rogi să fii primit în călugărie? Căci nea
vând ascultarea şi urmând voii şi judecăţii tale, nu eşti 
vrednic de chipul monahicesc." 

Spunându-mi deci aceste cuvinte şi multe altele şi înţe
legând în cele din urmă că m-a speriat şi că stau cu mare 
spaimă în faţa lui fără să spun nimic, a început să-mi vor
bească cu toată dragostea şi blândeţea, ca un părinte iubitor: 
"0, copile dragă, trebuie să ştii că eu din dragoste pentru 
Dumnezeu şi dorind mântuirea sufletului tău te-am supus 
acestei încercări; [16v] aceasta, pe de o parte, pentru ca în 

24 Frază omisă din ediţia TACHIAOS, restituită însă în traducerile 
italiană şi americană. 

25 Frază omisă din ediţia TACHIAOS, restituită însă în traducerile 
italiană şi americană. 
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toate zilele vieţii tale să păstrezi în suflet neştirbită această 
amintire, iar, pe de altă parte, te-am putut înţelege şi po
văţui cum este adevăratul început al monahismului, care 
este rădăcina şi temeiul său după Dumnezeu şi după înţe
legerea dumnezeieştilor Scripturi şi învăţătura Sfinţilor Pă
rinţi, şi ânume ascultarea şi desăvârşita lepădare şi renun
ţare Ia voia şi judecata proprie: şi toţi cei care doresc să 
câştige chipul monahicesc, aşa cum se leapădă de lume şi 
de toate câte sunt în lume, tot aşa datori sunt să se lepede şi 
de voia şi judecata lor proprie şi să asculte de povăţuitorul 
său cu toată stăruinţa sa, până Ia ultima suflare, supu
nându-se lui ca lui Dumnezeu Însuşi. Aşadar, copilul meu, 
[17] să nu te facă laş încercarea la care te-am supus, căci 
ştiu bine că n-ai vrut să mi te împotriveşti, îndrăznind să 
nu mă asculţi, ci, pe de o parte, pentru că nu cunoşteai pu
terea dumnezeieştii ascultări monalriceşti, iar, pe de altă parte, 
pentru că cinsteai în mine sfântul şi marele chip monahi
cesc cu care Dumnezeu m-a învrednicit pe mine nevrednicul. 
De aceea, fii iertat de Dumnezeu şi de mine păcătosul." 

Apoi a început să mă întrebe unde m-am născut şi dacă 
nu se împotriveşte cineva ca eu să intru în monahism. Iar 
eu făcându-i cunoscut pe scurt totul despre mine, el mi-a 
spus: "Copilul meu preaiubit, m-ai rugat şi mi-ai cerut să 
te primesc pentru a intra în monahism în acest sfânt lăcaş, 
în sfânta ascultare, dar după cele făcute cunoscute de tine 
nu îndrăznesc s-o fac, ca nu cumva să se facă o tulburare 
obştească şi pentru noi şi pentru tine. [17V] Pentru că mama 
ta, aflând unde te găseşti, ar putea să te ia cu uşurinţă de 
aici cu poruncă de Ia autorităţi. De aceea, nu te întrista că 
din pricina mai înainte-zisă nu îndrăznesc să te primesc, 
ci, având neclintită dorinţa de a intra în monahism, Iasă în 
grija lui Dumnezeu tot ce-i în legătură cu tine şi cu ajutorul 
Lui încearcă să cauţi un asemenea loc, în care să nu fie nici 
o oprelişte ca tu să intri în monahism. Eu te încredinţez că 
Dumnezeu Cel Atotputernic şi Care vrea ca toţi să se mân
tuiască, are să te povăţuiască spre un asemenea loc şi 
dorinţa ta se va preface aici în faptă." 
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Auzind eu acestea şi ştiind prea bine şi singur că din 
pricina mai-înainte-zisă era cu neputinţă să rămân în acel 
sfânt lăcaş, [18] n-am îndrăznit să-I mai supăr pe Sfinţia 
Sa cu rugăciunea mea, ci căzând la sfintele lui picioare l-am 
rugat să mă ierte. După care, cu binecuvântarea sa am ieşit 
din chilia lui. ' 

[8. O lecţie duhovnicească Ia schitul Kitaev] 

Fiind eu încă acolo m-am învrednicit să aud sfintele lui 
~uvinte de suflet folositoare spuse unui frate; căci stând eu 
m curtea acelui sfânt lăcaş cu câţiva părinţi a chemat el 
[întâi-stătătorul] pe un frate sub ascultare, care frate era 
foarte cucernic, şi i-a spus: "Te voi trimite frate Ia măna"s-. ' ' ' 
tirea cea mare să iei, după obiceiul nostru, unele lucruri de 
mâncare şi de băutură pentru toată săptămâna. Fă-ţi pre
gătirile cele de trebuinţă." Fratele, aşadar, s-a pregătit cum 
se cuvine şi deschizând poarta de la curtea schitului, a în
ceput să iasă [cu căruţa]. Văzând acestea, întâi-stătătorul 
1-a chemat pe fratele acela şi i-a spus: [18v] "Cum îndrăz
neşti, nenorocitule, să pleci fără binecuvântarea mea? Dar 
dacă ţi s-ar întâmpla, cum li se întâmplă multora, să vină 
[asupra ta] o moarte neaşteptată, ce-ai putea răspunde 
Dreptului Judecător în ziua înfricoşetoarei a Lui a doua 
veniri, pentru că ai plecat fără binecuvântare? Nu ştii oare 
ce mare păcat este pentru un frate sub ascultare să facă 
ceva fără binecuvântarea povăţuitorului său?" Acesta încli
n~ndu-s,e, i-a spus: "Iartă-mă, părinte, eu voiam să plec cu 
bmecuvantarea ta, doar mi-ai poruncit să plec Ia mănăsti
rea cea mare să îndeplinesc un anumit lucru din ascultarea 
de tine." Stareţul i-a spus: "0, nenorocitule, nu ţi-a fost 
de-ajuns că ai căzut deja într-o groapă, făcându-ţi voinţa 
ta, vrând să pleci în ascultare fără binecuvântare? Şi în loc 
[~9] să ieşi din ea cerând iertare şi spunându-ţi cu smere
me: «Iartă-mă», iată ai căzut în a doua groapă cea a în
dreptăţirii în cuvânt, mai rea decât cea dintâi. Şi mai rău 
decât atât. Că fără să te temi de Dumnezeu şi fără să te 
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ruşinezi de oameni ai îndrăznit să amesteci întunericul 
cu Iumina26 şi smerenia cu mândria. Căci dacă spuneai: 
<<Iartă-mă!», ar fi fost smerenie, aşa cum ne învaţă Sfinţii 
noştri Părinţi; dar dacă la cuvântul <<Iartă-mă!» mai adaugi 
o îndreptăţire în cuvânt, atunci este mândrie, învăţătura 
diavoluhti şi amestecarea luminii cu întu.nericul. Dar ce au 
în comun, după cum spune Apostolul, lumina şi întuneri
cul? De aceea, oricine se află aici ca frate sub ascultare şi 
doreşte să câştige chipul monahicesc, dator este mai întâi 
să pună acest început vieţii sale: şi anume ca, dacă va fi 
mustrat, ocărât sau chiar năpăstuit fie de întâi-stătător, fie 
de alt părinte, să cadă cu smerenie la picioarele lui [19v] 
spunând: <<Iartă-mă!>>, fără să mai adauge nimic, decât 
poate numai <<Iartă-mă, părinte sfânt, am greşit>>, dar nu 
cum ai făcut tu adăugând o îndreptăţire prin cuvânt." 

Auzind acestea şi multe alte cuvinte asemănătoare aces
tora acel binecuvântat frate a stat în picioare fără să spună 
vreun cuvânt până când întâi-stătătorul a încetat să mai 
vorbească, şi atunci a căzut la picioarele lui şi cu lacrimi 
în ochi i-a cerut iertare. Iar întâi-stătătorul, ca un părinte 
care-şi iubeşte copii, a început iarăşi să-i vorbească: "Copile, 
gândul meu a fost într-adevăr să te trimit la ascultarea mai
înainte-zisă, de aceea te-am cllemat şi ţi-am poruncit doar 
să te pregăteşti iar nu să şi pleci. Ţie ţi se cuvenea ca, după 
ce ţi-ai terminat pregătirile, să-mi ceri binecuvântarea şi 
apoi să pleci, căci aşa este rânduiala vieţii monahiceşti. 
Tu însă din neştiinţă .[20] şi nu din dispreţ ai vrut să pleci 
fără binecuvântare. Tot aşa şi când ai cerut iertare, din 
neştiinţă ai adăugat şi îndreptăţirea prin cuvânt şi pentru 
aceasta cu lacrimi te căieşti acum şi ceri iertare. Să fii deci 
iertat de Dumnezeu şi de mine şi binecuvântat." învăţat 
de-ajuns despre puterea dumnezeiască a ascultării, fratele 
a fost slobozit la ascultarea mai-înainte-zisă, bucuros şi slă
vind pe Dumnezeu. Iar eu, stând nu prea departe, am ascul
tat aceste cuvinte foarte folositoare sufletului, proslăvind 

26 "2 Corinteni 6, 14": referinţă în marginea manuscrisului. 
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pe Dumnezeu că m-a învrednicit să aud cuvinte atât de 
folositoare sufletului şi le-am socotit cuvinte de viaţă veşnică. 

Luându-mi binecuvântare.de la stareţ şi rămas-bun de la 
fraţii sub ascultare mai-înainte-zişi, am plecat de la acel lăcaş 
cu multă jale, pentru că din pricinile mai-înainte-zise n-am 
putut rămâne acolo [2ov] împreună cu acei părinţi şi fraţi. 

Şi întorcându-mă la casa unde locuiam, mi-am reluat 
obiceiul de a merge pe la sfintele lăcaşuri şi a mă aduna 
împreună cu prietenii mei să ne sfătuim mai cu seamă cu 
privire la gândul nostru. 

Când s-a redeschis şcoala, la începutul lunii septembrie, 
temându-mă ca nu cumva să mi se facă alte piedici în calea 
gândului meu, am părăsit şcoala, nu m-am mai dus la ea, 
ci mă tot frământam cum să pot găsi locul potrivit să îm
brac hitina neagră [a monahilor]. 

[9. Îndrăgostit de Liturghia în limba română] 

S-a întâmplat însă atunci, după încheierea păcii, că î:U
preună cu soldaţii care s-au întors în Rusia a venit cu suita 
şi Preasfinţitul kir Antonie, mitropolitul Moldovei27, şi a 
tras la palatul Preasfinţitului Mitropolit al Kievului, numit 
Kudreaveţ [Creţul]28 [21]. Şi într-o zi, aflat în sfânta mă
năstire a Frăţiei, Arătarea Domnului, 1-a zărit pe ieroschi
monahul Pahomie, de care am vorbit mai sus, 1-a recunos
cut pentru că el fusese cel carecl sfinţise întru ieromonah. 
Cu binecuvântarea Preasfinţitului Mitropolit al Kievului, 
acesta a venit să locuiască cu el în palatul Kudreaveţ. Iar 
eu mă duceam adesea la el pentru că era povăţuitorul meu 

27 La Încheierea prin pacea de la Belgrad (1739) a războiului 
ruso-austro-turc din 1735-1739, mitropolitul Antonie al Moldovei 
(1729-1739) a fost nevoit să urmeze trupele ruse în retragere. In 1741 
devine mitropolit de Bielogorod şi Oboian, cu scaunul Ia Cernigov. 
Moare în 1748, fiind înmormântat la faimoasa Lavră a Peşterilor 
din Kiev. 

28 Construit în 1716, în Vechiul Kiev, lângă poarta Jitomir, palatul 
a dăinuit până În 1788 (J. FEATHERSTONE, 1989, p. 17, nota 29). 
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întru Domnul, şi prin el am reuşit să primesc şi binecuvân
tarea Preasfinţitului, sărutându-i şi sfânta sa dreaptă. Prin
tre cei ce stăteau în preajma Preasfinţitului am văzut feţe 
cinstite şi destoinice, vrednice de toată cinstirea din cinul 
ieromonahicesc, precum şi un număr oarecare de cinstiţi 
tineri ierodiaconi, blânzi şi smeriţi, care aveau - după 

Dumnezeu - o mare dragoste pentru mine. Mă bucuram 
foarte mai cu seamă când se întâmpla să slujească Preasfin
ţia Sa cu tot clerul său preoţesc şi eu auzeam dumnezeiasca 
Liturghie în limba moldovenească29. [21v] De câtă bucurie 
se umplea sufletul meu auzind cum i se înălţa laudă lui 
Dumnezeu în această limbă binecuvântată! Şi printr-o 
minunată şi dumnezeiască întorsătură a soartei, de atunci a 
început [să se nască] în inima mea o mare dragoste pentru 
această binecuvântată limbă moldovenească şi pentru po
porul şi ţara aceasta ocrotită de Dumnezeu, şi tot mai mult 
se aprindea în sufletul meu dorinţa de a intra în monallism 
în ţară străină. 

[10. Renunţă la studiile teologice] 

An1 petrecut, aşadar, această iarnă ca de obicei, dar pe 
la sfârşitul lunii ianuarie s-a întâmplat să se abată asupra 
mea o mică ispită. Un băiat de la mine din oraş, care învăţa 
aici la şcoală, văzând că am început să mă las de şcoală şi 
părându-i rău pentru mine, s-a dus la Cuvioşia Sa Silvestr 
Kuleabţ'", care pe atunci era mai-mare peste şcoli şi, care 
mai târziu a fost şi arhimandrit al mănăstirii Frăţiei [22] 
Arătarea Domnului, unde este de asemenea o şcoală, şi mai 
apoi a ajuns episcop de Skt. Peterburg, şi i-a povestit amă
nunţit despre mine, cum că "nu vrea, zicea el, să înveţe" şi 

29 "Limba moldovenească" este - aşa cum arată şi traducătorul 
italian, 1988, p. 75, n. 25 - graiul românesc utilizat In Moldova, 
expresia fiind sinonimă cu "limba română". 

'"Prefect (1737~1740) şi rector (1740-1745) al Academiei Movi
Iene, ulterior devenit arhiepiscop de Sankt Peterburg (1750-1761) 
(J. FEATHERSTONE, p. 18, nota 31). 

125 



1 

il 

că "mama lui în zadar cheltuieşte cu întreţinerea lui la în
văţătură". Auzind acestea, [Cuvioşia Sa] a trimis pe doi elevi 
de la şcoală, ca să mă aducă înaintea lui. De-abia m-am 
prezentat, şi el a şi început să mă certe cu asprime, întrebân
du-mă: "Din ce pricină te-ai lăsat de şcoală şi învăţătură?" 

Eu, care din firea mea eram foarte sfios, cu atât mai mult 
în faţa unei asemenea feţe, şi având în vedere şi starea în 
care mă aflam, nu ştiu cum am îndrăznit să-i răspund, zi
când că întâia pricină pentru care m-am lăsat de învăţătura 
din afară [a clasicilor antici] este intenţia mea nestrămutată 
de a mă face monah şi cum mă tem de ceasul neştiut al 
morţii, aş dori, dac-ar fi cu putinţă, să mă duc cât se poate 
mai repede într-un asemenea loc, unde cu ajutorul lui Dum
nezeu să pot [22v] să-mi împlinesc în faptă acest gând. 

A doua pricină pentru care m-am lăsat de învăţătura din 
afară e că în sufletul meu n-o socotesc a-mi fi de vreun 
folos, căci auzind acolo adesea despre renumiţii zei şi zeiţe 
ale elinilor şi despre basmele Pythiei, am prins ură în suflet 
pe o asemenea învăţătură. Dacă şi la cursurile externe 
[clasice] profesorii ar preda cu cuvintele de-Dumnezeu
purtătorilor dascăli ai Sfintei Biserici, care au fost învăţaţi 
înţelegerea duhovnicească de către Preasfântul Duh, atunci 
elevii ar dobândi îndoit folos împletind înţelegerea duhov
nicească cu învăţătura din afară [clasică]. Dar deoarece, după 
cum stă scris în Alfavita Duhovnicească3', în prezent se 

31 Lucrarea nu este, cum crede traducătorul italian (1988, p. 78, 
n. 23), "o culegere de sentinţe morale în ordine alfabetică compusă 
de Sfăntul Dimitrie al Rostovului (1651-1709)", ci: Aifavit duhovny. 
Lestnitsa duhovnagopo Bojejitelstva scrisă de ISAIAKOPINSKI. Perso
nalitate ortodoxă de orientare tradiţionalistă, acesta fusese hirotonit 
clandestin în 1620 la Premysl de patriarhul Teofan al Ierusalimului 
în acţiunea sa de reconstituire a ierarhiei ortodoxe din Ucraina 
ocupată de polonezi, ierarhia veche trecând în 1596 la uniatism. 
Fiindu-i interzis accesul aici, se retrage Smolensk. În 1631 succede 
ca mitropolit al Kievului lui Iov Boretski decedat, opunându-se sis
tematic politicii latinizante a autorităţilor poloneze (inclusiv înfiin
ţării unui Colegiu latin la Kiev). Pentru a-1 contracara, autorităţile 
acceptă hirotouia în 1633 la Lvov a filopolonului Petru Movilă, egmnen 
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învaţă nu înţelegerea care vine de la Duhul Sfânt, ci cea 
care vine de la Aristotel, Cicero, Platon şi de la alţi înţe
lepţi păgâni; de aceea, orbiţi de minciună şi [23] rătăcin
du-se de la calea cea dreaptă în înţelegere şi cuvânt, repetă 
cu elocvenţă [cuvintele lor], înlăuntrul sufletelor rărnâ
nând întunericul şi negura, iar pe limba lor toată înţelep
ciunea lor. l-am arătat că nu simt în sufletul meu nici un 
folos de la o asemenea învăţătură şi, de aceea, temându-mă 
ca nu cumva să mi se întâmple şi mie ca multor altora să 
cad în stricăciunea minţii, am părăsit-o. 

A treia pricină e aceea că roadele acestui învăţământ le 
văd în faptul că feţe duhovniceşti din cinul monahicesc 
trăiesc ca nişte demnitari mireni, în mare cinste şi slavă şi 
în toată tihna trupească, îmbrăcându-se în haine scumpe, 
umblând cu cai aleşi, de rasă şi în trăsuri minunate. Spun 
acestea fără să-i judec - să nu fie - dar mă tem şi tremur 
ca nu cumva şi eu trăind mai multă vreme în aceste şcoli şi 
învăţând [23v] învăţătura din afară [clasică] şi ajungând 
[apoi] monah, nu numai să rămân cu aceste slăbiciuni în 
sufletul meu, pătimind un întuneric încă şi mai rău, dar să 
cad şi în tot felul de patimi trupeşti şi sufleteşti. Acestea 
sunt pricinile pentru care am lăsat învăţătura din afară. 

El însă, ca un bărbat preaînţelept, mi-a grăit multe cu
vinte despre aceste lucruri vrând să îndrepte neştiinţa mea 
şi arătându-mi ce mare folos are învăţătura din afară [cla
sică] "pe care tu, a zis el către mine, dacă până acum n-ai 
simţit-o în sufletul tău, nu-i de mirare, fiindcă n-ai ajuns 

al Lavrei Peşterilor. Primind recunoaşterea patriarhului ecumenic 
Chiril Lukaris şi "exarhatul" Ucrainei, acesta din urmă recurge la 
serviciul poliţiei poloneze pentru a-1 înlătura cn forţa pe mitropolitul 
Isaia. Închis în mănăstirea Mihailovski, el părăseşte Kievul în 1635, 
decedând la Moscova în 1640. "Conflictul dintre Petru Movilă şi Isaia 
Kopinski n-a fost numai o competiţie pentru putere, ci coliziunea 
între două orientări bisericeşti" profund diferite .atât în dimensiune 
politică" (Movilă era filopolon iar Kopinski filorus), "cât şi culturală" 
(Movilă era occidentalizant şi latinizant, Kopinski era tradiţionalist 
şi slavonizant) (G. FWROVSKI, Puti, 1937, p. 47-48). [n. ed.] 
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încă Ia învăţătura mai înaltă din clasele superioare, dar cu 
timpul ajungând acolo şi cunoscând iarăşi lucrul ei, vei 
înţelege marele folos şi atunci vei slăvi pe Dumnezeu, tă
măduindu-te de neştiinţa în care te afli acum". Şi grăindu-mi 
încă multe asemenea cuvinte încerca în toate chipurile să 
mă îmboldească spre învăţătura [24] de Ia şcoală, dar Ia 
sfârşit, când a văzut că nu mă plec deloc spre îndemnul lui, 
ci că rămân în încăpăţânarea mea, s-a întristat foarte şi a 
vrut să mă pedepsească aspru cu bătaia. Eu însă, cunos
cându-mi neputinţa trupească dintotdeauna şi temându-mă 
ca bătaia să nu-mi zdruncine şi bruma de sănătate, m-am 
gândit totuşi, deşi nu voiam, să mă supun voinţei lui, mai 
ales că această silnicie n-avea să fie de lungă durată; şi dacă 
cu voia lui Dumnezeu voi ajunge Ia anii majoratului, voi fi 
liber să-mi înfăptuiesc gândul [intenţia] fără nici o piedică. 

Şi urmam învăţătura de Ia şcoală doar din obişnuinţă 
fără a avea nici un folos32 • 

' 2 În refuzul tânărului PetrujPaisie de a accepta versiunea raţio
nalistă şi scolastică a educaţiei generale şi teologiei predate la Aca
demia Movileană nu trebuie văzută o reacţie alergică de tip pietist la " 
orice fel de "cultură." şi la "cunoaştere" în general în favoarea unui 
sentimentalism difuz şi facil, de altfel răspândit în epocă. Gestul său 
este, aşa cum arată părintele G. Florovski, unul profund .,simbolic": 
.,Paisie părăseşte şcoala latină pentru mănăstirea greacă." El respinge 
polarizarea modernă culturii occidentale a epocii .,luminilor" scindată 
într-o variantă raţionalistă şi alta pietistă, pentru a-i depăşi .,dualis
mul" şi .,clivajul" ireductibil prin recursul la idealul integrator oferit 
de tradiţia isihastă patristică şi bizantină . .,Întoarcerea la izvoare a 
descoperit noi căi şi a însemnat dobândirea de noi orizonturi. Paisie 
a trăit în trecut, în tradiţii şi în Tradiţie. Însă el s-a dovedit a fi pro" 
fetul unor realităţi viitoare" (FLOROVSKI, Puti, 1937, p. 125-127). 
Practic, cuviosul Paisie se află la originea renaşterii neopatristice din 
Biserica Ortodoxă a ultimelor două secole. 

Aşa cum a arătat recent profesorul A.-E.N. TACHIAOS, "Paisij 
Velickovskij aud Grigorij Skovoroda: Two Unconventional Reactions' 
to Kievan Theology" (în: Filologia e letteratura nei paesi slavi. Studi 
in onore di Sante Graciotti, Roma, 1990, p. 613-621), Paisie n-a fost 
singur în distanţarea critică faţă de scolasticismul Academiei Movi
lene şi monahismul decăzut al Ucrainei epocii. O reacţie similară 
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[n. Reîntors Ia Poltava comunică mamei hotărârea sa] 

Iar când a venit vara, am lăsat-o [şcoala] şi m-am dus Ia 
mama mea, Ia Poltava, care când m-a văzut a fost cuprinsă 
de o bucurie negrăită, mulţumindu-i [24v] cu lacrimi în 
ochi lui Dumnezeu că după un răstimp de doi ani a apucat 
să mă vadă. La fel şi eu m-am bucurat foarte că am văzut-o 
cu ajutorul lui Dumnezeu. Căci după Dumnezeu tare o iu
beam şi o cinsteam ca pe o mamă a mea. Stând deci acasă 
zăboveam în cititul cărţilor sfinte, având cu mine şi unele 
cuvântări foarte folositoare sufletului, care stârneau sufle
tul spre râvna lui Dumnezeu şi nevoinţa monahicească, pe 
care, pe când mă aflam Ia Kiev şi luam cu împrumut cărţi 
ale Sfinţilor Părinţi de la ieroschimonahul Pahomie de 
care am vorbit mai sus, îmi copiasem de acolo unele părţi, 
pentru folosul sufletului meu, şi citindu-le simţeam nu 
puţin imbold pentru viaţa monallicească. 

Unul dintre prietenii mei de care am vorbit mai sus, pe 
numele lui Dimitrie, [25] tot de la şcoală de Ia Kiev, cu care 
Iocuisem o bună bucată de timp în aceeaşi casă, venise şi 

formal a adoptat şi colegul şi contemporanul său ucrainean, Grigori 
Skovoroda (22 noiembrie 1722- 29 octombrie 1794). Acesta şi-a 
petrecut întreaga viaţă ca filozof rătăcitor încercând să conjuge o 
viaţă de puritate evanghelică cu filozofia platonică, poezia, muzica, 
speculaţia alegorică şi misticismul sentimental preromantic, deve~ 
nind iniţiatorul şi prototipul filozofiei religioase ruse (gen ilustrat 
ulterior superlativ de un V. Soloviov, N. Berdiaev ş.a.). Dacă Petru/Pa
isie reacţionează la scolastica kieveană întorcându-se la tradiţia pa
tristică şi mistica isihastă a Bisericii, G. Skovoroda revine în sens 
renascentist la o căutare filozofică şi religioasă precreştină, de tip 
elenistic. (Cf. D. TscHI~SKIJ, Skovoroda. Dichter, Denker und Mys
tiker, MUnchen, 1974; Skovoroda, philosophe ukrainien, colloque, 
18jan. 1976, Paris, 1976.) 

Paisie se află, aşadar, la o veritabilă "cumpănă a apelor" gândirii 
şi opţiunilor spirituale. În timp ce un Dositei Obradovici se conver
teşte la raţionalismul "iluminist", iar Grigori Skovoroda optează 
estetic pentru un misticism sentimental de timp preromantic, Paisie 
se repliază pe isiliasmul bizantin şi monaltismul tradiţional ca nucleu 
al Tradiţiei Bisericii Ortodoxe. [n. ed.] 
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'ii' ,, 

elia Poltava la mama lui. Venea des la mine, iar discuţiile 
şi sfatul nostru nu erau despre nimic altceva decât în ce 
chip era cu putinţă în vederea intrării în monahism [să ne 
lepădăm] nu numai de lume, ci să părăsim şi patria noastră 
mergând în ţară străină, pentru a ne putea îndeplini dorinţa 
de a dobândi acest chip. 

Preocupat mereu de aceasta, m-am gândit să dezvălui 
desăvârşit gândul [intenţia] mea şi mamei mele care, chiar 
dacă ştia într-o oarecare măsură de multă vreme despre 
[dorinţa mea], nădăjduia totuşi ca după terminarea şcolii, 
sau chiar lăsând învăţătura neterminată, să renunţ la gândul 
meu de călugărie şi căsătorindu-mă după legea creştină, să 
mă fac preot ca urmaş al tatălui meu şi să mă îngrijesc în 
mod cuvenit de ea pentru că e mama mea, iar ea să aibă 
[25v] îri mine un sprijin la bătrâneţe şi mângâierea dorită. 
Mai mult decât orice însă, dorea să nu se piardă neamul 
nostru, căci avusese doisprezece copii şi pe toţi, în afară de 
mine singur, îi petrecuse la Hristos; eu singur îi mai rămă
sesem dintre toţi şi-i puteam fi la bătrâneţe sprijin şi mân
gâiere după Dumnezeu, sprijin în casă şi moştenitor al 
neamului şi casei noastre, a Velicikovskilor, care altfel nu 
mai avea sorţi de ridicare. 

Acestea erau deci nădejdile ei, atunci când i-am făcut 
cunoscut gândul meu nestrămutat de a mă face călugăr. 
Nu-i uşor de spus ce tristeţe şi supărare a năpădit sufletul ei: 
se tânguia şi se zbuciuma şi plângea cu lacrimi îndemnân
du-mă. să n-o părăsesc şi să nu las să se stingă casa noas
tră, ţinând neapărat să-mi urmez gândul - aşa cum s-a şi 
întâmplat - de "a pleca din lume intrând în călugărie" cum 
spunea ea. 
Văzând [26] eu această durere şi întristare a ei, mare îmi 

era în suflet dragostea pentru ea, ca mamă a mea, sufeream 
în sufletul meu, dar intenţia mea rămânea de neclintit. Am 
încurajat-o după puterea mea, am rugat-o şi am implorat-o 
să nu se îndurereze în legătură cu intenţia mea de a mă 
face călugăr, ci să se bucure pentru aceasta şi să se vese
lească preamărind pe Dumnezeu, Care prin harul Său mi-a 
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dat un asemenea gând şi toată nădejdea în legătură cu 
întreţinerea noastră să ne-o punem în purtarea Sa de grijă 
cea atotputernică. 
Văzând însă că nicicum nu se putea mângâia, ci din zi în 

zi se cufunda tot mai mult în întristare, i-am făcut cunoscut 
duhovnicului meu gândul meu [intenţia mea] şi mâhnirea 
ei, iar el m-a sfătuit ca pentru mângâierea mamei mele, ca 
să nu se predea unei supărări încă şi mai mari, să vorbesc 
din nou cu ea, având grijă ca să mă prefac că lucrurile vor 
fi după voia ei. Primind deci de la duhovnicul meu acest 
sfat, [26v] l-am şi urmat aşa, neîndrăznind să-i mai aduc 
aminte de gândul meu, ci vorbind cu ea cuvinte ce-i erau 
pe plac şi-i mângâiau sufletul ei: îi spuneam că va trebui să 
suport să merg la şcoală până la încheierea învăţăturii ca 
să nu fiu ca ultimul neştiutor, neputând să spun şi eu o 
vorbă poporului creştin şi că, pe cât va fi cu putinţă, voi 
încerca să fiu nu numai întru preoţie, ci şi în învăţătură, 
urmaş vrednic al străbunicului şi bunicului şi tatălui şi fra
telui meu, care au fost învăţaţi şi trudeau întru propovă
duirea cuvântului lui Dumnezeu. Iar după încheierea şcolii, 
dacă binecuvântarea lui Dumnezeu mă va învrednici, deşi 
sunt nevrednic, să calc pe urmele lor, să trudesc aşa şi eu 
Ia propovăduirea învăţăturii lui Hristos. 

Acestea şi altele asemănătoare au fost cuvintele pe care 
le-a auzit mama mea de la mine şi, deşi din pricina [27] 
întristării dinainte a primit puţină uşurare în suflet, a în
ceput să nădăjduiască cum că, odată cu trecerea timpului, 
se va împlini şi dorinţa ei. 

Când însă a venit vremea şcolii, am început cu prietenul 
meu Dimitrie, de care am mai vorbit, să facem pregătirile 
trebuincioase pentru plecarea la Kiev, mai mult prefăcân
du-ne, de dragul scopului nostru, decât pentru învăţătură. 
Când toate au fost gata şi am vrut să plecăm, mi-a venit 
prin judecăţile necercetate ale lui Dumnezeu, o boală de 
friguri şi n-am mai putut nicicum să plec, deşi doream din 
tot sufletul să plec împreună cu prietenul meu: ne-am sfă
tuit deci şi-am întărit sfatul cu mare jurământ, ca el să plece 
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înaintea mea şi ajungând la Kiev să caute cu orice chip să 
afle cum am putea să ieşim din patrie, [27V] pentru ca 
atunci când voi veni şi eu, ieşirea noastră să fie pregătită şi 
fără nici o întârziere. El să aştepte cu răbdare venirea mea, 
chiar dacă s-ar întâmpla să întârzii puţin din cauza bolii 
mele, dar să nu se îndoiască de venirea mea şi să aibă nă
dejde în înzdrăvenirea mea cu ajutorul lui Dumnezeu Cel 
Atotputernic. Nicidecum însă să nu se întoarcă la Poltava din 
pricina acestei mici întârzieri a mele, ci cu toată nădejdea, 
cum am mai spus, şi cu toată bucuria să aştepte venirea 
mea la el. După acest sfat al nostru deci, prietenul meu a 
plecat la Kiev, iar eu am rămas acasă cu încrederea neclin
tită în el că va preface în faptă înţelegerea noastră. 

[12. Prietenul Dimitri nu-şi ţine cuvântul] 

Astfel, cu mila lui Dumnezeu, în puţine zile m-am în
zdrăvenit şi m-am pregătit, cum se cuvenea, să plec şi eu 
[28]la Kiev. Mama m-a însoţit până la oraşul Reşetilovka, 
care se află la 30 de verste33 de Poltava noastră. Am înnop
tat acolo, după care eu am plecat pe drumul meu. Mama 
m-a mai însoţit puţin, iar când ne-am oprit puţin într-un 
loc, ca şi cum ar fi ştiut că plec pe un drum fără întoarcere 
şi că nu mai avea decât foarte puţin timp Da dispoziţie] în 
viaţa aceasta să mă mai vadă, a început cu lacrimi în ochi 
să-mi vorbească, rugându-mă şi implorându-mă în tot 
chipul să n-o părăsesc ci, urmând la şcoală cât timp va fi 
nevoie, în fiecare vară să vin la ea după obicei, fie şi pentru 
puţin timp, ca văzându-mă să-şi uşureze sufletul. Iar eu, 
văzând lacrimile ei [28v] nepotolite şi ştiind bine că n-o 
voi mai vedea în această viaţă, din dragostea firească ce 
simţeam pentru ea, [am început] să plâng şi să suspin şi, 
căzând la picioarele ei, s-o rog să-mi dea iertarea de mamă 
şi o ultimă binecuvântare, sărutându-i cu lacrimi de mai 

33 Versta e o veche unitate de măsură rusească echivalând cu 
1,07km. 
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multe ori sfânta ei mână dreaptă şi mângâind-o după 
îndemnul duhovnicului meu, despre care am vorbit, cu 
cuvinte care-i erau pe plac. 

Primind astfel binecuvântarea de drum şi rugăciunea ei 
de mamă, ne-am despărţit: ea a plecat spre casă plângând, 
dar având totodată şi o oarecare nădejde din cuvintele mele 
şi din ascultarea mea faţă de ea. Iar eu am plecat pe dru
mul meu foarte întristat în privinţa mamei, gândindu-mă 
la supărarea şi întristarea ei cu anevoie de îndurat la afla
rea plecării mele fără întoarcere [29]; dar mă şi bucuram 
şi-L proslăveam pe Dumnezeu pentru nădejdea nestrămu
tată pe care o aveam că prin harul Său mă va învrednici 
să-mi împlinesc în faptă gândul [intenţia]. Cu o asemenea 
veselie în suflet am plecat pe drumul meu. 

Dar iată că, în chip cu totul neaşteptat, l-am văzut pe 
prietenul meu venind dinspre Kiev cu nişte oameni, mer
gând cu căruţele şi m-am cutremurat foarte în adâncul 
sufletului de un lucru atât de neaşteptat. De asemenea şi el 
când m-a văzut s-a înroşit. Ne-am salutat unul pe altul după 
obicei. Oprindu-se însă puţin oamenii aceia, l-am luat la o 
parte şi am început să-I întreb cu mare supărare pentru ce 
a făcut aşa şi a călcat atât de uşor şi fără nici o pricină înţe
legerea noastră întărită cu mare întărire. El însă, roşind, a 
început să se dezvinovăţească, zicând către mine [29v] aşa: 
"Când am sosit la Kiev, a zis el, după sfatul nostru lăsându-te 
acasă bolnav, am stat acolo câteva zile neştiind ce să fac: 
să încep să umblu pentru lucrul nostru sau nu; şi aşa mi-am 
pierdut curajul, gândindu-mă că s-ar putea să fii multă 
vreme bolnav, că n-ai să poţi veni curând la mine, la Kiev, 
şi de aceea e mai bine să mă întorc în oraşul nostru: aceasta, 
pe de o parte, ca să văd ce-i cu tine şi, dacă te găsesc bol
nav, atunci să aştept până te însănătoşeşti, iar dacă eşti 
sănătos, să vin împreună cu tine la Kiev, iar, pe de altă 
parte, voiam s-o mai văd încă o dată pe preaiubita mea 
mamă. Şi întâlnindu-i pe creştinii aceştia care se întorceau 
[cu căruţele] în oraşul nostru, m-am rugat să mă ia cu ei. 
Aceasta este pricina pentru care mă întorceam acasă." 
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Eu însă i-am spus: "Preaiubite prietene, se cuvenea ca 
[30] tu să aştepţi cu răbdare venirea mea la tine, căci aş fi 
ajuns după puţine zile. Dar tu ţi-ai pierdut curajul şi te-ai 
întors înapoi din pricina mea. lată, cu ajutorul lui Dumne
zeu m-ai aflat pe drum venind către tine. Lasă acum la o 
parte cea de-a doua pricină a întoarcerii tale acasă, nu-i 
nevoie s-o mai vezi încă o dată pe mama ta, ia-ţi lucrurile 
pe care le ai în căruţă, urcă-te în căruţa mea, pentru că este 
loc şi poate să ne ducă foarte uşor pe amândoi; şi astfel, cu 
toată bucuria să plecăm pe drumul nostru, şi cu ajutorul lui 
Dumnezeu, ne vom împlini fără nici o împiedicare gândul 
nostru." 

Împotriva aşteptărilor mele, el însă mi-a dat următorul 
răspuns: "Deoarece mă aflu atât de aproape de oraşul nos
tru, nu mă opri rogu-te, să mă duc până la casa mea, [30v] 
s-o văd pe mama mea şi să mă învrednicesc [să primesc] 
de la ea ultima binecuvântare pentru drum şi, de cum o voi 
primi, fără nici o întârziere, voi veni la tine. Te voi ajunge 
din urmă încă fiind pe drum." 

Eu auzind de la el aceste lucruri potrivnice nădejdilor 
mele, m-am cutremurat în suflet, gândindu-mă cât de 
puternică este dragostea pentru părinţi şi pentru lumea 
aceasta, dacă reuşeşte să biruie şi în cele din urmă să stingă 
în preaiubitul meu prieten râvna atât de îndelungată şi 
dorinţa înnăscută spre monahism. Şi am început să-I rog 
stăruitor s~ mă asculte şi să nu se ducă la mama lui, ci să 
meargă cu mine, pe drumul nostru. 

Când am văzut că nu vrea nicicum să mă asculte, am în
ceput cu durere în suflet să-i spun: "0, preaiubite prietene, 
iată, precum văd, din [31] nebăgarea ta de seamă s-a stins 
în sufletul tău râvna cea dumnezeiască spre de trei ori feri
citul şi sfântul chip monahicesc. Pentru că pe mama ta şi 
lumea aceasta ai îndrăgit-o mai mult decât pe Hristos, 
adevăratul nostru Dumnezeu, iar lumea aceasta te leagă cu 
lanţurile şovăielii, de care te vei căi după o vreme şi, voind 
să te rupi de ele, nu va mai fi cu putinţă, deoarece, fără să 
te silească nimeni, de bunăvoie îţi vei lua nevastă şi te vei 
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lega de ea şi de copiii tăi şi de grijile lumeşti şi îţi vei sfârşi 
viaţa ta în lume, fără a te mai învrednici să ajungi la chipul 
cel monahicesc." 

Auzind acestea, el a zis către mine: "Şi cine va putea să 
mă ţină în lume, de vreme ce am gândul nestrămutat de a 
intra în-monahism? Lumea aceasta şi dragostea pentru ea, 
cum spui tu, sau pentru mama mea? Să nu fie. Aş suferi mai 
bine moartea, [31v] decât să primesc să mă supun celor care 
vor să mă oprească de la chipul monahicesc, deşi, precum 
ştii şi tu, nu am pe nimeni care să mă oprească de la aceasta. 
N -am nici o nevoie pentru a mai întârzia în lumea aceasta, 
pentru ca prin întârzierea mea să fie cu putinţă să fiu ţinut 
până la urmă în ea. De îndată ce iau binecuvântarea de la 
mama mea, numaidecât mă întorc la tine." 

Când l-am văzut că rămâne neclintit în voinţa lui nescllim
bată şi în neascultarea de sfatul meu, nemaiavând nădejde 
ca ascultându-mă pe mine să plecăm împreună, i-am adre
sat acest ultim cuvânt: "0, preaiubitul meu prieten, fie aşa 
cum ai spus, ca nimeni să nu te poată reţine în lume şi fără 
nici o întârziere să te întorci la mine. Eu însă, aşa cum ţi-am 
spus mai înainte, îţi spun şi acum, că fără să te constrângă 
nimeni, iubirea tainică pentru lume pe care o ai fără să-ţi 
dai seama în sufletul tău, te va ţine în lume [32] fără să ieşi 
din ea, până la moartea ta şi, crede-mă, că pe mine nu mă 
vei mai vedea niciodată până la ultima ta suflare în această 
lume. Eu deci nu te voi mai aştepta şi voi pleca pe drumul meu 
spre care mă va povăţui Hristos Domnul, Mântuitorul meu." 

Şi astfel, sărutându-ne cu o ultimă sărutare şi cerându-ne 
iertare unul altuia, ne-am despărţit. El a plecat spre casa 
sa, iar eu mergeam pe drumul meu mâhnit foarte şi suspi
nând de pierderea iubitului meu prieten, pe care pizmaşă 
lumea aceasta 1-a despărţit de mine34. 

34 Cei doi nu se vor mai vedea niciodată. Dimitri, prietenul lui Pe
tru/Paisie va rămâne într-adevăr în lume, se va căsători şi va ajunge 
preot în Poltava. Până la sfârşitol vieţii sale însă, el va fi bântoit de 
nostalgia idealului monahal, rămânând în schimb în contact episto
lar ca Paisie. Ne-au rămas două scrisori ale stareţului către preotol 
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[13. Călătorie primejdioasă spre Cernigov] 

Când am ajuns la Kiev, am slobozit pe oii_~ul cu căruţa 
care mă adusese, scriind mamei mele că, cu ajutorul lui 
Dumnezeu şi al rugăciunilor ei materne, am ajuns cu bine 
la Kiev. Atunci am început să mă gândesc cu stăruinţă ce 
să fac şi unde să mă duc. Şi mi-a venit gândul să mă duc în 
de-Dumnezeu-păzitul oraş Cernigov, la duhovnicul şi povă
ţuitorul meu după Dumnezeu, Pahomie ieroschimonahul 
[32v] de care am mai pomenit - ·fiindcă el se afla pe atuncl 
acolo, împreună cu Preasfinţitul kir Antonie Mitropolitul -
pentru ca de la el să primesc sfat de-suflet-mântuitor în
cotro anume s-o apuc ca să-mi pot împlini cel mai uşor 
gândul meu. 

Am început deci să mă ocup cu stăruinţă de aceasta şi 
am găsit pe unul de la şcoală, fiu de preot din Novgorod
Severski, care avea de gând să se întoarcă la tatăl său, în 
Novgorod-Severski prin Cernigov. Am tocmit deci un om 
bătrân, care să ne ducă până la Cernigov pe apă şi, cumpă
rând cele trebuincioase pentru drum, ne-am urcat în barca 
lui şi chemându-1 pe Dumnezeu în ajutor, ne-am îndepărtat 
de mal. După ce-am lăsat râul Nipru, am intrat pe braţul 
drept al râului Desna, pe care se află Cernigovul şi am mers 
î~ susul r~ului aceluia şi cu mare greutate, abia după zece 
zile, am aJuns la un orăşel numit Oster. Şi cine poate spune 
câte am îndurat în drumul acesta, şi mai cu seamă eu? Mai 
întâi din pricina frigului, căci era luna octombrie şi era 
foarte frig atunci. Cei care erau cu mine aveau destule haine 
şi nu le era atât de greu. [33] Eu însă lăsasem totul la Kiev , 

Di~itri ~editate în:. Zi~e i pisanija, 1892, p. 220-236, 237-238), 
pnma fimd un ventabll tratat despre viaţa monahală în cele trei 
forme ("cinuri") ale ei: eremitică, schitică, chinovială fiind cea mai 
amplă şi sistematică prezentare a viziunii paisiene des~re monahism 
(o traducere românească veche a scrisorii a fost publicată în Aduna
rea cuvintelor pentru ascultare, Neamţ, 1817, p. 296-336; o tradu
cere revizuită a publicat Valentina Pelin: SFÂNTUL PAISIE DE IA NEAMŢ 
Cuvinte şi scrisori duhovniceşti, Editnra Tipografie Centrale, Chişinău: 
voi. II, 1999, p. 106-123). 

abia dacă luasem ceva de îmbrăcat şi am tremurat tot tim
pul de frig, mai cu seamă când era lapoviţă cu ninsoare şi 
se uda totul pe mine. Noaptea trăgeam barca la mal şi 
aprindeam un foc mare, căci pretutindeni erau foarte multe 
lemne şi mă mai încălzeam puţin, dar nici atunci cu desă
vârşire, căci, dacă mă încălzeam pe o parte, cealaltă îngheţa 
de frig, şi aşa toată noaptea mă răsuceam spre foc, doar 
puţin puteam să mă odihnesc. Tovarăşii mei de călătorie 
având haine destule, dormeau liniştiţi. 

În al doilea rând, din pricina ostenelii: mergând în susul 
apei, trebuia să vâslim necontenit. Tovarăşii mei erau nea
semuit mai puternici decât mine şi făceau faţă cu uşurinţă 
acestei munci. Eu însă, fiind din fire slab la trup şi nefiind 
de la naştere pus la nici o muncă, mă osteneam acum mai 
presus de puterile mele şi de atâta trudă mă durea tot tru
pul, [33v] mai ales mâinile şi picioarele, ca şi cum aş fi fost 
crunt bătut. 

În al treilea rând, din pricină că ne năpădiseră grozav de 
mulţi păduchi, de care numai eu sufeream, căci pe tovarăşii 
mei de drum îi cruţase Dumnezeu de aceasta. Pe tot trupul 
aveam, pe sub îmbrăcăminte, o mulţime nenumărată de 
păduchi şi în fiecare noapte când tovarăşii mei de drum 
dormeau zdravăn, eu îmi scuturam hainele deasupra focului 
şi astfel mă mai scăpam de ei pentru puţin timp şi aveam 
pace din partea lor. 

În al patrulea rând, şi mai mare decât toate, din pricina 
fricii de înec, căci barca cu care mergeam era atât de mică, 
încât abia încăpeam şi pluteam numai cu trei-patru degete 
deasupra apei. Când se făceau valuri pe râu, de multe ori 
intra în ea apă, pe care apoi trebuia de zor s-o dăm afară 
din barcă, scăpându-ne astfel de la înec. 

Odată, pe când ne aflam în mijlocul râului, s-a întâm
plat să intrăm într-un banc de nisip, în care era cât pe ce 
să se sfărâme de tot barca noastră. Am sărit în apă, pe 
bancul acela de nisip, aşa îmbrăcaţi cum eram şi, stând în 
apă până la genunchi, [34] ţineam debarcă şi scoteam apa 
din ea. Din pricina curentului repede, nisipul fugea de sub 
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picioarele noastre şi ne trăgea în josul râului. Când ne-am 
uitat în josul râului, doar puţin mai departe de noi, am 
văzut un adânc foarte mare în râu, spre care ne duceam pe 
neobservate împreună cu bancul acela de nisip. Mare frică 
şi cutremur ne-au cuprins, pentru că adâncul acela din râu 
ne-ar fi înghiţit pe dată, şi era aproape să ne pierdem min
ţile de atâta spaimă. Chemând harul lui Dumnezeu şi aju
torul Său, ne-am mai luat puţin curaj strigând unul la altul 
să pornim mai departe trecând după bancul acela; şi astfel, 
cu mare greutate din pricina repeziciunii râului, de-abia 
de-am putut să plecăm în sus, depărtându-ne de prăpastia 
aceea ce trăgea şuvoiul şi barca [noastră] cu el. După ce am 
golit apa din ea, abia am reuşit să ne urcăm şi astfel, cu 
mila lui Dumnezeu am scăpat de la înec. 

Întrucât eram aproape de oraşul Oster de care am mai 
pomenit, un iubitor de Hristos, [34v] pe nume şi poreclă 
Danilo Şatilo, stând pe mal a văzut cum eram gata-gata să 
ne prăpădim cu barcă cu tot. După ce am coborât pe pă
mânt, a început să vorbească astfel omului cu care venise
răm cu barca: "Cum de nu ţi-a fost frică de Dumnezeu, 
omule, să te încumeţi să duci pe tinerii aceştia cu o barcă 
atât de mică Ia un drum atât de lung şi pe un râu atât de 
mare? Tu eşti bătrân, ai trăit mulţi ani pe lumea aceasta şi 
nu-ţi pasă de moarte, dar băieţii ăştia sunt încă tineri şi nu 
păcătuieşti oare dacă-i dai morţii înainte de vreme îne
cându-i în râu? Pentru toate acestea nu numai că nu ţi s-ar 
cuveni nici o plată pentru munca ta, dar Ia o judecată co
rectă ai fi vrednic de o aspră pedeapsă ca pierzător de vieţi 
omeneşti." 

Acestea şi altele asemănătoare acestora au fost cuvintele 
pe care i le-a spus, după care ne-a dus la casa lui, care se 
afla aproape de râu şi ne-a găzduit cu îndestulare câteva 
zile. Omului [care ne adusese până acolo] tovarăşul meu 
de drum i-a dat jumătate din suma cu care se tocmise, 
pentru că nu făcuse decât jumătate din drum, dar eu i-am 
dat toată suma, ca să nu se mâhnească şi l-am slobozit în 
pace. [35] Iubitorul de Hristos acela a găsit nişte lotci mari 
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care mergeau Ia Cernigov şi, plătind pentru noi, i-a rugat să 
ne ia cu ei, ceea ce au făcut cu toată bucuria. Mulţumindu-i 
acelui iubitor de Hristos pentru mila sa faţă de noi, ne-am 
urcat în Iotcă şi am pornit spre oraşul Cernigov cu mare 
tihnă, căci cei care ne duceau erau iubitori de Hristos şi nu 
voiau de Ia noi nici un ajutor, în schimb ne dădeau de 
mâncare şi ne omeneau cu de toate. Dar şi în drumul acesta 
era cât pe ce să ni se întâmple să murim pe neaşteptate. 
Pluteam odată aşa pe sub un mal înalt, când cel care vâslea 
a simţit că se va prăvălii peste Iotca noastră o mare bucată 
de pământ şi a tras tare să treacă mai înainte. Îndată ce 
am trecut de locul acela, [malul de] pământ s-a prăvălit în 
apă şi o bucăţică mică a lovit cârma, de era aproape să se 
răstoarne Iotca. Ne-am speriat cu toţii foarte şi am proslăvit 
pe Dumnezeu Care ne-a scăpat de moarte şi de atunci n-am 
mai mers pe lângă asemenea maluri [înalte]. 

[14. Trimis Ia mănăstirea Liubeţki] 

După puţine zile [35v] ajungând Ia Cernigov, am cobo
rât pe mal şi le-am mulţumit acelor iubitori de Hristos. De 
asemenea, mi-am luat rămas-bun de Ia tovarăşul meu de 
drum şi ne-am despărţit. El a plecat pe drumul lui, iar eu, 
intrând în oraş, m-am dus Ia sfânta episcopie şi, găsindu-1 
acolo pe dul10vnicul şi povăţuitorul meu, părintele ieroschi
monah Pahomie, m-am bucurat foarte, din tot sufletul; 
i-am sărutat dreapta, iar el m-a dus în chilia sa şi m-a găz
duit câteva zile. Când am găsit vremea potrivită, l-am rugat 
stăruitor să-mi dea povăţuiri pe unde aş putea trece mai 
uşor peste graniţă în străinătate unde să mă învrednicesc 
de sfântul chip monalticesc. Iar el, plecându-se spre rugă
mintea mea, mi-a dat următorul sfat, spunându-mi: "Dacă 
vrei, frate, cu toată osârdia să pleci din patria noastră, din
colo de graniţă3s, în străinătate, pentru a ajunge mai uşor 

35 Este vorba despre graniţa dintre Ucraina de Est de pe malul 
stâng al Niprului (hatmanatul ucrainean) incorporat in 1667in Im-

139 



1 

1,1 

să intri în monahism, du-te la sfânta mănăstire Liubeţki, 
care se află nu departe de oraşul Liubeci, patria Preacuvio
sului Părintelui nostru Antonie [36] de la Lavra Peşterilor: 
acolo ai să găseşti pe preacinstitul părinte ieroschimonah 
Ioachim care, neînţelegând sensul cuvintelor evanghelice: 
«Dacă mâna ta te face să cazi în păcat, tai-o>>36- pentru 
păstrarea curăţiei aşa cum i se părea lui, şi-a tăiat pentru o 
părută râvnă patru degete de la mâna sa stângă; el o să te 
povăţuiască despre aceasta, căci este iscusit foarte. Mănăs
tirea se află pe malul Niprului, chiar la graniţă, şi-ţi va 
fi uşor să-ţi împlineşti gândul. Aşteaptă însă până la ziua 
de târg şi dacă vei găsi atunci un om care să te ducă la 
Liubeci, dă-mi de veste." 
După porunca lui, în ziua de târg m-am dus şi am găsit 

un om dintr-un sat care se afla la jumătatea drumului, l-am 
şi tocmit să mă ducă până la casa lui. Şi m-am întors să-I 
vestesc !lespre aceasta pe Sfinţia Sa. Lui însă i-a părut rău 
că n-am putut găsi un om chiar din oraşul Liubeci, care să 
mă ia cu el până acolo, însă cu acelaşi suflet bun şi în 
această privinţă mi-a spus: "Nu te întrista [36v] pentru 
aceasta, frate, căci Domnul este puternic, şi te va duce fără 
supărări până la mănăstirea aceea." Eu însă căzând la pi
cioarele lui şi luând de la el ultima binecuvântare, am plecat 
la drum cu omul acela, care m-a dus până la casa lui unde 
m-am odihnit. Dis de dimineaţă l-am rugat stăruitor să mă 
ducă până la mănăstirea mai-înainte-zisă, temându-mă să 
plec singur la asemenea drum, dar nicicum n-am putut să-1 
conving. Punându-mi nădejdea numai în Dumnezeu, am 
luat-o pe drumul acela cu mare teamă, căci trecea printr-o 
pădure mare şi-mi era foarte frică de fiarele sălbatice. Sub 
acoperământul lui Dumnezeu însă·, am străbătut drumul 
acela iar când am ieşit în câmp deschis şi am văzut de de
parte oraşul Liubeci şi mănăstirea ca la trei verste depărtare 
de oraş, foarte m-am bucurat în sufletul meu. 

periul ţarist ortodox şi Ucraina de Vest de pe malul drept al Niprului 
integrată în aşa-numitul "Commonwealth" polono-ucrainean catolic. 

36 ,,Marcu 9, 43": referinţă în marginea manuscrisului. 
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Apropiindu-mă de mănăstirea?, am văzut că de la oraş şi 
până la râul Nipru erau puse bariere, păzite de strajă, mă
năstirea aflându-se dincolo de ele. Atunci cuprinzându-mă 
spaima, [37] nu ştiam ce să fac, fiindcă nu aveam la mine 
nici un înscris doveditor care să arate cine şi de unde sunt 
şi mă temeam ca nu. cumva să fiu reţinut de strajă. Aşadar 
mă rugam din tot sufletul lui Dumnezeu Cel ce are ştire de 
soarta noastră, să mă ferească de o asemenea încercare şi 
mergeam încet spre strajă. Şi iată că prin purtarea-de-grijă 
[pronie] a lui Dumnezeu, peste nădejdea mea, am zărit pe 
un cinstit monah care se îndrepta dinspre oraş spre mă
năstirea aflată de cealaltă parte a barierei. Când s-a apro
piat de strajă, s-a oprit uitându-se la mine. Când am ajuns 
şi eu lângă strajă, m-a întrebat străjerul: "De unde eşti?" 
El însă i-a răspuns de îndată, înainte ca eu să-mi deschid 
gura, ca şi cu oarecare mirare: "De ce-l întrebaţi de unde 
este? Oare nu ştiţi că este un frate-ascultător al mănăstirii 
şi acum se întoarce de la ascultare înapoi la mănăstire?" 
Auzind acestea, m-au lăsat să trec liber. Ajungând la acel 
cinstit monah, m-am închinat înaintea lui şi, înţelegând că 
este ieromonalr, i-am sărutat dreapta sa sfântă şi i-am mul
ţumit pentru dragostea lui, proslăvind necercetata purta
re-de-grijă [pronie] a lui Dumnezeu care m-a ferit [37Vl de 
această încercare. 

[15. Frate Ia mănăstirea Liubeţki] 

Cinstitul ieromonah, pe nume Arcadie, m-a luat cu sine, 
m-a dus în acel sfânt lăcaş şi apoi chiar în chilia sa, până la 
venirea egumenului, după care a plecat pe undeva cu tre
burile mănăstirii. Băgându-mă în chilie mi-a spus până la 
venirea egumenului cuvinte folositoare sufletului şi dorea,., 
ca dacă aceasta va fi şi voia egumenului, să rămân pe lângă 

37 Este vorba de mănăstirea cu hramul sfântul Antonie al Lavrei 
Peşterilor, închisă în 1786, ca urmare a secularizării (FEATHERSTONE, 
1989, p. 28, nota 36). 
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chilia lui: de asemenea şi eu, văzându-1 bărbat duhovni
cesc, şi plin de bună înţelegere şi de frica lui Dumnezeu, 
doream, dacă ar fi fost cu putinţă, să vieţuiesc pe lângă el, 
pentru povăţuire duhovnicească. 

Când a venit în lăcaş părintele egumen, mi 1-a arătat din 
chilie, prin fereastră, zicând către mine: "lată părintele nos
tru egumen stă în curtea mănăstirii. Uită-te, frate, oare şi 
la voi, în Kiev, egumenii umblă aşa?" Uitându-mă l-am 
văzut împodobit cu păr cărunt şi stând îmbrăcat cu un 
veşmânt negru gros şi m-am minunat foarte de smerenia 
lui, căci egumenul acesta purta o haină atât de sărăcăcioasă, 
cum nu mi se întâmplase de la naşterea mea să văd alţi 
egumeni atât de ponosit înveşmântaţi. Părintele mai-îna
inte-zis [38] [Arcadie] şi-a pus rasa şi luându-mă m-a dus 
la părintele egumen. Am căzut la picioarele lui şi i-am cerut 
binecuvântarea. El m-a binecuvântat după obicei şi m-a 
întrebat spunând: "De unde eşti, frate, cum te cheamă şi 
pentru ce ai venit în lăcaşul nostru?" Eu i-am răspuns că 
sunt din părţile Kievului şi că am venit la sfântul lăcaş 
acesta pentru ascultare, iar numele meu este Petru. 

Auzind acestea el s-a bucurat foarte şi mi-a spus: "Mulţu
mesc preamilostivului Dumnezeu că te-a trimis la noi pentru 
ascultare, căci iată am avut până acum un frate care avea 
ascultarea la cămară, care după un an de ascultare a luat 
numele de Petru şi acum două zile a plecat din mănăstire. 
Aşadar, ţie, care ai acelaşi nume cu el, îţi încredinţez ace
eaşi ascultare." 

Auzind acestea, cinstitul ieromonah s-a mirat şi a spus 
egumenului: "Sfinte părinte, fratele acesta de-abia a venit 
în lăcaşul [nostru] şi nu cunoaşte de nicăieri obiceiurile 
mănăstireşti. Deci, dacă binevoieşti, lasă-! să stea măcar o 
vreme pe lângă chilia mea, până când va înţelege puţin 
[38v] ce ascultare are în mănăstire, primind şi oarecari 
povăţuiri de la mine, şi atunci să-i încredinţezi, după cum 
vrei, ascultarea." El însă i-a răspuns: "Dacă am avea, frate, 
la dispoziţie un alt ascultător pentru această ascultare, cu 
bucurie aş îndeplini rugămintea ta. Dar deoarece, precum 
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vezi şi tu însuţi, nu avem pe nimeui, de nevoie îl rânduiesc la 
această ascultare pe acest frate, chiar dacă de-abia a venit." 
Auzind acestea, cinstitul ieromonah s-a înclinat şi a plecat 
în chilia sa. 

Egumenul însă a poruncit să se deschidă cămara, m-a 
băgat În·ea şi mi-a arătat tot ce era în ea şi toată rânduiala 
acestei ascultări: cu ce măsură trebuie să dau bucătarilor 
cele trebuincioase pentru masa fraţilor şi ce se cuvine, adică 
borş, peşte, ulei, făină, crupe şi altele. Şi mi-a dat cheia de 
la ele. Eu însă am căzut la picioarele lui şi am luat de la el 
binecuvântare. Mi-a poruncit să vieţuiesc într-o chilie nu 
departe de el, acolo într-o cămăruţă vieţuia preacinstitul 
părinte ieroschimonah [39] Ioachim, de care am vorbit mai 
sus. Eu [urma să] stau într-o chilie mare împreună cu un 
monah bătrân şi cu un frate. 

Am purces deci cu sârg la această ascultare, deşi era 
peste puterile mele, căci în fiecare zi şi nu numai o dată, ci 
de mai multe ori, ridicam de pe borş o piatră grea cu care 
acesta era presat şi apoi o puneam la loc, lucru pe care-I 
făceam cu o trudă foarte mare, peste puterile mele. Din 
pricina aceasta mai târziu mi s-a şubrezit foarte şi puţina 
sănătate pe care o aveam; Nu îndrăzneam însă să vorbesc 
despre asta părintelui egumen, ci înduram cât puteam cu 
mulţumire această trudă, rugându-mă Domnului să mă 
întărească. Îmi îndeplineam ascultarea cu hainele de mi
rean cu care venisem la mănăstire, dar îmi doream foarte 
veşminte negre, iar când a fost cu putinţă să dobândesc o 
rasă din stofă neagră, simplă, când am îmbrăcat-o nu mai 
ştiam ce să fac de negrăita bucurie. După o vreme însă, a 
trecut la Domnul bătrânul monah cu care locuiam şi au 
rămas de la el nişte haine [39vl dintr-o stofă groasă, cenu
şie, pe care egumenul, chemându-mă la el, mi le dădu 
spunând: "Dacă-ţi sunt bune, poartă-le". Eu m-am închi
nat în, faţa lui, am luat binecuvântare şi venind în chilie 
m-am îmbrăcat mai întâi cu hainele mele mireneşti şi apoi, 
peste ele, cu cele dăruite de egumen, cu atât de mare bucu
rie, încât le-am sărutat de mai multe ori, ca pe un lucru 
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sfânt. Şi le-am purtat tot timpul, până când s-au rupt pe 
mine, mulţumind lui Dumnezeu că în locul hainelor mele 
mireneşti pe care le purtasem până atunci m-a învrednicit 
să am şi eu veşminte mănăstireşti cum se cuvine. Umblam 
îmbrăcat în ele cu bucurie, îndeplinindu-mi ascultarea în
credinţată, care începea la vremea utreniei şi se termina 
seara târziu. Uneori şi noaptea, când mă aflam în chilia 
mea, mă chema la cititul pravilei sale de chilie cinstitul 
ieromonah Ioachim, pentru care şi venisem în lăcaşul acesta, 
ca să capăt de la el sfat şi povăţuire în legătură cu gândul 
meu, dar nu îndrăzneam să-i mărturisesc aceasta, [40] deşi 
aş fi putut găsi vreme potrivită, ci îmi puneam întreaga 
mea nădejde numai în unul Dumnezeu. După o vreme însă 
egumenqll-a rânduit să meargă să vieţuiască într-unul din 
schituril~ mănăstirii, cel al Preacuviosului Părintelui nostru 
Onufrie cel Mare, care se afla la vreo cinci verste depărtare 
de mănăstire, iar cămăruţa în care locuise mi-a dat-o mie. 

[16. Copiază "Scara" Sfântului Ioan Scărarul] 

Odată m-a chemat şi mi-a dat o carte a preacuviosului 
părintelui nostru Ioan Scărarul, împărţită în şaptezeci de 
învăţături şi mi-a zis: "Ia, frate, cartea aceasta şi citeşte-o 
cu luate-aminte şi sârguinţă şi povăţuieşte-te spre sfânta 
ascultare şi spre toate faptele bune, căci este foarte folosi
toare." Eu m-am înclinat până la pământ în faţa lui după 
obicei şi i-am sărutat sfânta lui dreaptă, luând din mâinile 
lui cartea aceea cu o nespusă bucurie; şi, minunându-mă 
de dragostea pe care, după Dumnezeu, mi-o purta mie, şi 
de grija lui părintească pentru folosul sufletului meu, am 
plecat în chilia mea. 

Când însă [ 40v] am citit din ea o mică parte, într-atât 
mi s-a îndulcit sufletul de cuvintele acestui de-Dumnezeu" 
purtător Părinte, plin de harul Duhului Sfânt, încât gân
dindu-mă că şederea mea în această mănăstire este numai 
pentru o vreme şi plecând de aici, oriunde m-aş duce în alt 
loc, aş vrea să am această carte cu mine, m-am hotărât ca 
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în liniştea nopţii, pentru folosul de totdeauna al sufletului 
meu, să o copiez. Nu aveam însă lumânări, deoarece în 
lăcaşul acela aproape toţi fraţii luminau cu opaiţe. Am 
aprins şi eu un opaiţ, care multă vreme n-a dat decât fum, 

. dar când a început să lumineze, chemându-1 în ajutor pe 
Dumnezeu, am început să scriu, deşi numai cu mare greu
tate din pricina fumului care, neavând nicăieri pe unde să 
iasă, se lăsa în jos şi umplea chilia. Când cobora mai jos de 
capul meu nu mai puteam scrie şi, deschizând fereastra 
cămăruţei, treceam în chilia mare [de alături] şi aşteptam 
până când se ridica fumul iarăşi în sus. Atunci, intrând 
înapoi în cămăruţă, [41] închideam fereastra şi scriam până 
când se umplea din nou de fum; şi făcând aşa în fiecare 
noapte, aveam nu puţine greutăţi la lucru. Mai târziu însă, 
am dobândit o candelă în care turnam ulei şi scriam la 
Dumina] ei puţin mai uşor. Şi până la plecarea mea din acel 
lăcaş copiasem deja o bună parte din cartea aceasta. 

[17. Între generozitate şi conştiinţă] 

La începutul şederii mele în acel lăcaş mi-am îndeplinit 
senin ascultarea rânduită la cămară având adâncă pace în 
suflet cât timp am putut să păzesc cu conştiinţa împăcată 
poruncile primite de la egumen, dând cele de trebuinţă în 
cantităţi]e rânduite de el bucătarilor pentru masa fraţilor şi 
acolo unde mi se mai poruncea, adică în curtea mănăstirii 
şi în locurile unde veneau [fraţii] săptămânal ca să ia de la 
cămări cele trebuincioase. 

Când însă au aflat fraţii de felul meu îngăduitor şi [41v] 
uşor de înduplecat la rugăminţile lor, au început să vină 
aproape toţi, nu numai monahi, ci şi ieromonahi şi ierodi
aconi, să-mi ceară pentru cina lor fiecare ce dorea: făină 
de grâu, crupe de grâu, ulei şi alte lucruri trebuincioase. 
Eu nu aveam de la egumen nici un îndreptar în privinţa 
fraţilor, să le dau dacă-mi cer ceva sau să nu le dau, nici nu 
îndrăzneam să-I întreb, temându-mă ca nu cumva să-mi 
poruncească cu asprime ca fără dezlegarea lui să nu dau 
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nimănui nimic. Căci n-aş fi putut să păzesc fără nici o 
încălcare porunca lui şi atunci aş fi căzut în neascultare, 
greşind şi mai rău în faţa lui Dumnezeu. Conştiinţa nu mă 
lăsa să dau ceva fără ştiinţa şi binecuvântarea lui, dar 
văzând atâţia cinstiţi sfinţi părinţi şi fraţi venind cu atâta 
smerenie la mine nevrednicul şi ultimul şi ultimul din câţi 
erau în lăcaşul acela şi rugându-mă să le dau cele de trebu
inţă pentru cină sau pentru alte nevoi, mă ruşinam până şi 
să mă uit la sfintele lor feţe [ 42] şi cu conştiinţa că păcătu
iesc le dădeam ce cereau, neîndrăznind să refuz pe nimeni 
ori să nu dau. La fel şi bucătarii, când luau cele trebuin
cioase pentru gătit mâncarea de prânz pentru fraţi, căutau 
să mă convingă că le trebuie îndoit din toate cele, adică 
unt, peşte, ulei, crupe şi altele şi, dându-le, îmi spuneau că 
masa fratilor va fi [astfel] mai bună. 

Eu lăsându-mă convins de ei şi [neavând] o poruncă 
clară în această privinţă din partea egum.enului şi [de fapt] 
nedorind-o, greşeam cu bună ştiinţă şi dădeam tuturora 
cele trebuincioase îndoit sau chiar şi mai mult, iar masa se 
înfăţişa în faţa fraţilor mai bună şi mai dulce, iar fraţii erau 
cu toţii foarte mulţumiţi de mine şi mă iubeau pentru că le 
îndeplineam cererile atunci când aveau nevoie iar unii dintre 
ei îmi spuneau că pentru ajutorul pe care li-1 dau când au 
nevoie îndeplinindu-le cererile, cu purtarea-de-grijă a lui 
Dumnezeu cămara s-a umplut din belşug de toate cele de 
trebuinţă. [42v] Eu mă prefăceam că mă bucur împreună 
cu ei de toate acestea, dar în sufletul meu nu mai aveam 
pace ca mai înainte, căci conştiinţa mă învinuia adeseori 
pentru încălcarea poruncii egumenului şi [pentru] că lu
cram fără binecuvântare, şi câtă vreme am stat acolo tot aşa 
a fost, făcându-mi ascultarea spre osânda sufletului meu. 

Numai într-o singură privinţă se bucura cu adevărat su
fletul meu, căci locuind acolo aveam un mare folos sufle
tesc văzând marea şi adânca smerenie a acelui preacuvios 
şi sfânt părinte egumenul Nichifor, care mă primise în 
sfântul lăcaş. Având obiceiul să cheme la cina sa pe câte 
unul din cinstiţii părinţi din mănăstire, adeseori mă chema 

şi pe mine la cină. Când intram în chilia lui şi-1 vedeam 
stând la masă cu câte un cinstit părinte, nu numai că nu 
îndrăzneam să mă aşez la masă cu ei, dar mă gândeam că 
nici la feţele lor nu mi se cuvine să mă uit. Când însă mi se 
poruncea cu stăruinţă mă aşezam cu multă sfială şi [43] 
mâncam împreună cu ei. Masa lui consta numai dintr-o 
singură fiertură sau caşa cu hrişcă ori altceva asemănător, 
iar ca băutură cvasas acru sau de pere, care se servea şi la 
masa fraţilor, căci în mănăstirea aceea n-am văzut altă 
biiutură, cum ar fi miedul sau berea, afară de rachiu! care 
se împărţea fraţilor în anumite zile39. După ce se termina 
masa şi spuneam rugăciunile de mulţumire, eram liisat cu 
binecuvântare si! plec în chilia mea. Adeseori mi se dădea 
poruncă să fac citirea la masă şi la porunca lui citeam. Dacă 
se întâmpla să fie în Vieţile Sfinţilor ceva foarte înduioşă
tor, atunci, în timp ce citeam cu pronunţia pe care o învă
ţasem la şcoală, mulţi dintre fraţi se înduioşau şi plângeau, 
oprindu-se din mâncat. Unii chiar se sculau de la masă şi 
mă înconjurau, ascultând citirea cu înduioşare şi lacrimi. 
Iar eu văzând la ei o asemenea râvnă pentru cuvintele folo
sitoare sufletului, mă bucuram din suflet şi-L proslăveam 
pe Dumnezeu. 

Cât am stat în măniistirea aceea, mai mult decât orice îmi 
umplea sufletul de bucurie [43v] când îl vedeam pe preacu
viosul părinte egumen cum se purta cu fraţii cu mare dra
goste şi blândeţe şi smerenie, ca un tată iubitor cu fiii lui, 
cu riibdare şi îndelungă-răbdare. Dacii se întâmpla ca vre
unul dintre fraţi să greşească cu ceva ca un om şi să ceară 
iertare, acesta i-o dădea deîndată, făcând-o cu atâta blân
deţe sufletească, spunând cuvinte folositoare sufletului şi 
rânduind canon după puterile fiecăruia. De aceea şi fraţii 
rămâneau într-o adâncă pace, mulţumind lui Dumnezeu. 

'' Băutură fermentată tipic rusească obţinută în mod normal din 
făină de secară. Se putea face insă şi fără făină, din anumite fructe, 
ca, de pildă, din pere. 

39 După indicaţiile precise furnizate de tipicul liturgic din cărţile 
de cult şi de aşezăminte monabale. 
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[18. Pleacă de la mănăstirea Liubeţki] 

După trecerea a aproape a trei luni de la rămânerea mea 
acolo, a fost rânduit alt egumen să egumenească în acel 
lăcaş, venind de la o altă mănăstire, după porunca Preasfin
ţitului kir Antonie, Mitropolitul Moldovei, care era arhie
piscop la Cernigov. Cel care venise la mănăstirea Liubeţki, 
în care mă aflam, Gherman Zagorovski, era bărbat învăţat, 
însă conducea mănăstirea nu în felul în care o condusese 
egumenul dinaintea lui, ci ca un stăpân. Când după o vre
me au început fraţii să-i cunoască felul de a fi, s-au speriat 
într-atât, încât [44] unii dintre ei au şi fugit din mănăstire 
nu se ştie unde. 
Rămânând în continuare în aceeaşi ascultare, mă temeam 

întotdeaima să nu greşesc cu ceva faţă de el, lucru de care 
n-am scăpat; căci odată, în postul mare, chemându-mă la 
el îmi porunci să dau bucătarilor nişte varză pentru masa 
lui. Eu, neînţelegând bine ce varză mi-a poruncit să dau, 
ieşind din chilia lui fără să îndrăznesc să-I întreb care anu
me, am spus totul bucătarilor. Ei au luat din cea pe care o 
socoteau mai bună şi au gătit-o pentru el. Când însă bucă
tarul a adus fiertura aceea în chilia lui şi a pus-o înaintea 
lui pe masă, acesta a întrebat: "Ce fel de varză e aceasta?" 
şi înţelegând de la bucătar din care este, nu i-a spus aces
tuia nimic ci, chemându-mă de îndată în chilia lui şi 
sculându-se de la masă mi-a spus: "Din varza asta ţi-am 
poruncit eu să dai pentru masa mea?" Şi spunând acestea 
m-a lovit atât de tare în obraz, încât abia am mai putut să 
mă ţin pe picioare, după care mi-a dat şi un brânci că am 
căzut dincolo de pragul chiliei lui, iar când [44v] m-am 
ridicat, a ţipat la mine: "Pleacă de aici, netrebnicule!" 

Am ieşit afară tremurând tot de frică, gândindu-mă că 
dacă pentru un lucru ca acesta nu prea mare cu care am 
greşit s-a mâniat atâta pe mine, dacă s-ar întâmpla să gre
şesc faţă de el cu ceva mai mare, ce voi avea de îndurat din 
parte a lui? La fel s-a întâmplat că a greşit cu ceva faţă de 
el şi cu slujitorul lui, care locuia cu mine în chilie. Supă-

rându-se deci pe noi amândoi, s-a lăudat faţă de cineva că 
va porunci să fim aspru bătuţi, însă acel cineva, care ţinea 
la noi, a venit şi ne-a destăinuit cuvintele lui. 

Temându-se de aceasta, slujitorul lui care-i cunoştea felul 
de a fi, a început să se gândească unde ar putea să plece ca 
să scape de el şi mi-a povestit şi mie. Prinzând şi eu curaj, 
i-am mărturisit în taină că şi eu aveam de gând să plec de 
aici, peste graniţă, în străinătate căutând un loc bun unde 
să mă învrednicesc de chipul monahicesc. Auzind acestea, 
[băiatul] s-a bucurat foarte [45] şi am început amândoi să 
ne sfătuim cum să facem să trecem peste graniţa care este 
Niprul, lângă care, pe un deal se află mănăstirea Liubeţki. 

[19. Fuga dincolo de graniţă] 

Am reuşit să găsim un prilej potrivit în săptămâna a şasea 
a sfântului şi marelui post. Noaptea, după ce au adormit 
fraţii, rugându-ne lui Dumnezeu să ne ajute să trecem gra
niţa fără nici o oprelişte şi fără supărare, am ieşit din mă
năstire şi am coborât spre Nipru, pe malul căruia erau străji 
pretutindeni. Am găsit însă un loc bun, între străji, şi am 
început să trecem Niprul, dar cu mare teamă să nu ne simtă 
străjile şi să ne prindă, fiindcă era şi o noapte luminată de 
lună. Când necam îndepărtat de mal am mai prins puţin 
curaj şi mergeam voioşi, căci gheaţa de pe Nipru era încă 
tare. Şi aşa, cu ajutorul lui Dumnezeu am trecut de partea 
cealaltă a Niprului fără nici o supărare dar, neştiind încotro 
să mergem, căci era încă noapte, ne-am oprit într-un loc să 
ne odihnim. 

Când a început să se lumineze de ziuă, am găsit drumul 
şi luând-o pe el am ajuns într-un sat [45v] în care ne-am 
odihnit puţin la un om şi am mâncat ca să prindem puteri 
şi aşa am pornit pe drumul care cobora până la oraşul 
Cernobîl, [trecând] prin păduri foarte mari şi înnoptând în 
satele ce se aflau pe drumul acela prin pădure. Mergând 
aşa câteva zile, am ajuns la râul Pripet, destul de mare şi 
pe al cărui mal, de cealaltă parte, se ridica oraşul acela. 
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Dar nu îndrăzneam să trecem peste râu, deoarece gheaţa 
era de acum foarte subţire şi slabă. Tot atunci însă au mai 
venit la mal încă vreo câţiva oameni care s-au încumetat să 
treacă; prinzând curaj şi noi, am pornit după ei, dar cu mare 
frică şi cutremur, căci în multe locuri gheaţa se topise şi 
se zărea apa. Când am ajuns la mijlocul râului aceluia, am 
aflat acolo că pe toată lungimea râului gheaţa se crăpase în 
două, ca un cot lăţime, prin care se zărea o mare adâncime. 
Acolo eu m-am speriat mai mult decât ceilalţi, gândindu-mă 
că n-am să pot sări peste prăpastia aceea sau că am să alu
nec, pentru că locul era foarte alunecos, şi că voi fi înghiţit 
de adâncul acela. Cu multă frică, fiindcă îmi vedeam [ 46] 
moartea inevitabilă în faţa ochilor mei, am reuşit cumva 
să trec peste locul acela îngrozitor şi aşa, cu ajutorul lui 
Dumnezeu, am ajuns de partea cealaltă a râului şi ne-am 
aşezat pe inal să ne odihnim puţin. 

Cum şedeam noi aşa, pe tot râul gheaţa a început să se 
rupă cu zgomot mare şi să se răstoarne ca nişte pereţi ce 
cădeau, alunecând în josul râului; şi de frică şi cutremur şi 
cu lacrimi în ochi am proslăvit purtarea-de-grijă nescru
tată a Domnului, care ne-a lăsat să trecem râul fără nici un 
necaz şi nu ne-a dat morţii fără de veste. După care ne-am 
sculat şi am intrat în oraşul acela fără nici o oprelişte, căci 
nu era înconjurat cu bariere şi nu avea strajă. Acolo, ne-am 
odihnit în casa unui om. Şi când am ajuns acolo era Sâm
băta lui Lazăr după-amiază. 

[20. O întâlnire neaşteptată] 

Dis-de-dimineaţă, înainte de masă, când am ieşit şi noi 
în oraşul acela şi mergeam pe stradă, cineva care venea în 
urma noastră a început să mă strige pe nume şi prenume 
[46v]. Auzindu-1 m-am speriat foarte în sufletul meu, gân
dindu-mă ce să fie, căci eram străin şi nu aveam acolo nici 
un cunoscut. Dar când m-am uitat mai bine, am recunos
cut în cel care mă striga pe un concetăţean de-al meu, fiul 
unui om de vază din Poltava care, apropiindu-se, m-a salu-
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tat cu cuvinte de iubire şi ne-a invitat în casa unde trăsese, 
primindu-ne cu iubire. Şi mai întâi a început să-mi poves
tească pricina şederii sale acolo pentru o vreme: "Eu zicea 
el, sunt trimis la autorităţile de aici de domnul colonel al 
Poltavei, Vasili Vasilievici Kociubei, cu o scrisoare de soli
citare şi cu bani, ca să tocmesc cumpărarea de lemn nece
sar pentru construcţii şi şederea mea aici va fi până când 
voi împlini slujba ce mi s-a încredinţat". Apoi a început 
să-mi spună aşa: "Mama ta, zice el, plânge şi oftează din 
pricina ta, nemângâiată, pentru că ai lăsat -o şi ai plecat de 
la ea în necunoscut, [ 4 7] căci numai pe tine te avea ca ur
maş şi te-a pierdut. De asemenea toţi concetăţenii jelesc 
împreună cu ea după tine." Aceste cuvinte şi multe altele 
asemănătoare mi-a spus şi a început în tot chipul să mă 
convingă să mă întorc înapoi la mama mea. Eu însă eram 
atât de speriat în sufletul meu, că abia de mai puteam să-i 
răspund câte un cuvânt, gândindu-mă că dacă ar vrea să 
anunţe autorităţile, ar putea să mă ţiriă cu forţa aici şi să 
mă trimită la mama mea sau, la împlinirea slujbei sale, să 
mă ia cu el şi să mă ducă la casa mea. 
După aceea a poruncit să se pună masa, la care ne-am 

aşezat împreună cu el şi cu tovarăşul meu de călătorie, dar 
abia dacă puteam să mănânc ceva de mare frică ce-mi era. 
După ce ne-am ridicat de la masă s-a despărţit de noi cu 
prietenie, rugându-mă ca atât cât voi mai zăbovi în oraşul 
acela să vin mai des pe la el. Când am ieşit în uliţă, tovarăşul 
meu de drum, înţelegând din [schimbul de] cuvinte [47Vl 
cine sunt şi de unde, a început să mă laude foarte, fiindcă 
atunci când ne aflam împreună în lăcaşul de care am vorbit 
înainte, nu ştiuse despre mine cine şi de unde sunt. El îmi 
povestise adesea despre sine, cum a stat o vreme bunicică 
în oraşul meu, în Poltava, la şcoala de pe lângă catedrala 
noastră, a Adormirii Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, 
şi cum o cunoştea foarte bine pe mama mea şi pe mine şi 
pe rudele mele, lucru pe care auzindu-1 mă feream foarte 
tare să nu mă recunoască. Din care pricină mi-am schimbat 
şi vorba, căci până atunci vorbeam într-o oarecare măsură 
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în graiul ţinutului aceluia şi aşa n-a putut ?i.cicum să m~ 
recunoască, lucru care m-a bucurat foarte caci am putut sa 
mă feresc de el, pentru că dorinţa mea era ca nimeni să nu 
ştir cine sunt. 

Acum însă, aflând totul despre mine, mă lăuda că pentru 
mântuirea sufletului meu am părăsit-o pe mama mea şi 

- moştenirea tatălui meu, lăsându-mă într-o asemenea sără
cie şi înstrăinare pentru a mă face călugăr. Eu însă, văzând 
că am fost recunoscut şi de el [48] şi că mă laudă atât, 
m-am întristat foarte în sinea mea pentru aceasta, iar lauda 
lui îmi apărea ca lipsită de prietenie. Mai mult decât orice 
mă temeam ca nu cumva să fiu reţinut de concetăţeanul 
meu care mă recunoscuse, gândindu-mă ca încă în aceeaşi 
zi, în Duminica Floriilor, să plec din oraşul acela. Când am 
ajuns la casa unde trăsesem, tovarăşul meu de drum era 
plecat cu nişte treburi, iar eu, ducându-mă la şcoala de pe 
lângă una din biserici, căutam un drumeţ care să ne poată 
lua cu el în Ucraina4°, Şi iată, cu ajutorul lui Dumnezeu am 
găsit un monah gata să plece în Ucraina. L-am rugat cu 
multă stăruinţă să ne ia cu el, spunându-i şi despre tovară
şul meu de drum, pe care m-am dus să-I chem. L-am rugat 
foarte [pe călugăr] să ne aştepte puţin şi să nu plece fără 
noi. El a făgăduit să ne aştepte puţin până venim, dar de
grabă, căci nu putea aştepta mult, ziua fiind pe sfârşite. 
Ducându-mă eu repede la casa [48v] aceea, nu l-am aflat 
acolo pe tovarăşul meu de drum. Am aşteptat puţin, dar 
când am văzut că nu vine, l-am lăsat în grija Domnului şi 
m-am dus la monahul acela, care ieşise de-acum în drum. 
L-am rugat pentru prietenul meu, să mă mai aştepte puţin, 
dar nicicum nu l-am putut îndupleca. În acest fel, cu mare 
jale, l-am lăsat pe prietenul meu acolo şi am plecat cu 
monahul acela la drum, fără să mă fi părăsit teama pentru 
[soarta] prietenului meu pe care în lăsam în oraşul acela. 

4o Este vorba de acea parte a Ucrainei de pe malul drept al Niprului 
aflată pe atunci sub dominaţie poloneză. 
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[21. Prin Ucraina înapoi spre Kiev] 

Înnoptând în câte un sat, am mers câteva zile pe un drum 
[care trecea] prin nişte păduri foarte mari, până când am 
început să ne apropiem de Ucraina. Deoarece niciodată nu 
umblasem atât de mult pe jos, la drumul acesta s-a întâm
plat să mă doară tare piciorul stâng şi să se umfle talpa şi 
glezna. De marea durere abia puteam să merg încet, căi
când pe călcâie, şi oprindu-mă adeseori să mă odihnesc, 
fie stând în picioare, fie culcându-mă la pământ, din care 
pricină pe tovarăşul meu de drum [49]!-a prins o răceală 
zdravănă. V"azând el că eu merg foarte anevoie, de mai multe 
ori a vrut să mă lase, dar văzând cum îl rugam cu lacrimi 
în ochi se îndupleca cu milostivire şi nu mă lăsa. Când se 
întâmpla să întâlnim în drum sate, ne odihneam acolo câte 
două-trei zile, până când mi se mai dezumfla piciorul şi mă 
mai lăsa durerea, dar cum plecam din nou la drum, iarăşi 
mă apuca durerea şi mi se umfla piciorul. 

Însă după o vreme destul de îndelungată, am simţit po
gorând asupra mea, nevredniGul, mila negrăită a lui Dum
nezeu, durerea a încetat, piciorul s-a dezumflat cu totul şi 
puteam de-acum să merg cu uşurinţă. 

Ajungând la un schituleţ, aflat pe malul râului Nipru, 
mai jos de Kiev, numit Rjiştev4', şi care fusese când va sub 
oblăduirea mănăstirii Kirilovski din Kiev, l-am rugat pe 
întâi-stătătorul de acolo să ne dea binecuvântarea ca să 
rămânem acolo puţin să ne odihnim. După ce-am primit 
binecuvântarea lui, pe când mă aflam acolo, m-a apucat o 
asemenea boală că nu puteam să reţin în burtă nici un fel 
de mâncare, ci orice [49v] mâncam, degrabă dădeam afară. 
O lună sau mai mult [de boală] m-au dus într-o asemenea 

41 Este vorba de mănăstirea cu hramul Schimbarea la Faţă de pe 
malul drept al Niprului, aflată in imediata vecinătate a graniţei ce 
despărţea Ucraina intrată in componenţa Imperiului ţarist Oa est) 
de cea aflată sub dominaţie poloneză Oa vest) (FEATHERSTONE, 1989, 
p. 38, nota 42). 
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nevoinţă şi istovire a trupului, că deşi nu zăceam în pat, de 
mare slăbiciune abia mai puteam umbla. Mă rugam însă la 
Dumnezeu să nu mă lase să-mi sfârşesc viaţa acolo, căci 
tare nu mă împăcam cu gândul să mor în locul acela. 

Prin grija lui Dumnezeu deci, trei monahi străini care au 
stat acolo o vreme, aveau de gând să meargă în Moldova, 
ceea ce aflând eu m-am bucurat foarte şi i-am rugat stărui
tor să mă ia cu ei: din tot sufletul meu doream să vieţuiesc 
în acea ţară binecuvântată. 

Ei însă, văzând slăbiciunea mea, nu voiau nicicum să facă 
·acest lucru, dar la rugămintea mea stăruitoare s-au îndu
plecat, făgăduindu-mi să mă ia cu ei, deşi nu voiau. 

Plecând deci împreună cu ei din schitul acela, am urcat cu 
mare chin;muntele, de unde se deschidea o câmpie foarte 
întinsă şi netedă şi unde aerul era bun şi întremător şi de 
îndată am simţit cum îmi trece neputinţa şi cum încetul cu 
încetul [50] mi se întăreşte trupul şi merg mai uşor, şi din 
tot sufletul meu îi mulţumeam lui Dumnezeu că mi-a trimis 
milostivirea Sa şi că nu m-a lăsat până în sfârşit42, 

Cum mergeam eu aşa bucuros cu monahii aceia, pe la 
amiază cerul s-a învăluit cu nori foarte negri şi groşi, pe 
care când i-au văzut au luat-o la fugă, ca să scape de ploaie. 
Eu însă, neputând să merg cu ei atât de repede, am fost 
lăsat singur, şi îndată a început să coboare un nor mare, cu 
tunete înfricoşătoare şi fulgere, şi ploua cu găleata şi toto
dată cădea şi grindină mare, ca nişte alune mici, care a 
acoperit toată câmpia cam de o palmă. Şi m-a udat atât de 
tare, încât din hainele mele şiroia apa şi doar cu mare gre
utate mergeam prin grindina aceea şi abia foarte târziu am 
ajuns în satu]43 în care se aflau tovarăşii mei de drum şi 
am înnoptat Ia un om. 

4' Cf. Psalmi 188, 8. 
43 Probabil Rjiştev (FEATHERSTONE, 1989, p. 39, nota 44). 
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[22. Un martir ortodox al uniaţiei] 

Dis-de-dimineaţă i-am găsit la şcoală, la diacul unde 
trăseseră şi văzându-mă s-au bucurat foarte. Atunci au 
început să-I întrebe [50v] pe diacul acela despre drumul 
care ducea în Moldova, făcându-i cunoscut că aveau de 
gând să se ducă acolo. El însă a început să le vorbească aşa: 
"0, sfinţi părinţi, eu nu vă sfătuiesc să mergeţi acolo în 
vremurile de acum, pentru că este mare frică pe drum. De 
frica tâlharilor au trimis peste tot armată şi mă tem să nu 
cădeţi în mâinile soldaţilor nemilostivi, care, chiar şi fără 
altă vină, ci numai din ura faţă de credinţa ortodoxă, vă 
pot face rău fără nici o pricină. Chiar şi în satul acesta, al 
nostru, s-a întâmplat nu de mult un lucru asemănător. 
Înaintea mea, pe lângă această biserică era un diac de feri
cită pomenire, care se temea ca orice om de prigonitorii 
credinţei ortodoxe. Când citea la Liturghie <<Simbolul cre
dinţei>>, adică <<Cred într-unul Dumnezeu>>, atunci pasajul 
acela <<şi întru Duhul Sfânt>>, îl citea aşa: <<Şi întru Duhul, 
Domnul de-viaţă-făcătorul, Care din Tatăl adevărat purcede.>> 
Şi citind în felul acesta <<Simbolul» s-a ferit de năpasta 
duşmanilor credinţei ortodoxe. [51] După o vreme a fost 
însă pârât la autorităţile satului acestuia de către hulitorii 
sfintei credinţe, cum că nu citeşte în <<Simbol» după hula 
lor luptătoare împotriva lui Dumnezeu, adică: <<Duhul Sfânt 
Care din Tatăl şi din Fiul purcede>>44, ci doar <<Care din 
Tatăl adevărat purcede». Auzind acestea mai-marele satu
lui s-a înfuriat foarte şi luând cu el câţiva ostaşi a venit Ia 

44 Faimosul şi controversa tu) adaos occidental "Filioque", in sia
vouă: "ot Otsa i Sîna", la Simbolul de credinţă niceo-constantinopo
Iitan din 381, considerat principalul diferend dogmatic intre Biserica 
Ortodoxă şi cea Romana-Catolică. Pentru a evita adaosul in ches
tiune, impus de autorităţile polono-lituaniene, diacul rostea istina 
[adevărat] in loc de i Sîna [din fiul], ceea ce ducea la un efect sonor 
similar, dar prin care evita "erezia" "duşmanilor credinţei ortodoxe" 
rostind astfel in loc de "Duhul Sfânt, Care de la Tatăl şi de la Fiul 
purcede". "Duhul Sfânt Care din Tatăl adevărat purcede." 
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biserică cu puţin înainte de citirea <<Simbolului>>. Când 
fericitul diac a început să citească <<Simbolul credinţei», a 
venit de îndată mai aproape de el ca să audă bine cum va 
citi. El însă, înţelegând că pentru aceasta a venit aproape, 
a început să citească cu îndrăzneală, cu glas puternic şi 
răsunător. Iar când a ajuns la cuvintele: <<şi întru Duhul 
Sfânt», s-a umplut de Duhul Sfânt şi a strigat cu glas tare: 
<<Şi întru Duhul Sfânt Domnul de-viaţă-făcătorul, Care din 
Tatăl purcede», lăsând la o parte adaosul <<adevărat», pe 
care-I adăuga de frică. Auzind însă acestea mai-marele 
satului s-a repezit la el ţipând ca o fiară neîmblânzită şi, 
luându-1 de păr, 1-a [51v] trântit la pământ lovindu-! fără 
milă cu picioarele. Apoi a poruncit să fie scos din biserică 
şi a porun,cit să fie bătut fără cruţare, cu bâtele. În timp ce 
se petreceau toate acestea, cineva a dat repede fuga s-o 
vestească pe mama lui, spunându-i şi pricina pentru care-I 
băteau pe fiul ei. Ea a alergat şi cu lacrimi 1-a îndemnat să 
nu slăbească în luptă ci, chemând pe Dumnezeu în ajutor, 
să nu precupeţească a-şi da şi viaţa pentru credinţa orto
doxă şi sărutându-1 pe cap i-a spus: <<0, fiul meu preaiubit, 
nu te teme de mucenicia aceasta de scurtă vreme pe care-o 
înduri pentru mărturisirea credinţei ortodoxe ci, ca un bun 
ostaş al lui Hristos, îndură pentru El chiar şi moartea care, 
dacă-ţi va veni, vei dobândi de la El cunună de mucenic în 
Împărăţia cerurilor.» Iar el i-a vorbit mamei sale aşa: <<0, 
preaiubită mamă, să nu te îndoieşti nicicum de mine, căci 
Dumnezeu m-a întărit să îndur nu numai bătaia aceasta, ci 
şi altele cu mult mai crunte şi sunt gata să-mi dau şi viaţa 
pentru credinţa ortodoxă. Pentru că aşa cum Dumnezeu Cel 
slăvit şi închinat [52] întru Sfânta Treime este Unul, şi în 
afară de El nu este alt Dumnezeu, aşa şi sfânta credinţă a 
Sfintei Biserici Ortodoxe Răsăritene este numai una şi doar 
în ea, împreună cu faptele bune ştiute este nădejde de mân
tuire şi în afară de ea alta nu există. Şi atunci cum să nu 
îndur cu râvnă şi să nu pătimesc chiar şi moartea cea mai 
cruntă pentru ea?» Auzind acestea mama lui s-a bucurat 
cu bucurie negrăită şi, ridicând mâinile spre cer, i-a mul-

ţumit lui Hristos Dumnezeu că a învrednicit-o să aducă pe 
lume un asemenea mucenic. Chinuitorul însă, văzând şi 
auzind acestea, s-a înverşunat din nou şi a strigat la soldaţi 
să-I bată şi mai tare. Iar mucenicullui Hristos a îndurat cu 
bucurie şi această bătaie cruntă şi dând pe faţă impietatea 
apusenilor, a proslăvit şi mărturisit credinţa ortodoxă dân
du-şi sufletul în mâinile lui Dumnezeu." 

Auzind acestea monahii aceia, tovarăşii mei de drum, 
s-au temut să meargă mai departe şi părăsind gândul de a 
merge în Moldova, o porniră pe jos, spre [52v] mănăstirile 
ortodoxe aflate nu departe de Nipru, două dintre ele fiind 
chiar sub oblăduirea Preasfinţitului Mitropolit al Kievului, 
iar două sub oblăduirea Preasfinţitului Episcop al Pereiasla
vului. Am plecat şi eu cu ei, părându-mi rău foarte că din 
pricinile mai-înainte-pomenite nu puteam merge în Moldova. 

[23. La sihastru! Isihie în Munţii Moşenski] 

Când însă ne-am apropiat de munţii Moşenski, în care 
se afla una din mănăstirile mai-sus-pomenite4s, într-un sat 
de la poalele munţilor am dat de un ieromonah, şi eu am 
rămas cu el iar tovarăşii mei e drum au plecat mai departe. 
După ce m-am odihnit în satul acela câteva zile, ieromona
hul acela a început să-mi povestească despre un oarecare 
pustnic virtuos pe nume lsihie, ce trăia pe un ostrov al 
râului aceluia care curgea din munţi, nevoindu-se acolo 
pentru mântuirea sufletului său. Auzind eu aceasta, nu 
numai că am dorit din tot sufletul să-I văd, dar dacă ar fi 
cu putinţă să şi vieţuiesc la el. Aşa că am început [53] să-I 
rog stăruitor să mă ducă la pustnic, iar el s-a lăsat înduple
cat de rugămintea mea şi m-a dus la pustnicul acela, care 
ne-a primit cu mare dragoste; şi, după ce s-a odihnit puţin 
de truda drumului, ieromonallul m-a lăsat acolo şi a plecat. 

•• Este vorba de mănăstirea cu hramul Înălţarea Domnului, la nord 
de Cerkosy, pe atunci în palatinatul polonez al Kievului (FEATHER

STONE, 1989, p. 41, nota 47). 
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Cele câteva zile cât am stat acolo au fost foarte folositoare 
pentru sufletul meu, căci acest adevărat rob al lui Dumne
zeu şi lucrător sârguitor al poruncilor Lui, avea mare şi 
negrăită dragoste şi râvnă pentru cuvântul lui Dumnezeu 
şi pentru învăţăturile de-Dumnezeu-purtătorilor părinţilor 
noştri şi se trudea cu sârguinţă să copieze cărţile Părinţilor 
spre folosul sufletului său. Ce râvnă avea el în această pri
vinţă, se poate vedea de aici: aflând el odată despre o carte 
a Părinţilor foarte folositoare pentru suflet, dar greu de 
găsit, că s-ar afla într-un oarecare lăcaş din eparhia Cer
nigov, dar departe de oraşul Cernigov, undeva în munţi, a 
mers acolo degrabă şi cu multe rugăminţi stăruitoare a cerut 
de Ia egumenul şi de Ia soborullăcaşului aceluia cartea 
aceea ca s-o copieze. Obţinând-o astfel, prin strădania lui 
şi [53v] cu harul lui Dumnezeu, s-a întors la chilia sa, a 
copiat-o cu toată sârguinţa şi a dus-o înapoi în lăcaşul acela. 
Mulţumind egumenului şi soborului acelui sfânt lăcaş pentru 
bunăvoinţa arătată faţă de el, s-a întors apoi în chilia lui, 
bucurându-se şi preaslăvind pe Dumnezeu că 1-a învrednicit 
să agonisească o asemenea comoară folositoare sufletului, 
fără să se gândească la drumul atât de lung făcut pentru 
aducerea şi ducerea înapoi a acelei cărţi, drum care, dacă-! 
socotim a fost cu totul de vreo două mii de verste. Astfel 
era râvna lui pentru cuvântul lui Dumnezeu. De atâta co
piere sârguinci~asă a cărţilor Sfinţilor Părinţi i se slăbise 
rău vederea şi acum abia mai reuşea să scrie cu litere mari. 
Văzând deci această râvnă a lui pentru cuvântul lui Dum

nezeu şi pentru învăţăturile de-Dumnezeu-purtătorilor Pă
rinţilor noştri, mă gândeam că dacă m-aş preda acestui rob 
al lui Dumnezeu întru supunere adevărată, suflet şi trup, şi 
să-I ascult în toate, poate că va fi cu putinţă, ca harul lui 
Dumnezeu, să mă povăţuiască [54] pe adevărata cale a 
mântuirii. Aşa că am început cu toată stăruinţa să-I rog să 
mă primească în sfânta ascultare, făgăduind să-I ascult întru 
toate. El însă nu voia sub nici un chip să mă primească, 
zicându-mi: "Eu, copile, sunt un om păcătos şi pătimaş şi 
nevrednic. Nu ştiu nici măcar bietul meu suflet să-I îndrept 

pe calea lui Dumnezeu, şi cum să mai îndrăznesc să te mai 
primesc şi pe tine? Lucrul acesta nu este pe măsura mea, 
aşa că te rog să nu mă sileşti să fac asta." 

Sărmanul de mine însă, gândind că nu vrea să mă pri
mească în ascultare din pricina smereniei sale, îl rugam cu 
şi mai multă stăruinţă, cu multe lacrimi şi căzând la sfintele 
lui picioare, să mă primească, dar el n-a vrut nicicum să 
facă asta. Ca să nu întrec măsura cu stăruinţele mele, m-am 
întors în satul despre care am mai spus, dar negăsindu-! 
acolo pe ieromonahul acela, am tras la un iubitor de Hristos, 
care m-a primit cu mare bucurie. 
După câteva [54v] zile însă m-am dus din nou la sfântul 

bătrân [stareţ] acela, care m-a primit cu dragoste ca pe 
orice drumeţ, dar am rămas la el numai câteva zile. Când 
am găsit timpul potrivit, deşi de marea ruşine nu îndrăz
neam să mă uit la sfânta lui faţă, ci căzându-i la picioare şi 
cu multe lacrimi sărutând picioarele lui sfinte, am început 
din nou să-I rog să mă primească, spunându-i: "Părinte 
Sfinte, primeşte-mă pentru Domnul, căci am să te ascult 
întru toate, ca pe Însuşi Dumnezeu. Dacă nu te voi asculta 
întru toate, atunci bătându-mă să mă izgoneşti de la tine 
ca pe un câine râios." 

Când am văzut însă că nicicum nu vrea să mă primească, 
m-am îndepărtat puţin de chilia lui şi am plâns îndelung 
pentru neîmplinirea rugăminţii mele şi pentru nevrednicia 
mea. Am plâns atât de mult, încât de atâtea lacrimi mi s-a 
umflat faţa şi, când m-am întors la el, văzând el faţa mea 
umflată de plâns, îndurerat în adâncul sufletului său, mi-a 
spus: "Te rog, frate al meu, pentru Domnul, nu te întrista 
pentru [55] că nu te primesc, căci fac aceasta nu pentru că 
dispreţuiesc mântuirea ta - Dumnezeu Care vede inima mea 
ştie asta46 -,ci din pricina neputinţei sufletului meu nu te 
pot primi. Lasă-te deci în purtarea-de-grijă [pronia] atot
puternică a lui Dumnezeu, pune-ţi în ea toată nădejdea ta, 
căci n-are să te lase pe tine care cauţi mântuirea din tot 

46 Cf. Psalmi 43, 21. 
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sufletul, ci privind cu bunăvoinţă la lacrimile tale, te va 
povăţui pe drumul tău." 

Unele ca acestea şi multe alte cuvinte duhovniceşti mi-a 
spus şi, mângâind sufletul meu, m-a lăsat să plec în pace. 
Eu însă plângând şi suspinând am plecat de la el şi m-am 
dus din nou la iubitorul acela de Hristos la care mai stătu
sem neştiind însă ce să fac. Ieromonahul acela plecase nu 
se ştie unde, iar eu singur unde era să mă duc, căci eram 
din fire fricos iar acum cu atât mai mult mă temeam de 
prigonitorii sfintei credinţe care stăpâneau ţinutul acela47, 
M -am gândit să mă mai duc o dată la bătrânul acela sfânt 
însă nu puteam a mai stărui cu rugămintea de a mă primi, 
ci [ssv] doar ca să primesc de la el un sfat, unde să mă duc 
şi cum să,petrec. De data aceasta însă şi drumul către sfân
tul bătrân acesta a fost atât de greu că mă năpădeşte frica 
şi numai să-mi mai amintesc de aceasta. În multe locuri 
trebuia să treci peste apă pe nişte punţi foarte strâmte. Cu 
multă frică şi cutremur, sprijinindu-mă într-o prăjină lungă, 
treceam peste apele acelea, văzându-mi moartea cu ochii. 
Ducându-mă însă acum pentru ultima dată la acel sfânt 

bătrân, după ce am trecut peste primele ape şi am ajuns la 
ultimul pârâu, care era mai mare şi mai adânc decât cele
lalte, n-am ajuns nici la jumătatea lui când mi-a alunecat 
piciorul pe punte, care era foarte alunecoasă, şi am căzut 
cu un picior de o parte şi cu celălalt de cealaltă parte; şi 
şedeam aşa pe punte cu mare frică şi tremurând tot, gân
dind că acum-acum cad şi mă înec în apa aceea. Dar cu 
purtarea-de-grijă negrăită a lui [56] Dumnezeu care nu m-a 
lăsat să mor de o moarte năprasnică, n-am alunecat cu 
amândouă picioarele de aceeaşi parte a punţii, căci dacă aş 
fi alunecat de o singură parte, îndată m-aş fi înecat în apa 
aceea; însă cu ajutorul lui Dumnezeu prăjina a rămas în 
mâna mea şi nu a căzut în apă, căci dacă aş fi scăpat-o, 
cred că mă înecam şi aşa, fiindcă n-aş mai fi avut în ce să 
mă sprijin, chiar dacă rămâneam pe punte. Fără ea n-aş fi 

47 Polonezii romano-catolici. 
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putut nici măcar să mă ridic în picioare pe punte. Dar mul
ţumesc lui Dumnezeu Cel Atotputernic, Care se îngrijeşte 
atât de mine, căci întărit fiind prin harul tui, deşi cu mare 
spaimă, şi sprijinindu-mă în prăjină, am reuşit să stau pe 
picioarele mele pe punte şi să trec fără nici un necaz de 
partea cealaltă. 

Ajungând la bătrânul de care am vorbit, l-am rugat cu 
lacrimi în ochi să binevoiască să mă lase să rămân acolo 
câteva zile, până când Domnul va rândui ce va voi cu mine. 
Cu încuviinţarea lui am rămas acolo, [56v] dar n-am mai 
îndrăznit să-I supăr pe Sfinţia Sa cu primirea mea fiindcă 
ştiam că lucrul e cu neputinţă, ci stând înaintea lui ruşinat 
1' ' p angeam rugându-mă Domnului să mă povăţuiască pe 

calea Lui. 
De fiecare dată când m-am dus la el şi am rămas acolo 

puţină vreme, i-am făcut ascultare după putere. 
Puţine zile după sosirea mea, după purtarea-de-grijă a 

lui Dumnezeu a venit să-I cerceteze pe bătrân ieromonahul 
d~spre care am mai vorbit. Primindu-1 cu dragoste, [pust
mcul] 1-a rugat stăruitor să mă ducă la mănăstirea Mo
şenski. El i-a făgăduit bucuros că aşa va face. Când a sosit 
însă vremea să mă despart de-acum pentru ultima oară de 
Sfinţia Sa, am căzut Ia sfintele lui picioare sărutândt1-le şi 
plângând şi suspinând, pentru că n-am fost vrednic să 
rămân la el în sfânta ascultare. El însă, mângâindu-mă cât 
putea prin cuvintele sale duhovniceşti, m-a sfătuit să am 
îndrăznire în Unul Dumnezeu, Singurul Care poate să în
drepte viaţa mea după voia Sa cea dumnezeiască. [57] Mul
ţumind cu lacrimi [în ochi] Sfinţiei Sale pentru acest sfat 
atât de folositor sufletului, am plecat de Ia el împreună cu 
ieromonahul de care am vorbit mai sus-numit, mulţu
lnindu-i pentru dragostea lui faţă de noi şi pentru ospitali
tatea sa; după care am plecat de la el şi ne-am întors în 
satul în care locuia ieromonahul acela. 
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[24. La mănăstirea Medvedovski] 

Acesta, pregătindu-se de drum, m-a dus la Mănăstirea 
Moşenski de unde, odihnindu-mă câteva zile, am plecat cu 
nişte părinţi la sfânta mănăstire a Sfintei Treimi numită 
Motreanin4S. După ce am stat acolo câteva zile, am plecat 
la sfânta mănăstire a lerarhului lui Hristos Nicolae, care se 
afla pe un ostrov numit Medvedov49 ["al urşilor'1, în râul 
Tiasmin, sub oblăduirea Sfintei Mitropolii a Kievului, şi unde 
era egumen preacinstitul ieromonah, părintele Nichifor. 

Ajungând eu acolo, m -am dus la el şi, căzând la sfintele 
lui picioare, am luat binecuvântare şi am început să-I rog 
să mă primească în sfântul său lăcaş. Iar el, ca un părinte 
iubitor cu copiii săi, înţelegând gândul meu de a intra în 
monahism, n-a dispreţuit [57V] rugămintea mea, m-a primit 
cu dragoste şi mi-a rânduit o chilie în care mai locuia un 
frate sub ascultare, urmând ca eu să stau împreună cu el, 
şi mi-a poruncit să merg la ascultarea de obşte împreună 
cu fraţii. Era pe atunci luna iulie şi se strângea fânul. Am 
mers aşadar, cu sfinţii părinţi mai întâi la strânsul fânului, 
apoi la seceratul grâului, unde m-au pus să secer laolaltă 
cu ei. Când au văzut că mi-am tăiat degetele din neprice
pere, m-au trimis să car snopii la arie, dar şi la ascultarea 
asta eram nepriceput. Când să duc snopii, neştiind să mân 
boii, mi s-a răsturnat carul şi snopii s-au risipit pe câmp. 
Iar eu, neştiind ce să fac, m-am aşezat pe pământ şi am 
început să plâng. Venind fraţii, m-au ocărât ca pe un ne
trebnic ce eram şi văzând că nici la asta nu eram mai pri
ceput, m-au pus să car bălegar şi apă la arie. Ascultarea 
aceasta însă, şi mai cu seamă căratul bălegarului, era peste 
puterile mele dar, chemându-1 pe Dumnezeu în ajutor, o 
făceam cu bucurie. [58] În fiecare seară mă întorceam îm
preună cu fraţii în mănăstire, iar dimineaţa plecam cu ei 
la ascultare. Când eram în mănăstire egumenul mi-a mai 
rânduit să merg la cor şi să servesc şi la masă, adică să tai 

48 Lângă Cyhyryn de azi (FEATHERSTONE, 1989, p. 45, nota 50). 
49 La circa 6 km de satul Medvedivka (ibid., nota 51). 

pâinea şi s-o pun pe masă, să dus străchinile cu fiertură şi 
să le pun înaintea fraţilor, să strâng vasele de la masă şi 
să le spăl, să mătur trap~za şi altele, pe care le făceam cu 
bucurie mulţumind lui Dumnezeu că m-a învrednicit să 
slujesc acestor sfinţi părinţi şi fraţi. 

[25. Primit în monahism] 

În luna august, în postul Preasfintei Născătoare de Dum
nezeu, m-a ~hemat egumenul în chilia sa şi mi-a spus ur
mătoarele: "lntrucât am de gând ca pe fratele acela cu care 
locuieşti împreună în chilie şi pe tine să vă tund în rasoforso, 
de praznicul Schimbării la Faţă, să te duci la duhovnic şi să 
te spovedeşti în faţa lui de toate păcatele tale, iar când vei 
primi dezlegare de la el, să fii gata să te împărtăşeşti cu 
Sfintele Taine. După care [58v] să te duci la cinstitul iero
monalt Nicodim şi să-I rogi să-ţi fie naş la tundere." Au
zind eu de la el acestea, am căzut la sfintele lui picioare 
şi primind de la el binecuvântare, am ieşit din chilia lui 
bucurându-mă foarte şi proslăvind pe Dumnezeu pentru 
cele auzite, dar totodată şi îngrozindu-mă că într-un timp 
atât de scurt egumenul voia să mă învrednicească să încep 
monahicescul chip. M-am dus totuşi la duhovnic şi mi-am 
spovedit toate păcatele, şi am primit de la el dezlegare şi 
binecuvântare de a mă împărtăşi cu Preacinstitele lui 
Hristos Taine. M -am dus şi la cinsti tu! ieromonah acela 
Nicodim şi, căzând la sfintele lui picioare, l-am rugat să-mi 
fie naş la tundere. El însă mi-a spus aşa: "Tu însuţi, de la 
tine, vii să mă rogi pentru asta, sau ai venit la porunca pă
rintelui egumen?" Aflând că vin să-I rog acest lucru şi de la 
mine şi de la porunca egumenului, mi-a făgăduit cu toată 
[59] bucuria să-mi fie naş şi mi-a poruncit să mă spăl pe 
cap, căci de la plecarea mea din sfânta mănăstire Liubeţki 
trecuse multă vreme, cam vreo cinci luni, şi nu mi se mai 
întâmplase nu numai să mă spăl pe cap, dar nici să mă piep-

so A se vedea mai sus, nota 2. 
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tău. Aşadar, după ce m-am spălat pe cap, m-am pregătit de 
împărtăşirea dumnezeieştilor Taine. 

De praznicul Schimbării la Faţă a Domnului, după săvâr
şirea ceasurilors1, părintele egumen ne-a tuns în rasofor52

• 

Când ne-a tuns, fratelui care locuia cu mine în aceeaşi chilie 
i-a pus numele Platon, iar mie Partenie. După săvârşirea 
dumnezeieştii Liturghii, când am ieşit din biserică, din 
nebăgare de seamă, fraţii· au schimbat numele noastre şi 
au început să mă strige pe mine Platon şi pe el Partenie. 
M-am dus la părintele egumen şi l-am înştiinţat de aceasta. 
El însă mi-a spus: "Deoarece fraţii n-au fost cu luare-aminte 
la tundere [59v], la numele voastre şi schimbându-le 1-au 
numit pe acela Partenie iar pe tine Platon, aşa să vă numiţi 
şi să nu t~ tulburi pentru aceasta". 

Eu însă, închinându-mă, am plecat de la el şi după hotă
rârea aceasta m-a chemat Platon. Necunoscând însă pute
rea sfintei ascultări, m-am întristat totuşi puţin dorind, 
dac-ar fi fost cu putinţă, să fiu chemat cu numele ce mi s-a 
dat la tundere. Dar văzând că de-acum toţi mă numeau cu 
tărie aşa, m-am împăcat, punând vina acestui fapt doar pe 
nevrednicia mea. 
După câteva zile însă a venit la mine un monah foarte 

cuvios, de fel din Rusia Mare, de neam bun, şi mi-a spus: 
"Faci oare vreo ascultare pe lângă bătrânul care ţi-a fost naş 
la tundere?" Eu i-am răspuns că nu fac. El mi-a spus: "Se 
cuvine, frate, să faci [6o] ascultare bătrânului, adică să-i 
spargi lemne şi să le duci în chilie, să faci focul atunci când 
e nevoie, să cari apă, să mături în chilie, şi alte ascultări." 

Eu m-am bucurat de sfatul lui şi, după ce i-am mulţumit, 
m-am dus la chilia bătrânului şi, după ce am spus rugă
ciuneas3, am intrat înăuntru, i-am căzut la picioare, i-am 

51 înainte de începutnl Liturghiei. 
5' După Viaţa lui PLATON (Neamţ, 1836, f. 8, nota 1: "Şi era lui 

atnncea de la naştere 19 ani"), Petru a fost tuns rasofor fiind în vârstă 
de 19 ani, deci pe 6 august 1741. . . 

53 "Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne !isuse 
Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi!" La care el aflat 

sărutat sfânta lui dreaptă, cerându-i iertare că din neştiinţă 
nu i-am făcut până atunci nici o ascultare şi făgăduind cu 
bucurie să-i fac ascultare în toate. El însă n-a vrut nicicum 
să primească de la mine nici o ascultare spunându-mi: "Îţi 
este de ajuns, frate, câte ai de făcut la ascultarea de obşte 
şi să mergi acolo unde ţi se porunceşte. Eu n-am nevoie 
să-mi faci vreo ascultare, căci Dumnezeu m-a întărit şi pot 
să mă slujesc singur." Auzind acestea, m-am înclinat şi am 
ieşit din chilia luis4. 

Şi din nou monahul de care am vorbit mai sus, şi care 
era ecleziarh în lăcaşul acela, a venit la mine şi, înţelegând 
[6ov] că bătrânul meu nu primeşte ascultare de la mine, 
mi-a spus: "Mai du-te o dată la el şi roagă-! să-ţi dea măcar 
să-ţi faci de o pravilă în chilie, căci se cuvine ca să o ai dată 
de el." l-am mulţumit pentru povaţă şi m-am dus la bătrânul 
meu şi l-am rugat să-mi dea de o pravilă de chiliess. 

El însă mi-a spus: "Tu, frate, eşti ştiutor de carte şi de 
aceea eu n-am să-ţi dau o pravilă de chilie, ci în chilia ta ţine 
pravila pe care ţi -o va lumina Dumnezeu." Auzind acestea 
m-am înclinat şi am ieşit din chilia lui. Bătrânul acesta al 
meu a mai stat o singură săptămână după tunderea mea în 
lăcaşul acela, după care a plecat Dumnezeu ştie unde, căci 
n-am mai auzit niciodată despre el unde se află. Şi aşa, 
bietul de mine am rămas ca o oaie rătăcită fără păstorul şi 
povăţuitorul meu, trăindu-mi toate zilele vieţii în rânduială
de-sine şi în voia-de-sines6 şi nu m-am învrednicit niciodată 

înăuntru răspunde, dacă vrea să-1 primească pe cel ce bate la uşă, 
cu: ,,Amin!" 

54 Frază omisă în ediţia TACHIAOS şi restituită de traducătorii ita
lian şi american. 

ss "Pravila de· chilie" cuprinde practicile ascetice - metanii şi în
chinăciuni -'-- rugăciunile şi citirile ce trebuiesc îndeplinite de monah 
în chilia sa, în afara rugăciunilor, cântărilor, psalmilor, şi închinăciu
nilor comunitare ("pravila bisericească"). 

s6 Samocinie (greceşte idioirythmia, "rânduială de sine") şi samo
volie (,,voie proprie") sunt termeni ascetici cu sens negativ, indicând 

~ refuzul ascultării şi smerenie, şi respectiv, o atitudine de nesupunere, 
arbitrariu şi capriciu în viaţa duhovnicească. 
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i să petrec în supunere faţă de un părinte [duhovnicesc]. După 

cum înţeleg [acum] [61] în tinereţe alcătuirea sufletului meu 
înclina uşor spre supunere, dar, sărmanul de mine, n-am 
fost vrednic să găsesc un asemenea dar dumnezeiesc. 

Cât am rămas în lăcaşul acela mi-am îndeplinit cu sârg 
ascultarea de obşte precum şi, cum am mai spus, cea din 
biserică şi de la trapeză. Mai mult, din propria mea iniţia
tivă îi mai dădeam ajutor şi bucătarului, ba cărând apă cu 
două butoaie mici puse pe două roţi, ba spărgând lemne, 
ba făcând alte treburi necesare la bucătărie, pe care le 
săvârşeam cu bucurie. Aveam sârguinţă şi pentru pravila 
bisericească, ziua - când îmi dădea mâna, noaptea însă -
n-am lipsit niciodată! 
Aşa am petrecut eu în pace şi linişte în lăcaşul acela până 

când, cu îngăduinţa lui Dumnezeu, s-a pornit o prigoană 
asupra mănăstirii şi a credinţei ortodoxe din partea autori
tăţilor rău-credincioase [eretice]. Astfel din partea dirigu
itorilor ţării aceleias7, a venit la mănăstire un demnitar, a 
poruncit să se adune toţi monahii în chilia egumenului şi 
prin tot felul de cuvinte a început să-i îndemne [61v] să se 
"unească" cu credinţa lor rău-cucernicăss. Când însă a văzut 
că [aceştia] nu voiau să încline spre rea-cucernicia lui, s-a 
supărat foarte şi, intrând în biserică, a inventariat toate 
lucrările slujirii bisericeşti apoi, ieşind din biserică, a încu
iat -o şi a sigilat -o cu sigiliul său şi, luând cheile bisericii a 
plecat cu mare furie şi ameninţând. Din această pricină nu 
puţină tulburare s-a lăsat peste lăcaşul acela. Şi văzând 
sfinţii părinţi că biserica a stat închisă mai bine de o lună, 
unii dintre ei au început să plece care unde voia. 
Văzând eu asemenea prigoană a credinţei ortodoxe din 

partea rău-credincioşilor [ereticilor], mi-am pus în gând, în 
faţa lui Dumnezeu, ca niciodată să nu mai trăiesc într-o ţară 

57 Regele August III al Poloniei (1733-1763). 
58 Adică să-i constrâugă pe ortodocşi să accepte "uniaţia" cu Bise

rica Romei, politică frecventă de presiuni şi persecuţii a autorităţilor . 
poloneze faţă de ortodocşii aflaţi sub dominaţia lor. 
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în care Biserica lui Dumnezeu şi credinţa ortodoxă sunt 
prigonite de rău-credincioşi [eretici]. Cu dor doream deci 
să merg în ortodoxa şi de-Dumnezeu-păzita ţară a Moldo
vei. Însă, pe de-o parte, de frica duşmanilor sfintei credinţe, 
pe de altă parte, pentru că nu găseam nicicum un om care 
să mă pC!ată duce acolo, [62] dorinţa mea a fost tăiată. Mă 
rugam însă Domnului, ca Unul ce cunoaşte soarta [oame
nilor], să mă povăţuiască şi pe mine pe calea Lui. 

[26. Refugiat la Kiev, se stabileşte la Lavra Peşterilor] 

După purtarea de grijă a lui Dumnezeu, preacinstitul 
ecleziarh allăcaşului aceluia, pe nume Martirle, împreună 
cu un cinstit monah pe nume Kriskent, care avea o fru
moasă voce şi fusese cântăreţ pe lângă Preasfinţitul Mitro
polit al Kievului, kir Rafail Zaborovski, s-au sfătuit să plece 
la Kiev, să vieţuiască în Sfânta Lavră a Peşterilor din Kiev, 
şi împreună cu ei m-am învoit să plec şi eu. 

Deci, după ce ne-am pregătit şi l-am chemat în ajutor pe 
Dumnezeu, am plecat din mănăstire şi am apucat-o pe 
drumul nostru. Venise luna decembrie şi căzuse o zăpadă 
mare, aşa că pe drum am suferit foarte rău de frig, mai cu 
seamă eu, care eram lipsit de îmbrăcăminte potrivită. Cu 
ajutorul lui Dumnezeu însă am ajuns în oraşul Vasilkov, 
patria Preacuviosului Părintelui nostru Teodosie al Peşte
rilor, unde am fost reţinuţi aproape şase săptămâni. Când 
aproape să se împlinească acest [62v] răstimp, a sosit po
runca să ne lase să trecem graniţa. Am plecat deci bucuroşi 
spre de-Dumnezeu-ocrotitul oraş Kiev unde, când am ajuns, 
la cererea noastră am fost rânduiţi să vieţuim în Sfânta 
Lavră Kievo-Pecerska [a Peşterilor din Kiev]. După ce am 
dat seamă despre noi Preacuviosului părinte arhimandrit 
al Lavrei, Timotei Şcerbaţki, ne-a rânduit să stăm, până 
se va lua o hotărâre, în Peşterile din apropieres9. După o 

59 Împreună cu "Peşterile îndepărtate", "Peşterile din apropiere" fac 
parte din Lavra Peşterilor. Înainte de 1917 "Peşterile din apropiere" 



'1 vreme ne-a chemat în faţa soborului şi după o lungă cerce
tare am fost primiţi şi rânduiţi să locuim înlăuntrul Sfintei 
Lavre şi am stat împreună într-o chilie în rândul soboru
lui. Mai apoi însă părintele Martirie a fost rânduit să fie 
ajutor de econom, iar pe părintele Kriskent a fost rânduit 
pe lângă părintele care dirija corul din dreapta, însă pentru 
cântare el trebuia să meargă la corul din stânga. Iar eu am 
rămas o vreme singur în chilia aceea. 

Preacuviosul părinte arhimandrit şi cu tatăl meu după 
trup fuseseră buni prieteni pe vremea tinereţii lor, când 
învăţau împreună la şcolile din Kiev având unul pentru 
altul o mare şi negrăită [63] dragoste precum şi o prietenie 
şi unitate sufletească, şi juraseră în faţa lui Dumnezeu ca 
în toate zilele vieţii lor şi până la ultima suflare să păstreze 
această dragoste şi unitate sufletească. Ca urmare a dra
gostei sale pentru tatăl meu, el a revărsat şi asupra mea, 
nevrednicul, iubirea sa covârşitoare. Astfel, dorind să rămân 
pentru totdeauna în Sfânta Lavră şi să nu fiu trimis nicio
dată la vreo ascultare în afara lăcaşului aceluia, m-a rânduit 
pe lângă mai-marele tipografiei, domnul Veniamin ieromo
nahul, iar la tipografie [am fost dat] pe lângă preacinstitul 
ieroschimonah Macarie să învăţ ca lucru de mână [rucode
lie] să înfăţişez icoanele în aramă. Mi s-a rând uit o chilie 
mijlocie în iconomat, în care mai locuia, un ieromonah şi 
un ierodiacon. Primind de la el o orânduire atât de atot
cuvioasă m-am bucurat foarte, din suflet pentru aceasta, 
precum şi de dragostea lui faţă de mine. 

Locuind deci în chilia aceea, mergeam de două ori pe zi 
la ieroschimonahul [ 63v] de care am pomenit, învăţătorul 
meu, ca să învăţ de la el lucrul de mână cu pricina [gravura 
în aramă]. Acesta, după Dumnezeu, mă iubea mult, mai 

cuprindeau pe lângă edificiile mănăstireşti, 7 biserici, iar în peşteri 
se aflau moaştele a 71 de monahi şi 9 zăvorâţi. "Peşterile îndepăr
tate" aveau 5 biserici iar în peşteri se aflau moaştele a 45 de monahi. 
Peşterile sunt ca nişte catacombe, cu culoare, în pasaje şi biserici 
subterane, fiind situate într-un parc imens înconjnrat de un zid ţinând 
deLavră. 
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ales când s-a încredinţat desăvârşit despre mine că nu spnn 
nimănui nici un cuvânt din vorbele lui, ori din discuţiile pe 
care le avea cu cei care veneau la el. Căci încă din tinereţea 
mea am avut acest obicei din fire [natural]: să nu fac cu
noscut nimănui nimic din ce am văzut sau am auzit, ci să 
iau aminte numai la mine însumi. Încredinţându-se deci 
despre aceasta, discuta în voie cu cei care veneau la el, fără 
să se teamă de mine, şi pentru aceasta m-a înconjurat şi 
mai mult cu dragostea sa şi mă învăţa cu sârguinţă lucrul 
său de mână. 

În toate zilele, afară de duminici şi sărbători, mă duceam 
numai la liturghia de dimineaţă, după liturghie mergeam 
la masă, iar după masă şi până seara mergând la învăţăto
rul meu mă exersam în deprinderea sus-numitului lucru 
de mână. Când însă mergeam la vecernie sau la utrenie, 
stăteam întotdeauna după corul din dreapta ascultând pra
vila [64] bisericească. Înainte de sfântul şi marele post, pe 
când stăteam eu la locul obişnuit în biserică, a venit la mine 
canonarhul şi mi-a spus aşa: "Te cheamă părintele dirijor." 
Eu m-am speriat, gândindu-mă ce anume oare are să-mi 
spună. Când m-am dus la cor şi i-am sărutat dreapta, el 
mi-a poruncit să vin la cor. Auzind aceasta m-am speriat 
foarte şi i -am spus că sunt cu totul neştiutor în ale cântării. 
Însă el mi-a zis: "Dacă nu poţi să cânţi, măcar vei citi ceea 
ce ţi se va porunci." Şi astfel, neputându-mă împotrivi 
porunci lui, măcar că fără voia mea, am început de atunci 
să merg la corul din dreapta, cântând după puterea mea 
puţinul pe care-I ştiam şi citind când ceasurile, când canoa
nele. Citeam canoanele şi atunci când se slujeau paraclise 
şi acatiste pentru închinători, şi altele câte mi se porunceau 
să citesc o făceam cu bucurie. 

[27. Povăţuit să evite băuturile spirtoase] 

Când a venit sfântul şi marele post m-am dus la întâi
stătătorul unei peşteri mai îndepărtate, preacuviosul pă
rinte [64v] Ioan ieroschimonahul poreclit Kmita, care era 



duhovnic al soborului şi m-am spovedit lui de tot ce aveam 
pe conştiinţa mea. Iar după săvârşirea Sfintei Taine a Spo
vedaniei, adică după Citirea rugăciunii de iertare, acesta mi-a 
spus cu lacrimi în ochi: "Iată, fiule, ce am înţeles din spo
vedania ta: Dumnezeu, care ştie soarta [oamenilor], te-a 
ferit până acum de căderea în păcate mari. Şi dacă viaţa ta 
ar fi fost undeva într-un lăcaş pustnicesc, sub povăţuirea 
unui bătrân [stareţ] iscusit, atunci cu ajutorul lui Dumnezeu 
ai fi putut să-ţi păzeşti până la moarte sufletul şi trupul de 
păcatele de căpetenie. Dar deoarece vrei să fii în această 
Sfântă Lavră, care se găseşte în mijlocul lumii, şi să stai 
alături de noi păcătoşii, tare mă tem ca nu cumva, cum eşti 
încă tânăr, să nu suferi surparea de pe urmă a sufletului 
tău pe ca;re n-ai fi suferit-o dacă trăiai în lume; iar pricina 
unei asemenea surpări va fi dacă vei avea prietenie [65] cu 
unii ce sunt tineri şi la ani şi la judecată, şi care nu şi-au 
întărit sufletele cu frica lui Dumnezeu. Iar o asemenea prie
tenie potrivnică lui Dumnezeu şi pierzătoare de suflet îţi 
va prilej să foloseşti vreo băutură spirtoasă. Dacă vrei însă 
din tot sufletul tău să mântuieşti sufletul tău, te sfătuiesc 
după Dumnezeu ca nicicum să nu bei nici o băutură spir
toasă. Şi aşa, cu ajutorul lui Dumnezeu, te vei putea şi feri 
de prieteniile care te duc la pierzanie şi de surparea de pe 
urmă a sufletului tău." 

Zicând acestea m-a întrebat spunând: "Poţi oare, copile, 
să urmezi cu fapta acest sfat al meu?" 

Eu însă i-am făcut cunoscut că [niciodată] de la naştere 
n-am băut rachiu, pentru că această băutură e potrivnică 
firii mele şi că nicicum n-o pot bea şi că primesc de la el 
acest sfat folositor sufletului ca din gura Domnului, cu 
negrăită bucurie şi din tot sufletul, şi că întărindu~mă cu 
Dumnezeu îl voi împlini cu fapta. [65v] Auzind el acestea 
s-a bucurat foarte şi mi-a zis: "Copile, dacă după făgăduinţa 
ta vei urma cu fapta sfatul meu, cred că Dumnezeu te va 
apăra cu harul Său de orice întinare sufletească. Să-ţi fie 
limpede că acei care te îmbie să mergi în prieteniile lor 
îţi vor face multă supărare chemându-te şi rugându-te şi 
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invitându-te şi stăruind în tot chipul să bei cu ei băuturi 
spirtoase. Dacă însă n-ai să te laşi ademenit nicicum de 
acestea, atunci au să te ocărască şi necinstească şi înfuri
indu-se au să-ţi poarte pică. Tu însă, întărit fiind de Dum

. nezeu, îndură toate, neplecându-te nicicând voii lor, ci fugi 
pe cât se poate de o asemenea prietenie, căci din asta se 
nasc toate relele. Te vor ispiti însă numai până la o vreme, 
căci văzând că eşti aşa cum eşti şi că nu bei de fel băuturi 
[ 65A] spirtoase - căci aceasta este pricina prieteniilor 
nefolositoare - vor înceta să te mai supere cu aceasta şi-ţi 
vor da pace, şi vei avea adâncă pace în sufletul tău." 

Eu însă, primind de la el un asemenea sfat folositor su
fletului m-am bucurat foarte şi mulţumindu-i am plecat de 
la el, dând slavă lui Dumnezeu că m-a învrednicit să pri
mesc o povăţuire duhovnicească de la un asemenea bărbat 
sfânt. Iar după sfatul lui, n-am băut nici un fel de băutură 
spirtoasă, [nimic] afară de apă şi uneori cvas. Toate s-au 
întâmplat după cuvântul lui şi am avut destulă supărare 
nu puţină vreme din partea unora, după care am aflat o 
pace adâncă trăind în Sfânta Lavră în tihnă şi pace. 

Şi mă iubeau toţi părinţii nacealnicii (din conducerea) 
acelei Sfinte Lavre, şi mai presus de toţi preacuviosul domn 
Veniamin, mai-marele tipografiei care, ca un părinte iubi
tor de copii, în marea sa iubire pentru mine mă ţinea ca pe 
fiul său duhovnicesc şi-mi acorda mila lui părintească. Vă
zând după o [6sAv] vreme nevoia mea extremă în care mă 
aflam în ce priveşte îmbrăcămintea, se străduia să mă îm
brace. Când am venit în Sfânta Lavră era iarnă şi n-aveam 
decât o singură haină de vară, şi de aceea, mergând la bise
rică, am suferit foarte de frigul nespus şi de gerurile aspre, 
tremurând timpul pravilei bisericeşti mai bine de două 
luni, căci fiind nou-venit şi străin n-aveam cui să-i fac 
cunoscut despre nevoia mea, dar Dumnezeu m-a întărit şi 
am îndurat totul cu mulţumire. Apropiindu-se însă prealu
minatul praznic al Învierii lui Hristos, sus-numitul părinte 
nacealnic, după cum am spus mai sus, mi-a făcut rost de o 
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haină şi s-a îngrijit de celelalte nevoi ale mele şi astfel mi-am 
petrecut ascultarea cu bucurie, mulţumind Domnului. 

[28. Durerea mamei după plecarea sa] 

Povestire despre mama mea 

Ce s-a întâmplat cu ea după plecarea mea de la ea. Pe 
când mă aflam eu la Sfânta Lavră a Peşterilor din Kiev, a 
sosit vara şi a venit să se închine la Kiev [66] cumnata mea, 
soţia răposatului meu frate, Ioan preotul, împreună cu fra
tele său, Teodor, şi cu unchiul meu, Simeon Maximenko. 
Venind să se închine la Sfânta Lavră, au venit şi la mine în 
chilia mea şi, aşezându-se după obicei şi discutând cu mine, 
cumnata inea a început să-mi povestească despre mama aşa: 
"După plecarea ta la Kiev, la învăţătură, a zis ea, mama ta 
a rămas să trăiască în casa ei împreună cu mine şi ba plân
gea că nu te-a văzut de mult, ba se mângâia cu nădejdea că 
n-ai s-o părăseşti. Când în ciuda nădejdii ei a venit veste 
de la Kiev că ai plecat nu se ştie unde, sufletul ei a fost 
cuprins de o întristare atât de nespus, încât nemângâiată 
plângea şi suspina. Neputându-se linişti, a plecat la Kiev 
în căutarea ta. Se lăsase o iarnă grea, dar cu toate acestea, 
sosind [la Kiev], te-a căutat cu stăruinţă peste tot, pe la 
[toate] sfintele lăcaşuri şi schituri ale Kievului. 

Nereuşind nicicum [ 66v] să te găsească, s-a întors acasă 
cu nespuse nevoi, căci puţin a fost să nu moară pe drum de 
gerul foarte aspru. Ajunsă acasă plângea şi suspina necon
tenit, zi şi noapte, şi nimeni nu putea s-o mângâie. După 
îndeajuns de multă vreme de întristare şi mâhnire de neîn
durat, în cele din urmă acestea au pus stăpânire pe sufletul 
ei şi, nemaiputând îndura, şi -a pus în gând ca din clipa 
aceea să nu mai mănânce şi să nu mai bea nimic până va 
muri. Şi nimeni n-a reuşit să o abată de la aceasta sau s-o 
înduplece să guste măcar puţină mâncare sau băutură. Iar 
după puţine zile era atât de slăbită de nemâncare, încât 
mintea ei nu mai judeca sănătos, ci începuse să aiureze. La 
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fel şi cu vorba, când vorbea sănătos, când nu se ştie ce, şi 
atât ajunsese de slăbită, încât în cele din urmă zăcea pe pat 
aşteptând degrabă moartea. 

Se adunaseră şi multe din rudele ei, care şedeau fără să se 
mai dezlipească pe lângă ea şi jeleau tare după ea. Atunci 
ea a avut o vedenie de care s-a speriat foarte şi a început 
foarte stăruitor să roage rudele [67] să-i aducă degrabă 
cartea numită Acatistier. Când i I-au dat, a început să ci
tească cu glas tare acatistul Preasfintei Născătoare de Dum
nezeu, fără nici o greşeală, de se minunau cu toţi de aceasta, 
iar când a isprăvit, a început din nou să citească acelaşi 
acatist. După ce 1-a citit de câteva ori, au voit să-i ia cartea 
aceea din mâini, dar n-au putut, atât de tare o strângea în 
mâinile sale, citind necontenit acelaşi acatist. Atunci rudele 
ei au înţeles că văzuse ceva şi că prin această citire necon
tenită a acatistului ea se apăra. După ce a trecut o zi şi o 
noapte de când tot citea acatistul, rudele care stăteau mai 
aproape uitându-se la ea cum zăcea pe pat au zărit dintr-odată 
că ridică ochii în sus şi că rămâne cu ei nemişcaţi, cu privi
rea înălţată în sus aproape o jumătate de oră. S-au mirat 
cu toţii de aceasta, neînţelegând ce să fie. După care ea a 
strigat cu glas tare: <<Dacă aceasta e voia lui Dumnezeu, 
din clipa aceasta nu mă voi mai mâhni [67Vl pentru fiul 
meu.» Cu spaimă şi bucurie totodată au ascultat rudele 
cuvintele acestea, după care au început s-o întrebe cu stă
ruinţă ce a văzut. Ea însă n-a răspuns nimic la acestea, ci 
i-a rugat doar să-I cheme pe duhovnicul ei. Iar când a venit 
duhovnicul, i-a mărturisit toate prin câte a trecut. 
După spovedanie mintea ei s-a aflat din nou sănătoasă. 

Iar când a plecat duhovnicul, rudele au intrat din nou la ea 
şi au început iarăşi să o întrebe ce a văzut. Înţelegând însă 
că din pricina marii ei slăbiciuni trupeşti - căci de-abia mai 
era vie - nu putea să discute cu ei, au început deci mar' 
întâi să se îngrijească de întărirea ei, turnându-i apă în 
gură cu linguriţa, dându-i de asemenea şi hrană, fiertură 
foarte uşoară şi subţire, hrănind-o cu linguriţa, cu mâinile 
lor, ca pe un copil mic, până când încet-încet a început să 
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1 se hrănească şi singură. Iar când s-a întremat puţin, au 
ridicat-o în pat ca să stea în sus. 

[29. Vedenia mamei] 

Şezând aşa, ea a început să le povestească despre vedenia 
pe care o văzuse. <<Eu, a spus ea, de la multa nemâncare, în 
cele din urmă am slăbit şi aşteptam să mor în curând 
când a venit asupra mea o spaimă îngrozitoare, căci aU: 
văzut o mulţime de demoni foarte fioroşi şi întunecoşi care 
încercau să se năpustească asupra mea. La vederea lor 
sufletul meu s-a înspăimântat foarte şi [atunci] am început 
să vă cer cartea [numită] Acatistier. După ce am primit-o, 
am citit cu sârg şi neîncetat acatistul Preasfintei Născătoare 
de Dumnezeu, în Ea punându-mi după Dumnezeu toată 
nădejdea mea. Prin citirea acatistului mă apăram de atacul 
demonilor, căci auzindu-mă cum citesc acatistul, au început 
să tremure de frică şi s-au tras deoparte, nemaiîndrăznind 
să se apropie de mine. Din pricina aceasta atunci când aţi 
vrut să luaţi cartea din mâinile mele, am ţinut -o cu toată 
puterea mâinilor mele şi nu v-am dat-o, căci mă aflam 
într-o asemenea nevoie încât numai prin citirea acatistului 
mă apăram de demoni. 
După ce a trecut o zi şi o noapte de când citeam necon

tenit acatistul, dintr-odată uitându-mă în sus am văzut cu 
bucurie negrăită cerul deschizându-se şi pe îngerul lui 
Dumnezeu pogorând din cer ca un fulger foarte luminos, 
care s-a oprit lângă mine şi a început [68v] să-mi vorbească 
astfel: ,0, nenorocito, ce-ai făcut? Căci în loc ca din tot su
fletul şi din toată inima ta6o să-L iubeşti pe Hristos Dom
nul, Dumnezeul şi Făcătorul tău, mai mult decât orlce altă 
făptură, tu ai iubit pe fiul tău, făptura Sa, mai mult decât 
de Făcătorul său, şi din pricina acestei iubiri a tale potriv
nice lui Dumnezeu şi fără judecată pentru fiul tău ţi-ai pus 
în minte să te omori prin înfometare, fapt pentru care vei 

60 Cf. Matei 22, 37. 
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cădea sub osânda veşnică a lui Dumnezeu. Dacă pără
sindu-te fiul tău s-ar fi apucat de o viaţă tâlhărească sau de 
vreo altă fărădelege, nici măcar atunci nu s-ar fi cuvenit să 
te mâhneşti fără măsură, pentru că fiecare va răspunde 
pentru sine în faţa Domnului în ziua Judecăţii. Fiul tău însă 
a plecat de la tine, după voia lui Dumnezeu, în viaţa mo
nahicească. Se cade oare să te mâhneşti aşa fără măsură şi 
pentru asta să-ţi duci sufletul la pierzanie? Să-ţi fie bine 
ştiut că, cu ajutorul lui Dumnezeu, fiul tău va ajunge nea
părat monah. Se cuvine dar ca şi tu, imitându-1 întru 
aceasta pe fiul tău, să te lepezi [69] de toată mâhnirea le
gată de el şi să te lepezi şi de lume şi de toate câte sunt pe 
lume şi să te faci monahie, căci aşa este voia lui Dumne
zeu. Dacă însă te vei împotrivi unei asemenea voi a lui 
Dumnezeu şi vei avea o astfel de întristare, mâhnire şi 
deznădejde pentru fiul tău, şi nu te vei lepăda de ele din 
toată inima şi sufletul tău, atunci, aşa să-mi ajute Hristos 
Domnul, Dumnezeul şi Făcătorul meu, că te voi preda 
numaidecât demonilor care abia aşteaptă să te înhaţe şi se 
ceartă pentru sufletul şi trupul tău. Ca să se înveţe şi alţi 
părinţi să nu-şi iubească copiii lor mai mult decât pe Dum
nezeu.' Acestea şi altele asemănătoare acestora rostind în
gerul lui Dumnezeu către mine, am strigat: ,Dacă aceasta 
este voia Domnului, din clipa aceasta nu mă voi mai mâhni 
pentru fiul meu' şi în aceeaşi clipă demonii au pierit iar 
îngerul Domnului bucurându-se s-a înălţat la cer.» 

Auzind de la ea acestea, înspăimântate, rudele I-au pro
slăvit pe Dumnezeu pentru că El, Care ştie soarta oameni
lor, a izbăvit-o de o asemenea întristare plină de deznădejde 
şi de moartea din voie proprie [sinucidere] şi i-a dat viaţa 
şi sănătatea şi voinţa pentru viaţa monahicească. Şi bucu
rându-se [69v] pentru cele întâmplate, au plecat la casele lor. 

Mama ta, mi-a mai spus cumnata mea, cu ajutorul lui 
Dumnezeu s-a însănătoşit desăvârşit şi, chiar dacă adese
ori mai plânge după tine, o face din dragostea ei firească 
pentru tine, dar aducându-şi aminte de făgăduinţa dată 
înaintea lui Dumnezeu de a nu se întrista peste măsură în 
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privinţa ta, se abţine după puterea ei de la o astfel de 
mâhnire şi se pregăteşte din tot sufletul să lase lumea şi 
toate câte sunt în lume şi să intre în mănăstirea de femei 
Sfântului Acoperământ, aflată la cinci verste de oraşul 
nostru Poltava6', unde se va învrednici de sfântul şi înge
rescul chip monahicesc, acolo unde mama ei şi bunica ta a 
fost întâi-stătătoare ale mănăstirii aflându-se încă printre 
cei vii, iar sora ei bună, mătuşa ta, doamna Agapia monahia, 
se află în aceeaşi mănăstire." 

Spunându-mi toate acestea, cumnata mea şi-a încheiat 
vizita închinându-se la sfintele moaşte, după care s-a întors 
cu pace la Pol tava, la casa noastră şi la mama mea. 

Eu însă, auzind de la ea acestea şi altele asemănătoare, 
m-am spăimântat foarte în sufletul meu, [gândindu-mă] ce 
întristare [70] mare, de neîndurat şi plină de deznădejde am 
adus prin plecarea mea în sufletul mamei mele, de vreme 
ce şi-a pus în minte să se omoare prin nemâncare şi numai 
purtarea-de-grijă [pronia] cea atotputernică a lui Dumne
zeu a izbăvit-o în chip minunat de la o astfel de moarte. 
M-am bucurat însă nespus că, urmând voii Domnului, a luat 
hotărârea de a se face monahie. Ceea ce cu harul lui Dum- " 
nezeu s-a şi împlinit. Intrând deci în mănăstirea aceea, s-a 
tuns şi a locuit în aceeaşi chilie cu sora sa, monahia Agapia. 
A rămas în mănăstirea aceea nevoindu-se pentru mântuirea 
sufletului ei zece ani sau poate chiar mai mult, după care a 
trecut la Domnul. Până aici povestirea despre mama. 

[30. Nevoitori din Lavra Peşterilor] 

Cât timp am stat în Sfânta Lavră a Peşterilor din Kiev 
m-am folosit mult sufleteşte. Căci acolo am văzut între 
sfinţii părinţi câţiva mari nevoitori [asceţi] dintre care cel 
dintâi fiind întâi-stătătorul Peşterilor îndepărtate, de care 
am mai vorbit, părintele Ioan ieroschimonahul, supranu-

61 Pe atunci lângă satul Ladyna, acum cartier al oraşului Poltava. 
(FEATHERSTONE, 1989, p. 56, nota 65). 
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mit Kmita, care era dul10vnicul soborului, adică duhovnicul 
cel dintâi dintre toţi. Acesta vieţuise trei ani în pustie îm
preună cu răposatul de fericită pomenire pentru toată ob
ştea noastră bătrânul [stareţul] Vasilie62 [70v] înainte de 
venirea lui în Ţara U ngrovlahiei [Românească]. 

Al doilea era preacinstitul părinte Pavel ieroschimonahul, 
care în viaţa mireană fusese preot de mare laudă pentru vred
nicia vieţii lui, dar care se tunsese monah, iar pentru marea 
sa virtute a fost trimis în împărăţia chinezească, la o mă
năstire care se afla acolo, unde a trăit timpul rânduit, după 
care a cerut să vină să vieţuiască în Lavra Peşterilor din Kiev. 
Aici, ducând o viaţă bineplăcută, avea şi o parte din cărţile 
Sfinţilor Părinţi, din care îmi dădea şi mie unele să le 
citesc, învrednicindu-mă şi cu discuţii folositoare sufletului. 

Despre blândeţe. Ce este blândeţea? Venind eu odată în 
chilia lui, l-am întrebat ce este blândeţea. El însă m-a privit 
fioros şi şi-a ridicat mâna spre mine atât de repede ca şi 
când ar fi vrut să mă lovească peste obraz. Speriindu-mă, 
abia m-am mai putut ţine pe picioare de frică, gândindu-mă 
că mă va lovi foarte tare peste obraz. El însă, văzând că m-a 
speriat atât, [71] a început să-mi vorbească cu blândeţe şi 
dragoste: "Dumnezeu cu tine, copile, nu te teme. Iată, 
fiindcă m-ai întrebat ce este blândeţea, dacă ţi-aş fi răspuns 
prin cuvinte, după o vreme ai fi uitat cuvintele mele. De 
aceea, pentru ca vorbele mele să ţi se păstreze pentru tot
deauna neşterse în amintirea ta, am fost nevoit să fac în 
acest chip. Să-ţi fie cunoscut deci că aceasta este .blândeţea, 
şi anume: chiar dacă cineva te-ar lovi peste obraz, nu numai 
că nu trebuie să te înfurii pe el, dar după porunca lui Hristos 
să-i întorci şi celălalt obraz"63. Iar eu, auzind acestea de la 
el m-am mirat foarte de înţelegerea dată lui de Dumnezeu 
şi i-am mulţumit pentru o astfel de povăţuire. 

Al treilea era fiul după trup acestui sfânt bărbat, Teoc
tist ieromonahul şi mai-marele pictorilor de icoane, (care 

6' Este vorba de stareţul Vasile de la Poiana Mărului (1692-1767). 
Vezi mai jos nota 68. 

63 Cf. Matei 5, 39. 
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ducea) o viaţă foarte cucernică, era blând şi smerit şi îm
podobit cu toate virtuţile şi un mare înfrânat [ascet]. 

Al patrulea era părintele Ilarie, un ieromonah din Rusia 
Mare, care stătea singur într-o chilie în !ivada de lângă 
Peşterile îndepărtate. Printr-o înfrânare şi postire extremă, 
el îşi slăbise atât de mult [71v] trupul său, încât uitându-mă 
la chipul lui sfânt m-am speriat de slăbiciunea lui, părân
du-mi-se că nu-i decât un acoperământ de piele [pe oase]. 
Chiar şi numai din privirea la el primeam un folos pentru 
bietul meu suflet. 

Iată o cămaşă din sârmă şi fier pe care un monah o 
purta pe piele. Al cincilea, care locuia tot în Peşterile înde
părtate, era un schimonah care de patruzeci şi mai bine de 
ani conducea pe închinători prin acea sfântă peşteră; pe 
lângă o înfrânare şi postire extremă, el purta pe piele o 
cămaşă lungă până la brâu împletită din sârmă groasă, cu 
capele ascuţite întoarse spre înăuntru şi, din pricina cape
telor ascuţite (ale sârmei) nu se putea nicicum culca în pat, 
ci şezând doar, dormea puţin. 

Al şaselea era ajutorul de fierar, un mare înfrânat şi ne
voitor, care purta pe sine o greutate de patruzeci de funţi64 
de fier. Acesta, după Dumnezeu, mă iubea mult, şi la el mă 
duceam folosindu-mă mult din discuţiile lui duhovniceşti. 

Al şaptelea era părintele Nicandru, mai-marele peste 
bucătărie, de asemenea un mare nevoitor. Şi acesta după 
Dumnezeu mă iubea şi, chemându-mă adesea la el, îmi 
spunea cuvinte folositoare sufletului. [72] Şi el pUrta asupra 
lui o cingătoare de fier în greutate de treizeci de funţi. 

Mai erau însă acolo şi mulţi alţii care excelau prin mari 
nevoinţe şi posturi la care privind mă bucuram şi-! proslă
veam pe Dumnezeu că m-a învrednicit să stau laolaltă cu 
asemenea bărbaţi sfinţi. 

De asemenea, când mă uitam la nespusa frumuseţe in
terioară şi exterioară a sfintei biserici, asemănătoare ceru
lui, a Lavrei Peşterilor şi la neasemuita bună-rânduială în 

64 1 funt = 0,4 kg. 

citiri şi la dulce-cântarea pravilei bisericeşti, prea cu bună
cuviinţă şi frecventa slujire a dumnezeieştii Liturghii în bi
serica mare în zilele de praznic şi la frumuseţea de nespus 
a locurilor înconjurătoare, la toată preafrumoasa zidire a 
acestei sfinte Lavre; dar mai mult decât orice mă gândeam 
însă la faptul că în aceste sfinte locuri şi în această Sfântă 
Lavră.au vieţuit Preacuvioşii şi de-Dumnezeu-purtătorii 
noştri Părinţi Antonie şi Teodosie, începătorii acestei Lavre, 
precum şi toţi ceilalţi Preacuvioşi şi de-Dumnezeu-purtători 
Părinţi ai Peşterilor din vechime, pe care Dumnezeu i-a 
preaslăvit atât în această viaţă, cât şi după pristăvirea lor 
cu mult feluritele daruri ale [72v] Sfântului Său Duh şi cu 
mari minuni şi cu neputrezirea sfintelor lor moaşte - mă 
topeam tot de dragostea pentru acest loc sfânt şi mulţu
meam lui Dumnezeu din tot sufletul meu că m-a învredni
cit pe mine nevrednicul să trăiesc într-o asemenea sfântă 
Lavră, în care locuiam cu negrăită bucurie, ducându-mă 
adeseori să mă închin la sfintele moaşte din sfintele peş
teri. Şi fiindcă, pentru nevrednicia mea nu mi s-a împlinit 
gândul de la început ca să las lumea împreună cu prietenii 
mei preaiubiţi de care am vorbit mai sus, ori măcar cu 
vreunul din ei, şi să mă duc în străinătate să stau în ascul
tare pe lângă un bărbat plăcut lui Dumnezeu, şi chiar şi 
atunci când am plecat singur în străinătate, pentru păcatele 
mele, deşi am stăruit din suflet, nu m-am învrednicit să fiu 
primit în ascultare de pustnicul acela despre care am mai 
vorbit înainte, din această pricină m-am hotărât din tot 
sufletul ca până la ultima mea suflare să rămân nestrămutat 
în această sfântă Lavră. 

[31. I se prezice că va părăsi Lavra Peşterilor] 

Despre prezicerea ce mi-a făcut-o un călugăr că voi pleca 
din Lavră în alt loc. Stând dar în ea, după cum am spus 
mai înainte, cu negrăită bucurie, [ 73] mai bine de un an, 
n-am avut nici cel mai mic gând de a pleca vreodată în altă 
parte. Într-o zi văzându-mă preacinstitul între monalli aju-
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tor de fierar, de care am vorbit mai înainte, m-a chemat în 
chilia sa şi, după ce mi-a spus să stau jos, m-a privit cu jale 
şi a început să-mi vorbească astfel: "Frate preaiubit, îmi 
pare foarte rău că vei pleca din această Lavră şi de la noi şi 
că vei merge în alt loc, unde te va povăţui Dumnezeu." Eu 
însă, auzind de la el aceste lucruri peste aşteptările mele, 
m-am mirat foarte şi i-am spus: "Crede-mă, preacinstite 
părinte, că n-am nici cel mai mic gând de a pleca din această 
sfântă Lavră ci, dimpotrivă, dacă-mi va ajuta Dumnezeu, 
am de gând să rămân în ea neclintit până la ultima mea 
suflare. Eu trăiesc aici cu bucurie, mulţumind din tot su
fletul lui Dumnezeu că m-a învrednicit să stau în acest loc 
sfânt şi împreună cu aceşti sfinţi părinţi." El însă mi-a spus: 
,,Află de la mine, frate, că după puţină vreme cuvântul meu 
se va prefAce în faptă şi nu va fi altfel, [73v] şi atunci vei 
crede că ţi-am spus adevărul." Ştiindu-1 că este un mare 
nevoitor, n-am mai îndrăznit să-I contrazic ci, închinân
du-mă, am plecat. Şi întorcându-mă în chilia mea, mă tot 
miram cum se poate aşa ceva, de vreme ce nu aveam nici 
cel mai mic gând de a pleca din acest loc sfânt. 

Am petrecut câteva zile gândindu-mă necontenit la acest 
lucru, când a venit să mă viziteze unul dintre prietenii mei 
cei mai iubiţi şi de un suflet cu mine, Alexie supranumit 
Filevici, de neam din Kiev. După ce ne-am salutat unul pe 
altul după obicei şi ne-am sărutat întru Domnul, ne-am 
aşezau împreună să vorbim, iar el a început să-mi spună 
aşa: "Preaiubite părinte şi prietene al meu de un suflet cu 
mine întru Domnul, îţi aminteşti ce legământ am făcut în 
sufletele noastre să nu ne tundem şi să nu vieţuim în ase
menea lăcaşuri în care se găseşte tot ce e nevoie pentru 
orice odihnă trupească ci, lepădându-ne de lume în străi
nătate şi tunzându-ne întru liniştire [isihie], să ne aciuim pe 
lângă un [74] bărbat bine plăcut lui Dumnezeu vieţuind pe 
lângă el în sfântă ascultare, nedespărţiţi unul de altul până 
la ultima suflare şi dobândindu-ne hrana şi îmbrăcămintea 
trebuincioase prin truda propriilor noastre mâini. Acesta 
e legământul pe care l-am făcut şi l-am întărit în sufletele 

180 

noastre. Şi iată, precum văd, ai părăsit gândul acesta. Ai 
plecat în străinătate şi te-ai învrednicit de chipul monahi
cesc, dar în loc să rămâi în liniştire [isihie], te-ai întors din 
nou în patria noastră şi stai în această sfântă mănăstire 
împotriva legământului nostru." 

Eu însă i-am spus aşa: "Într-adevăr, preaiubite prietene, 
am avut, precum ai zis, un asemenea legământ, dar pără
sind lumea cu nici unul din preaiubiţii noştri prieteni nu 
m-am învrednicit să plec în străinătate. Fiindcă atunci când 
m-am hotărât. să plec în străinătate, preaiubitul nostru 
prieten Dimitrie n-a ascultat din pricina nevredniciei mele 
sfatul meu şi a rămas în lume. Iar eu însumi, plecând în 
străinătate, nu m-am învrednicit să rămân în liniştire [isi
hie] pe lângă un bărbat sfânt, măcar că [74v] l-am rugat cu 
multe lacrimi să mă primească sub ascultarea lui sfântă. 
Chiar dacă m-am învrednicit să primesc începutul chipului 
monahicesc într-un lăcaş din pustie, totuşi nu aveam acolo 
un prieten de un suflet cu mine. Întâmplându-se deci acestea 
şi altele în acel lăcaş binecuvântat, m-am întors în patria 
mea şi trăiesc în această sfântă mănăstire." 

El însă mi-a spus: ,,Adică nu mai ai de gând să pleci de 
aici niciodată ca să mergi undeva în liniştire [isihie]?" 

Eu i-am spus că n-am nici cel mai mic gând în legătură 
cu aceasta, dimpotrivă, gândul meu este să rămân în acest 
sfânt lăcaş până la ultima mea suflare. 

El însă mi-a spus: "Dar dacă eu aş voi să plec cu tine în 
străinătate şi să stăm nedespărţiţi în pustie, n-ai pleca cu 
mine?" 

Iar eu i-am spus: "0 preaiubite prietene, dacă ar putea fi 
aceasta, ca plecând în străinătate să rămânem în liniştire, 
nedespărţiţi unul de altul până la moarte, atunci de îndată 
şi cu bucurie aş pleca împreună cu tine." 

Auzind el acestea, s-a bucurat foarte [75] şi ridicându-se 
a spus către mine: "0 preaiubite părinte şi prieten al meu 
credincios întru Domnul, dacă astfel este dragostea ta după 
Dumnezeu pentru mine, că pentru mine eşti gata să pleci 
de aici unde vei afla odihna sufletului tău, cum ai avut de 
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gând, şi să rămânem acolo nestrămutaţi până Ia sfârşit, 
atunci şi eu dau mărturie în faţa lui Dumnezeu şi a ta pe 
conştiinţa mea că, cu ajutorul harului lui Dumnezeu, voi 
rămâne împreună cu tine până la ultima mea suflare." 

Eu însă, auzind de Ia el asemenea cuvinte, i-am spus: 
"Crede-mă, preaiubite prietene, că aveam în sufletul meu 
hotărârea tare şi întemeiată ca să rămân în această sfântă 
Lavră până Ia sfârşitul zilelor, şi n-aveam nici cel mai mic 
gând de plecare de aici. Dar pentru că tu vrei să merg îm
preună cu tine ca să rămânem nedespărţiţi, după Dumne
zeu, şi în liniştire, pentru dragostea ta duhovnicească pe 
care o ai pentru mine nevrednicul, pun deci şi eu chezăşie 
în faţa Domnului care vede inimile noastre6s, că nu te voi 
părăsi până la ultima mea suflare. Şi [75v] pentru dragos
tea dumnezeiască pe care o am pentru tine, prietenul meu 
de un suflet cu mine, hotărârea mea privind şederea mea 
nestrămutată în acest lăcaş se zdruncină în acest ceas din 
temelii şi părăsind desăvârşit orice altă nădejde, cu aju
torul lui Dumnezeu primesc în sufletul meu fără şovăială 
ca degrabă să plec împreună cu tine, iubite întru Domnul 
prietene, din patria noastră în străinătate." 

Când i-am spus acestea el s-a bucurat foarte şi cu lacrimi 
în ochi L-a proslăvit pe Dumnezeu. Şi am făcut sfat ca el să 
plece acasă şi să încerce prin toate mijloacele să afle în ce 
chip ar fi cu putinţă să trecem în faptă gândul nostru. 

Plecând elia casa lui, mi-am adus aminte şi m-am minu
nat şi m-am speriat cu mare uimire, când mi-am dat seama 
că se adevereau cuvintele pe care mi le spusese preacinsti
tul părinte ajutor de fierar despre plecarea mea, ce peste 
aşteptările mele avea să se prefacă în faptă. Am simţit 
aceasta chiar de la începutul discuţiei mele cu prietenul 
meu, iar când se întâmpla să mă întâlnesc cu acel sfânt 
părinte, într-atât mă ruşinam, [76] că de ruşine nici nu 
puteam să mă uit la sfânta lui faţă. Văzând că el a avut 
dreptate în prezicerea sa, am rămas însă în minciună şi 

65 Cf. Psalmi 43, 21. 
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ruşine, pentru că n-am îndrăznit să-i descopăr taina inimii 
mele şi îmi făceam pregătirile de plecare pe ascuns. 

[32. Pregătiri pentru plecarea în Moldova] 

Prietenul meu însă, făcând cu multă grijă pregătirile 
pentru plecarea noastră, a găsit doi elevi de la şcolile din 
Kiev care aveau acelaşi gând de a intra în monahism. Unul 
dintre ei, pe nume Mihea, îi era prieten şi avea pentru el o 
mare dragoste. Deci când le-a dezvăluit gândul său despre 
monahism şi despre plecarea în străinătate împreună cu 
mine şi a văzut că aceştia s-au bucurat foarte la asemenea 
veste, s-a sfătuit împreună cu ei în ce chip ar fi cu putinţă 
să trecem împreună cu ei peste graniţă. Întrucât ei aveau 
un neam dincolo de graniţă de era uşor să solicite de la 
autorităţi un înscris [permis] pentru ei. Au făcut sfat în 
felul următor: "mai întâi să treacă ei graniţa şi să găsească 
un om care să ne poată trece şi pe noi peste graniţă, pe 
care găsindu-1, să-I trimită la el [la prietenul meu] cu înşti
inţări [76v] cum şi când ar fi cu putinţă să se facă acest 
lucru". 

Făcând deci acest sfat şi pregătindu-se de drum cum se 
cuvenea, cei doi au plecat peste graniţă şi după puţină 
vreme au găsit acolo un monah străin, căruia i-au spus care 
e gândul nostru şi I-au rugat ca pentru mântuirea sufletu
lui său să ne treacă cu inimă bună şi pe noi peste graniţă. 

Când au văzut că vrea cu inimă bună să facă aceasta, 
s-au bucurat foarte şi I-au rugat să se ducă la Kiev, la prie
tenul meu şi să se sfătuiască cu el. Ascultându-i, el a venit 
cu sârg la Kiev, la prietenul meu, iar eli-a adus la mine. 
Văzându-1 m-am bucurat foarte şi l-am proslăvit pe Dum
nezeu şi am făcut sfat cu el în felul următor: ca, trecând 
graniţa, să găsească un om vrednic de încredere şi, toc
mindu-1, să-I trimită la prietenul meu, la Kiev, la o dată 
anume cu o sanie şi cu veşti. După ce ne va vesti, omul acela 
să plece din Kiev şi să ne aştepte la mănăstirea Sfânta Tre-



ime Kirilovski66 şi, după ce ne va duce la locul stabilit şi 
[77] arătându-ne exact drumul care duce până la graniţă, 
să ne lase acolo, iar el, după ce va trece graniţa, să-i ves
tească plecarea noastră din Kiev şi astfel, amândoi, el şi cu 
omul tocmit, să iasă înaintea noastră, noaptea, şi să ne 
caute în timp ce venim spre ei; şi să ne dea un semn după 
care să-i recunoaştem neîndoielnic, şi anume să fluiere 
într-un anumit fel şi în acest chip să ne găsească ei pe noi 
şi noi pe ei, şi să ne poată trece mai uşor peste graniţă. 

Potrivit acestui sfat deci, monahul acela a trecut peste 
graniţă, a găsit un om potrivit pe care la vremea stabilită 1-a 
trimis la Kiev, la prietenul meu cu înştiinţările necesare. 
Prietenul meu 1-a scos pe om din Kiev şi poruncindu-i să 
ne aştepte la locul stabilit, a venit la mine cu toate pregăti
rile făcute: 
Văzând eu că a sosit vremea plecării mele pe drumul dorit, 

m-am pregătit şi m-am rugat împreună cu prietenul meu 
Dumnezeului Celui Atotputernic, Domnului nostru Iisus 
Hristos, ca pentru rugăciunile Preasfintei Sale Maici şi ale 
Preacuvioşilor şi de-Dumnezeu-purtătorilor Părinţilor noştri 
Antonie şi Teodosie [77V] de la Pecerska şi ale tuturor 
Sfinţilor să ne ajute în gândul nostru. Am ieşit deci din 
sfânta Lavră a Peşterilor din Kiev şi apoi şi din oraş, toc
mind un căruţaş, care ne-a dus degrabă lângă mănăstirea 
Sfintei Treimi Kirilovski, unde oprindu-ne, am plătit căru
ţaşului slobozindu-1. Noi însă am mai mers puţin şi l-am 
găsit pe omul acela, care aştepta sosirea noastră. 

Ne-am urcat în sanie şi el ne-a dus pe drum lung până am 
ajuns la un anumit loc unde drumul se desfăcea în două: 
unul, pe care trebuia să meargă el până.la frontieră, şi altul, 
pe care trebuia să mergem noi. Lăsându-ne acolo ne-a spus 
în toate amănuntele care era drumul: trebuia să ne ţinem 
de drumul din dreapta, care mergea pe malul unui râuleţ 

66 Aflată in Podi!, mănăstirea Kirilovski a fost demolată in 1786, 
biserica sa fiind transformată în biserică parohială (FEATHERSTONE, 
1989, p. 61, nota 69). 

ce se vărsa în râul acela care alcătuia graniţa67. Dacă vedem 
vreo aşezare omenească să ne ferim abătându-ne în stânga 
şi să mergem fără drum, prin pădure, ca să nu fim văzuţi 
de nimeni, iar după ce mergeam aşa puţin, să o cotim din 
nou la dreapta, întorcându-ne la drumul nostru pe malul 
râului aceluia, şi aşa [78] să facem până ce vom trece de 
toate aşezările de acolo. "Eu, ne-a spus omul acela, după 
ce am să trec graniţa, am să ies înaintea voastră împreună 
cu monahul acela şi, întâlnindu-ne cu voi nu departe de gra
niţă, vă vom trece cu bine dincolo de graniţă." Spunându-ne 
acestea ne-a lăsat şi a plecat. 

Noi înşine însă, rămânând singuri, am mers pe drumul 
nostru punându-ne toată nădejdea noastră în Dumnezeu, 
rugându-ne să ne acopere cu harul Său de toate întâmplă
riie potrivnice. Mergând noi o bună bucată de drum, s-a 
lăsat noaptea. Era o noapte luminată de lună. Mergând pe 
drumul nostru, ori de câte ori vedeam o aşezare omeneas
că, după povaţa omului acela, ne abăteam de la drum spre 
stânga, prin pădure, umblând prin zăpadă, fără drum, ceea 
ce era destul de greu, căci zăpada era atunci aproape până 
la genunchi. Şi iarăşi ne întorceam la drumul nostru. Tre
când în felul acesta pe lângă mai multe aşezări, ne-am apro
piat de curtea mănăstirii Frăţiei Arătarea Domnului, pe 
care prietenul meu o cunoştea. Abătându-ne şi de la ea la 
stânga după obicei, am mers prin pădure şi, crezând că 
acea curte a rămas mult în urma noastră, ne-am întors la 
drumul nostru. Văzând însă că nu trecuserăm cu totul de 
curtea aceea, tocmai când voiam să ne abatem iar de la 
drum atunci au apărut pe neaşteptate lângă noi doi oameni 
din slujitorii tocmiţi la curtea aceea şi ne-au întrebat cine 
suntem, de unde şi încotro mergem. Speriindu-ne, le-am 
dezvăluit acelor oameni tot adevărul, cum că pentru mân
tuirea sufletelor noastre mergem peste graniţă, ca să cău
tăm în străinătate un loc pustiu unde aveam de gând să 
slujim lui Dumnezeu. Ei însă, auzind acestea, au lăudat gân-

67 Probabil râul Irpin (FEATHERS1'0NE, 1989, p. 62, nota 68). 



du! nostru şi ne-au spus aşa: "Drumul acesta care merge 
de-a lungul pârâului vă va duce drept până în graniţă. Nu 
trebuie să vă abateţi nicicum de la el şi aşa veţi trece cu 
bine peste graniţă." Ne-au mai spus: "Să vă ajute Dumne
zeu" după care ne-au lăsat [79] să mergem liberi. Mulţu
mindu-le pentru înţelegere şi pentru milostivirea arătată 
faţă de noi, am plecat pe drumul nostru fără să întâmpinăm 
nici o piedică. Şi L-am proslăvit pe Dumnezeu care ne-a 
acoperit de o întâmplare potrivnică. 

[33. O întâmplare neprevăzută] 

Când însă am trecut de toate aşezările omeneşti şi am 
ocolit-o pe! ultima umblând prin pădure, trecuse de mult 
de miezul nopţii. Când iată că am auzit semnalul omului şi 
ne-am bucurat foarte. Lăsându-mă pe mine să stau pe loc, 
prietenul meu s-a dus înainte să vadă dacă împreună cu 
omul respectiv este şi monahul acela după înţelegerea 
noastră. Dar de cum i-a văzut, de îndată a dat fuga la mine 
cu mare spaimă şi tremur şi cu multe lacrimi în ochi mi-a 
spus: "Vai mie nenorocitul! Află că împreună cu monahul 
acela şi cu omul respectiv l-am văzut şi pe fratele meu 
geamăn, care stă dincolo de graniţă. Acesta mă va reţine 
cu forţa, o va vesti pe mama mea, care venind aici mă va 
duce înapoi la casa ei, punând capăt gândului meu [79v] şi 
despărţindu-mă de tine, iubite părinte şi prietene al meu." 

Spunând cuvintele acestea printre suspine, iată că apăru 
şi fratele lui împreună cu monahul acela şi cu omul (anga
jat) venind către noi. Văzându-1 pe fratele său plângând Şi 
suspinând, a început să-I mângâie prefăcut [spunându-i] că se 
bucură şi el de această râvnă, şi anume că pentru mântui
rea sufletului îşi părăseşte mama şi doreşte să slujească lui 
Dumnezeu în călugărie. Şi a început să făgăduiască cum că, 
dacă e pentru mântuirea sufletului său, atunci n-are s-o ves
tească nicicum despre el pe mama lor, ci îl va lăsa cu bucurie 
să plece pe drumul pe care a pornit. Asemenea cuvinte i-a 
spus şi, după ce 1-a mai liniştit puţin, am pornit la drum. 
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Eu şi cu prietenul meu mergeam înainte, fratele lui şi cu 
ceilalţi veneau în urma noastră ca să ne păzească. Când 
ne-am apropiat de graniţă, iată că apar doi slujitori, care 
ne urmăriseră venind încet în urma noastră, fără să aibă 
nimic altceva asupra lor decât nişte bâte. Crezând [80] că 
dacă suntem numai noi doi şi nu avem în mâini bâte, va fi 
uşor să ne jefuiască sau, aşa cum se întâmplă de multe ori, 
să ne şi omoare, căci prietenul meu avea haine bune. 
Văzând însă că nu suntem numai noi singuri, ci că mai 

avem trei apărători, s-au răzgândit să ne mai atace şi au 
strigat cu voce tare: "Cine sunteţi şi de unde, de vreţi să 
treceţi graniţa hoţeşte?" Auzind noi această neaşteptată 
întrebare a lor ne-am speriat, dar când ne-am uitat (mai 
bine) la ei, i-am recunoscut pe slujitorii aceia cu care ne 
mai întâlniserăm pe drum, când se arătaseră binevoitori 
faţă de noi şi am înţeles că prin judecăţile Sale nepătrunse 
Preamilostivul Dumnezeu ne-a apărat pe noi nevrednicii. 
Fratele prietenului meu avea în mână un toiag noduros şi 
se repezi spre ei împreună cu ceilalţi, vrând să-i sperie. 
Înspăimântaţi, aceştia o luară iute la fugă spre strajă, 
strigând tare, pe limba lor: "Caraulă! Caraulă!" [8ov] 
Temându-ne şi noi ca straja să nu dea peste noi, căci nu 
eram prea departe de ei, am grăbit pasul şi am trecut re
pede râul care alcătuia graniţa, căci era aproape de noi. Şi 
cu ajutorul lui Dumnezeu am trecut fără supărare şi-am 
ajuns la casa fratelui prietenului meu, care se afla pe malul 
râului aceluia. Am intrat în căsuţa lui fiind primiţi cu dra
goste. Nu mai era mult până la ziuă. Prietenul meu şi cu 
mine eram foarte obosiţi după drumul făcut, dar n-am 
dormit decât puţin, căci sufletele ne erau cuprinse de o 
nemăsurată mâhnire din pricina întâlnirii prietenului meu 
cu fratele său şi care nu ne-a lăsat să dormim mult. 

Când s-a crăpat de ziuă, ne-am sculat foarte mâhniţi, 
ştiind bine că în curând va fi despărţirea noastră unul de 
altul. De îndată ce ne-a culcat, fratele prietenului a trimis 
veste la Kiev, la mama lui, să vină repede la el, dincolo de 
graniţă şi să-şi ia fiul acasă. Pe noi însă ne-a găzduit fru-



mos şi ne-a odihnit, încercând linguşitor în fel şi chip să-I 
mângâie pe fratele [81] său, [spunându-i] să nu fie trist ci 
să se întremeze la suflet, făgăduindu-i ca după două sau 
trei zile cât voieşte să rămână găzduit şi odihnit de el cu 
mare dragoste, să-i dea drumul să plece împreună cu mine 
pe drumul nostru. 

Monahul care ne trecuse graniţa însă, înţelegând că 
domnul acela care venise cu el în întâmpinarea noastră 
este fratele prietenului meu, s-a speriat foarte să nu pă
ţească cumva vreun necaz din partea acestuia sau a mamei 
prietenului meu, aşa că a dispărut de îndată fără urmă. 
Prietenul meu a început să-I întrebe stăruitor pe fratele 
său de unde ştia de venirea lui. Acesta nu s-a ferit de el şi 
i-a spus t9t adevărul: "După ce s-a înapoiat de la Kiev, 
monahul acela, a zis el, cu care aţi trecut (graniţa), venea 
adesea la mine şi bea aici rachiu. Odată, când s-a îmbătat, 
a început să se laude că va trece peste graniţă pe un tânăr 
monah din Lavra Peşterilor din Kiev, împreună cu un dom
nişor de la Kiev, care are de gând să se facă monah. Eu, a 
zis el, când am auzit acestea, am început să-I întreb cu 
stăruinţă cine este domnişorul acela, din ce neam, care e 
[81v] numele şi porecla lui. El însă ţinea secretul şi nu voia 
nicicum să spună cine este. Odată, după ce l-am ospătat 
bine, am început să întreb stăruitor să-mi spună cine este, 
făgăduindu-i că această taină să n-o afle nimeni în afară de 
el şi de mine. Atunci, încrezându-se în cuvintele mele, mi-a 
spus că domnişorul acela, a zis el, se numeşte Alexie, iar 
după poreclă Filevici. Auzind acestea, m-am bucurat foarte 
şi n-am lăsat nicicum să se vadă că eşti fratele meu, l-am 
rugat doar stăruitor să mă ia şi pe mine făptaş la această 
faptă sfântă, să vă trecem graniţa împreună cu el şi cu 
omul acela. Mă temeam ca nu cumva să păţiţi ceva din 
partea cuiva şi acum mă bucur de gândul acesta şi-! prea
măresc pe Dumnezeu pentru că m-am aflat şi eu alături de 
voi atunci când aţi trecut [graniţa]. Pentru că cine ştie ce 
aţi fi putut păţi fără mine din partea slujitorilor acelora 
sau chiar din partea monahului şi a omului aceluia, căci eu 
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[82] nu eram cu desăvârşire convins nici în privinţa lor că 
vă vor trece fără nici o supărare peste graniţă." 

Spunând acestea fratelui său, 1-a mai îmbărbătat [zi
cându-i] să nu fie trist ci, dimpotrivă, să se bucure, şi 
făgăduind să ne lase cu bucurie să plecăm, după care s-a 
despărţit de noi şi s-a dus la treburile lui. Noi însă eram 
foarte mâhniţi ştiind că va veni în curând apropiata noastră 
despărţire unul de altul. 

[34. Se desparte de prietenul Alexie] 

Cei doi elevi de la şcoala din Kiev despre care am vorbit 
mai înainte, aflând încă înainte de trecerea lor peste graniţă 
de sosirea noastră, au venit la noi, dar când au înţeles pri
cina întristării noastre s-au mâhnit şi ei foarte mult şi au 
plâns pentru cele ce aveau să se întâmple în curând, gân
dindu-se la despărţirea de prietenul lor. Şi I-au încurajat, 
împreună cu mine, să nu fie mâhnit până la deznădejde 
chiar dacă mama lui I-ar lua înapoi acasă, ci să-şi pună· 
nădejdea nestrămutată cu privire la gândul lui de a lăsa 
lumea intrând în monahism în purtarea-de-grijă [pronia] 
cea atotputernică a lui Dumnezeu, care prin judecăţile Sale 
minunate îl va duce la înfăptuire. Dar şi el însuşi să nu 
înceteze să caute, cu ajutorul lui Dumnezeu, în orice fel 
un cllip prin care să poată [82v] ieşi din lume. Iar când va 
reuşi, să ne caute în lăcaşul începătoarei-de-viaţă Treimi 
Motreanski, căci acolo i-am făgăduit să-I aşteptăm până la 
venirea lui la noi. 
După acestea şi alte asemănătoare cuvinte folositoare, 

cei doi au plecat la casa unde rămăseseră o vreme iar, eu 
am rămas cu el să aştept venirea mamei lui, care a şi venit 
a doua zi acolo. Când m-a văzut, socotind că eu l-am ade
menit pe fiul ei luându-1 de lângă ea, a început să mă ocă
rască cu mare furie, lăudându-se că are să mă şi bată fără 
milă. Şi abia cu greu a reuşit prietenul meu, fiul ei, să-i 
potolească mânia, punând toată vina pe monahul acela 
care ne trecuse peste graniţă şi care apoi a fugit, zicând că 
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el este vinovat de plecarea lui [de acasă] şi nu eu. Şi abia 
aşa a încetat să mă mai ocărască. 
Văzând însă că de-acum a sosit clipa amarei mele des

părţiri de prietenul meu, mi-am luat rămas-bun de Ia el 
plângând cu multe şi nestăpânite lacrimi şi suspinând, 
plângând şi el Ia fel [83] şi suspinând, am plecat şi m-am 
dus la elevii aceia despre care am vorbit mai înainte şi am 
pornit împreună pe drumul nostru, uitându-ne adeseori în 
urmă Ia casa aceea în care rămăsese prietenul nostru, căci 
nu era departe de noi. 

Mergând noi vreo verstă, ne-am întors din nou şi ne-am 
uitat înapoi, când iată că-I vedem pe prietenul nostru aler
gând în urma noastră. Când ne-a ajuns, plângând şi văi
tându-se ne,contenit s-a trântit Ia pământ şi bătându-se cu 
pumnii în piept a început să ne roage cu şiroaie de lacrimi 
un lucru cu neputinţă: să nu-l lăsăm, ci să-I luăm cu noi. 
Plângând şi noi de asemenea, cu multe lacrimi neostoite 
şi suspinând, ne luam rămas-bun de la el şi-! rugam şi-! 

·imploram să se întoarcă pentru o vreme Ia mama sa, 
zicându-i că era un lucru cu neputinţă să-I luăm împreună 
cu noi fiindcă "de îndată vor veni după tine trimişii mamei 
tale, te vor lua cu de-a sila de Ia noi şi ne e teamă că ne vor 
face rău şi nouă pentru tine" - i-am spus. 

El însă nu voia totuşi nicicum să se întoarcă [83v] şi, pe 
când se peteceau toate acestea, l-am văzut pe fratele lui 
împreună cu alţii alergând în galop călare pe cai spre noi, 
iar când au ajuns I-au luat cu forţa, deşi plângea şi se văi
cărea şi nu voia nicicum să se despartă de noi, şi I-au dus 
Ia mama lui. Iar noi, temându-ne să nu ne facă şi nouă 
vreun rău, am pornit pe drumul nostru plângând cu multe 
lacrimi despărţirea de prietenul nostru preaiubit. 

[35. Stareţul Mihail] 

Cu ajutorul lui Dumnezeu am ajuns cu bine Ia sfântul 
lăcaş Motreanski de care am vorbit mai înainte, unde ne-a 
primit cu bucurie întemeietorul acelei mănăstiri, preacin-
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stitul schimonah părintele lgnatie. Am ajuns acolo Ia înce
putul sfântului şi marelui post şi l-am aflat acolo pe prea
cinstitul ieroschimonah părintele Mihail stareţul, bărbat 
foarte priceput în înţelegerea dumnezeieştilor Scripturi, a 
învăţăturilor de-Dumnezeu-purtătorilor Părinţilor noştri şi 
în judecata duhovnicească, care locuia în liniştire [isihie] 
într-un schit nu departe de mănăstirea aceea. Mergând 
[84] adeseori la el ne îndulceam de cuvintele lui folositoare 
sufletului şi-L proslăveam pe Dumnezeu Care ne învredni
cise să vedem un staret atât de plin de înţelepciune duhov
nicească. El avea multe cărţi de învăţătură şi ale Sfinţilor 
Părinţi, din care mi-a dat să citesc şi mie multe, mai ales din 
cele ale Părinţilor, pentru negrăita dragoste duhovnicească 
pe care o avea pentru mine. Veneam însă Ia el şi eu însumi 
şi în convorbirile sale duhovniceşti avute cu mine aflam un 
folos nu mic şi o povăţuire pentru bietul meu suflet. 

Acest stareţ, de fericită pomenire, vieţuise nu puţină 
vreme în sihăstriile din Rusia apoi petrecuse câtă vreme, 
tot în sihăstrii, în mănăstirile Motreanski şi Moşenski, de 
care am vorbit mai înainte, pentru ca împreună cu alţi 
mari râvnitori ai unei asemenea vieţuiri, să vină în Ţara 
Moldovei şi a Munteniei şi să trăiască multă vreme în 
aceste ţări împreună cu ucenicii lui. Acum însă venise pentru 
o oarecare vreme în lăcaşul Motreanski, având de gând să 
se întoarcă din nou în Ţara Muntenească. 

Atunci şi eu, care, după cum spuneam mai sus, mă aflam 
acolo şi mă foloseam adeseori [84v] de cuvintele lui 
duhovniceşti, i-am dezvăluit gândul meu, că aveam dorinţa 
de a merge în sus-numita ţară şi de a trăi acolo unde o 
vrea Dumnezeu. 

Bucurându-se foarte tare de aceasta, stareţul a lăudat 
gândul meu şi m-a sfătuit ca în Ţara Muntenească să mă 
duc în schitul numit Trăisteni, care se găseşte nu departe 
de oraşul Focşani, căci acolo se află ucenicul său, părintele 
ieromonah Dometie, împreună cu alţi fraţi, şi să aşteptăm 
venirea Sfinţiei Sale care, cu ajutorul lui Dumnezeu avea 
hotărârea nestrămutată de a se întoarce în schitul acela. 
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Auzind un asemenea sfat din partea lui, m-am bucurat 
foarte şi am aşteptat până la terminarea marelui şi sfântu
lui post. După prealuminatul praznic al Învierii lui Hristos, 
sosind vremea plecării mele, m-am dus la acel sfânt stareţ 
pentru a-i lua binecuvântarea lui de drum şi l-am rugat 
stăruitor în legătură cu [85] prietenul meu duhovnicesc, 
Alexie, de care am vorbit mai inainte, ca dacă Dumnezeu 
prin judecăţile Sale nepătrunse, scoţându-1 din lume îl va 
conduce către Sfinţia Sa, să-I primească aşa cum îţi pri
meşte fiul duhovnicesc un părinte iubitor de copiii săi şi, 
luându-1 cu sine, să-I aducă cu el în schitul acela. l-am po
vestit amănunţit despre el de la început şi până la sfâşie
toarea mea despărţire de el, măcar că şi la început, când 
venisem la el împreună cu elevii aceia de la şcoală, îi spu
sesem şi atunci multe despre el. Aceştia urmau să rămână 
pe lângă stareţ şi să aştepte aici sosirea prietenului meu. 

Stareţul a făgăduit cu multă bucurie să împlinească ru
gămintea mea întocmai, iar eu bucurându-mă foarte i-am 
mulţumit şi pentru aceasta. Vrând să iau de la el binecu
vântarea pentru drum, mi-a spus: "Eu, copile, mă duc în 
chilia mea pustnicească care se află departe de mănăstirea 
aceasta. Tu, împreună cu tovarăşii tăi de drum [Ssv ], vino 
în chilia mea şi vei primi împreună cu ei binecuvântarea 
mea de drum." 

Eu însă m-am închinat în faţa stareţului şi am plecat de 
la el. Când am venit în mănăstire, m-am înţeles cu cinstitii 
monahi Antonie, Teodul şi lerotei şi, după câteva zile, 
pregătindu-ne pentru drum şi luând binecuvântarea de la 
întemeietorul şi ziditorul acelui lăcaş sfânt, preacinstitul 
părinte lgnatie schimonahul, am plecat pe drumul nostru şi 
am sosit la chilia pustnicească a stareţului, după porunca 
lui. El ne-a primit cu mare dragoste şi îndestulându-ne din 
belşug, trupeşte cu mâncare şi sufleteşte cu vorbe folosi
toare sufletului, ne-a slobozit să plecăm, însoţindu-ne cu 
rugăciunea şi binecuvântarea sa părintească. Iar noi, după 
ce am căzut la sfintele sale picioare şi i-am sărutat sfânta 
dreaptă, am pornit-o pe drumul nostru cu mare frică şi 
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tremur, temându-ne de atacurile din partea potrivnicilor 
sfintei credinţe. 

[36. La schitul Dălhăuţi] 

Acoperiţi de ajutorul lui Dumnezeu am străbătut [86] 
Ucraina fără să fim atacaţi şi fără vreun necaz. Iar când, 
puţin mai jos de Moghilev, am trecut Nistru! cu barca şi am 
pus piciorul în Ţara Moldovei, ne-am umplut de o nespusă 
bucurie că ne-am învrednicit cu harul lui Dumnezeu să 
ajungem în această ţară ortodoxă şi eliberându-ne de orice 
teamă, am pornit-o la drum cu multă bucurie, proslăvindu-L 
pe Dumnezeu. 
După ce am trecut prin Orhei, am ajuns la un schit al 

sfintei mănăstiri Chipriana, numit Condriţa, unde era în
tâi-stătător cinstitul părinte Nicolae ieromonallul, care ne-a 
primit cu bucurie, şi ne-a odihnit cu dragoste. Doi dintre 
tovarăşii mei de drum, părinţii Teodul şi Ierotei au rămas 
acolo. Eu însă şi cu părintele Antonie, mulţumind părinte
lui întâi-stătător şi luându-ne rămas-bun de la ei am plecat 
pe drumul nostru şi, cu ajutorul lui Dumnezeu, am ajuns 
cu bine la Nicoreşti. Trecând râul Siret, am coborât la 
Odobeşti, unde, trecând graniţa, ne-am dus cu multă bu
curie până la schitul Sfinţilor Arhangheli, numit Dălhăuţi, 
care se afla sub [86v] îndrumarea duhovnicească a părin
telui staret de fericită pomenire Vasile schimonahul, care 
pe atunci era încă în viaţă. Întâi-stătător acolo era cinstitul 
părinte Dorotei ieromonahul, ucenicul său, care ne-a pric 
mit cu mare bucurie şi ne-a odihnit cu ospitalitate. Rămâ
nând acolo câteva zile m-am folosit sufleteşte de la acei 
sfinţi părinţi plăcuţi lui Dumnezeu, de la bună-rânduiala şi 
frica lui Dumnezeu cu care se săvârşea acolo pravila bise
ricească, de la cuvioşenia, tăcerea şi sârguinţa cu care se 
asculta citirea, de la [felul] cum stăteau la masă şi de bună
rânduiala cealaltă ce domneşte întru toate. 

M-a învrednicit însă Dumnezeu să văd şi nişte părinţi 
care trăiau ca eremiţi. Unul dintre ei care stătea aproape 
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de schit, pe numele lui Rafail ieromonahul, era un bărbat 
foarte cucernic şi plin de frica lui Dumnezeu care se înde
letnicea cu copierea cărţilor Sfinţilor Părinţi, câştigându-şi 
prin aceasta cele de trebuinţă pentru hrana. trupească. [87] 
Altul, pe nume Dositei, un bărbat preaiscusit în judecata 
duhovnicească şi înţelegerea învăţăturilor de-Dumnezeu
purtătorilor Părinţilor noştri, trăia împreună cu un râvnitor 
de un suflet cu el, Timotei schimonahul, departe de schit, 
peste munte, într-o vale adâncă între munţi, într-o poiană 
mică, dar frumoasă. Aveau hrana trebuincioasă semănând 
acolo păpuşoi şi multe alte seminţe şi legume. După o vre
me m-am învrednicit şi eu să-i cercetez şi să văd cu ochii 
mei locul acela şi traiul lor acolo în foarte multă liniştire 
[isihie]. Acest bărbat plin de înţelepciune şi judecată du
hovnicească, dintr-o iubire dumnezeiască faţă de aproapele 
său, văzându-mă tânăr şi neştiutor, îmi spunea nu o dată 
multe cuvinte duhovniceşti şi folositoare sufletului despre 
paza poruncilor dumnezeieşti şi a legilor Sfintei Biserici, pe 
care eu le ascultam cu toată încredinţarea şi le primeam cu 
bucurie şi fără nici o şovăială, ca din gura lui Dumnezeu. 
Şi toată viaţa mea le-am avut întru povăţuirea mea spre 
înţelegere dreaptă şi [87V] înţelepciune a Sfintei Biserici 
Ortodoxe a lui Dumnezeu, şi i-am mulţumit lui Dumnezeu 
Care m-a învrednicit să întâlnesc în viaţa mea un bărbat 
atât de bun şi înţelept; chiar şi prin înfăţişarea exterioară 
era atât de plăcut la vedere şi preacuvios că simţeam cum 
sufletul meu se folosea şi numai când mă uitam la faţa lui. 
Toţi aceştia însă erau ucenicii acelui care era staret obştesc 
peste toţi şi povăţuitor al tuturor, Vasilie schimonahul, 
despre care am vorbit mai înainte. 

[37. La schitul Trăisteni] 

După ce am stat câteva zile împreună cu tovarăşul meu 
de drum, părintele Antonie monahul, la schitul sus-numit, 
am mulţumit părintelui întâi-stătător şi luând binecuvân
tare de la el am plecat. Şi după gândul nostru, cu ajutorul. 
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lui Dumnezeu, am ajuns cu mare bucurie la schitul lerar
hului lui Hristos, [sfântul] Nicolae, numit Trăisteni, care 
se afla la mai puţin de o .d depărtare de schitul de care am 
vorbit mai înainte. Acolo era întâi-stătător [88] părintele 
Dometie ieromonahul, de care am vorbit mai înainte, şi care 
ne-a primit cu mare dragoste. Aici m-am învrednicit pentru 
prima dată să văd pravila bisericească săvârşită în parte 
după tipicul Sfântului Munte Athos, cu multă evlavie şi cu 
frica lui Dumnezeu, şi m-am bucurat foarte pentru aceasta 
în sufletul meu şi L-am proslăvit pe Dumnezeu care m-a 
învrednicit să trăiesc acolo cu asemenea părinţi sfinţi. În 
schitul acela locuiau în obşte până la doisprezece fraţi, iar 
alţii, până la cincisprezece fraţi, şedeau în sihăstriile de 
lângă schit, câştigându-şi toate cele necesare pentru viaţă, 
hrană şi îmbrăcăminte, prin truda mâinilor lor. La toată 
pravila bisericească se adunau toţi, atât vieţuitorii în obşte, 
cât şi pustnicii. 

Unul dintre ei era schimonahul Proterie, de neam ucrai
nean din ţinutul Poltavei, oraşul Reşetilovka, care în lume 
fusese de meşteşug aurar. După ce a intrat în monahism fă
cea nişte linguri foarte frumoase, pe care le dăruia cu nespusă 
dragoste călugărilor străini pe care-i primea spre găzduire. 

Despre păsările zburătoare care se aşezau pe capul 
unui călugăr şi cântau. Din marea sa milostivire hrănea 
din belşug cu hrană potrivită şi la vremea cuvenită, [88v] 
multe păsări de tot soiul care zburau prin văzduh şi se 
adunau zilnic la chilia lui aşteptând timpul acela. Când 
venea timpul, el deschidea fereastra şi ele intrau în zbor în 
chilia lui fără nici un fel de teamă şi mâncau hrana ce li se 
dădea; pe oricare dintre ele, dacă voia, o lua în mâini, o 
mângâia şi apoi îi dădea drumul, fără ca ele să se teamă de 
el. După ce se săturau de mâncare, zburau afară. 

Când mergea la pravila bisericească, multe dintre ele se 
adunau şi-1 însoţeau cum mergea spre biserică, unele aşe
zându-i-se pe cap, altele pe umeri, altele zburând în jurul 
lui şi cântând cu glasurile lor atât de multe şi felurite. Când 
da să intre pe uşa bisericii, toate [păsările] zburau pe bise-
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rică şi aşteptau [acolo] ieşirea lui. Când ieşea din biserică, 
veneau numaidecât în zbor şi se aşezau pe el în acelaşi chip, 
conducându-1 înapoi până la chilie. Văzând eu aşa ceva, 
m-am minunat cu uimire mare şi negrăită şi [89] L-am 
proslăvit pe Dumnezeu că m-a învrednicit să văd un om 
atât de plăcut Lui. 

Mai era acolo un pustnic pe nume Ioan schimonahul, de 
neam din Rusia Mare. Uneori acesta pregătea masa pentru 
toţi fraţii numai cu truda mâinilor sale, iar înainte de masă 
se ducea la fiecare din ei cu un vas anume de spălat pe pi
cioare şi, intrând în chilii, spăla picioarele fiecăruia, săru
tându-le cu dragoste. 

Alţii dintre ei se îndeletniceau cu copierea cărţilor Sfin
ţilor Părinţi şi cu asta îşi câştigau hrana de toate zilele. 

Cei care locuiau în schitul acela îşi ridicau ei înşişi chiliile 
la care, împreună cu fraţii însuşi, întâi-stătătorul cel dintâi 
dădea o mână de ajutor, ca şi la oricare altă treabă. Mie, ca 
unuia slab şi neputincios ce eram, mi-a încredinţat o treabă 
uşoară pe care după puterea mea m-am străduit să o şi 
împlinesc. La început am locuit în trapeză, dar chilia era 
foarte mică, fiindcă acolo se găsea şi bucătăria şi cuptorul 
de pâine. Văzând eu că pentru această sfântă ascultare era 
rânduit câte un singur frate, [89v] care [trebuia] să gătească 
mâncarea şi să coacă pâinea, foarte mă temeam în sufletul 
meu ca nu cumva să fiu şi eu rânduit odată la această ascul
tare; nu fiindcă aş fi dispreţuit-o - să nu fie! -, ci pentru 
că eram cu totul neştiutor la aşa ceva şi socoteam că nu voi 
putea niciodată învăţa ceva. Şi de ce mă temeam n-am scăpat. 

S-a întâmplat într-o zi că toţi fraţii, împreună cu înain
te-stătătorul, se pregăteau să meargă pentru câteva zile în 
pădure, să taie lemne pentru înălţarea chiliilor. Întâi-stă
tătorul m-a chemat şi mi-a poruncit să gătesc eu pentru o 
vreme mâncarea pentru fraţi. Din pricina nepriceperii mele 
extreme, eu însă m-am înfricoşat şi i-am făcut cunoscută 
cu multă ruşine totala mea neştiinţă cu privire la această 
sfântă ascultare. Înţelegând el acest lucru, a lăsat încă un 
frate împreună cu mine, ca să-mi arate cum e rânduiala 

acestei ascultări. El însă învăţându-mă unele lucruri, a ple
cat în pădure la fraţi. Iar eu, cum eram cu totul neştiutor, 
din marea mea nepricepere [90] am uitat povăţuirile lui şi 
nu mai ştiam ce trebuie să fac mai întâi şi ce mai pe urmă. 
Şi odată, vrând să iau la o parte [oala] care dădea în foc, 
m-am opărit pe mâini şi am răsturnat oala şi s-a vărsat 
fiertura, drept pentru care m-am necăjit şi-am plâns. Şi 
am pregătit din nou legume şi am pus oala pe foc să fierb 
mâncare, dar când au venit fraţii la vremea obişnuită şi 
n-au găsit fiertura gata s-au cam supărat şi s-au apucat ei 
s-o termine şi să pună masa. Altă dată însă am pus în faţa 
fraţilor o fiertură cu totul neplăcută [la gust], pe care mân
când-o de nevoie, se oţărau la mine pentru nepriceperea 
mea şi de multe ori îmi şi arătau cum trebuie să gătesc. Eu 
însumi eram foarte supărat pe mine pentru această nepri
cepere, pentru că nu mă învredniceam să-i odihnesc pe 
sfinţii părinţi cu slujirea mea, şi luam aminte cu toată osâr
dia la povăţuirile lor; şi cu ajutorul lui Dumnezeu şi cu 
rugăciunile Sfinţiilor lor, încetul cu încetul am deprins câte 
ceva din această sfântă ascultare. Şi ce bucurie a fost în 
sufletul meu când m~am învrednicit să-i odihnesc [90v] pe 
sfinţii părinţi şi fraţi prin slujirea mea nedestoinică. Dar 
nu ştiam nicicum să fac pâine. Când însă întâi-stătătorul a 
văzut că am deprins puţin slujirea de la bucătărie, a vrut să 
învăţ şi cum se coace pâinea. 

[38. Paisie "brutar"] 

Deci când au plecat iarăşi cu toţii în pădure la treaba de 
care am vorbit mai sus, întâi-stătătorul a chemat pe unul 
din fraţi, care era cel mai priceput la făcutul pâinii, şi i-a 
poruncit să-mi arate rânduiala cum trebuie să se coacă 
pâinea, iar mie mi-a poruncit să coc pâinea ca să fie gata la 
masă. Fratele mi-a arătat amănunţit rânduiala şi, după ce a 
turnat apă într-un cazan, mi-a mai arătat o copaie cu făină 
cernută şi o ulcică cu cvas şi mi-a spus: "După ce încălzeşti 
apa, o torni în copaia cu făină şi începi să amesteci. Tot 
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atunci pui şi tot cvasul din ulcică în făină şi frămânţi totul 
împreună." Zicând acestea, a plecat în pădure unde erau 
fraţii. 

După plecarea lui, nenorocitul de mine am încălzit apa 
şi am turnat-o în făină, dar am uitat să pun [91] cvasul, iar 
când am început să amestec mi-am dat seama că era foarte 
puţină apă şi multă făină. Neştiutor cum eram, aş fi încer
cat totuşi să mai încălzesc puţină apă şi să adaug, dar mă 
gândeam că dacă fratele mi-a dat această cantitate de apă 
nu mai pot nici adăuga şi nici lăsa la o parte nimic din ea. 
Cu foarte mare trudă m-am chinuit să amestec toată făina 
aceea, dar aluatul se făcuse atât de tare, că nici nu puteai 
să bagi degetul în el şi tot mai rămăsese făină. Nu ştiam ce 
să fac pentru ca să nu mai rămână făina pe dinafară. Am 
tăiat aluatul în bucăţi cu cuţitul, l-am pus pe masă, am 
presărat făină peste el şi am început să-I bat cu un făcăleţ 
şi doar aşa am reuşit să fac să intre toată făina în cocă. 
Adunând acum tot aluatul înapoi în copaie, cu mare trudă 
am izbutit să-I pun în cuptor ca să crească mai repede la 
căldură. Aşteptând nu puţină vreme, am umplut cuptorul 
cu lemne ca să fie gata şi, deşi am ars o mulţime de lemne, 
[91v] pâinea tot nu creştea şi eu mă întristam şi nu ştiam 
ce de nu creşte, ci rămâne tare şi nemişcată ca o piatră. 
După ce a trecut de amiază, a venit un frate din pădure, 

nu cel care-mi arătase cum să fac pâinea, ci altul, trimis de 
întâi-stătător să vadă dacă e gata pâinea sau nu. Când m~a 
întrebat de ce nu este încă gata, i-am răspuns oftând că 
nici până acum n-a crescut. El însă a dat jos împreună cu 
mine copaia de pe cuptor şi încercând cu mâna a găsit că 
aluatul amestecat era tare ca piatra, şi când a aflat de la 
mine cum am făcut, a zâmbit şi mi-a spus: "Vai, neprice
putule, când ai văzut că este prea puţină apă, trebuia fără 
nici o şovăială să mai adaugi apă sau să scoţi din făină şi 
astfel ai fi frământat uşor coca cum se cuvine." Şi m-a mai 
întrebat: "Dar cvas ai pus în aluatul acesta?" Când am mai 
auzit şi asta, m-au năpădit o frică şi o ruşine [92] că de-abia 
am mai putut răspunde că am uitat să pun. El însă, fiind 

om înţelept şi văzând cât sunt de îngrozit, a început să mă 
mângâie spunându-mi cuvinte duhovniceşti: "Să nu te mâh
neşti pentru asta, a zis, nu din dispreţ pentru acest lucru 
s-a întâmplat să greşeşti, ci din nepricepere." Atunci încăl
zind apă şi turnând -o peste aluatul acela a început împre
ună cu mine să frământe punând în el şi cvas şi doar cu 
mare trudă am reuşit să-I mai înmuiem puţin, căci de 
frământat nici nu putea fi vorba prin cauza prea marii lui 
tării. După ce m-a învăţat ce să fac cu coca, a plecat în 
pădure la fraţi. 

Iar eu, aşteptând nu puţin, când am socotit că oricum 
aluatul a crescut un pic, am făcut din el pâini şi le-am pus 
pe masă. Iar după ce a mai trecut un timp, am adunat jarul 
din cuptor, care era atât de încins încât săreau scântei. Am 
măturat bine şi am stins puţin, dar nu atât cât trebuia, şi 
am băgat în el pâinile acelea, crezând că au să se coacă bine. 
Cuptorul fiind însă prea [ 92v] încins, acestea s-au înnegrit 
îndată şi au început să se ardă şi sus şi jos cam de două 
degete. Nemaiştiind de-acum ce să fac, eram foarte mâhnit. 
Mai întâi, pentru că din neştiinţa mea am prăpădit atât de 
mult aluat făcut din făina sfântului lăcaş; în al doilea rând, 
pentru că, întorcându-se obosiţi din pădure, sfinţii părinţi 
nu vor găsi nimic de mâncare. După ce am scos din cuptor 
pâinea arsă pe toate părţile, am început să aştept cu frică 
sosirea fraţilor. Când au venit din pădure şi au văzut ce a 
făcut din neştiinţă nenorocitul de mine, vai, ce spaimă şi 
ruşine m-a cuprins şi, neştiind ce să fac, am căzut la 
picioarele sfinţiilor lor cerându-le iertare cu lacrimi în ochi. 
Părintele întâi-stătător însă împreună cu sfinţii fraţi, imi
tând milostivirea lui Hristos, m-au iertat şi când au tăiat o 
pâine şi au văzut că nu este deloc bună de mâncat, au făcut 
mămăligă şi au mâncat. Şi de-atunci nu mi-a mai poruncit 
să coc pâine. 

Eu însă, [93] suferind mult din pricina aceasta, m-am 
hotărât să fiu cu stăruitoare luare-aminte la felul cum se face 
pâinea şi, cu ajutorul lui Dumnezeu, am învăţat şi cum să 
coc pâine. Şi dacă pentru nepriceperea mea am suferit 
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într-adevăr pentru un asemenea lucru, am scris aceasta 
pentru ca fraţii care vin în obştea noastră să nu se teamă 
de nepriceperea lor în asemenea lucruri şi în altele, căci cu 
ajutorul lui Dumnezeu şi cu osârdia lor vor putea ajunge 
iscusiţi în ascultările în care vor fi rânduiţi. 

[39. Întâlnirea cu stareţul Vasile] 

Pe când mă aflam eu în schitul acela, a venit să-i cerce
teze pe fraţi preacuviosul între monahi părintele Dositei, 
despre care am mai vorbit mai înainte, un mare râvnitor al 
canoanelor sfintei Biserici, care şi mai înainte mă învăţase 
multe lucruri spre folos sufletesc. Văzându-mă, m-a luat 
deoparte şi mi-a zis: "Dacă ai vrea să primeşti, iubite frate 
întru Domnul, un sfat de la mine, atunci ţi-aş da un sfat 
spre folosul sufletului tău şi după puterea [înţelesul] sfin
telor canoane." [93v] Aflând eu că voi primi de la el un sfat 
cu toată înştiinţarea, m-am bucurat foarte primindu-1 ca 
din gura lui Dumnezeu, iar el mi-a spus: "Îţi dau de ştire, 
frate, că părintele şi povăţuitorul întregii noastre obşti, 
stareţul Vasilie schimonahul68, a avut un ucenic, de fericită 
pomenire, pe nume Paisie, care de trei ani s-a mutat la 
Domnul. Acesta a crescut de copil pe lângă stareţ şi stareţul 
îl iubea foarte, căci îi întrecea neasemănat pe toţi atât în 
lucrarea poruncilor lui Hristos, cât şi în dreapta şi adevă
rata înţelegere a dumnezeieştilor Scripturi şi a învăţăturilor 
Sfinţilor Părinţi. Din pricina lipsei extreme a preoţilor în 

6S Faimos stareţ de origine rusă, născut in 1692. După o perioadă 
petrecută in schiturile din munţii Moşenski din Ucraina, vine în 
Ţara Românească unde întemeiază în 1733 schitul Poiana Mărului 
rămânând aici până la moarte în fruntea unei "confederaţii" alcătuite 
din 12 schituri din zona Vrancei. Spiritualitatea şi modelul său vor 
avea o influenţă decisivă asupra lui Petru/Platon pe care-I tunde în 
"schima mică" la Athos în 1750 dându-i numele Paisie. Despre figura 
şi învăţătura duhovnicească a stareţului Vasile a se vedea acum mo
nografia lui D. RACCANELLO (1986, 1996, vezi mai sus "Un stareţ şi 
autobiografia lui", nota 3). 
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soborul său, stareţull-a silit înainte chiar de împlinirea 
anilor hotărâţi de sfintele canoane, să primească cinul pre
oţesc6•, deşi nu voia. După mutarea lui la Domnul, stareţul 
s-a mâhnit şi a plâns mult după el, pe de o parte, pentru că 
nu avea printre fraţi [94] pe nimeni asemenea lui, pe de 
altă parte, că avea din nou aceeaşi lipsă extremă de preoţi. 
După obiceiul său, stareţul acesta al nostru va veni în cu
rând şi aici să-i cerceteze pe fraţi, iar atunci când te va vedea, 
va dori să te ia la sine şi va întreba pe duhovnicul tău: este 
oare vreo piedică după sfintele canoane să primeşti preoţia 
sau nu? Şi dacă va găsi că nu este nici o piedică, atunci cu 
orice chip va căuta să te convingă să te duci să vieţuieşti pe 
lângă el; iar dacă te vei duce, atunci dată fiind lipsa de 
preoţi, stareţul şi fraţii te vor convinge şi sili să primeşti 
preoţia. Şi astfel, primind preoţia înainte de vreme, chiar 
fără să vrei, nu vei avea pace în conştiinţa ta toată viaţa ta 
pentru nepăzirea canoanelor despre preoţie hotărâte de 
Duhul Sfânt în Sfânta Sa Biserică prin Sfinţii Apostoli şi 
prin sfintele soboare cele a toată lumea şi locale [Sinoadele 
Ecumenice şi locale] şi prin Sfinţii Părinţi. 

[94v] Deci pentru ca să ai întotdeauna pace în conştiinţa 
ta, te sfătuiesc să te sileşti din toată inima ta şi din tot su
fletul tău să păzeşti ca pe lumina ochilor, fără nici o încăl
care, sfintele canoane ale sfintei Biserici. De aceea, îţi dau 
următorul sfat: dacă eşti convins că în lucrurile de care am 
vorbit mai înainte vei putea păzi fără încălcare rânduiala 
sfintelor canoane, atunci du-te să vieţuieşti pe lângă stareţul 
nostru; dacă nu, atunci până la împlinirea anilor hotărâţi 
pentru preoţire de către sfânta Biserică, vieţuieşte unde o 
vrea Domnul, iar după ce vei împlini anii, atunci vei putea 
să te duci să vieţuieşti pe lângă stareţ şi-ţi va fi de folos." 

Acestea şi multe altele asemănătoare au fost cuvintele 
pe care mi le-a spus. Iar eu i-am mulţumit pentru sfatul lui 
atât de folositor sufletului şi i-am mărturisit că am de gând 

69 Respectiv vârsta de 30 de ani (cf. canonul14 al Sinodului 
Trullan). 
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ca, dacă-mi va ajuta Dumnezeu, până la moarte să nu in
tru în cinul preoţesc, din pricina nevredniciei mele. Auzind 
[95] el acestea de la mine, s-a bucurat şi mi-a spus: "Să-ţi 
ajute Dumnezeu, frate!" Şi a plecat de la mine. 

Despre preacuviosul stareţ Vasilie schimonahul. După 
puţină vreme însă, a sosit acolo spre cercetarea fraţilor în
văţătorul şi povăţuitorul de obşte al tuturor, preacuviosul 
şi sfântul stareţ Vasilie schimonahul, de fericită pomenire, 
care vieţuise şi el nu puţină vreme în râvnă dumnezeiască 
cu mari râvnitori ai vieţii monahiceşti în Rusia şi în Munţii 
Moşenski şi în ale sihăstrii, după care venise împreună cu 
ucenicul său, preacinstitul stareţ Mihail ieroschimonahul, 
de care am vorbit mai înainte, să vieţuiască în de-Dumne
zeu-păzita Ţară Muntenească. Acest bărbat plăcut lui Dum
nezeu era în vremea aceea neîntrecut şi fără egal între toţi 
în înţelegerea dumnezeieştilor Scripturi, a învăţăturilor de
Dumnezeu-purtătorilor Părinţi, în judecata duhovnicească 
şi în ştiinţa atotdesăvârşită a sfintelor canaane ale sfintei 
Biserici şi în înţelegerea dreptelor lor tâlcuiri ale lui Zona
ras şi Teodor Valsamon7° şi alţii. Vestea despre învăţătura 
lui şi despre povăţuirile lui plăcute lui Dumnezeu pe calea 
mântuirii se dusese pretutindeni. 

[95v] Când l-am văzut, L-am proslăvit pe Dumnezeu din 
tot sufletul meu că m-a învrednicit pe mine nevrednicul să 
văd un bărbat atât de sfânt. A fost primit cu nespusă bucurie 
de părintele întâi-stătător şi de către toţi fraţii, împreună 
cu care am căzut şi eu la sfintele lui picioare şi m-am în
vrednicit să-i sărut dreapta. Când m-a văzut, s-a bucurat 
foarte. După ce s-a odihnit acolo câteva zile, chemându-1 
pe părintele Dometie întâi-stătătorull-a rugat să mă în
trebe dacă din punct de vedere canonic am vreo piedică la 
primirea preoţiei sau nu. Când, după dezvăluirea conşti-

7° Ioan Zonaras, Teodor Valsamon şi Alexie Aristen constituie 
triada celor mai importanţi canonişti bizantini (toţi din secolul XII). 
Comentariile lor la canaane fac până astăzi autoritate in Biserica 
Ortodoxă. 
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inţei mele, a înţeles de la el că nu am vreo piedică mare la 
primirea preoţiei, s-a bucurat pentru aceasta şi l-a rugat să 
mă convingă cu orice chip să mă duc să vieţuiesc pe lângă 
el. Acesta, îndeplinind ascultarea, a încercat cu stăruinţă 
să mă convingă de aceasta. Eu însă, ţinându-mă tare în 
suflet de- sfatul bărbatului de care am vorbit mai înainte, 
[96] am tăcut neînvoindu-mă la aceasta. Văzând stareţul 
aceasta şi înţelegând că nu mă învoiesc să merg să vieţu
iesc pe lângă el ca nu cumva să fiu apoi silit de el să primesc 
preoţia înainte de [a împlini] anii rânduiţi de Biserică, mi-a 
făgăduit prin el ca nicicum să nu mă silească la acest lucru 
sfânt până la vremea potrivită, ci să aştepte cu toată bucu
ria până la împlinirea anilor rânduiţi. Când însă i-am măr
turisit prin acelaşi că nici după împlinirea anilor, dacă voi 
mai fi în viaţă, n-am de gând să intru în acest înfricoşător 
şi înspăimântător cin niciodată, până la moarte, el, ca un 
bărbat plin de judecată duhovnicească, n-a mai stăruit să 
fiu chemat la el, ci m-a lăsat liber în hotărârea şi gândul 
meu. Aceasta este pricina pentru care nu m-am învrednicit 
să vieţuiesc pe lângă un asemenea bărbat sfânt?•. Dacă aş fi 
fost la el în ascultare, chiar dacă după o vreme, tot n-aş fi 
putut fugi de acest cin, [96v] de care, din pricina nevredni
ciei mele, mă temeam şi tremuram mai mult ca de moarte. 

Cât timp stareţul a rămas acolo, m-am învrednicit de câ
teva ori să ascult cuvintele lui folositoare sufletului şi pline 
de judecată duhovnicească pe care le spunea fraţilor, de 
care mult folosindu-mă, le socoteam a fi cuvinte ale vieţii 
veşnice. După ce a rămas acolo puţină vreme, a plecat la 
lăcaşul său conducându-1 toţi fraţii, după obicei. 

[40. "Istoria" prietenului Alexie] 

După plecarea stareţului n-a mai trecut multă vreme şi a 
sosit vestea îmbucurătoare că se apropia de-acum de lăca-

71 În marginea manuscrisului există următoarea însemnare: "Vezi 
că n-a fost la Poiana Mărului!" 
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şul [nostru] preacinstitul părinte stareţ Mihail ieromonahul, 
despre care am vorbit mai înainte, însoţit de preacuviosul 
său ucenic, Alexie ieromonahul, şi de celălalt Alexie, prea
iubitul meu prieten şi de alţi fraţi sub ascultare. Auzind 
aceasta părintele întâi-stătător şi toţi fraţii întru Hristos 
s-au bucurat foarte. Şi, ieşindu-i în întâmpinare, [97] s-au 
învrednicit, căzând la sfintele lui picioare, să primească de 
la el binecuvântarea părintească. Împreună cu ei şi eu, 
nenorocitul, ca ultimul dintre cei ce faţă, m-am învrednicit 
să o primesc cu nespusă bucurie. Intrând aşadar în biserică 
după obicei, au mulţumit Domnului Celui Preamilostiv că 
au sosit cu bine, după care au ieşit. Şi pentru toţi a fost 
atunci o bucurie şi o veselie de nespus. După ospătarea lor 
însă am găsit şi eu vreme potrivită şi l-am chemat deoparte 
pe preaiubitul meu prieten. Şi după ce ne-am sărutat întru 
Domnul, l-am rugat să-mi povestească cum 1-a învrednicit 
Domnul să iasă din patria sa. El mi-a răspuns cu de-amă
nuntul, cu toată bucuria, zicând: "Când, zicea el, m-am 
despărţit de tine, preaiubitul meu prieten şi părinte întru 
Domnul, plângând şi suspinând mult din pricina acelei 
despărţiri, mama mea m-a luat cu forţa şi m-a dus acasă la 
noi. Dar atâta întristare şi mâhnire de neîndurat aveam în 
sufletul meu, [97V] încât am căzut bolnav cu fierbinţeală şi 
mă rugam lui Dumnezeu cu lacrimi în ochi, ca Unul ce ştie 
soarta noastră, să mă ia şi pe nefericitul de mine de pe lume. 

Iată însă că, prin purtarea de grijă cea atotputernică a 
lui Dumnezeu, a venit în casa noastră unul din colegii de la 
şcoală, preaiubitul meu prieten ce purta acelaşi nume cu 
mine, Alexei, poreclit Meles, ca să mă viziteze pe mine ne
vrednicul, fiindcă auzise că zăceam în boală. El mi-a des
tăinuit că avea aceeaşi râvnă ca şi mine pentru monahism. 
Auzind eu aceasta, m-am bucurat foarte şi l-am rugat să 
vină la mine mai des. 

În timpul vizitelor pe care mi le făcea din dragoste, 
ne-am sfătuit împreună cum să facem să ieşim din lume. 
Mâhnirea despre care ţi-am vorbit îmi rămăsese tot timpul 
în suflet, dar după sfatul lui o tăinuiam de mama, care 
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acum începuse să ţină mult la el, crezând că sub povăţuirea 
lui mi-am lăsat gândul privitor la monahism şi se bucura 
mult de aceasta. 

[98] Când a venit primăvara, prietenul meu interesându-se 
stăruitor în legătură cu plecarea noastră, a găsit, cu ajuto
rul lui Bumnezeu, un monah străin şi, dezvăluindu-i gân
dul nostru de a lăsa lumea pentru a intra în monahism, 1-a 
rugat stăruitor ca pentru iubirea de Dumnezeu să ne scoată 
din lume. Pentru iubirea de Dumnezeu şi pentru mântuirea 
sufletului său, el a făgăduit să facă aceasta şi i-a dat sfatul 
să cumpărăm o barcă cu care el ne poate uşor duce pe râul 
Nipru până la mănăstirea Motreanski, care se află nu de
parte de Nipru. Auzind eu aceasta, m-am bucurat foarte şi 
L-am proslăvit pe Dumnezeu Care prin purtarea Sa de grijă 
[pronia] dumnezeiască ne-a făcut atât de lesnicioasă ieşirea 
noastră din lume. 
Cumpărând noi barca, luând cele trebuincioase la drum, 

rugându-ne în biserica Luminătorului lui Hristos Nicolae 
pentru o călătorie fericită, ne-am urcat în barcă şi am în
ceput să vâslim, Domnul Cel Preamilostiv pentru rugăciu
nile Luminătorului Său Nicolae, făcând ca în ceasul. acela 
[ 98v] să mă lase de tot boala cu fierbinţeală. 

Plutind noi fericiţi în jos pe Nipru şi trecând de Tripol7•, 
am văzut nişte slujitori stând de strajă pe care i-am auzit 
strigând la noi cu glas tare şi chemându-ne la ei. Ne-am 
speriat .foarte ca nu cumva, după ce ne vor cerceta ce şi 
cum, să fim reţinuţi de ei, căci nu aveam la noi nici o ade" 
verinţă în legătură cu călătoria noastră. Fiindcă nu puteam 
trece mai departe, ne-am apropiat de ei cu barca, cu mare 
teamă, rugându-ne din tot sufletul lui Dumnezeu să ne 
acopere cu purtarea Sa de grijă cea atotputernică să nu fim 
reţinuţi. Apropiindu-ne de ei, monahul care ne luase, 
uitându-se cu grijă la ei a recunoscut pe câţiva din ei şi ne-a' 
spus în şoaptă: <<Dumnezeu e cu voi, nu vă temeţi, unii 
dintre ei îmi sunt cunoscuţi.>> Când am ajuns la ei, recu-

72 Satul Tripillija, raionul Kagarlicky, regiunea Kiev. 
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noscându-1 pe monahul nostru şi salutându-1, I-au între
bat: <<Unde mergi, părinte, cu barca asta?>> El însă a spus: 
<<În satul Irmc, care ţine de mănăstirea Sfintei Treimi [99] 
Kirilovski din Kiev, trimis pentru a doua oară ca arendaş 
acolo de către părintele egumen, [căci] am mai fost o dată 
arendaş acolo, precum ştiţi şi voi.>> Şi într-adevăr aşa şi era, 
căci monahul acesta vieţuise în mănăstirea sus-numită o 
bucată de vreme şi fusese trimis cu ascultarea de arendaş 
în satul acela. Dar ei I-au mai întrebat: <<Dar cei care merg 
cu tine cine sunt?>> El a răspuns: <<Aceştia sunt scriitorii 
mei, daţi mie spre ajutor de către părintele egumen.>> Spu
nând acestea, i-a cinstit din belşug cu rachiu, ba chiar le-a 
mai turnat şi într-un vas, căci tocmai pentru o asemenea 
întâmplare ca aceasta cumpăraserăm rachiu! pe care-I 
aveam acum la noi; le-a mai dat încă şi pâine şi alte me
rinde precum şi câţiva bani. Iar ei mulţumindu-ne pentru 
toate, ne-au dat drumul bucuroşi. 

Şi noi, plecând de la ei, i-am mulţumit cu lacrimi în ochi 
lui Dumnezeu pentru că în purtarea Sa de grijă dumneze
iască ne-a ocrotit de o întâmplare potrivnică. 

Plutind în jos pe Nipru şi ţinându-ne mai mult de malul 
drept, după ce am mers cu bine vreo câteva [99v] zile, am 
ajuns drept la mănăstirea Motreanski iar, după ce am vân
dut barca unor oameni care se aflau întâmplător pe mal, 
ne-am dus cu nespusă bucurie la mănăstirea sus-numită. 
Sosind în mănăstire am luat după obicei binecuvântare de 
la preacinstitul ziditor şi întemeietor al acestui lăcaş, pă
rintele'Ignatie schimonahul, care ne-a primit cu bucurie în 
sfântul lăcaş până la vremea plecării noastre în Moldova, 
cum i-am mărturisit. După binecuvântarea lui ne-am dus 
la preacinstitul între ieroschimonahi părintele Mihail care 
trăia într-un schit aproape de mănăstire. Văzându-ne, acesta 
s-a umplut de o mare bucurie şi ne-a primit cu negrăită 
dragoste, ca un părinte iubitor pe copiii săi duhovniceşti, 
şi ne-a ţinut lângă sine povăţuindu-ne prin cuvântul lui 
Dumnezeu pe calea mântuirii şi hrănindu-ne îmbelşugat 
atât trupeşte, cât şi sufleteşte, în toate nevoile [100] noastre. 
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Acolo am găsit şi pe colegii aceia de şcoală, dintre care unul, 
pe nume Mihea, era prietenul meu cu care voisem să tre
cem graniţa, precum ştii, atunci când mama mea m-a luat 
înapoi la ea, şi împreună cu care stând la acest preacinstit 
stareţ, aşteptam plecarea noastră în Moldova. 

Iar când a venit vremea aceea mult dorită de noi, lu
ându-ne pe toţi sfântul nostru părinte duhovnicesc şi po
văţuitor după Dumnezeu, ne-a dus la preacinstitul ziditor al 
acelui lăcaş, căruia mulţumindu-i pentru primirea noastră 
pentru o vreme în lăcaşul său şi luându-ne rămas-bun de la 
el, a cerut pentru el şi pentru noi binecuvântarea de drum 
şi a plecat împreună cu noi pe calea pe care aveam de gând 
să o luăm. Şi cu ajutorul lui Dumnezeu am trecut fără nici 
un necaz prin Ucraina şi Moldova şi am sosit în această 
Ţară ortodoxă şi de-Dumnezeu-păzită a Ungrovlahiei şi în 
[wov] acest schit de stareţi cu hramul Ierarh ului lui Hristos 
Nicolae, numit Trăisteni, in care m-am invrednicit cu ne
grăită bucurie să te văd şi pe tine, preaiubitul meu întru 
Domnul părinte şi prieten, care ai sosit aici înaintea mea 
aşteptând cu bucurie venirea mea la tine, aflându-te intr-un 
asemenea lăcaş în ascultarea unor asemenea sfinţi bărbaţi. 
Lucru pentru care Îi mulţumesc lui Dumnezeu cu lacrimi în 
ochi, căci după ce prin voia Lui s-a întâmplat să fiu des
părţit de tine pentru o vreme, fapt pentru care am plâns 
mult, cu purtarea-de-grijă cea atotputernică a lui Dumne
zeu m-am învrednicit nu numai să te văd, dar să mă şi aflu 
într-un singur sfânt lăcaş împreună cu tine." 

Auzind eu acestea, L-am proslăvit cu lacrimi [în ochi] pe 
Dumnezeu pentru că, prin judecăţile Sale minunate, chiar 
dacă şi cu multe şi felurite peripeţii, a dus la împlinire în 
faptă gândul nostru sincer cu privire la [intrarea in] mona
hism, cum s-a întâmplat şi cu acest preaiubit prieten al meu 
pe care, după preatrista şi nedorita [101] mea despărţire 
de el, peste aşteptările mele m-am învrednicit cu multă 
bucurie să-I văd, să stau de vorbă cu el spre folosul nostru 
sufletesc şi să ne aflăm in aceeaşi sfântă ascultare de obşte. 
Tare m-am minunat însă in legătură cu acest prieten al meu 
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că atunci când trăia în lume era foarte slab la trup şi nepu
tincios, dar după ce a lăsat lumea pentru monahism şi a 
venit în ascultare în lăcaşul sus-numit era atât de sănătos 
şi tare Ia trup, încât îndeplinea cu mare uşurinţă chiar şi 
cele mai grele ascultări. De pildă, aducea [în spate] din 
pădure pentru bucătăria obştii lemne atât de grele, că mă 
cutremuram numai uitându-mă Ia truda lui şi-i mulţumeam 
lui Dumnezeu că i-a dat asemenea tărie. 

Odată a venit acolo să-I viziteze pe preacinstitul stareţ şi 
pe fraţi preacinstitul ieromonah Osia, care fusese Ia Sfântul 
Munte al Athosului. După ce a fost ospeţit, luând binecu
vântare de Ia stareţ şi rămas-bun de Ia fraţi [101v] a plecat. 
Dar după ce s-a îndepărtat puţin s-a întors către stareţ şi 
către fraţii care rămăseseră în faţa trapezei, iar înaintea lor 
se aflau trei fraţi sub ascultare: prietenul meu Alexie şi cei 
doi prieteni a săi, Alexie şi Mihea, şi a spus: "Părinţi sfinţi 
şi fraţi rămâneţi cu Dumnezeu; rămâneţi cu Dumnezeu şi 
voi, cei trei sfinţi coconi"73. Şi spunând acestea a plecat pe 
drumul său. Mirându-se stareţul a spus: "Părinţi sfinţi şi 
fraţi, vedeţi ce înţelepciune are bărbatul acesta74? Căci nu 
întâmplător le-a spus acestor trei fraţi ai noştri <<trei sfinţi 
coconi», ci le-a spus astfel privind la literele începătoare ale 
numelor lor, asemănătoare cu literele numelor celor <<trei 
sfinţi coconi>>. Pentru că numele celor <<trei sfinţi coconi>> 
încep cu litere asemănătoare cu ale lor, şi anume: Anania, 
Azarie şi Misail. La fel ca ale acestora: Alexie, Alexie, Mihea." 

Iar după o vreme, când au fost tunşi în rasofori, acestea 
au fost numele ce Ii s-au dat, doar că s-a ţinut seama de 
statura lor: lui Mihea, fiind cel mai mare dintre ei, [102] 
după tundere i s-a spus Misail, lui Alexie - Azarie, iar 
prietenului meu Alexie, ca cel mai mic dintre ei, i s-a spus 
Anania, împlinindu-se astfel în faptă numele date lor de 
ieromonahul acela. 

73 Aluzie la cei trei tineri evrei care au refuzat să se închine statuii 
de aur a lui Nabucodonosor, Daniel3, 12. 

74 Frază omisă în ediţia TACHIAOS, restituită însă de traducătorii 
italian şi american. 
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[ 41. Aşteptare dezamăgită] 

În timp ce mă aflam eu în lăcaşul de acolo împreună cu 
prietenul meu, înainte de tunderea lui, aşteptam cu mare 
dor să văd oare nu se va îndeplini jurământul făcut înain
tea Domnului în Lavra Peşterilor din Kiev privind gândul 
nostru mai vechi, de pe când ne aflam încă în lume, ca adică 
după plecarea din patrie să trăim nedespărţiţi unul de altul 
până la ultima noastră suflare? Căci din această pricină şi nu 
din alta am părăsit Lavra .Peşterilor din Kiev, renunţând la 
gândul meu ca acolo să-mi sfârşesc viaţa, fiindcă nădăjdu
iam să-mi petrec toate zilele vieţii mele împreună cu un 
astfel de prieten de un suflet cu mine şi pentru ca unul pe 
altul să ne îndemnăm Ia râvna după Dumnezeu şi Ia nevo
inţe duhovniceşti [102v] monahi ceşti şi la tot lucrul bun, 
pentru ca să zăbovim în citirea dumnezeieştilor Scripturi şi 
a învăţăturilor de-Dumnezeu-purtătorilor Părinţilor noştri, 
iar hrana şi toate cele de trebuinţă să le dobândim prin 
truda dreaptă a mâinilor noastre. 

Despre acest gând al nostru aşteptam cu nespus dor o 
sfătuire de Ia el, dar din pricina nevredniciei mele nu m-am 
învrednicit să aud nici un cuvânt nici înainte de tunderea 
lui, nici, cu atât mai puţin, după aceea. V'azând că el nu mai 
are nici urmă din gândul acesta, m-am mirat nu puţin că a 
dat cu totul uitării gândul nostru şi nu mai ştiam ce să fac. 
Ba chiar îmi părea rău de plecarea mea de la sfânta Lavră a 
Peşterilor din Kiev, de vreme ce prin judecăţile neştiute ale 
lui Dumnezeu nu m-am învrednicit să-mi duc biata mea 
viaţă împreună cu prietenul meu iubit. Nu îndrăzneam 
nicicum să-i aduc aminte de făgăduinţa făcută în faţa Dom
nului cu privire Ia gândul nostru, [103] dat fiindcă în tine
reţea mea am fost foarte timid şi ruşinos, ci m-am lăsat 
în purtarea-de-grijă cea atotputernică a lui Dumnezeu, 
rugându-L ca prin harul Său să-mi întocmească viaţa aşa 
cum este plăcut pentru sfânta Lui voie. 

Gândul meu cu privire la viaţa noastră împreună şi ne
despărţită împreună cu prietenul acesta al meu nu era ca 
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izolându-ne de sfinţii părinţi şi fraţi să stăm undeva sin
guri, fără ascultarea şi sfatul duhovnicesc al unui părinte sau 
ca eu să-i fiu lui povăţuitor - să nu fie! -, ci ca să stăm 
amândoi în ascultare la un bărbat insuflat de Dumnezeu şi 
priceput în dumnezeieştile Scripturi şi în învăţăturile de
Dumnezeu-purtătorilor Părinţilor noştri, îndemnându-ne 
unul pe altul la tot lucrul bun. Acesta era gândul meu şi nu 
altul. Dar nici la atât nu m-am învrednicit din cauza ne
vredniciei mele. Dar pentru neîmplinirea acestui gând al 
meu nu aveam nici cea mai mică urmă de supărare pe prie
tenul meu, ci puneam toată vina pe nevrednicia mea. 

[42. Viaţa la schitul Trăisteni] 

Cuvintele şi învăţăturile cuviosului părinte Mihail. Stând 
eu acolo pentru [103v] o vreme în sfânta ascultare ob
ştească, luam stăruitoare aminte la cuvintele duhovniceşti 
ce ieşeau din gura stareţului, părintele Mihail ieroschimo
nahul, de fericită pomenire, care avea un asemenea obicei 
ca duminicile sau în zilele de sărbătoare, după masă, să 
iasă din chilie şi să se aşeze pe iarba verde, în apropierea 
bisericii, sub pomii roditori aflaţi jur-împrejurul bisericii. 
Venind şi fraţii se aşezau şi lângă stareţ şi stareţul începea 
să vorbească cu fraţii, iar fraţii ascultau cu mare luare-aminte 
şi cu frica lui Dumnezeu convorbirile duhovniceşti, adese
ori punând şi ei întrebări, la care acesta dădea răspunsuri 
după judecata lui duhovnicească dăruită lui Dumnezeu, pre
cum şi după învăţăturile de-Dumnezeu-purtătorilor Părin
ţilor noştri. Discuţiile erau pe diferite teme, de pildă, cum 
se cuvin urmate înţelegerea şi învăţătura Bisericii Răsări
tene celei una, sfântă, sobornicească şi apostolească, [104] 
despre credinţa ortodoxă şi despre faptele bune, adică de
spre păzirea stăruitoare a poruncilor de-suflet-mărturisi
toare ale lui Hristos, şi a predaniei Apostolilor, a poruncilor 
Bisericii, despre păzirea stăruitoare a sfintelor posturi pre
date de Sfinţii Apostoli şi toată Biserica lui Dumnezeu, 
precum şi despre alte lucruri de trebuinţă pentru mărturie. 
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Asemenea discuţii folositoare sufletului aveau loc nu nu
mai în zilele de sărbătoare, ci şi noaptea, când se întâmpla 
să fie luminată de lună, fraţii adunându-se cu stareţul în 
acelaşi loc şi discutând până la miezonoptică; împreună cu 
ei şedeam şi eu, cel mai de pe urmă, şi ascultând cu sârg 
cele ce se spuneau, mă bucuram cu bucurie negrăită şi-L 

. proslăveam pe Dumnezeu cu lacrimi [în ochi] pentru că 
m-a învrednicit în tinereţea mea să ascult din gura unui 
asemenea bărbat atât de duhovnicesc, ce mi-au fost de 
povăţuire toată viaţa mea. 

[104v] Când a venit postul Adormirii Preasfintei Născă
toare de Dumnezeu, sus-numitului staret Mihail ieroschi
monahull-a tuns în rasofor pe preaiubitul meu prieten 
Alexie, împreună cu prietenii lui de care am pomenit, Alexie 
şi Mihea, dumnezeiasca Liturghie slujind-o preacinstitul 
părinte Alexie ieromonahul, la care m-am învrednicit să fiu 
de faţă şi eu şi să văd tunderea lor, când au fost numiţi cu 
numele de Anania, Azarie şi Misail, în ordinea despre care 
am vorbit mai Inainte, ţinându-se seama de statura lor. Eu 
însă m-am bucurat cu bucurie mare că m-am învrednicit 
să-I văd pe prietenul meu primind începutul sfântului chip 
îngeresc al monahilor, şi anume acela de rasofor, cin în care 
mă găseam atunci şi eu, chiar dacă din pricina nevredniciei 
mele nu m-am învrednicit să rămân împreună cu el după 
gândul nostru. 

Preacinstitul întâi-stătător al schitului aceluia, părintele 
Dometie, m-a rânduit la vremea potrivită în sfânta ascul
tare de a păzi via schitului, [105] aflată puţin mai sus de 
acesta, pe un loc neted, la mai puţin de o verstă [un kilo
metru]. Şi mi-a poruncit ca nu cumva să îndrăznesc să 
mănânc struguri până când nu iau măcar o bucăţică de 
pâine în gură, iar după ce-o mănânc mi-a dat voie şi bine
cuvântare să mănânc struguri şi înainte de masă şi după 
masă, cât poftesc. A făcut acestea pe de o parte pentru că 
[ştia] că în părţile noastre, unde m-am născut eu, strugurii 
erau foarte puţini şi abia dacă mi se va fi întâmplat să gust 
şi eu câţiva, iar pe de altă parte, mi-a dat o asemenea bine-
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cuvântare, ca un părinte iubitor de copii, ştiindu-mă nepu
tincios şi înţelegând că dorinţa mea de a mânca struguri 
este foarte mare şi socotind că nu va înceta nicicum această 
dorinţă până ce nu mă voi putea sătura. Primind deci de la 
el o astfel de poruncă şi binecuvântare, după ce mâncam o 
bucăţică de pâine, mâncam adeseori struguri şi înainte de 
masă şi după masă, alegându-i pe cei mai rari, adică pe cei 
care nu aveau boabele lipite între ele, ci [105v] aveau o 
mică distanţă între ele, căci aceia erau mai dulci decât alţii. 
Şi am căzut într-o asemenea patimă de mâncat struguri, că 
altă mâncare nici nu mai doream. Iar când veneam la schit, 
la trapeză, mâncam foarte puţin pentru că eram ghiftuit de 
strugurii din care mâncam în voie cu mare poftă. Şi fiindcă 
în toată vremea aceea, până la culesul strugurilor, am gus
tat numai 6âte puţin din alte mâncăruri, am căzut într-o 
mare slăbiciune trupească şi faţa mi s-a slăbit ca de la o 
boală. După cules însă, când am încetat să mai mănânc 
struguri şi am început să mă hrănesc cu mâncarea obiş
nuită, ca toţi fraţii, cu fiecare zi ce trecea tăria trupului a 
început să se facă simţită tot mai mult şi în scurt timp am 
revenit iarăşi ia starea mea de sănătate dinainte. 

[43. Nu se trezeşte odată la utrenie] 

Înainte de culesul strugurilor, părintele întâi-stătător îmi 
dăduse o chilie nu foarte departe de schit, pe malul unui 
pârâu, de unde nu se vedea biserica. Stând acolo [106] mi 
s-a întâmplat odată că dormind noaptea n-am auzit toaca 
de utrenie, şi era o zi de duminică. Când m -am trezit însă, 
m-am dus de îndată la biserică, dar auzind că se citise 
de-acum Evanghelia şi începuseră să cânte canoanele, de 
ruşine n-am îndrăznit să intru în biserică, aşa că m-am 
întors în chilia mea, tulburat şi mâhnit că mi s-a întâmplat 
un asemenea lucru deznădăjduit. Şi m-a cuprins o aseme
nea ruşine de nespus, încât n-am putut nicicum să mai 
merg nici la dumnezeiasca Liturghie, ci îndepărtându-mă 
mult de chilie, am şezut pe pământ şi am plâns. 
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După otpustui dumnezeieşti! Liturghii însă, apropiindu-se 
vremea mesei, preacinstitul staret şi întâi-stătător cu toţi 
fraţii, nevăzându-mă nici la utrenie, nici la Sfânta Liturghie, 
s-au mirat de acest lucru. Şi a spus stareţul fraţilor: "Vă 
rog, pentru Dumnezeu, mai aşteptaţi puţin cu masa, până 
aflăm ce -s-a întâmplat cu fratele nostru Platon." [106v] Şi 
spunând acestea a trimis pe un monah, scriitor de cărţi ale 
Sfinţilor Părinţi, ca să mă caute, şi el m-a găsit, fără greu
tate, plângând. Când însă m-a întrebat pricina plânsului 
meu, eu neputând de ruşine să răspund ceva, am început să 
plâng şi mai tare şi numai fiind foarte silit de el, am putut 
să-i mărturisesc pricina supărării mele. El însă m-a mân
gâiat duhovniceşte, rugându-mă cu stăruinţă să nu mă 
mâhnesc pentru aceasta şi să vin degrabă la schit, la sfinţii 
părinţi, "care te aşteaptă anume pe tine, fără să se fi apucat 
de mâncat" a spus el. 

Eu însă de-abia am putut să îngaim: "Şi cum să pot eu, 
părinte sfinte, să vin la sfinţii părinţi şi cu ce faţă mă voi 
arăta înaintea lor, după ce am săvârşit o asemenea greşeală, 
spre ruşinea mea veşnică în faţa lui Dumnezeu şi a lor?" Şi 
l-am rugat cu lacrimi [în ochi] să mă lase, să nu mă ducă la 
părinţi. El însă neslăbind [107] mă mângâia stăruitor ca să 
nu mă mâhnesc şi de-abia cu greu a reuşit să mă silească, 
să mă duc la schit. pentru că eu nu voiam. 

Ridicându-mă, aşadar, m-am dus cu el, plângând şi 
suspinând. Iar când am ajuns la schit, l-am văzut pe staret 
stând la masă [fără să mănânce], împreună cu toţi fraţii. 
O, ce spaimă şi ce ruşine nemăsurată m-a cuprins atunci! 
Şi am căzut la pământ înaintea lor plângând şi suspinând 
nemângâiat. Sculându-se, stareţul, părintele întâi-stătător 
împreună cu fraţii, m-au ridicat de la pământ. Înţelegând 
de la părintele care mă adusese pricina plânsului meu, sta
reţul, ca un părinte iubitor de copii, a început atunci să mă 
mângâie cu cuvinte duhovniceşti, rugându-mă şi implo
rându-mă să nu mă supăr nicicum pentru o asemenea în
tâmplare petrecută fără voia mea. Şi dând mulţumită lui 
Dumnezeu că m-au găsit, au început să mănânce, spu-
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nându-mi şi mie să mă aşez cu ei la masă şi să mănânc. 
Dar de ruşinea ce mă cuprinsese [107V] nu puteam nicicum 
să mănânc. Numai după ce s-au ridicat de la masă am putut 
să gust şi eu doar puţină din mâncare. 

Biserica a inlăturat lenevia prin sculare. Şi de atunci, 
câtă vreme am mai stat acolo, n-am mai îndrăznit să mă 
culc In pat noaptea, temându-mă de o întâmplare asemă
nătoare, ci şedeam pe laviţă şi aşa dormeam câte puţin. 

Acestea însă le-am scris pentru a-i Indemna pe sfinţii 
părinţi şi fraţi, şi mai cu seamă pe cei tineri, care se află la 
mine In sfânta ascultare, cu ce sârguinţă să se scoale şi să 
vină la pravila bisericească. Dar vai mie, nenorocitului, că 
doar In tinereţe pentru puţină vreme am avut o asemenea 
râvnă, mai târziu însă am căzut Intr-o lenevie şi un somn 
nesăturat despre care va fi vorba maijos7s, 

[44. La schitul Cârnu] 

Despre cuviosul schimonah, părintele Onujrie pustnicul. 
În luna octombrie a venit la sus-numitul schit al lerarhului 
lui Hristos Nicolae, unde mă aflam şi eu, preacinstitul pă
rinte Onufrie schimonahul de la schitul Sfântului Arhistra
teg al lui Hristos [Arhanghelul] Mihail, numit Cârnu, [108] 
care se găsea In munţi, In muntele râul Buzău, departe ca 
la două ceasuri76, şi care trăise şi In sihăstriile din Moldo
vlahia şi din Ungrovlahia, trăind multă vreme In nişte munţi 
foarte înalţi. Acum însă stătea singur Intr-o sihăstrie de
parte ca la două ceasuri de suscnumitul schit. Acesta venise 
să-I viziteze pe preacinstitul stareţ, părintele Mihail iero
schimonahul, pe părintele întâi-stătător şi pe fraţi. Şi după 

75 În textul actual al Autobiografiei de care dispunem, păstrat 
într-un singur manuscris, Paisie nu mai ajunge să se achite de această 
promisiune. Un argument plauzibil în favoarea ipotezei potrivit 

· căreia Autobiografia n-a putut fi încheiată (probabil din raţiuni de 
boală) de către autorul ei. 

76 Textul vorbeşte de "două ore'', dar din context reiese că mai de
grabă ar fi trebuit să stea scris "două zile". 
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binecuvântarea stareţului, a Inceput să vorbească cu fraţii, 
povestindu-le despre frumuseţea locului aceluia, despre 
aerul sănătos, despre apa şi celelalte înlesniri de trai, ceea 
ce a trezit In nenorocitul de mine râvna de a merge să vie
ţuiesc acolo. Căci văzând eu că nu mai era nici o nădejde 
să fiu împreună cu preaiubitul meu prieten, după cum fu
sese gândul nostru, m-am gândit să trăiesc pentru o vreme 
Intr-alt loc, până când purtarea-de-grijă a lui Dumnezeu Imi 
va arăta ceva folositor sufletului meu. 

Când însă au văzut fraţii că am luat hotărârea [108v] de 
a pleca împreună cu sus-numitul schimonah la schitul acela, 
atunci unii dintre ei au hotărât să treacă şi ei la schitul 
Cârnu, şi anume: cei doi prieteni ai prietenului meu, Misail 
şi Azarie, şi Atanasie, scriitorul cărţilor Sfinţilor Părinţi; 
şi lerotei de la schitul Condriţi, despre care am vorbit mai 
Inainte şi care venise de puţină vreme la schitul In care mă 
aflam; şi Simon de la mănăstirea Motreanski. 

Fericitul stareţ, părintele Mihail ieroschimonahul, vă
zând că noi toţi, afară de părintele Simon suntem tineri, 
s-a milostivit de noi ca un părinte iubitor de copii şi ne-a 
dat spre povăţuire duhovnicească peste iarnă fostului său 
ucenic, preacinstitului părinte Alexie ieromonahul. Mulţu
mind cu lacrimi Sfinţiei Sale pentru o asemenea dragoste 
şi părintelui !nainte-stătător pentru primirea noastră In 
sfântul lăcaş şi ţinerea noastră cu dragoste aici atâta vreme, 
luând binecuvântarea de drum şi luându-ne rămas-bun de 
la toţi fraţii, şi mai cu seamă eu de la preaiubitul [109] 
meu prieten, care plângea neostoit pentru despărţirea mea 
de el, am pornit-o pe drumul nostru. Trecând prin păduri 
foarte mari şi poieni şi munţi înalţi foarte frumoşi, cu aju
torul lui Dumnezeu am ajuns a treia zi la sus-numitul schit, 
unde era întâi-stătător preacinstitul părinte Teodosie iero
monahul, care ne-a primit cu bucurie. După ce ne-am 
Inchinat In biserică, după obicei şi am sărutat sfintele şi 
cinstitele icoane, am ieşit din biserică şi părintele întâi
stătător ne-a ospătat şi odihnit după truda [drumului], 
omenindu-ne cu tot felul de bunătăţi, după putinţele lui. 

215 

1 

1 



Dis-de-dimineaţă ne-a rânduit chiliile pustniceşti unde 
urma să vieţuim, unele mai aproape de schit, altele ceva 
mai departe. Şi s-au aşezat fraţii fiecare în chilia lui. Mie, 
împreună cu părintele Azarie, ne-a dat o chilie aproape de 
schit, în care am vieţuit o vreme, după care mie mi s-a dat 
o .chilie în munte, mai sus de schit, departe ca Ia jumătate 
deverstă. 

[109v] Schitul acesta se numea Cârnu şi are o biserică 
de piatră nu prea mare, dar foarte solidă, pe care a zidit-o 
binecinstitul domn al Ungrovlahiei, Ioan Mircea Voievod77, 
în numele Arhistrategului lui Hristos Mihail. Aerul de la 
schitul acesta este foarte sănătos, apele de asemenea foarte 
sănătoase şi uşoare, un izvor mare curgând în apropiere, 
iar alte câteva izvoare mai mici cu apă asemănătoare din 
belşug. Era şi o livadă cu meri, până Ia cincisprezece soiuri 
mari şi diferite, o mulţime nemăsurată de pruni cu prune 
foarte mari şi foarte dulci, iar nucii, care se aflau în fiecare 
grădină, rodeau din belşug multe nuci mari. 

Rânduiala schitului acesta era oarecum asemănătoare cu 
cea a schiturilor de Ia Sfântul Munte, drept pentru care 
numai duminicile şi în zilele de sărbătoare se adunau toţi 
fraţii Ia pravila bisericească şi după dumnezeiasca Liturghie 
rămâneau cu toţii Ia masa de obşte, [110] după vecernie însă 
pleca fiecare Ia chilia lui, în care fiecare îşi făcea pravila sa 
separat. Iar când venea altă duminică sau praznic, se adu
nau din nou cu toţii în biserică săvârşind pravila în obşte, 
cum s-a arătat mai înainte. Dacă se întâmpla să aducă 
cineva vreo milostenie, adică un "sărindar" sau alte danii, 
atunci întâi-stătătorul împreună cu fraţii care şedeau mai 
aproape de schit săvârşeau toţi pravila bisericească. Cei
lalţi fraţi însă, care locuiau departe de schit, hotărau ei 
singuri dacă să vină sau nu Ia pravila bisericească în afara 

77 Este vorba de Mircea II Ciobanul (1543-1554, 1558-1559). Schi
tul a fost restaurat de Matei Basarab (1632-1654). "Ioan" nu este un 
nume propriu. El precedă numele tuturor domnilor români ca "Caesar" 
sau ,,Augustus" pe cel al împăraţilor romani. 
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duminicilor şi praznicelor, când, aşa cum spuneam mai 
înainte, se adunau cu toţii la pravila bisericească. 

[45· Câţiva nevoitori de Ia Cârnu] 

Pe când mă aflam eu acolo, la vreme potrivită veneam 
împreună cu ceilalţi fraţi la preacinstitul părinte Alexie iero
monahul, care uneori ne citea din cărţile Sfinţilor Părinţi 
şi ne arăta puterea [înţelesul] cuvintelor citite printr-o dis
cuţie mai întinsă, [uov] însă alteori discuta cu noi după 
înţelegerea dată lui de Dumnezeu şi ne povăţuia cu sfatul 
său duhovnicesc spre tot lucrul bun nu numai cu cuvântul,. 
ci şi cu fapta. Era un bărbat scund, liniştit şi smerit, milos
tiv şi iubitor de fraţi, având darul de [a spune] cuvinte de 
mângâiere ce puteau să aline chiar şi un suflet mâhnit foarte. 

Alteori însă ne conducea Ia sus-numitul cinstitul părinte 
Onufrie pustnicul, care stătea în liniştire [isihie]7B în chilia 
sa pustnicească mai sus, la munte, ca Ia o oră departe de 
schit. Drumul spre el ducea printr-o pădure foarte fru
moasă. Chilia lui se afla pe vârful muntelui aceluia, de Ia 
ea văzându-se până departe munţii, creste şi văi preafru-

78 Viaţa isihastă dusă In schituri mici a fost preferată încă de la 
Inceput pe pământ românesc celei In comunităţi mari. Cu timpul 
însă, aceste aşezăminte isihaste au fost transformate în mănăstiri, 
dar aceste mănăstiri au dat naştere, la rândul lor, altor schituri, mai 
retrase, în păduri, unde monahul doritor de rugăciune se putea re~ 
trage Intr-o mai mare singurătate. În secolele XVII şi XVIII numărul 
mănăstirilor şi schiturilor a crescut considerabil. O statistică ne arată 
că In secolul XVII In Moldova s-au zidit 29 de mănăstiri şi 51 de 
schituri iar în Ţara Românească s-au înălţat 32 de mănăstiri şi 
114 schituri, în timp ce în secolul următor numărul mănăstirilor şi 
schiturilor a fost de 21 şi 102 In Moldova şi respectiv, de 18 şi 93 
pentru Ţara Românească. După cum se vede, viaţa în schituri a fost 
preferată celeia din marile obşti, fără îndoială din pricina dificultă
ţilor pe care le creau proprietăţile şi administrarea lor" (Mitropolitul 
SERAFIM [JOANTĂ], Isihasmul. Tradiţie şi cultură românească (1987), 
Ed. Anastasia, Bucureşti, 1994, p. 112). 

217 



moase şi sălbatice, toate acoperite cu păduri mari. Mai jos 
de chilia lui era un izvor cu apă ce curgea mereu, la care ca 
să iei apă trebuia să cobori pe nişte trepte şi apoi să urei 
din nou. [111] [Sihastru!] petrecea în rugăciune, în citire, 
în cântarea de psalmi şi în lucru de mână, făcând felurite 
lucruri de mână, cum erau: linguri, farfurii, căni, cutii cu 
capace mari şi mici, din coajă de tei. 

Despre cuvintele folositoare pentru suflet ale schimo
nahului Onujrie pustnicul. Şi era acest bărbat foarte mân
gâietor în cuvinte, căci fraţilor care-I întrebau le povestea 
cu de-amănuntul cum să trăieşti în pustie, în munţii cei 
preaînalţi sau în văile cele mai adânci, şi cum să-ţi aduni 
hrană atât cât poţi căra în lunile de vară pentru [restul de] 
opt luni, căci vreme de opt luni nu poţi vedea nicicum faţă 
omenească. 

Discutam însă cu părintele Alexie şi despre alte lucruri 
folositoare sufletului, pe care auzindu-le aveam în sufletul 
meu nu puţină bucurie. După ce discutam îndeajuns, 
luându-ne rămas-bun de la el, ne duceam la chiliile noastre. 
Aşa petrecând eu acolo a venit primăvara. [111v] Iar când 

a început să se apropie şi vara, a sosit poruncă de la prea
cinstitul stareţ, părintele Mihail, către ucenicul său, prea
cinstitul părinte Alexie, să se întoarcă cu totul înapoi la el; 
şi, după ce se întoarce, dacă va voi, să treacă de aici în 
Moldovalahia, în lăcaşul Poiana Voronei. Atunci părintele 
s-a întors şi împreună cu el au mai plecat monahii Azarie 
şi Misail. Iar eu, părându-mi tare rău de despărţirea lor de 
mine, mi-am luat rămas-bun de la ei cu lacrimi multe. Am 
cerut apoi binecuvântare de la părintele Alexie şi am ră
mas în schit împreună cu părinţii Atanasie (sic!), Simon şi 
Ierotei, ca orfan lipsit de povăţuire duhovnicească. Apoi a 
mai plecat din schitul acela şi întâi-stătătorul, părintele 
Teodosie, şi în locul lui a venit întâi-stătător fratele după 
trup al părintelui Onufrie pustnicul, pe nume Vartolomei, 
care fusese încă din copilărie ucenicul preacinstitului stareţ 
părintele Ştefan [112] ieroschimonahul care vieţuise mulţi 
ani ca pustnic în ţinutul Cernigovului; dar când s-a interzis 
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în Rusia monahilor să vieţuiască în pustie79, atunci, împre
ună cu preacinstitul stareţ părintele Vasilie schimonahul, 
şi cu alţi râvnitori a trecut în Ţara Ungrovlahiei unde şi-a 
sfârşit viaţa, după ce s-au aşezat într-un schit cu numele 
Valea Ştiopului. Pe când se afla el acolo, prin preasfinţitul 
episcop al Buzăului 1-a înaintat pe sus-numitul ucenic al său 
Vartolomei făcându-1 ieromonah. De la schitul acela părin
tele Onufrie 1-a trecut cu binecuvântare arhierească pe fratele 
său după trup la schitul Cârnul, pentru a fi întâi-stătător. 
Fiind el întâi-stătător i-a ţinut pe toţi fraţii într-o dragoste 
asemănătoare, căci era un bărbat foarte iubitor de fraţi. 
Neavândo chilie potrivită în care să poată primi fraţii pen
tru vorbiri folositoare sufletului, pe care le făcea uneori în 
[112v] trapeză, a început trudindu-se să-şi ridice el singur 
o chilie. Toţi însă, de bunăvoie, l-am ajutat fiecare după 
puterea lui. Iar când s-a săvârşit această chilie, de multe ori 
ne odihneam acolo în obşte, hrănindu-ne atât cu discuţii 
folositoare, cât şi cu mâncare; căci primind în zilele de 
dezlegare de la iubitorii lui Hristos lapte covăsit şi brânză, 

79 În 1682, pe linia nnei politici generale de control a statnlui asu
pra bunurilor Bisericii, regimul ţarist interzice intemeierea de noi 
schituri In Rusia. Sub Petru cel Mare In 1724 vieţii monabale i-au fost 
impuse diverse restricţii reînnoite în 1734 de ţarina Ana printr-un 
decret care nu mai autoriza tnnderea în monabism decât a preoţilor 
văduvi şi a militarilor trecuţi în rezervă. Politica antimonastică va 
culmina în 1764 sub Ecaterina II cu secularizarea totală a averilor 
mănăstireşti ceea ce a dus la desfiinţarea unui mare număr de mă
năstiri şi la impunerea de noi limite accesului în monahism. Din 
1200 de mănăstiri (965 de bărbaţi şi 236 de femei) existente In 1700, 
mai supravieţuiau în 1800 doar 452 (358 de bărbaţi şi 236 de femei) 
şi acestea drastic reduse. În 1762 existau 12444 de monahi, iar după 
secularizare mai puteau exista oficial doar 5105. În aceste condiţii se 
înţelege că aspiranţii au emigrat în număr mare spre Athos dar mai 
cu seamă spre Ţările Române, unde se vor stabili în număr aprecia
bil. Semnele nnei relaxări a politicii oficiale anti monastice şi ale nnei 
lente şi timide renaşteri monahale vor apărea de-abia după 1780, 
graţie eforturilor remarcabilului mitropolit Gavriil Petrov al Novgo
rodului şi Peterburgului, care spre a o susţine va determina şi publi
carea în 1793 la Moscova a Dobrotoliubiei paisiene. 

219 



'1 
încropeam pentru toţi laolaltă o mică mângâiere. În loc de 
pâine noi fraţii mâncam întotdeauna numai mămăligă, atât 
la obşte, cât şi deosebi. Peşte nu s-a aflat niciodată acolo la 
schit, doar o singură dată în toată vremea cât am locuit eu 
acolo mi s-a întâmplat să gust puţin când i s-a adus părin
telui întâi-stătător din afară. 

[46. Produsele agricole ale schitului] 

Primăvara am semănat puţină fasole, bob şi ceapă. Ceapa 
n-a rodit decât puţin de tot, pentru că fusese semănată 
într-un loc nepotrivit, bobul a rodit foarte bine dar I-au 
mâncat aproape tot şoarecii. [113] Din fasole am strâns o 
cutie plină; 

Merii şi prunii au rodit din belşug, iar nucii i-au strâns 
toţi fraţii împreună cu întâi-stătătorul. Le-au strâns şi le-au 
uscat iar apoi le-au împărţit tuturor în părţi egale, şi întâi
stătătorului; lui însă i s-a mai dat încă o parte din toate 
roadele pentru [ospătarea] străinilor. 

Merele culese care au mai rămas după împărţire, şi nu 
erau deloc puţine, precum şi prunele neculese, care erau o 
mulţime, întâi-stătătorulle-a vândut pe opt lei unui ne
gustor care a luat vreo douăsprezece căruţe de mere, iar 
prune a scuturat vreo cincizeci de vedre. Fiecărui frate îi 
reveniseră câte opt mii de nuci şi câte patru sau cinci vedre 
de prune frumos uscate. Din nuci n-au vândut fraţii negus
torului, iar din prunele uscate doar puţine. Preţul la nuci 
era de patru parale la mie, iar la prune [113v] o para pentru 
patru ocaJeBo. 

Punând fraţii câte patru mii de nuci fiecare, au stors ulei 
şi au împărţit fiecăruia câte patru ocale de ulei curat. 

Când nu-i ajungea câte unui frate pâinea atunci, cu bine
cuvântarea întâi-stătătorului, acesta cerea de la iubitorii 

Bo O vadră= 10 litri. O oca = 1200-1291 gr. sau 1288-1520 mi. 
O pa~a = unitate subdivizionară a monedei turceşti echivalând cu 
1/40 dintr-un piastru. 
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de Hristos [creştini] mălai, pe care aceştia îl dădeau cu 
bunătate şi cu mare osârdie, şi nu numai făină de porumb, 
ci şi de grâu şi alte cereale diferite. Astfel îşi duceau (fraţii) 
viaţa cu prinoasele primite, mulţumind lui Dumnezeu. 

Eu însă am dobândit toate uneltele trebuincioase pentru 
făcutullingurilor şi m-am deprins puţin cu acest lucru de 
mână, dar am lucrat foarte puţin, neavând cine să mă 
îndemne. 
După ce am petrecut şi iarna în acest schit, când a venit 

vara, cu binecuvântarea părintelui întâi-stătător, am plecat81 ... 

"'Auto biografia stareţului Paisie a rămas neterminată. 
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1. 
Viaţa Cuviosului stareţ Paisie 

scrisă de Mitrofan schimonahul* 

[L.Spre Sfântul Munte] 

Petrecând fericitul acolo în Ţara Muntenească trei ani şi puţin 
ceva mai mult ca să înveţe limba moldovenească, iar mai vârtos 
ca, văzând vreme bine priimită, să poată strânge de la acei sfinţi 
părinţi mierea cea duhovnicească ce curgea din limbile lor'. 

[71v] Fiindcă stând acolo s-a asemănat albinei celei înţe-
lepte; fiindcă aceasta strânge din felurite flori şi face mierea 
cea dulce aşezând-o şi pecetluind-o în vistieria ei, iar feri
citul părintele nostru adunând mierea duhovnicească ce 
picura de pe limbile acestor sfinţi părinţi se îndulcea de ea 
până la săturare şi, aşezându-o în vistieria inimii [72] lui, o 
pecetluia cu tăcerea pentru o vreme, ca apoi să îndulcească 
şi să sature sufletele celor ce se vor alipi de el în credinţă şi 
ascultare după Dumnezeu mişcându-le spre virtute. Acolo 
a învăţat ce este lucrarea şi vederea, şi adevărata liniştire 
[isihie] a minţii: acolo n-a învăţat numai trezvia şi luarea
aminte şi rugăciunea minţii lucrată de minte în inimă, ci 
s-a şi desfătat în lucrarea ei dumnezeiască şi neîncetată în 
inimă. Fiindcă n-ar fi putut să îndure cu recunoştinţă şi uşor 

·Traducere de diac. Ioan I. Icăjr. 
'Viaţa lui IsAAc, ms. Neamţ nr. 154, f. 99 (ed. D. Zamfirescu, 1987, 

p. 498) = Viaţa lui PLATON, 1836, f. 17. Cf. şi Viaţa lui GRIGORIE, 1817, 
f. 4v: "Zăbovindu-se cuviosul ca la trei ani şi mai bine, s-au deprins 
limba românească. Şi aceasta au fost lucru al Proniei lui Dumnezeu 
carele de departe au iconomisit chipul folosului celui de pre urmă." 
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toată strâmtorarea şi sărăcia extremă pe care le-a îndurat 
câtă vreme a locuit acolo în liniştire, nici să se bucure de 
faptul că s-a învrednicit să imite pe Domnul prin sărăcia 
lui, dacă inima sa n-ar fi fost aprinsă de dumnezeiasca ru
găciune spre dragostea [72v] de Dumnezeu şi aproapele, pe 
care o dobândise ca pe o sămânţă dumnezeiască2 încă din 
copilăria lui din citirea cărţilor de-Dumnezeu-purtătorilor 
Părinţilor noştri. Stând acolo printre aceşti nevoitori ade
văraţi, prin lucrarea poruncilor dumnezeieşti şi sârguirea 
virtuţilor moraliceşti şi neîncetata rugăciune a minţii, a 
făcut-o să încolţească în inima sa, şi prin multe lacrimi 
aceasta a înflorit şi strălucea cu dumnezeiasca strălucire a 
minţii, care umplea sufletul său de bucurie negrăită şi îi 
mişca râVI)a spre nevoinţe duhovniceşti şi liniştire [isihie] 
extremă, aşa cum cerbul doreşte izvoarele apelors. 

Aşadar, întrucât din pricinile [73] mai înainte zise nu mai 
putea rămâne acolo împreună cu părinţii cei sfinţi, deşi 
dorea acest lucru din toată inima sa, i-a vizitat şi şi-a luat 
rămas-bun de la toţi părinţii sfinţi ce vieţuiau în schit şi 
şedeau în liniştire [isihie], cerându-le cu lacrimi binecuvân
tarea şi rugăciune pentru drum şi mulţumindu-le pentru 
mila şi iubirea arătate faţă de el şi pentru părinteasca po
văţuire duhovnicească pe care i-au dat-o. Ce cuvinte, ce 
rugăciuni, ce sfaturi n-au făcut atunci aceşti părinţi sfinţi4! 
Căci acei sfinţi părinţi nu doreau ca în nevoinţa lor mona
hicească să se lipsească de tovărăşia lui, pe care în discuţiile 
lor îl numeau "tânărul bătrân" [stareţ]. Dar apoi, făcând 
rugăciune, I-au binecuvântat şi încredinţându-1 voii lui 
Dumnezeu I-au slobozit în pace: căci cine a cunoscut gândul 
Domnului sau cine a fost sfetnicul Luis, atunci când prin 
purtarea Sa de grijă [73v] cea dumnezeiască 1-a luat pe cel 
ce i-a plăcut Lui cu adevărat, pe fericitul părintele nostru 

2 Cf. Matei 13, 8. 
' Cf. Psalmi 41, 1. 
4 "Vasi~e, Mihail Onufrie", notă de subsol la Viaţa lui PLATON, 

1836, f. 11!<. 
' Cf. Romani 11, 34. 
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Paisie, din patria sa ducându-1 prin multe ţări, ca el să câş
tige o mare bogăţie duhovnicească prin neguţătoria duhov
nicească? Fiindcă atunci când a venit în aceste binecuvân
tate ţări ortodoxe, erau aici mulţi negustori duhovniceşti 
bogaţi care, văzându-1 că dorea din toată inima să cumpere 
de la ei, i-au dăruit fără plată mărgăritarele lor duhovni
ceşti de mult preţ, ştiind că ele îl vor face bogat pe cel ce le 
cumpără iar pe ei înşişi nu-i vor lăsa lipsiţi de nimic. 

Iar după ce a strâns bogăţia duhovnicească de aici şi şi-a 
umplut cu ea vistieriile inimii sale, purtarea de grijă a lui 
Dumnezeu 1-a dus pe fericitul în Sfântul Munte al Atho
sului, ca el să facă neguţătorie şi acolo pentru a face să-şi 
înmulţească comoara şi să dea fără pizmă din ea tuturor [74] 
celor ce aveau nevoie de folosul învăţăturilor sale duhovni
ceşti, harul lui Dumnezeu pregătindu-1 să fie un imitator al 
cuviosului şi de-Dumnezeu-purtătorului Părintelui nostru 
Antonie de Ia Lavra Peşterilor, strămoşul şi compatriotul 
său, fiindcă Malorusia [Ucraina] i-a dat pe amândoi. Şi aşa 
cum cuviosul Părintele nostru Antonie a umblat prin multe 
ţări şi a venit Ia Sfântul Munte, unde a primit sfântul şi 
marele chip îngeresc şi a vieţuit acolo pentru mulţi ani 
făcându-se vrednic de mari daruri duhovniceşti, iar apoi a 
fost întors de Dumnezeu în patria sa, ca să sădească şi să 
înmulţească acolo viaţa monahicească şi a făcut acolo un 
adevărat oraş de locuitori cereşti - cum s-a şi întâmplat, 
fiindcă prin învăţăturile sale el i-a luminat pe cei ce erau în 
întuneric şi a adus [74v] lui Dumnezeu rod nu însutit ci de 
mii de ori înmiit - tot aşa a vieţuit şi fericitul părintele 
nostru: s-a îmbogăţit în bogăţie cerească înmulţind roada sa 
până la şaizeci de suflete şi cu aceştia a fost întors înapoi 
de harul lui Dumnezeu în aceste de-Dumnezeu-păzite ţări, 
ca el să înnoiască rânduiala monahicească cea îmbătrânită, 
reaşezând vieţuirea de obşte care decăzuse şi sădind în ea 
de-trei-ori-fericita ascultare, să lumineze cu învăţăturile 
sale pe cei ce şedeau în întunericul neştiinţei aducându-i la 
înţelegere prin îndreptarea şi tălmăcirea din nou din greaca 
veche în limba sa a cărţilor teologice ale Părinţilor. Dar aşa 
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cum se cade ca cineva care a plecat să se întoarcă acasă, se 
cuvine ca şi eu să mă întorc acum la povestirea mea. 

Cercetând deci pe toţi părinţii sfinţi ce şedeau acolo în 
schituri şi în liniştire [isihie] şi [75] cerând cu lacrimi bine
cuvântarea şi rugăciunea lor pentru drum, mulţumindu-le 
pentru milostivirea şi dragostea pe care i-au arătat-o, a 
plecat de la ei şi s-a dus să caute tovarăşi de drum spre 
Sfântul Munte; nădăjduia să afle acolo un părinte duhovni
cesc iscusit şezând în liniştire [isihie], căruia săi se predea 
în ascultarea sufletului şi a trupului şi să înveţe de la el 
vieţuirea duhovnicească; sau să găsească un prieten de un 
gând cu el, împreună cu care să vieţuiască luând aminte la 
Scripturi şi la învăţăturile de-Dumnezeu-purtătorilor Pă
rinţilor noştri, tăindu-şi voia proprie unul în faţa altuia şi, 
văzând o anume roadă a ascultării în sufletul său, să-şi 
domolească dorirea sa. Nu avea decât douăzeci de parale 
pentru drum, dar nu îşi făcea griji pentru aceasta: [75v] aşa 
cum făcuse încă de la începutul peregrinărilor sale prin ţări 
străine, şi acum şi-a pus toată nădejdea sa în purtarea de 
grijă cea atotputernică a lui Dumnezeu şi căuta un tovarăş 
de drum. A găsit un ieromonah pe numele lui Trifon şi, în
ţelegându-se cu el, a plecat la drum mulţumind lui Dumnezeu. 

Ajungând la Galaţi s-au urcat într-o corabie. Şi câte pri
mejdii, câte înfricoşări de moarte: de la mare, de la foame, 
de la păduchi şi mai cu seamă de la barbari, n-a suferit 
fericitul! Când au ajuns la Ţarigrad s-au odihnit acolo câ
teva zile şi, găsind alţi tovarăşi de drum, s-au urcat în altă 
corabie. Şi după câteva zile de plutit uşor pe o mare liniştită 
au ajuns la Sfântul Munte, la limanul Marii Lavre. Acolo 
s-au dat jos din corabie şi au intrat în Sfânta [76] Lavră în 
ajunul praznicului Sfântului Atanasie6. Au rămas acolo prăz
nuind sărbătoarea şi mulţumind lui Dumnezeu, odihnin-

6 Întemeietorul şi patronul Marii Lavre în anul 963, prăznuit ca 
sfânt de Biserică pe 5 iulie. Dacă după Viaţa lui PLATON, 1836, f. 2'JV, 
nota 1: ,.a vieţuit în Sfântul Munte toţi anii, 17"', iar el a intrat în Mol
dova în 1763, urmează deci că Platon a sosit la Athos la 4 iulie 1746. 
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du-se puţin după drum. Dar cine poate spune trista poveste 
care a urmat? În afara mănăstirii Pantocrator şedeau câţiva 
fraţi de limbă rusă, şi ac-Jlo doreau ei să meargă ca să pri
mească sfat şi povăţuire de la nişte compatrioţi ai lor. Mă
năstirea Pantocrator însă era la opt ceasuri de drum departe 
de Lavra. Drumul era foarte aspru, calea era muntoasă şi 
stâncoasă şi trecea prin multe păduri. Arşiţa soarelui în acea 
vreme [în plină vară] era atât de mare, încât iarba fusese 
arsă de soare aşa cum este arsă în aceste ţări de către ger 
în timpul iernii. Nu ştiau obiceiurile de acolo, şi anume cum 
[76v] să se păzească de aerul înveninat al locului; şi chiar 
dacă cineva i-ar fi sfătuit să se păzească, lucrul le-ar fi părut 
de necrezut nou veniţilor în aceste părţi. 

Aşadar, lăsând Lavra au asudat foarte tare pe drum şi au 
rămas în hainele lor asudate în pădure, dormind pe pietre 
ca să se răcorească; pe drum au băut apă rece, neştiind să 
se păzească de aşa ceva, şi au petrecut noaptea în pădure în 
hainele lor asudate. Şi după o zi şi o noapte s-au îmbolnăvit 
de o boală de moarte şi de nevindecat. Aflaţi în mare nevoie 
din pricina bolii, de-abia au ajuns la fraţii lor de lângă mă
năstirea Pantocrator. Aceştia când au văzut doi părinţi ve
nind din patria lor s-au bucurat cu bucurie mare de venirea 
lor, socotind că boleau de rău de mare [77], aceasta fiind 
uşor de vindecat; dar când au aflat că se îmbolnăviseră în 
Sfântul Munte, au început să plângă cu amar moartea lor 
apropiată. Şi ce n-au făcut în dorinţa lor de a-i vindeca! Au 
aprins un foc ca să-i încălzească şi i-au uns şi frecat cu 
spirt. Au putut să-I încălzească puţin la foc pe fericitul părin
tele nostru, dar nu I-au putut vindeca nicidecum pe ieromo
nahul Trifon ci, chemând un duhovnic, I-au împărtăşit cu 
dumnezeieştile Taine, iar a treia zi el s-a săvârşit. Ce n-au 
făcut apoi aceşti părinţi iubitori de fraţi fericitului părintelui 
nostru? Au gătit o masă bună şi I-au silit să mănânce şi să 
bea vin, din care nu băuse niciodată; când a băut vinul, sto
macul său s-a răzvrătit din pricina [77V] băuturii cu care nu 
era obişnuit iar el a vomitat. Şi iarăşi I-au silit să bea vin, 
deşi el nu voia, şi iarăşi a vomitat; şi, vomitând, veninul a 
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ieşit cu totul din el. Şi astfel prin milostivirea lui Dumnezeu 
după puţine zile s-a înzdrăvenit. După care a locuit într-o 
"colibă"7 împreună cu alţi fraţi. 

Iară fericitul aproape de acei fraţi s-au sălăşluit întru o chilie 
ce se numiia Kypariss. 

Şi câtă vreme a rămas acolo a umblat prin mănăstiri şi 
schituri căutând un părinte duhovnicesc care să şadă în 
liniştire [isihie] şi luare-aminte la sine însuşi, căruia săi se 
predea în ascultare. Dar n-a găsit nici unul, căci erau puţini 
de neam rus care să cunoască sfintele Scripturi. Şi astfel, 
nedobândind dorirea sufletului său, s-a lăsat pe seama 
purtării de grijă a lui Dumnezeu şi şedea singur. 

[2. Nevoinţe ascetice la Athos] 

însă [78] cine ar putea număra îngenuncherile pe care le 
făcea în singurătatea nopţii? Şi cât de mare era înfrânarea 
fericitului! Mânca numai o dată pe zi, şi atunci doar câţiva 
pesmeţi uscaţi. Sărăcia sa era extremă: nu avea haine afară 
de o dulamă, şi aceasta foarte veche, şi nu se ocupa de vreun 
lucru de mână [meşteşug], ca nu cumva să nu-i rămână 
timp de pravilă. Patul său era o scândură goală. El însă se 
bucura de sărăcia lui cum nu se bucură altul de bogăţie. 
Mulţumea pururea Domnului Hristos că s-a învrednicit să 
imite întru toate sărăcia Lui. Iar nevoinţele sale sufleteşti 
erau o adâncă smerenie, o neîncetată învinuire de sine, 
recunoştinţă întru toate, zdrobirea inimii şi lacrimi [78v] ce 
curgeau în râuri, neîncetata rugăciune a inimii, iubirea de 
Dumnezeu şi a aproapelui, statornică aducere aminte de 
moarte, cântarea de Psalmi şi citirea Scripturilor. Lua cărţi 
de la mănăstirea sârbească [Hilandar] şi le citea. Dar se 
mâhnea şi.plângea că era lipsit de harul dumnezeiesc al 

7 "Kalyva" în greceşte; locuînţă izolată a unui pustnic la Sfântul 
Munte. 

B Viaţa lui ISAAC, f. 100 (p. 499) şi Viaţa lui PLATON, 1836, f. 18v. 
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ascultării, negăsind nici un părinte căruia să i se predea în 
ascultare. 

Fericitul şedea singur nevoindu-se şi înaintând din tărie 
duhovnicească în tărie duhovnicească, făcând suişuri în 
inima sa9. Arzând de râvnă dumnezeiască pentru nevoinţe 
şi mai mari s-a îndulcit [desfătat] astfel întru !iniştire [isihie] 
vreme de doi ani şi jumătate. 

Şi întru început petrecea singur Ia linişte, zăbovindu-se întru 
rugăciune şi întru lucru mânilor, care era facerea lingurilor prin 
care îşi agonisea cele de nevoie ale vieţii şi acestea cu strâmta
rare. Că lângă celelalte fapte bune şi nevoinţe ce avea, era foarte 
iubitoriu de sărăcie şi de neagoniseală, cât niciodată, când se 
ducea undeva, uşa chilii nu o încuia, că nu avea cine ce să ia1o, 

Întru acea vreme cu purtarea de grijă a lui Dumnezeu (fiind 
chemat de oareşicare faţă mare) au venit în Sfântul Munte 
fericitul mai sus pomenitul stareţ schimonalml părintele Vasilie 
din Ţara Muntenească. Şi aflând pre părintele nostru întru 
linişte şezând au petrecut câteva zile acolo învăţându-1 şi des
coperindu-i lui pentru toate cele trei rânduieli monahiceşti şi 
pentru alte taine creştineşti din sfânta Scriptură. Iar părintele 
nostru au rugat cu lacrămi pe fericitul stareţ ca să-I îmbrace 
pre el în mantie şi I-au îmbrăcat numindu-1 pre dânsul din 
Platon - Paisie, fiind atuncea în vârstă de 28 de ani. Şi s-au 
tăcut ucenic al lui. Apoi afierosindu-llui Hristos Dumnezeu şi 
Preacuratei Fecioare de Dumnezeu Născătoare, s-a dus iarăşi 
în Ţara Muntenească întru al său schit Poiana Mărului". 

[3. Începuturile obştii paisiene] 

A venit însă la Sfântul Munte un frate din Ţara Munte
nească, care după ce umblase prin unele mănăstiri de acolo, 
[ 79] a venit la el şi a cerut să fie primit de el în ascultare. 
El însă nici nea vrut să audă de faptul de a se face întâi
stătătorul altuia, căci el însuşi dorea să se încredinţeze pe 
sine unui întâi-stătător iar nu să fie el însuşi întâi-stătător. 

• Cf. Psalmi 83, 6. 
'
0 Viaţa lui GRIGORIE, 1817, f. 4V-5. 

" Viaţa lui ISAAC, f. 101v (p. 500-501). 
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Drept aceea după ducerea stareţului Vasilie, trecând vreo trei 
]uui au venit de la Valahia în Sfântul Munte un monah tânăr 
cu numele Visarion. Acesta încongiurând pre la oarecari pă
rinţi de acolo, îşi căuta lui şi povăţuitoriu şi nu au aflat. Deci 
au venit şi la părintele nostru şi I-au rugat pre el cu lacrămi ca 
să-i spuie lui cuvânt spre mântuirea sufletului (ca unul ce ştia 
bine limba moldovenească) şi ce felin de povăţuitoriu se cuvine 
a afla, căruia şi-ar fi încredinţat sufletul său. Iar fericitul sus
pinând din inimă au lăcrămat şi tăcând puţin, rugându-să în 
mintea sa, i-au zis lui: "Frate, pentru întristăcios lucru mă si
leşti a-ţi grăi, ca să înnoiesc durerea întru inima mea. Pentru 
că şi eu cu multă întrăstăciune şi cu multă sărguinţă aşijderea 
am căutat povăţuitoriu şi nu am aflat, şi multe scârbe am răb
dat cu ajutorul lui Dumnezeu. Şi acum încă le port pe acelea. 
Drept aceea mă întristezu şi pentru tine, că te văzu că de 
întristarea cea peste măsură eşti cuprins, şi mă temu ca să nu 
cazi în deznădejduire. Ce îţi voi grăi puţin dupre puterea nepu
tincioaselor mele înţelegeri. Mântuirea sufletului de care mă 
întrebi într-un alt felin mai cu lesnire a fi nu se poate, fără 
numai prin povăţuitoriu adevărat şi duhovnicesc carele şi 
însuşi să fie nevoindu-se a face toate poruncile lui Dumnezeu 
dupre cuvântul Domnului ce zice că "cel ce va face şi va învăţa, 
acela mare se va chema""· Că cum va putea pre altul a povăţui 
la calea mântuirii, pre care el însuşi nu a îmblat13? Că să cuvine 
el mai întâiu însuşi împotriva tuturor patimilor sufleteşti şi 
trupeşti până la sânge a sta şi cu ajutoriu lui Hristos pre poftă 
şi pre mânie a le birui şi cuvântarea de neînţelepţie şi mândrie 
prin smerita cugetare şi rugăciune a le vindeca. După aceia 
iubirea de dulceţi, iubirea de slavă şi iubirea de argint, cum
plitele acestea a toatei lumii năpârci, şi toate celelalte patemi 
rele a le supune sufletului. Şi după acestea cu darul lui Hristos 
a străluci unul ca acela cu darurile Duhului dupre cea zisă de la 
Domnul: ,,Aşa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, 
pentru ca să vază lucrurile voastre cele bune"'•. Şi celelalte. La 
unul ca acesta, zic, povăţuitoriu şi cel ce se învaţă de la dânsul 
prin înseşi lucrurile poate a se învăţa fără de înşelare toate 
poruncile lui Hristos şi toate faptele cele bune, pre care toate 

12 Matei 5, 14. 
13 "Teofilact." 
,. Matei 5, 16. 
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acestea văzându-le şi auzindu-le cel ce se învaţă de la el şi prin 
credinţă şi dragoste urmându-i lui, poate cu ajutoriullui Dum
nezeu şi prin a lui povăţuire înainte a spori şi mântuire a afla. 
Acest felin s-ar fi căzut noaă, frate, de a afla, povăţuitoriu. Şi 
vaiu vremi noastre aceste de acum, pre care primejdie purtă
torii-de-Dumnezeu părinţii noştri prin duhul mai înainte vă
zându:o, din multă jale ca fiilor săi, spre a noastră întărire 
întru sfintele sale scripturi toate ni I-au arătat noauă. Că zice 
dumnezeescnl Simeon Noul Bogoslov: "Rari cu adevărat sunt 
carii bine ştiu a paşte şi a tămădui sufletele cele cuvântătoare"JS. 
Că postiri şi privegheri şi chipul bunei cucernicii mulţi poate 
loruşi prefăcându-şi sau şi cu fapta câştigându~şi, şi de a grăi 
din pântece multe şi cu cuvinte a învăţa, cu !esnire pot prea 
mulţi. Dar cei ce prin smerita cugetare şi prin plânsul cel de-a 
pururea şi lacrămi a-şi tăia patimile şi de cele mai mari fapte 
bune nejăfuiri a-şi câştiga, foarte puţini se află. Şi spre mai 
întărirea cuvântului său Sfântul Simeon aduce pe cei mai de 
demult din Sfinţii Părinţi şi grăieşte aşa: "Zic dumnezeeştii 
noştri părinţi, că vrând cineva patimile a-şi tăia, prin plâns le 
taie pre iale. Şi vrând fapte bune a-şi câştiga, prin plâns le câş
tigă pre iale. Arătat dar este că monallul cel ce nu în toate zilele 
plânge, nici patimile poate a şi le tăia, nici fapte bune a isprăvi, 
aşijderea că nici darurilor părtaş cândva poate a fi"''· Drept 
aceia şi cel mai cu apropiere de noi purtătoriu de Dumnezeu 
Nil al Sorskii, lumina Rossiei, toate acestea cu multă luare
aminte întru dumnezeeştile scripturi seama luând, şi ticăloşia 
vremurilor acestora, şi a oamenilor acestor de acum negrijire 
văzând întru a sa carte la întâia cuvântare sfătuiaşte pre râvni
tori aşa grăind: "Să cuvine cu prea multă osteneală a căuta po
văţuitoriu noao, zice, sfinţii părinţi din dumnezeeştile scripturi 
şi din învăţăturile de-Dumnezeu-purtătorilor părinţi, a ne în
văţa, ascultând pe însuşi Domnul grăind: <<Cercaţi scripturile şi 
întru dânsele veţi afla viaţa veşnică>>''· De aicea dar acum frate 
ne iaste noaă cea de pe urmă nevoie, ca întru dumnezeeştile şi 
părinteştile scripturi cu multă întristare şi cu multe lacrămi zioa 
şi noaptea a ne învăţa şi cu cei de-un gând părinţi bătrâni şi 
răvnitori a ne sfătui şi a ne povăţui la poruncile lui Dumnezeu 

15 "Partea II, Cuvânt 23." 
16 "Partea II, Cuvânt 32." 
''Ioan 5, 39· 
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şi Ia lucrarea sfinţilor părinţilor noştri. Şi aşa cu mila lui Hris
tos şi cu a noastră nevoinţă putem mântuire a afla." Atuncea 
acel monah Visarion cugeta Intru sine şi zicând: "Ce altă mai 
cauţi? Şi căzând la picioarele lui, ruga cu lacrămi pe fericitul 
ca să-I priimească pre el subt a sa ascultare"''· 

Acest frate însă 1-a rugat cu şi mai multă osârdie şi cu 
lacrimi să-I primească şi fericitul, văzând atâta smerenie şi 
lacrimi din partea lui, s-a înduioşat şi s-a învoit să-I pri
mească însă nu ca pe un ucenic, ci ca pe un tovarăş. Atunci 
Dumnezeu le-a dăruit o mai mare înţelegere a Scripturilor, 
dându-le amândurora să descopere fiecare celuilalt voia Sa, 
să se nevoiască în lucrarea poruncilor Lui şi la tot lucrul 
bun, să-şi taie voia proprie unul înaintea celuilalt, să asculte 
şi să se supună unul altuia, să aibă un suflet şi o inimă, 
[79v] şi săaibă totul de obşte în ce priveşte susţinerea 
vieţii lor. 

Şi astfel au început să vieţuiască într-un suflet urmând 
"calea împărătească"•9. Iar numele fratelui era Visarion. Şi 
fericitul se bucura că prin harul lui Dumnezeu găsise mult 
dorita odihnă şi mângâiere a sufletului său în ascultare prin 
tăierea de către el şi de către tovarăşul său a voinţei lor unul 
în faţa celuilalt; iar în locul unui părinte şi a unui povăţu
itor aveau învăţătura Sfinţilor Părinţi. Şi trăiau în iubire 
dumnezeiască. Dar nu s-au desfătat în acest fel de vieţuire 
pentru multă vreme fără numai patru ani şi puţin ceva mai 
mult20 căci şi alţi fraţi care lăsaseră lumea pentru călugărie, 
văzând viaţa pe care o duceau şi care îi atrăgea cu tărie, 
râvneau cu mare râvnă să li se alăture într-o asemenea 
vieţuire [So]; şi ei au început să-I supere foarte pe fericitul 

'' lbid., f. 102-103V (p. 501-503) şi Viaţa lui PLATON, 1836, 
f. 20V-22V. 

19 Termen ascetic ortodox desemnând un mod de vieţuire semi
anahoretică specific schiturilor mici lmpletind ascultarea faţă de un 
întâi-stătător cu dedicarea rugăciunii şi contemplaţiei în singurătate. 
sau în termenii Vieţii lui GRIGORIE: "Calea cea de mijloc care iaste a 
vieţii în doi sau trei, fiind unul dintre dânşii mai mare, precare să-1 
asculte ceilalţi" (f. 5v). 

•o Cf. Viaţa lui ISAAC, f. 104 (p. 503) şi PLATON, 1836, f. 23. 
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cu mari rugăminţi, ca să-i primească în vieţuire şi ucenicie 
la el. Multă vreme fericitul a refuzat temându-se şi tremu
rând să-i primească în ucenicie, ocărându-se pe sine însuşi 
şi spunându-le: "Acest lucru este al celor desăvârşiţi şi 
nepătimaşi, eu însă sunt neputincios şi pătimaş." Şi multă 
vreme nu i-a primit, mai târziu însă, fie din pricina supă
rărilor pe care i le făceau, fie pentru că s-a lăsat biruit de 
rugăminţile cu multe lacrimi a fratelui celui iubitor de fraţi 
care vieţuia împreună cu el, a început, deşi nu voia, să-i 
primească unul după unul să vieţuiască împreună cu el, 
descoperind fiecăruia dintre ei puterea sfintei ascultări prin 
Sfânta Scriptură şi învăţăturile [Sov] Sfinţilor Părinţi. Şi 
văzând că ei aveau negrăită credinţă şi iubire pentru Sfin
tele Scripturi şi pentru el, şi pace şi un singur gând între ei, 
şi că i se predau cu toată inima în fericita ascultare a sufle
tului şi a trupului, se bucura foarte în sufletul său pentru ei 
şi slăvea pe Dumnezeu. Şi în ce priveşte hrănirea lor du
hovnicească şi trupească se lăsa pe seama negrăitei purtări 
de grijă a lui Dumnezeu, primindu-i unul după altul. 

După aceia au venit şi alţii, iarăşi rumâni, pre carii i-au priimit 
Cuviosul pentru mijlocirile celui dintâiu şi rugăciunile lor. Şi 
aşa s-au făcut numărul până Ia opt, toţi de aicea din Vlaho
bogdania. Pentru aceia şi pravila o cetia moldoveneşte. Şi Cu
viosul, fiindcă deprinsese limba moldovenească mai dinainte, 
de-a pururea le tălmăcea cuvântul lui Dumnezeu din cărţile 
slaveneşti pre înţelesul limbii aceşteia. De unde se aprindea ei 
spre râvnă şi dragoste către viaţa cea cu plăcere dumnezeiască, 
Intru toate ascultând şi nimic fără de ştirea Cuviosului făcând, 
nici ceva al său deosebit având. Pentru aceia nici lacat cândva 
Ia ceva se punea Că nici era de cine întru ceva să se teamă. 
Pentru că a tuturor - precum scrie sfinţitul Luca pentru bise
rica cea din Ierusalim Ia Inceputul propoveduirii - inima şi 
sufletul era unul". Iar cel unul nu să poate el de sine să se 
teamă cândva. 

întru aceea vreme au venit şi un frate, anume Macarie, 
carele ştia şi elineşte încă din Bucureşti, pentru că învăţase la 

"Cf. Faptele Apostolilor 3, 32. 
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şcoala cea de acolo. Şi fiindcă cnviosnl deprinsese acum limba 
grecească cea proastă, de multe ori alătura Octoihul cel slave
nesc cu cel grecesc şi cât putea a pricepe vedea multă deosebire 
între Octoihe. Pentru aceasta an socotit să înveţe ceva limba 
elinească de la acel frate ca ceea ce iaste izvorul din care au iz
vorât toate cărţile bisericeşti. Şi aşa, apucându-să; au deprins 
Cuviosul şi limba elinească cu lesnire, fiindcă ştia pe cea lati
nească încă din şcoală şi-au început aşa a tălmăci, întâiu prin 
povăţuirea acelui frate, după aceia şi singur. Întru acest chip 
an învăţat Cuviosul şi limba elinească din care mai mult şi sin
gur se folosiia şi pre fraţi îi folosiia. Pentru ce de aicea nu numai 
din cărţile slaveneşti, ci şi din cele eliiieşti le tăhnăciia cuvântul 
lui Dumnezeu, pre care îl avea povăţnitoriu drept şi neabătut 
la calea mântuirii şi Sfiinţii Sale, şi fraţilor celor împreună cu 
Sfiinţia Sa. Pentru că nu iaste cu putinţă, zice Ioan Hrisosto
mul, a se mântui cineva fără de citirea dumnezeeştilor cărţi". 

[4. Mutarea Ia chilia Sfântul Constantin] 

A fost nevoie atunci să cumpere o altă "colibă" aflată pe 
o înălţime, la o azvârlitură de piatră de cealaltă aflată mai 
jos. Dar înmulţindu-se numărul fraţilor şi nemaifiind loc 
în cele două colibe au cumpărat "chilia" Sfântului Con
stantin, care avea o biserică şi se afla la depărtare de două 
[81] azvârlituri de piatră. Şi ridicându-să cu totul din Kyparis, 
care este sub manastirea Ivirului, au mers în Sfântul Con
stantin, care este manastirea Pantocrator23, 

Era însă nevoie de un preot, şi fraţii au început să-I su
pere cu mari şi smerite rugăminţi să primească preoţia şi 
duhovnicia; dar fericitul nu dorea în nici un chip aceasta, 
spunând că din această pricină a plecat de la mai sus-zişii 
Sfinţi Părinţi din Ţara Muntenească, ca să nu fie silit de ei 
să primească fără voia lui preoţia. Dar cu cât mai mult feri
citul refuza cu lacrimi, spunând că era nevrednic de o atât 
de mare vrednicie, ceilalţi cădeau din nou la picioarele lui 

22 Viaţa lui GRIGORIE, 1817, f. 5v-6v. 
'3 Cf. Viaţa lui ISAAC, f. 104V (p. 504) şi GRIGORIE, 1817, f. 7V• 
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cu lacrimi, rugându-1 şi implorându-1 să nu dispreţuiască 
rugămintea lor, şi înfăţişându-i multe pricini binecuvântate. 

Adecă zicând că: "Noi mărturisindu-ne la alţi duhovnici şi cele 
ce priimim de Ia sfinţia ta sfătuiri şi porunci cuviincioase vie
ţnirii noastre, ei cu ale lor sfătuiri le răsvrătescu şi foarte ne 
vătămăill cu sufletele noastre. Că mulţi şi din cei duhovniceşti, 
sau cu anii sau cu socoteala sunt tineri. Că zice dumnezeiasca 
scriptură: ,,Amar cetăţii întru care este împăratul tânăr"""· 
Aceste cuvinte Iuându-le sfinţii părinţi, grăiesc aşa: Amar acelor 
fraţi, cărora le iaste povăţnitoriul sau duhovnicul tânăr, iară 
mai vârtos de iaste şi întru duhovniceasca lucrare neiscusit. 
Cunoscut este că nici pentru patimile cele de multe feluri tru
peşti şi sufleteşti ştie ceva. Că cu tot dinadinsul de ar fi fost 
Iucrătoriu al poruncilor lui Hristos nu ar fi fost lipsit dupre a 
sa măsură şi de darurile cele de la Domnul dupre cum pre 
acestea întăreşte şi Sfântul Simeon Noul Bogoslov, zicând•s: 
"Nu iaste cu putinţă ca cineva din tot sufletul dupre cuvântul 
Domnului bătând, şi a nn afla şi a nu să îmbogăţi cu bogăţiia 
darurilor lui"26. 

24 ,$cleziast 10, 16." 

25 "Partea II, Cuvânt 28; Matei 6, 6." 
26 Viaţa lui ISAAC, f. 105 (p. 504) şi PLATON, 1836, f. 24-24v. Cf. 

Viaţa lui GRIGORIE, 1817, f. 6v-7: "Deci aşa povăţuindu-se fraţii de 
cuviosul şi de cuvântollui Dumnezeu, carele iaste hrana sufletului, 
mai mult decât cu hrana cea trupească hrănindu-se, pătimiia o greu
tate şi aceasta nu mică, care era lipsa de preot şi de duhovnic. Drept 
ceia şi totdeauna siliia pre cuviosul să primească hirotonia preoţiei 
şi dregătorii duhovniciei. Iară cuviosul socotind pe de o parte mări
mea lucrulni (că de vreme ce preoţia are rânduială a celor cereşti, 
trebuie şi preotul atâta de curat să fie precum sunt acelea) iară de 
alta, darea de seamă cea înfricoşată (că pentru aceleiaşi păcate alt 
feliu se va judeca cel cu preoţie şi alt feliu cel fără preoţie, măcar deşi 
sânt păcatele aceleaşi, dar muncă primesc mult mai grea când se fac 
de preoţi decât când se fac de cei fără preoţie) acestea zic şi altele ca 
acestea socotind, întâiu să dezbătea in tot chipul cu feliul de cuvinte. 
Dar ma.i pre urmă, de multele lor rugăciuni şi îndemnări fiind silit, 
iară mai vârtos fiindcă luase asupra povăţuirea sufletelor lor (carii 
lângă altele punea înainte şi aceasta: că cele ce Sfiinţia Sa ii sfătuieşte 
alţi duhovnici le răzvrătesc) de nevoie s-au plecat la amândoao." 
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Încă şi cinstiţii duhovnici ai Sfântului Munte [81v] I-au 
îndemnat cu mari rugăminţi să nu refuze, zicând că va fi 
vinovat de neascultare dacă va dispreţui sfatul lor; căci ei 
ştiau că el era vrednic şi în stare să aducă multe suflete la 
Domnul prin povăţuirea sa, să lumineze cu învăţăturile sale 
p~ cei ce şedeau în întunericul necunoştinţei, să înnoiască 
VIaţa de obşte cea îmbătrânită şi să sădească în ea poinul 
vieţii- de-trei-ori-fericita ascultare- care este ca şi sufle
tul vieţii de obşte. Şi sus-zişii cinstiţi duhovnici nu încetau 
în rugăminţile şi sfaturile lor sau învinuindu-1 de neascul
tare şi spunându-i: "Cum poţi să-i înveţi pe fraţi ascultarea 
şi tăierea voii şi judecăţii proprii, când tu însuţi eşti neas
cultător şi dispreţuieşti sfatul atâtor oameni care te roagă? 
Este limpede de aici că îţi iubeşti voia ta proprie [82] şi te 
încrezi în judecata ta mai mult decât în cea a celora ce sunt 
bătrânii tăi atât la ani, cât şi în înţelegere. Nu ştii oare cât 
de rea e neascultarea?" Atunci fericitul părintele nostru, vă
zându-se într-o asemenea strâmtorare fără ieşire din toate 
părţile, măcar că nu voia să asculte, a spus cu lacrimi: "Fie 
voia lui Dumnezeu." Şi a fost dus la preoţie şi la duhovni
cie. Şi atunci a fost mare bucurie nu numai între copiii săi 
duhovniceşti, ci şi între toţi ceilalţi monahi al Sfântului 
Munte care veneau şi înainte la el întru folosul sufletelor 
lor şi cărora le era acum şi părinte duhovnicesc. 

Iară hirotonia i s-au făcut în auul 36 al vârstei sale, de Prea 
Sfinţitul ierarh Grigorie Râşca, carele au zis cătră unul din 
ucenicii cuviosul ni aşa: "Să ştii fiiule, că ferice de omul acesta, 
ferice şi de părinţii care I-au născut, ferice va fi şi de cei ce-I 
vor asculta pre dânsul. Pentru că eu când l-am hirotonisit şi 
mi-am pus mâinile pe capul lui în vremea când se zice «dum
nezeiescul daru» şi celelalte, am simţitu o mireasmă nepoves
tită, şi cum că şi mâinile mele în oareşicarele chipu negrăit 
s-au sfinţit din punerea lor pe capul lui"''· 

''Viaţa lui ISAAC, f. lOSV-106 (p. SOS). 

[5. Întemeierea schitului Proorocul Ilie] 

A vieţuit deci fericitul câţiva ani în "colibe" cu fraţii de 
limba română (valahă), şi ei citeau pravila în limba aceea; 
mutându-se însă în "chilia" Sfântul Constantin şi vieţuind 
acolo pflntru o [82v] vreme, au început să vină şi să se ală
ture obştii şi fraţi de limbă slavonă, şi atunci a început a se 
citi şi cânta în biserică şi în limba slavonă, fiindcă nu aveau 
toate cărţile bisericeşti trebuincioase în limba română. 
Duceau însă o viaţă de nevoi câştigându-şi hrana cea de 
toate zilele din osteneala mâinilor lor. Iar când Domnul a 
înmulţit numărul fraţilor şi nu mai era loc acolo - pentru 
că erau deja doisprezece fraţi, şapte de limbă română şi 
cinci de limbă slavonă - şi alţi fraţi îl supărau pe fericitul 
cu mari rugăminţi ca să fie primiţi, [în 1757] fericitul a făcut 
sfat cu fraţii şi a cumpărat "chilia" goală a Proorocului llie 
care ţinea de aceeaşi mănăstire Pantocrator. Şi punându-şi 
[83] nădejdea în purtarea de grijă a lui Dumnezeu, au în
ceput să zidească totul din temelii: un zid al Bisericii şi 
chilii în jurul zidului, toate zidite din piatră, prin daniile 
unor oameni iubitori de Hristos şi prin nemăsurata trudă a 
fraţilor. Cu ajutorul lui Dumnezeu au zidit o preafrumoasă 
biserică, o trapeză, o brutărie, o bucătărie, un arhondaric, 
şi şaisprezece chilii; şi au adus apă în schit. Fericitul avea 
de gând ca nicidecum să nu primească mai mult de cinci
sprezece fraţi, şi de aceea au zidit numai un număr de cinci
sprezece chilii. "Schitul" Sfântului Prooroc Ilie se afla la 
depărtare de o oră şi jumătate de mers de "chilia" Sfântul 
Constantin. 

Iar în schit locuiau toţi în obşte mulţumind şi slăvind pe 
Dumnezeu, Care în nepătrunse judecăţile Sale şi nesfârşita 
Sa milostivire binecuvântase drumul lor de la "calea îm
părătească" [83v] la "viaţa de obşte". Atunci au împărţit' 
desăvârşit şi pravila bisericească pe cele două limbi: la o 
strană se citea şi se cânta în slavonă, la cealaltă în română28. 

28 Cf. Viaţa lui GRIGORIE,1817, f. 'JV: "Fiindcă acu se făcuse obşte 
de doao limbi, din slaveni adecă şi din moldoveni, au aşezat a să ceti 
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După o atât de nemăsurată trudă şi grijă cheltuită cu zidirea 
schitului, fericitul nădăjduia să se odihnească puţin, dar 
mai mari tulburări au venit asupra lui. Fiindcă mulţi fraţi 
din Sfântul Munte şi din cei care tocmai sosiseră din Rusia 
şi din aceste Ţări [Româneşti], şi care doreau să slujească 
lui Dumnezeu în chipul monahicesc, văzând buna rându
ială a citirilor şi cântărilor din biserică, ascultarea obştească 
şi lucrul de mână în tăcere, evlavia, pacea şi iubirea dintre 
fraţi, smerita supunere şi ascultare cu credinţă faţă de feri
citul staret şi de asemenea mila sa părintească faţă de copii 
săi duhovniceşti, înţeleapta orânduire a lor în slujiri, com
pătimirea sa cu cei ce erau neputincioşi [84] şi dragostea 
sa nefăţarnică faţă de toţi - văzând deci ei toate acestea, 
doreau să se alăture unei asemenea vieţuiri; Prin marile lor 
rugăminţi şi cereri cu lacrimi I-au convins, deşi fără voie, 
să-i primească unul câte unul. Iar fericitul, lăsându-se în ce 
priveşte hrănirea lor duhovnicească şi trupească pe seama 
purtării de grijă a lui Dumnezeu, îi primea; şi văzând că i se 
predau trup şi suflet din toată inima în fericita ascultare, 
se bucura. Nu numai că nu se temea de osteneală, dar era 
gata să-şi pună şi sufletul său pentru fraţi29. Întrucât nu 
aveau chilii, fraţii au zidit prin truda proprie chilii sub schit, 
alipindu-le de ziduri cum fac rândunele cu cuiburile lor. Şi 
astfel în puţin timp numărul fraţilor s-a înmulţit foarte. 

Toţi, şi fericitul împreună cu ei, trudeau în lucrul de 
mână, [84v] făcând linguri pe care le vindeau şi astfel se 
hrăneau şi se întreţineau pe ei înşişi şi primeau şi odih
neau şi pe străini. Trudind în lucrul de mână, fericitul pă
rintele nostru lucra de două ori mai mult decât fraţii, iar 
noaptea copia cărţi. Toată viaţa sa a privegheat toată 
noaptea, neputând să doarmă mai mult de trei ore. Aşa cum 
am auzit-o din gura lui, el ceruse aceasta de la Domnul însă 

şi pravila bisericii In amândoao limbile, iconomisind ca şi cu aceasta 
să lege pe fraţi intru dragoste şi să nu cârtească unii asupra altora că 
se trec cu vederea. care aşezare să păzăşte şi până acum neclintită in 
sobor." 

29 Cf. Ioan 10, 15. 

în tinereţea sa. Faima sa a ieşit în tot Sfântul Munte, şi toţi 
îl aveau pe Paisie în cinste şi dragoste, minunându-se de 
multele sale daruri dumnezeieşti. Alţii veneau la el pentru 
folosul sufletelor lor, mai cu seamă pentru spovedanie, şi 
întotdeauna erau atât de mulţi străini, [85] încât nu mai era 
vreme pentru proprii săi fraţi să-i vestească gândurile lor, 
şi unii dintre ei se supărau. Era duhovnicul multora, chiar 
şi al Prea Sfinţitului Patriarh Serafim3°, care trăia pe atunci 
în Mănăstirea Pantocrator. El venea adeseori în schit să-I 
viziteze pe fericitul şi îl asculta cu desfătare. Iar el [ferici
tul] era o pildă de viaţă virtuoasă tuturor celor din Sfântul 
Munte, şi un înnoitor al vieţii monahale de obşte care îm
bătrânise, un povăţuitor şi învăţător al dumnezeieştii as
cultări, o călăuză adevărată spre mântuire pentru cei aflaţi 
în ascultare de el, şi o nouă minune. 

[6. Un potrivnic al rugăciunii isihaste] 

Diavolul însă se chinuia văzând că fusese înfrânt de feri
citul şi că multe suflete erau smulse din gura lui şi veneau 
[8sv] la Dumnezeu prin învăţătura sa; acest lucru era cu 
anevoie de îndurat pentru cel rău. Întrucât însă de fericitul 
nu se putea apropia, acesta fiind ocrotit de harul lui Dum
nezeu, el a găsit un schimonah moldovean, un anume Ata
nasie3', pe care 1-a mişcat spre pizmă; şi prin el a început 
să-şi ţeasă vicleniile în urechile multora, numindu-1 pe 
fericitul nu numai "mincinos" şi "înşelător", ci şi "eretic"; 
şi hulind încă şi sfânta rugăciune a minţii. Fericitul însă 
privea aceasta cu îndelungă răbdare şi aştepta ca lucrul să 
crească. Iar roada răului a înflorit. Căci n-a fost îndeajuns 
acelui moldovean uşuratic la minte Atanasie să-I eleve-

3o Este vorba de SerafimI, patriarh ecumenic Intre 1733-1734, 
depus şi retras până la sfârşitul vieţii la Athos. 

3' Cf. Viaţa lui ISAAC, f. I07V (p. 506) şi PLATON, 1836, f. 26v: "Era 
in Sfântul Munte oareşicarele stareţ, cu anii mai bătrân decât părin
tele nostru, vieţuind în schitul Kavsokaliv cu ai săi ucenici, cu numele 
Athanasie, moldovan." 
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tească pe fericitul, dar ca unul ce se uimea de faima cea 
trecătoare, s-a aprins de pizmă încă şi mai mare împotriva 
lui, pentru că nu ştia că slava [86] fuge de Ia cel care o caută, 
în timp ce stă Ia picioarele celora ce o ocolesc, şi că ea este 
vestitoarea nevoinţelor şi virtuţilor32, Aprinzându-se şi ne
mairăbdând, a trimis fericitului o scrisoare în chip de prie
tenească povăţuire 1!1 început; dar urmată de multă vărsă
tură: hulă ocărâtoare şi alte felurite lucruri nedrepte ale 
înţelepciunii lui, toate potrivnice Sfintei Biserici şi credinţei 
ortodoxe. Dar a fost prins de însăşi lucrurile în care dorea 
să vâneze pe fericitul: a săpat o groapă şi-a căzut în ea, iar 
boala sa s-a întors asupra capului său33, 

Când fericitul a primit scrisoarea de la prefăcutul său 
prieten, a citit-o înaintea fraţilor şi Ia început s-a bucurat, 
dar când a ajuns la mijloc, a început să plângăc cu amar 
pentru pieirea aceluia şi a tăcut. Uitându-se apoi peste ea 
toată, s-a dus Ia duhovnicul său şi i-a citit scrisoarea. 
Atunci el şi duhovnicul său s-au dus la alţi duhovnici. Şi 
aceştia uitându-se peste toate au hotărât că fericitul era 
neprihănit de toate învinuirile. S-au supărat însă fiindcă 
acela se lăudase că va izgoni pe fericitul din Sfântul Munte. 
Şi au poruncit fericitului să-i răspundă în scris vădind [de
mascând] rătăcirea lui, şi dacă nu s-ar pocăi şi n-ar cere 
iertare pentru rătăcirea lui, atunci să fie vădit [demascat] 
în sobor. Fericitul a făcut aşa cum i-au poruncit duhovnicii 
vădind în şaisprezece capitole neştiinţa şi înţelepciunea 
aceluia potrivnică Sfintei Biserici, înfăţişând rătăcirea lui şi 
răsturnând hula şi clevetirile sale, şi i-a trimis-o34, Acesta 

32 Mitrofan parafrazează aici un pasaj din Cuvântul 57 al Sfântului 
Isaac Sirul tradus în slavouă de Cuviosul Paisie (traducere publicată 
la Neamţ în 1816). 

33 Cf. Psalmi 7, 15-16. 
34 Textul scrisorii către Atanasie - prima scriere cunoscută a 

cuviosului Paisie - a fost publicată de ANTIM ANGHELESCU: Scrisorile 
unor monahi. Scrisoarea stareţului Atanasie către stareţu.l Paisie. 
Răspunsul stareţului Paisie către stareţul Atanasie, Buzău, 1947, şi 
de Valeutiua Pelin: SFÂNTUL PAISIE DE LA NEAMŢ, Cuvinte şi scrisori 
duhovniceşti, Ed. "Tipografiei Centrale", Chişinău, 1999, p. 31-83. 
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însă [87] citind-o şi-a cunoscut greşeala şi s-a osândit pe 
sine însuşi pocăindu-se, şi a venit să ceară iertare. Iertându-1 
şi învăţându-1, fericitul l-a slobozit în pace. 

Mai era un părinte acolo aproape petrecând la linişte şi acesta 
de multă vreme foarte tare se supăra de duhul hulei. Şi este 
acest dull prea cumplit. Se năpădeşte asupra omului cu gân
duri pângărite şi hulitoare asupra lui Dumnezeu, asupra Sfintei 
Treimi, asupra Preasfintei de Dumnezeu Născătoarei şi pururea 
Fecioarei şi Maicii lui Dumnezeu Cuvâutului şi asupra preasfin
telor şi preacuratelor şi de viaţă făcătoarelor Taine şi asupra 
altor lucruri sfinte şi dumnezeeşti, când vine cineva în oareşi
care cunoştinţă a dumnezeeştilor scripturi, şi întru oareşicare 
măsură a lucrări faptelor bune, dupre cum zice Sfântul Marca 
Pustnicul. Şi din pricina aceasta atâta slăbise, încât numai 
chipul şi umbră de om era. Pentru că să şi înfrâua foarte, so
cotind cum că din mâncare şi din nelnfrâuare i se întâmplă lui 
aceasta. Şi la nimenea nu îndrăznea să mărturisească acele 
gânduri de ruşine, urâte şi pângărite, pentru că vicleanul acela 
duh, după ce cădea asupra lui cu acele gânduri, apoi pe urmă 
uăpădea şi cu ruşinea, ca să nu să mărturisească la cineva din 
duhovuici, ca să nu să tămăduiască. Şi altu cineva dintre pă
rinţii Sfântului Munte nu-l întreba când îl vedea aşa slabu, de 
ce pătimeşte acea slăbiciune sau ce boale are. Iară preacuviosul 
părintele nostru văzându-1 aşa slabu, ca un iscusit întru unele 
ca acestea, au cunoscut cum că de la duhul hulii este supărat 
şi apropiindu-se cătră dânsnl i-a zis: "Ce ai cinstite părinte de 
eşti aşa slabu?" Iar el au răspuns: "Ceea ce amu, nici tu, nici 
altul nu mă poate vindeca." Preacuviosul au zis: ,.Mă rog, spu
ne-mi mie, şi poate auzind Dumnezeu îţi voi ajuta ceva. Că mi 
se pare că de duhul hulii eşti supărat." El au zis: "Şi de unde 
cunoşti că de dullul hulii sunt eu supărat?" Preacuviosul au zis: 
"Din faţă şi din slăbiciunea trupului şi topire te cunosc cinstite 
părinte, pentru că numai cei supăraţi de acest duh spurcat pă
timesc una ca aceasta." El au răspuns: ,,Aşa, de acest duh sunt 
supărat de multă vreme şi mi-am topit trupul cu uemâucare, 
precum vezi, şi nu mă pociu izbăvi." Preacuviosul i-au zis: 
"Dacă mă vei asculta ca să faci ceea ce îţi voi zice eu, te vei 
izbăvi cu darul lui Dumnezeu." El au răspuns: "Cum să nu te 
ascult la o folosire ca aceasta prea folositoare? Numai de va fi 
aşa." Preacuviosul au zis: "Crezu că va fi, cu darul lui Dumne-
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zeu, numai de ·mă vei asculta." El au zis: "Te voi asculta, 
numai mă rogu sfinţiei tale, spune-mi ce să fac ca să mă pociu 
izbăvi de acest duh viclean cerele a prăpădit sufletnl meu şi In 
fundul iadului au sălăşluit?" Preacuviosul i-au zis: "Să Iaşi 
toate păcatele acelea câte le socoteşti că le-ai făcut de când te 
snpără acest duh, asnpra grumazului men. En mă voi pqcăi 
pentru dânsele şi voi da seama pentru iale Inaintea lni Dumlle
zen numai sfinţia ta de acum nu mai priimi gândurile acelea şi 
Intru nimic le socoti căci acestea nu-s din voia ta, ci de Ia dia
volul. Ci ceea ce nu este din voia ta, ci de Ia altul asupra ta · 
adus, păcat străin iaste şi pentru păcat străin nu vei fi osândit. 
Pentru aceasta când va mai năpădi asupră-ţi cu acele hule, 
sfinţia ta li zi: hulele tale diavole să se întoarcă şi să fie asupra 
capului tău, tu eşti ziditoriul şi aflătoriul a toată răutatea şi al 
acestora. Deci asnpra capului tău să fie, şi păcatul şi osânda cea 
pentru unele ca acestea care arunci tu asupra mea nevoind eu. 
Căci eu vroiesc şi din inimă poftescn să mă lnchinu şi să prea
slăvesc pe Domnul şi Dumnezeul meu ca pre nn ziditorin şi 
făcătoriu şi chivernisitorin şi hrănitorin al meu, iară nu să-I 
hulesc şi de rău să-I grăiesc. Acestea le fă şi le zi duhnlui celui 
rău şi viclean când va năpădi asnpra sfinţiei tale şi nădăjdu
iesc că cu ajutoriul lui Dumnezeu te vei izbăvi. Deci au ascultat 
părintele acela şi au făcut aşa. Şi cu darul lui Dumnezeu prin 
rugăciunile preacuviosului s-au izbăvit de acel duh rău al hulii 
şi nu a mai supărat de atuncea Inainte. Pre carele lucru 
cunoscându-1 acel părinte s-au dus şi cu lăcrămi au mulţămit 
preacuviosului. Apoi foarte bine nevoindu-se Intru poruncile 
lui Dumnezeu şi Intru viaţa pustnicească şi mutându-se cătră 
Domnul când I-au dezgropat I-au aflat moaşte (precum scrie 
părintele Isaac Dascălul)"35. · 

[7. Soborul paisian se stabileşte Ia Dragomirna] 

Petrecând în schitul acela, numărul fraţilor a continuat 
să se înmulţească şi cinstiţii monahi [din Soboru]36] Sfân-

35 Viaţa lui ISAAC, f. 108-109 (p. 506-508). 
36 Consiliul reprezentanţilor celor 20 de mănăstiri mari ("împără

teşti") de Ia Athos, organul suprem de conducere al republicii mana-
hale a Sfântului Munte până astăzi. · 
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tului Munte I-au sfătuit pe fericitul să ocupe Mănăstirea 
Simonospetra. Aceasta avea datorii şi erau puţini fraţi în 
ea. Fericitul a înaintat o cerere Soborului şi în scurt timp 
acesta a primit soluţionarea ei [pozitivă] cu o binecuvântare. 
Şi fericitul s-a mutat în mănăstire cu jumătate din fraţi 
Iăsându-i pe ceilalţi în schit. După puţin timp însă creditorii 
au auzit că un sobor de monahi s-a adunat acolo şi au venit 
să ceară suma de bani datorată lor şi, deşi nu era vinovat, 
fericitul [87V] a plătit şapte sute de lei, dar temându-se de 
alţi creditori, a lăsat mănăstirea întorcându-se la schit37. 
Rămânând însă în schit şi văzând strâmtorarea fraţilor 

şi locul anevoios, judecând că un atât de mare sobor ca al 
său nu va putea să se întărească în Sfântul Munte într-un 
loc atât de anevoios şi de aspru, temându-se apoi de stă
pânirile agarene [musulmane], ca ele să nu pună asupra 
sărmanei sale obşti dări asemănătoare celora ale celorlalte 
mănăstiri din Sfântul Munte38 - căci fericitul auzise de la 

37 Cf. Viaţa lui GRIGORIE, 1817, f. 8-8v: "întru puţină vreme s-au 
adunat şi s-au făcut numărul părinţilor ca Ia patruzeci, de unde au 
urmat nu numai strâmtoare de chilii iarăşi, ci şi greutate de cele de 
nevoie. Că mai Inainte puţin fiind, din lucrul mâinilor şi din cele de 
nevoie ale vieţii îşi iconomisia şi cărţi îşi cumpăra. Iară acum, 
înmulţindu-se, nici cele de nevoie nu le putea cuprinde ... Deci cu 
bunăvoinţa a Prea Sfinţiţilor Patriarhi Chiril şi Serafim, carii atuncea 
să afla in Sfântul Munte, şi cu sfatul de obşte al sfinţitului dullovni
cescului sobor, Ii s~au dat Sfânta Monastire cea împărătească ce să 
numeşte Simonopetru, ca să fie pentru cei ce ar fi mers din locurile 
acestea şi din ţara rusească. Dar fiindcă această monastire era împo
vărată cu oarecare datorie la turci, după ce s-au mutat într-însa, 
trecând ca la trei luni; s-au înştiinţat că vor să vie împrumutăto
rii şi temându-să de dânşii s-au ridicat şi s-au intors iarăşi Inapoi Ia 
schitul lor." 

38 În 1660, de exemplu, taxele percepute de turci pe toate mănăs
tirile athouite se ridicau Ia 700.000 de aspri. În anul următor, soborul 
a hotărât ca fiecare mănăstire să se descurce singură, fără ajutorul 
celorlalte. În secolele XVII-XVIII, ele au fost nevoite să se împru
mute adeseori de Ia evreii din Tesalonic sau să vândă odoare bisericeşti 
pentru a putea plăti impovărătoarele taxe (FEATHERSTONE, p. 106, 
nota 119). 
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mulţi că aceasta se va întâmpla şi se temea ca din aceste 
pricini să nu se ajungă la surparea ultimă a vieţii obştii 
sale - a făcut sfat şi-a început pregătirile. [88] Când au 
văzut aceasta, Prea Sfinţitul Patriarh Serafim şi ceilalţi 
cinstiţi monahi ai Sfântului Munte s-au întristat foarte 
pentru plecarea fericitului şi I-au îndemnat şi rugat să nu-i 
părăsească, dar n-au reuşit în nici un chip. 

Fericitul adunându-şi întreg soborul a plecat şi a venit 
în această ţară ortodoxă a Moldovei. Căci în purtarea Sa de 
grijă Dumnezeu 1-a luat pe robul Său, fericitul părintele 
nostru, la Sfântul Munte al Athosului să-i arate acolo ade
vărata cale a vieţii monahiceşti ca să devină o pildă de vir
tute pentru toţi şi început al vieţii de obşte, iar apoi să se 
întoarcă aici ca să întărească şi să lumineze şi înveţe pe 
mulţi într-o viaţă de virtute prin cuvintele şi faptele sale. 

Şi văzând Cuviosul greotatea ce pătimea fraţii, precum s-au zis, 
au socotit să iasă întru aceste blagocestive locuri, nădăjduind că 
aicea vor dobândi lesnire şi uşurare spre Intemeierea vieţii lor 
cei de obşte. Şi aşa tocmind doao corăbii au intrat într-însele. 
Însă întru-una Cuviosul cu slavenii, iar Intru alta numitul 
Visarion cu rnmânii39. Şi înotând cu vânt bun an venit la 
Constantinupoli şi de acolo Ia Galaţi. 

Iară eşind la uscat an tras la schitul ce se numeşte Vărză
răşti, carele iaste aproape de Focşani şi acolo an lăsat Soborul 
părinţilor. Iară singur cu doi părinţi a mers Ia Bucureşti către 
Preasfinţitul Mitropolit ce era atunci kir Grigorie•0 , îndemnat 

39 ,,Această simbolică îmbarcare pe două corăbii distincte dove
deşte că oricât ar fi fost de mare uimirea şi dragostea fraţilor între 
dânşii, se constituise încă de la Athos două comunităţi distincte. 
Dacă fraţii nu aveau nimic al lor, totuşi conştiinţa de neam şi limbă 
o aveau aparte. Mai târziu, cele două corăbii duhovniceşti - pai
sianismul rusesc şi cel românesc - î:şi vor ridica ancora spre zări 
diferite, pentru traiectorii diferite. Dar mereu parcă ne vin în gând 
cele două corăbii, pentru care graiurile şi neamurile contaseră în 
cele din urmă mai mult decât frăţietatea creştină!" (D. ZAMFIRESCU, 
Paisianismul, un moment românesc În istoria spiri.tualităţii euro
pene, Ed. Roza Vânturilor, 1996, p. 136, nota 14). 

4° Este vorba de mitropolitul Unglovlahiei Grigorie II al Mirelor 
(1760-1770). Cei doi părinţi par să fi fost românii V!sarion şi, în mod 
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fiind de unii din părinţi ce era din partea locului aceluia. Dar 
nedobândindu-şi cererea după cum poftea şi cum unui Sobor 
ca acestuia se cuvenea, s-au întors înapoi şi au venit la Iaşi către 
Preasfinţitul kir Gavriil•' căruia îi era ştiut In auz încă de când 
fusese Preasfinţiia Sa Mitropolit Ia Tesalonic. Şi priimindu-1 
cu bucurie îndată cu bunăvoinţa Preasfinţiiei Sale şi cu sfatul 
de obşte al dumnealor blagorodnicilor boiari şi cu împăcarea 
şi întărirea bine-credinciosului Domn ce era atunci Grigorie 
Calimalt42, nepotul Preasfinţiiei Sale, i-au dat Sfânta Monastire 
a Pogorârii Sfântului Duh ce se numeşte Dragomirna sisti
sindu-se [recomandându-se] şi cu preasfinţite scrisori cătră 
iubitoriul de Dumnezeu episcopul Rădăuţului, ca să aşaze 
într-însa cu cinstea cea cuviincioasă. Şi aşa rădicând pe părinţi 
de la schitul Vărzăreşti, carii era peste tot ca la 64, au Intrat în 
Sfânta Monastire şi s-au aşezat într-însa la anul1763 în luna 
lui septembrie43. 

El a venit aici şi a fost primit de prea evlaviosul voievod 
[88v] şi de preasfinţitul mitropolit care i-au dat mănăstirea 
Dragomirna împreună cu toate averile ei, măcar că ea era 
săracă în avuţii mişcătoare din pricina multor năvăliri şi 
surpări ale barbarilor. În ea au găsit doar puţine cărţi şi 
numai cinci chilii; trapeza era fără acoperiş; erau numai 
şase boi; dar cu toate acestea era largă şi liniştită şi destul 
de potrivită pentru sobor şi întărirea regulii vieţii de obşte. 
Mănăstirea era departe de orice aşezare lumească, încon
jurată de un codru mare şi frumos; avea multe grădini în 
care creşteau tot felul de legume, erau de asemenea şi pâ
raie iute-curgătoare; în faţa porţii era şi o moară precum şi 
nutreţ din belşug pentru animalele de povară ţinute de mă-

sigur, Gheorghe transilvăneanul (ulterior cernicanul). Pentru ultimul, 
a se vedea "Viaţa" sa publicată de D. FuRTUNA, Ucenicii stareţului 
Paisie in mânăstirile Cernico şi Căldăruşani, Bucureşti, 1927, p. 115. 

4' Este vorba de mitropolitul Moldovei Gavriil Callimachi (1760-
1786) aşezat mitropolit de către fratele său, domnul fanariot Ioan 
Teodor Callimachi (1758-1761). 

4' Grigorie Callimachi, fiul lui Ioan Teodor, domnul Moldovei între 
1761-1764,1767-1769. 

43 Viaţa lui GRIGORIE, 1817, f. 8v-9. 
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năstire, iar la depărtare de şase ore de mers în şes, mănăs
tirea avea [89] moşie fâneţe alese, unde păşteau animalele şi 
unde erau de asemenea ogoare cu grâu de sămânţă şi stupi. 

Fericitul s-a aşezat aici împreună cu tot soborul, mul
ţumind şi slăvind pe Dumnezeu cu lacrimi pentru că prin 
judecăţile Sale cele nepătrunse şi nesfârşita Sa milostivire 
pentru rugăciunile slujitorului său, fericitul părintele nostru, 
toate se rânduiseră cum nici nu-şi putuseră închipui cu 
minţile lor. Apoi Preamilostivul Dumnezeu a înclinat pe toţi 
spre iubire şi milostivire faţă de străini, iar preaevlaviosul 
voievod s-a aflat a fi primul ctitor, zidind din temelii două 
rânduri de chilii, iar separat una pentru fericitul stareţ ca 
şi un arhondaric; şi a scutit pe fraţi de toate dările, întă
rind printr-1;1n hrisov ca mănăstirea să fie liberă de orice 
biruri. [89v] Boieri iubitori de Hristos au dăruit animale 
de povară, alţii vite, oi şi vii, alţii au dat haine şi încălţă
minte, iar alţii grâu şi vin. Alţi evlavioşi creştini au dat şi ei 
ceea ce puteau, fiecare după voia lui, căci nimeni nu i-a 
supărat sau a cerut de la ei vreo danie: ei înşişi au dăruit 
aceste lucruri cu bucurie şi veselindu-se mulţumeau lui 
Dumnezeu pentru a fi adus pe slujitorul Său cu fraţii lui în 
evlavioasa lor ţară şi îl cinsteau pe el şi pe fraţi ca pe nişte 
îngeri şi păzitori ai ţării lor prin rugăciunile lor. 

Apoi după puţină vreme au venit acolo spre cercetarea ferici
tului şi a fraţilor din Valahia, de Ia schitul Poienii Mărului, pă
rintele Alexie Ieroschimonahul, carele îi era priaten fericitului 
încă din Kiev de Ia scoală. Aşijderea ucenic stareţului Vasilie 
celui mai sus pomenit, carele în Sfântul Munte au tuns pre pă
rintele nostru in mantie. Şi au petrecut in mănăstirea Drago
mirnii toată iarna ţinut fiind de dragostea părintelui. Că ade
seori se îndulciia întru cuvintele cele duhovniceşti. Şi au dorit 
părintele nostru ca să-I imbrace in schimă părintele Alexie, ca 
unii ce era ucenici tot a unui stareţ, care s-au şi făcut. Însă 
numele nu i-au schimbat, ci au lăsat să se numească tot Paisie. 
Şi au fost nepovestită bucurie Ia tot soborul. Iară după Iumi
natul praznic al Învierii Domnului, voind a se duce el, I-au 
petrecut părintele nostru şi tot soborul cu mare dragoste şi 

cucernicie. Acest părinte Alexie, după părinţii stareţi Vasilie şi 
Teodosie, au fost şi el stareţ în schitul Poienii Mărului44. 

[8. Viaţa la Dragomirna] 

După ·ce fericitul părintele nostru şi fraţii s-au odihnit 
puţin în mănăstire de osteneala drumului, a început să aşeze 
rânduiala (cinul) [90] vieţii sale de obşte şi să o întărească 
după regula de-Dumnezeu-purtătorilor Părinţilor noştri, şi 
anume din cea a Marelui Vasilie, de unde şi-au luat regulile 
lor şi Teodosie cel Mare şi Teodor Studitul, începătorii vieţii 
de obşte. Nu începuse numai aici aceasta, o astfel de regulă 
fiindcă o începuse şi o păzise deja cu ani în urmă la Sfântul 
Munte, ci aici a pus doar un început nou. Mai întâi a aşezat 
la biserică o rânduială întru toate athonită, rânduind ca la 
strana dreaptă cântarea să se facă în slavonă iar la cea 
stângă în română. A poruncit ca nimeni dintre fraţi să nu 
numească în vreun fel ceva "al meu" sau "al tău", ci să aibă 
de obşte tot ceea ce le va fi dat de Dumnezeu, pentru că aşa 
va fi între ei un singur gând [90v] şi dragoste. Lucrurile de 
neapărată trebuinţă erau date tuturor în comun, ca să poată 
fi păzite ascultarea faţă de stareţ şi întreolaltă, şi tăierea 
voii şi judecăţii proprii, şi supunerea întru toate cu frica lui 
Dumnezeu. 

În mănăstire ascultările de la bucătărie, brutărie şi cele
lalte trebuiau să fie făcute de fraţii înşişi, fără a se folosi la 
săvârşirea lor slujitori sau năimiţi. Feluritele meşteşuguri 
trebuitoare vieţii trebuiau săvârşite de fraţi slujind unii 
altora întru frica lui Dumnezeu ca Domnului Însuşi. Neas
cultarea, împotrivirea în cuvânt şi rânduiala-de-sine [idio
ritmia] în slujirile de obşte, prin care se surpă poruncile 
dumnezeieşti, trebuiau azvârlite afară, iar evlavia, smere
nia, unanimitatea şi dragostea trebuiau să împărăţească în 
sobor: [91] clevetirile, osândirile, pizma, nmrmurul şi ţine-

44 Viaţa lui ISAAC, f.uov-111 (p. 509-510) şi PLATON, 1836, 
f. 28v-29. .,, 
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rea de minte a răului nu puteau avea loc. La ascultările de 
obşte trebuia păzită tăcerea cu rugăciunea pe buze. Ferici
tul însuşi ieşea împreună cu fraţii şi lucra alături de ei la 
câmp şi în celelalte ascultări, dând pildă tuturor şi porun
cind ca nimeni să nu lenevească, fiindcă din trândăvie iasă 
tot răul. În chiliile lor fraţii trebuiau să citească cărţile de
Dumnezeu-purtătorilor Părinţilor noştri şi să ţină rugăciu

nea minţii, lucrând-o cu mintea în inimile lor şi păzind-o 
cu frica lui Dumnezeu, cu meşteşug şi întocmai ca pe răsu
flarea lor, fiindcă ea este adevăratul izvor al iubirii de 
Dumnezeu şi de aproapele şi a toată virtutea. în fiecare 
seară fraţii trebuiau să-şi facă mărturisirea gândurilor fie 
fericitului însuşi, fie [91v] duhovnicilor rânduiţi pentru 
a~easta; iar fraţii trebuiau să stea sub porunca lor, ştiind 
ca aceasta este temelia mântuirii, păcii, liniştii şi iubirii în 
sobor. Acestea şi toate celelalte rânduieli au fost predate în 
sobor de fericitul potrivit cu regula Sfântului şi Marelui 
Vasilie şi a celorlalţi părinţi începători ai vieţii de obşte 
întărind ca ele să fie păzite necălcate•s. Asupra tuturor 
copiilor săi duhovniceşti fericitul părintele nostru revărsa 
mila sa părintească ocrotindu-i în dragoste nefăţarnică ca 
o găină care-şi încălzeşte cuibul, rânduindu-le ascultă~ile 
cu înţelepciune după priceperea fiecăruia; şi arătând com
pătimire faţă de cei neputincioşi, [92] tămădind pe cei ne
putincioşi în bolniţă şi odihnindu-i cu toată odihna, bolind 
împreună cu ei ca şi cum ar fi fost bolnav el însuşi. 

Pentru cei bolnavi şi foarte neputincioşi şi prea îmbătrâniţi în 
bolniţă iubitul frate Onorie porunciia a-i doftori şi cu to~tă 

45 Mitrofan face aici aluzie la faimosul Aşezământ paisian în 18 
puncte aprobat în 1763 de mitropolitul ţării. Un rezumat al său a dat 
S. ~ETVERIKO~ .. (vezi supra, nota-12 la introducere: "Un staret şi au
tobwgrafia lm ), 1943, p. 179-187. Traducerea românească veche a 
fost "edi~~tă ~e arhim. Clement Popescujdiac. Ioan I. Icăjr, Vieţile, 
povaţuzrzle şz testamentele sfinţilor stareţi Gheorghe şi Calinic de la 
Cernzca. Monumentele spiritualităţii cernicane I, Ed. Deisis, Sibiu, 
1999, p. 21-40. O traducere nouă după originalul slavon a dat recent 
V. Pelio, op. cit. supra n. 34, 1999, p. 87-105. 

odihna a-i odihni, ştiind foarte bine iscusinţa acestui meşteşug 
că era acest bărbat şi întru cuvintele cele duhovniceşti şi întru 
nevoile trupeşti foarte milostiv şi mângâietoriu că din sfânta 
şi oserdnica sa ascultare şi smerenie întru înfocată dragoste 
către Dumnezeu şi către aproapele şi întru duhovnicească în
ţeleger,e sporire. Drept aceia, fericitul stareţ pre acest iubit lui 
frate preste bolnavi, ca pre însuşi al său ochi îl avea, oricăruia 
numai acestuia îi era slobod ca pentru cei bolnavi bani din 
chilia stareţului cât însuşi ar fi voit a lua. Pre carele după a sa 
mutare întru al doilea an cu voia lui Dumnezeu către sineşi 
I-au luat întru odihna cea cerească••. 

Când venea vremea secerişului, rânduia la ascultarea se
cerişului grâului în câmpie uneori până la şaptezeci alteori 
până la optzeci de fraţi, fiindcă ei înşişi secerau şi treierau 
cu cai grâu! şi celelalte bucate în fiecare an. Împreună cu ei 
trimitea şi un duhovnic pentru pravila bisericească şi cele
lalte trebuinţe duhovniceşti, având cu el şi dumnezeieştile 
Taine. Adeseori trimitea şi un doftor. Şi însuşi fericitul pă
rintele nostru venea să cerceteze pe copii săi duhovniceşti 
rămânând cu noi trei sau patru zile: binecuvântând oste
nelile noastre, el se mângâia pe sine însuşi şi ne mângâia 
pe noi şi ne fericea pentru că şi noi [92v] prin ostenelile 
noastre imitam pe Sfinţii Părinţi ai Egiptului din vechime, 
care secerau şi ei în fiecare an. Învăţându-ne astfel despre 
ascultare şi osteneală, unanimitate şi dragoste, răbdare şi 
recunoştinţă şi despre mărturisirea gândurilor noastre, ne 
binecuvânta şi pleca bucurându-se şi mulţumind lui Dum
nezeu că ne văzuse pe noi şi ascultarea noastră, rugându-se 
ca Dumnezeu să ne întărească prin harul Său ca să săvârşim 
lucrul şi să ne întoarcem în bună sănătate în mănăstire. 
Iar noi luându-ne rămas-bun şi sărutându-i mâinile şi pi
cioarele, ne întorceam veselindu-ne şi slăvind pe Dumnezeu, 
Care ne învrednicise să vedem îngereasca faţă a părintelui 
nostru şi vărsam lacrimi de bucurie din dragoste pentru el. 
Iar câţi erau bolnavi suferind de osteneală şi de arşiţa [93] 
soarelui se făceau sănătoşi la vederea lui, şi câţi slăbiseră 

46 Viaţa lui ISAAc, f. 112v (p. 511) şi PLATON, 1836, f. 30v-31. 
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de frica de osteneală şi aceşti fraţi îşi uitau frica lor şi, ca 
acel bătrân ce fusese tămăduit de Hristos şi şi-a luat patul 
său şi a umblat şi slăvit pe Dumnezeu, ridicându-se din 
deznădejdea lor ca dintr-un pat îşi luau secerile şi strigau: 
"Sculaţi-vă, fraţilor, să mergem Ia ascultarea noastră!" Toţi 
îşi luau secerile şi le învârteau şi scânteierea secerilor stră
lucea ca armele soldaţilor ieşind la război; şi spuneau unii 
altora: "Să ne întărim fraţilor, ca mângâiaţi de rugăciunile 
sfântului nostru părinte degrab săvârşim şi să ne întoarcem · 
în mănăstire!" Astfel se zoreau unii pe alţii Ia muncă Iu
crând cu hărnicie până Ia sfârşit şi uitând în bucuria lor de 
boală şi de slăbiciune. 

Când eram pe câmp, fericitul nostru stareţ ne odihnea 
acolo cu tot felul de odihne [93v], astfel încât arareori ne 
odihneam în mănăstire chiar şi în zilele de sărbătoare, ci 
rămâneam ca în fiecare zi în locul acela. După ce seceram 
o anumită parte din grâu, atunci acei fraţi ce fuseseră rân
duiţi făceau o arie de treierat şi începeau treieratul. Cură
ţind grâu! nou, măcinam şi coceam pâine proaspătă. Când 
se termina secerişul, zece fraţi rămâneau să facă îmblătirea 
cu caii până la săvârşirea ascultării, lucru care mai dura două 
săptămâni. Atunci toţi ceilalţi plecam şi ne întorceam în 
mănăstire, mulţumind şi slăvind pe Dumnezeu, Care ne dă
duse tărie să ne ducem Ia capăt ascultarea. Drumul ţinea 
şapte ore cu calul şi zece cu carul cu boi. Când şi ceilalţi îşi 
încheiau îmblătirea, toţi fraţii se. adunau în mănăstire. 

[9. Învăţător şi povăţuitor duhovnicesc] 

Iară fericitul, zilele şi nopţile le cheltuia cu fraţii cei din limbă 
moldovenească, Macarie şi Ilarion dascălii, şi cu cei care ştiau 
bine limba cea elino-grecească, ostenindu-se întru tălmăcirea 
părinteştilor şi blagosloviceştilor cărţi pre limba moldovenească 
şi slavenească47. 

47 Viaţa lui ISAAC, f. 112 (p. 511) şi PLATON, 1836, f. 31. 
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Fericitul nostru staret învăţa întotdeauna pe fraţii care 
veneau [94] la el în chilia sa în ce priveşte nevoile lor tru
peşti şi duhovniceşti, descoperindu-le puterea poruncilor 
lui Dumnezeu şi împărtăşindu-Ie înţelegerea sfintei ascul
tări din Sfânta Scriptură şi din învăţăturile Sfinţilor noştri 
Părinţi, povăţuindu-! şi îmboldindu-i spre tot lucrul bun. 
Făcea aceasta mai cu seamă atunci când se adunau în mă
năstire toţi fraţii de la ascultările câmpului şi venea sfântul 
post al Naşterii lui Hristos [15 noiembrie], începând din 
prima săptămână a acestui post şi până în sâmbăta lui Lazăr, 
afară numai dacă nu i se întâmpla vreo boală în timpul 
iernii. În fiecare zi, afură de duminici şi sărbători, fraţii se 
adunau seara în trapeză, se aprindeau sfeşnicele şi fericitul 
nostru părinte se aşeza în locul său obişnuit şi citea o carte 
[94v] a Părinţilor: fie cea a Sfântului Vasile cel Mare despre 
post, fie cea a Sfântului Ioan Scărarul sau a Sfântului 
Dorotei sau a Sfântului Teodor Studitul48• Într-o seară citi
rea se făcea în ruseşte, iar fraţii de limbă română citeau 
pavecerniţa, iar seara următoare citirea se făcea în româ
neşte, iar fraţii de limbă rusă citeau ei pavecerniţa. Dacă 
cineva ştia amândouă limbile lua parte Ia amândouă citirile. 
Fericitul tâlcuia o carte într-o limbă şi altă carte în cealaltă 
limbă, deşi uneori folosea aceeaşi carte pentru amândouă 
limbile. În tâlcuirile sale aducea mărturii din Sfânta Scrip
tură şi din învăţăturile de-Dumnezeu-purtătorilor Părinţilor 
noştri. 

Şi grăia aşa: "Fraţilor, se cuvine noao cu inimă lnfrântă a face 
pocăinţă, dupre cum grăiesc dumnezeeştii părinţi. Că zice Ioan 
al Scării•• ori şi ce felui de mare nevoinţă a noastră de petre
cem, iar inimă dureroasă necâştigând, toate acestea sunt pretă
cute şi deşarte. Şi Grigorie Sinaitul grăiaşte că durerea inimii 
şi smerenia şi osteneala ascultării dupre puterea fieştecăruia cu 
inimă dreaptă ştie pre lucrul adevărat a-1 face. Şi iarăşi acelaşi: 
că toată lucrarea trupească şi duhovnicească, neavând oste-

•• "Sau a Sfântului Simeon Noul Bogoslov", adaugă ISAAC, f. 113 şi 

PLATON, f. 31. 

49 "Cuvânt 7." 
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neala cea cn inimă dureroasă, niciodată va aduce roadă acelui 
ce o petrece pre ea. Pentru că nevoinţa este lmpărăţia cerurilor 
şi nevoitorii o răpesc pre dânsa grăiaşte DomnuJso. Pentru că 
mulţi lnsă, poate că şi mulţi ani fără de durere au lucrat sau şi 
lucrează, şi pentru că nu pentru înfocată osârdie a inimii os
tenelile pocăinţii le fac, deşerţi de curăţiia şi nelmpărtăşiţi Du
hului Sfânt au fost. Şi iarăşi: Cei ce Intru negreşire şi lenevire 
lucrează, să ostenesc adecă oareşicum după cum li să pare mult 
şi niciodată roadă culeg. Poate că ar fi, când fără durere călă
torim din trândăvie şi Intru lngrijirile cele nefolositoare lmplân
tându-ne pe noi lnşine ne lntunecăm. Şi Simeon Noul Bogoslov 
grăiaştes>: Pentru aceasta dar zic, că neurmând patemilor lui 
Hristos prin pocăinţă şi lacrămi, prin smerenie, ascultare şi 
răbdare, iară mai vârtos prin sărăcie şi nepătimire prin defăi
mări şi batjocoriri şi morţii Lui cei ce ocară părtaşi nefiindu-i, 
nici duhovniceştii Lui lnvieri aicea părtaşi să fac, nici darul 
Sfântul Duh priimesc. Deci dar pentru care alte lucruri ne vom 
proslăvi cu dânsul, că grăiaşte dumnezeiescul Pavel•': de vom 
pătimi cu Dânsul, atuncea cu Dânsul ne vom şi proslăvi. Că de 
ne ruşinăm patimilor Lui, care le-a răbdat pentru noi a-i fi ur
mători şi lmpreună pătimitori, (că vieţuiaşte Intru noi voinţa 
de a nu voi a pătimi, care este cugetare pământească a trupu
lui), arătat dar este că nici slavei Lui părtaşi vom fi, că fără de 
pocăinţă şi lacrămi, dupre cum a zis, grăiaşte sfântul, nici una 
dintre acestea sau Intru noi lnşine, sau Intru alţii oareşicare 
au fost cândva sau vor fi. Că nici din dumnezeeştile Scripturi 
va dovedi cineva aceasta. Că fără de lacrămi şi cea de-a puru
rea umilinţă s-au curăţit de patimi cineva din oameni cândva, 
sau sfânt au fost, sau pre Duhul Sfânt I-au priimit, sau pre 
Dumnezeu au văzut sau sălăşluinţa lui lnăuntru au cunoscut, 
sau cândva I-au priimit pe acesta lmpreună- sălăşluitoriu In
tru inima sa, nelntâmpinând mai Inainte pocăinţa şi umilinţa? 
Că toate acestea dupre măsura lacrămilor, a lntristării şi a 
pocăinţii dumnezeescul foc al umilinţii lucrează. Şi iarăşi": 
"Vedeţi, zice, ca să nu să tăinuiască de voi aceasta ca când să 
va părea vouă a avea întru sine pre Hristos, nimic având. Şi cu 

so ;,Matei 11, 12." 

51 "Partea II, Cuvânt 7." 
52 ,,Romani 8, 16." 
53 ,,A aceluiaşi, Partea II, Cuvânt 21. '' 
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mâinile deşarte vă veţi duce din viaţa aceasta şi atnncea veţi 
plânge şi vă veţi tângui"54. 

La fiecare citire înfăţişa anumite învăţături moraliceşti 
spre îndreptarea neputinţelor ce se săvârşiseră în cursul 
zilei, înfăţişându-le acoperit, ca acei ce le săvârşiseră să se 
ruşineze şi să se căiască [95], iar ceilalţi care nu greşiseră 
să se păzească de atari năravuri. Astfel pe toţi îi folosea, pe 
unii îndreptându-i iar pe alţii păzindu-i. Tâlcuirea sa era 
astfel că până şi cei mai simpli dintre fraţi puteau înţelege 
sensul cuvintelor lui. Fericitul părintele nostru avea un ase
menea dar, încât putea să-i mişte spre râvnă până şi pe cei 
mai deznădăjduiţi şi îi putea mângâia până şi pe cei mai 
plângăcioşi. Dacă nu putea să împace un frate întristat cu 
cuvintele lui, atunci o făcea cu lacrimile lui: nimeni nu ieşea 
de la el nevindecat. Şi cine ar putea descrie frumoasa sa 
vorbire? Toţi am fi fost în stare să stăm înaintea lui în fie
care zi, ca să ne desfătăm de vederea feţei lui şi de marea 
dulceaţă a cuvintelor lui. Judecata acestui fericit bărbat era 
astfel încât, orice frate venea în chilia sa, fericitul înţelegea 
ce avea [ 95v] înăuntrul său, îi dădea binecuvântarea şi 
începea să vorbească cu el, întorcându-1 de la gândurile lui 
cu cuvintele sale dulci, neîngăduindu-i să vorbească. Iar în 
conversaţia sa, care lua aminte la faţa şi alcătuirea (sufle
tească) a fratelui sau priceperea sa în înţelegere, el intro
ducea câteva cuvinte înalte din Scriptură şi le tâlcuia din 
Scripturi. La aceasta adăuga ceva mai înalt, împletindu-le 
toate cu cele mai simple lucruri din priceperea sau slujba 
lui. Astfel răpea gândul din mintea lui şi îl mângâia atât de 
tare, încât în dulceaţa cuvintelor fericitului el uita de sine 
însuşi şi însăşi nevoia pentru care venise la el; după care 
privind înăuntrul său şi văzând că sufletul său era plin de 
pace şi bucurie, că întunericul şi supărarea care fuseseră 
dispăruseră ca un fum în vânt, fratele [96] nu-şi mai aducea 
aminte nimic. Şi primind binecuvântarea stareţului, pleca 

54 "Din învăţăturile fericitului." Viaţa lui IsAAc, f. 113V-114 
(p. 512-513) şi PLATON, 1836, f. 31V-32V. 
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bucuros şi mulţumind lui Dumnezeu. E ceea ce am văzut 
de multe ori petrecându-se în mine însumi. 

Temelia învăţăturii lui era aceea că, din toată inima şi 
sufletul lor toţi trebuie să se silească cu osârdie să păzească 
poruncile dumnezeieşti şi predaniile Sfinţilor Părinţi. Dacă 
se întâmpla vreo tulburare între fraţi, până la sfârşitul zilei 
trebuia să se facă o împăcare adevărată, potrivit cuvântu
lui Scripturii: "Soarele să nu apună peste mânia voastră"ss. 
Dacă cineva se învârtoşa şi nu voia să se împace, fericitul îl 
despărţea de ceilalţi, oprindu-1 să mai treacă pragul bisericii 
sau să spună "Tatăl nostru". Şi atunci se arăta a fi judecător 
aspru împotriva unui frate atât de neascultător, pentru că 
deşi era foarte blând [ 96v] şi apropiat de toţi, se îngrijea de 
mântuire în tot chipul, folosindu-se, potrivit Apostolului, 
"şi de cele de-a dreapta şi de cele de-a stânga"s6. La ascul
tările din afara (mănăstirii) rânduia numai pe acei fraţi de 
la care nu putea veni nici o sminteală şi a căror suflete nu 
puteau suferi vătămare. Dacă în orice lucru ar fi urmat o 
surpare a poruncilor lui Dumnezeu, poruncea ca acel lucru 
să înceteze şi spunea că era mai bine ca el să nu fie făcut 
decât a surpa poruncile lui Dumnezeu şi a cădea sub veş
nică osândă. Se străduia pururea să fie pace şi iubire între 
fraţi, ca şi tăierea voii şi judecăţii proprii a fiecăruia înain
tea celorlalţi. Dacă se întâmpla să fie vreo împotrivire în 
cuvânt cu privire la ceva, celui ce se împotrivea în cuvânt îi 
poruncea ca ascultare să cedeze ca să nu fie o ceartă, din 
care să iese vrăjmăşie şi ţinerea de minte a răului. [97] 
Atunci când poruncile sale nu erau împlinite, ceilalţi fraţi 
trebuiau să-I înştiinţeze, de dragul îndreptării fratelui iar 
nu pentru răzbunare; iar el îl îndrepta potrivit înţelegerii 
date lui de către Dumnezeu. 

Fericitul părintele nostru trudea ziua şi noaptea. Ziua 
întreagă îndrepta lucrurile duhovniceşti şi treburile econo
mice din afară ale mănăstirii, şi uneori uşa chiliei sale nu 

ss Cf. Efeseni 4, 26. 
s• Cf. 2 Corinteni 6, 7· 
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se închidea până la ceasul a zecelea. Unii fraţi veneau la el 
pentru nevoi trupeşti, alţii pentru nevoi duhovniceşti: cu 
unul plângea îndreptându-1, cu altul se bucura, ca şi cum 
n-ar fi simţit nici o supărare. Acest fericit om era ca un 
copil lipsit de răutate în alcătuirea lui sufletească: cu ade
vărat nepătimaş şi sfânt. Am vieţuit pe lângă el treizeci de 
ani - am fost plecat la Sfântul Munte pentru o vreme, [97V] 
dar m-am întors înapoi la el - şi niciodată nu l-am văzut 
întristat când i se spunea ceva, chiar dacă se întâmplase 
o mare nenorocire. Se întrista tare numai atunci când îi 
vedea pe alţii călcând poruncile lui Dumnezeu; şi-ar fi dat 
viaţa sa pentru cea mai uşoară din poruncile Domnului şi 
era ca focul împotriva celor care nu le păzeau. Spunea: "Să 
piară toate, chiar şi trupurile noastre, numai să se păzeas
că poruncile lui Dumnezeu." 

[10. Nevoinţele duhovniceşti ale monahilor paisieni] 

Nopţile fericitului au fost toată viaţa sa privegheri; toată 
noaptea traducea din greaca veche în slavonă cărţi ale Pă
rinţilor şi de teologie, care nu erau până atunci pe limba 
noastră: fericitul iubea tare mult cititul cărţilor şi ne în
demna [98] să le copiem şi citim, şi spre celelalte nevoinţe 
duhovniceşti. 

Iar în mănăstirea noastră se vedea o viaţă monahală de 
obşte care purta urmele vieţii de obşte a Sfinţilor Părinţi 
din vechime. Pe cât era cu putinţă, ne sileam să urmăm şi 
să îi imităm şi să păzim regula lor în aceste vremuri rele, 
vrednice de plâns şi suspinare. Fraţii sfârşiseră toate cele 
de trebuinţă: o a doua biserică mai caldă - fiindcă biserica 
principală era foarte rece - chiliile,, arhondaricul, bolniţa 
şi celelalte. Intrarea în mănăstire era cu totul oprită părţii 
femeieşti. Şi trăgându-şi puţin sufletul, fraţii au început să 
se nevoiască şi să se îndemne unii pe alţii spre dragostea 
Domnului şi paza de-viaţă-dătătoarelor Sale porunci: ali
pindu-se de părintele lor în credinţă şi iubire după Dum
nezeu, [ 98v] împlineau în faptă învăţătura lui, îşi tăiau 
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voia şi judecata proprie înaintea lui şi înaintea celorlalţi, 
sârguiau să fie un suflet şi o inimă cu părintele lor şi cu 
toţi fraţii şi îşi făceau ascultarea cu frica lui Dumnezeu. Îşi 
păzeau cu luare-aminte în minte rugăciunea din toată inima, 
rugându-se cu trezvie şi cu meşteşug. Şi se sârguiau spre 
tot lucrul bun prin harul lui Hristos şi înaintau în nevoinţa 
duhovnicească. Şi înăuntrul soborului se vedea între fraţi 
"furt" fără de păcat şi "răpire" duhovnicească, fiindcă cei 
ce furau prisoseau în cele bune, şi cei ce erau furaţi nu 
sărăceau; cei ce răpeau se îmbogăţeau, şi cei ce sufereau 
răpirea îşi aveau comoara lor întreagă. Toţi se îmbogăţeau 
unii pe alţii şi se lăsau cu bucurie [ 99] oricui voia ca să le 
răpească ceva. Unul răpea de la altul smerenia, iar acela 
răpea ascultarea de la altul. Unul fura altuia tăierea voii 
proprii, iar celălalt la rândullui îi răpea învinuirea de sine 
şi lacrimile. Fura de la altul răbdarea în ocări şi încercări, iar 
acela fura altuia pomenirea morţii şi frica lui Dumnezeu. 
Unul fura altuia iubirea frăţească, şi acela la rândullui răpea 
altuia tăcerea şi nerăutatea. Se bucurau, aşadar, în asemenea 
lupte lipsite de pizmă şi, veselindu-se, slăveau pe Dumne
zeu. Fericitul nostru staret se veselea şi el văzându-şi copiii 
duhovniceşti nevoindu-se cu atâta osârdie şi, mulţumind 
lui Dumnezeu cu lacrimi, se ruga ca El să-i întărească prin 
harul Său spre nevoinţe încă şi mai mari. Învăţându-i neîn
cetat, îi mâna spre nevoinţe şi osârdii încă şi mai mari, 
spunâ:iJ.d: "Nu vă descurajaţi făcându-vă neguţătoria voastră, 
copiii mei, [ 99v] acum este vremea bine primită, acum este 
ziua mântuirii!"S7, 

Şi puteai să vezi atuucea în mănăstirea Dragomirnii ca o mi
nune noaă, viaţa monahicească că oameni vii lor pentru dra
gostea lui Dumnezeu de a sa voinţă cu toate simţirile fiind era 
lumii aceşteia morţi adecă ca nişte orbi şi muţi şi surzi. Şi cum 
voiu putea spune cu subţirătate pentru tainica lor lucrare fără 
numai din parte care sunt acestea: sfărâmerea inimii, smerenia 
adâncă, frica lui Dumnezeu şi cucernicia, luarea-aminte şi tăce
rea gândurilor, rugăciunea în inimă pururea săltând cu uepo-

57 Cf. 2 Corinteni 6, 7· 

vestită dragoste învăpăiată cătră Hristos Dumnezeu şi cătră 
aproapele. Că multora diutr-îuşii nu numai la singurătate în 
chilie, ci şi în biserică şi întru adunările ascultărilor şi întru 
duhovnicească grăire neîncetat lacrămile le curgea. Care arăta 
roada duhului, adecă: credinţa, blândeţea şi dragostea inimii 
lor cătră Domnul. Cu cuviinţă dar, Sfântul Isaac grăiaşte: "Iu
bită este lui Dumnezeu adunarea smeriţilor, precum adunarea 
serafimiloe•ss. 

În mijlocul petrecerii noastre ceii pacinice în Sfânta Monas
tire Dragomirna, se afla iconom preacuviosul ieromonah Visa
rion, cel de un suflet şi întâiul tovaraş al fericitului părintelui 
nostru Paisie. Şi întru mare evlavie îl avea boiarii şi tot norodul. 
Că şi el întocmai ca şi stareţul, avea îngrijire pentru toate cele 
trebuitoare soborului. Şi să arăta foarte cu milostivire cătră 
toţi şi cu dragoste şi foarte mult să bucura părinţii şi fraţii de 
prea dulcele lui cuvinte, pentru că pre toţi îi învăţa, îi îndemna 
şi le grăia tuturor cu bunătate şi blândeţe. Căci era foarte pro
copsit şi învăţat în pricinile duhovniceşti. Apoi prin dumneze
iasca voinţă mutându-se către Domnul au urmat mare întris
tare fericitului stareţ şi la tot poporul. Că toţi plângea cu amar 
pentru dânsul, nu numai călugării ci şi mirenii. Şi au lăsat ho
tărâre fericitul stareţ ca în tot anul săi se facă lui soborniceasca 
panihidă şi la tot soborul masă îndestulată. Care rănduială s-au 
ţinut şi în monastirea Neamţului până la săvârşirea fericitului 
stareţ. 

Apoi, după părintele Visarion au pus iconom pre preacuvi
osul părinte Gheorghe ieromonah, carele era om foarte smerit 
şi cuvios şi blând. Şi după mutarea cătră Domnul a părintelui 
nostru Paisie, el au rămas pildă de fapte bune soborului. Şi 
mergând în Ţara Românească, au început şi au întemeiat acolo 
viaţa monahicească de obşte. 

O viaţă ca aceasta aşezându-să şi răsădindu-să de preacuvi
osul nostru părinte Paisie în Moldavia, care şi-n Ierusalim după 
Învierea Domnului nostru Iisus Hristos şi după Înălţarea Sa la 
ceruri, de sfinţii Apostoli s-au alcătuit şi mai pre urmă tot acolo 
de preacuvioşii Savva şi Teodosie şi Eghipet de preacuviosul 
Pahomie, şi după aceştia în Ţarigrad de preacuviosul Teodor 
Studitul, şi în Rossia de preacuvioşii părinţi Autonie şi Teodosie 
ai Pecerskiei, pre care nu o văzuse nici odinioară Moldavia, de 

58 "Cuvânt 8g." 
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la mulţi sfinţi părinţi luând lucrarea prin darul şi ajutoriullui 
Dumnezeu o au izvodit şi lumii o au arătats•. 

Aşa Cuviosul toate aşezându-le dupre voia lui Dumnezeu şi 
hotărârile sfinţilor - întru carii cel întâiu iaste Sfântul Vasilie 
- era a vedea cu adevărat o viiaţă sfântă, o petrecere după 
Dumnezeu, o povăţuire fără potecnire ducătoare cătră mântuire, 
a cărăia veste străbătând în toate părţile, în puţină vreme au 
năzuit mulţi carii doria de viaţa aceasta nu numai moldoveni 
ci din toate neamurile megiiaşe cele drept credincioase, adecă 
rumâni, bolgari, greci, malorusiani, moscali. Cât s-au înmulţit 
numărul părinţilor întru această monastire până la 350, pre 
carii toţi îi ţinea Cuviosul legaţi întru o dragoste. Că precum 
dumnezeescul Apostol zice către cei credincioşi: "Nu iaste iudeu, 
nici elin, nu iaste nici rob nici slobod, nu iaste parte bărbă
tească sau muierească, că toţi voi unul sunteţi întru Hristos 
Iisus"6o B.şa şi Ia Cuviosul nu era moldovean şi malorusian, nu 
era rumân şi musca!, nu era grec şi bolgariu, ci toţi unul era, 
fii ai Sfinţiiei sale, fiind fii ai ascultării. Încă venea mulţi şi de 
la alte monastiri, din cele de aproape şi din cele de ·departe, 
unii de să da cu totul ascultării făcându-să mădulări ale obştii, 
iară alţii numai pentru folosul cel din privire''. 

[11. Dezordinile războiului ruso-turc (1768-1774)] 

Pe când eram noi acolo, iată s-a ridicat o furtună îngro
zitoare şi un foc înfricoşător: lumea întreagă se mistuia, 
munţii, codrii şi câmpiile erau în flăcări. Căci cele mai de 
căpetenie şi dintâi imperii ale pământului, cel rusesc şi cel 
turcesc, erau în război unul cu celălalt, iar Ţara Moldove
nească şi Muntenească se topea ca ceara; locuitorii lor tre
murau cu frică de moarte şi s-au risipit, iar munţii, pădurile 
şi mănăstirile erau pline de norod. Boieri şi oameni simpli, 
ajunşi fugari, se întreceau unii cu alţii pentru un loc în care 
să se ascundă de turci şi de tătari. Atunci, înspre mănăstirea 

59 Viaţa lui ISAAC, f. 117V-118v {p. 516-517) şi parţial PlATON, 1836, 
f. 37-37V· 

6o Galateni 4, 28. 
"Viaţa lui GRIGORIE, 1817, f. 10-10v. 

noastră, cea mai bine întărită din toată Moldova, aşezată 
într-un codru mare [100] şi într-un loc în care se ajungea 
cu anevoie, în primele săptămâni ale postului Naşterii lui 
Hristos au alergat mulţime fără număr de oameni, bogaţi 
şi săraci, mai degrabă sub acoperământul rugăciunilor feri
citului şi·ale întregului sobor decât sub acelea a celor mai 
tari întărituri. Ei au umplut până într-atât mănăstirea, că era 
cu neputinţă să mai umbli prin ea, şi deopotrivă şi pădurea 
ce înconjura mănăstirea. Văzând stareţul nevoia şi sărăcia 
de nepovestit a norodului, fiindcă era iarnă şi venise zăpada 
iar ei erau pe jumătate goi şi desculţi, fugind de frică numai 
cu sufletele şi cu pruncii lor, le-a dat jumătate din mănăs
tire, ţinând cealaltă jumătate pentru fraţi; şi atunci au fost 
trei sau patru sau chiar cinci fraţi într-o chilie în care îna
inte era unul singur. Trapeza era largă şi caldă şi el [10ov] 
le-a dat -o oamenilor simpli, mai cu seamă femeilor sărmane. 

Pentru toţi fericitul compătimea ca un părinte revăr
sându-şi mila sa peste toţi, ca şi cum suferea cu ei şi era el 
însuşi în nevoi. Fericitul a poruncit chelarului, brutarului, 
bucătarului şi celorlalţi fraţi care aveau slujirea cămărilor 
să dea fără şovăială orice fel de bucate aveau tuturor celor 
care veneau şi cereau, indiferent cine ar fi cerut, dacă stă
tea înăuntrul mănăstirii sau în afară, oricine ar fi venit. Unii 
luau afară bucate şi şi le găteau ei înşişi, alţii încălzeau 
hrana gătită şi pâinea pe care o mâncau fraţii şi o luau afară 
pentru ei înşişi. În dorinţa lor de a purta de grijă de cei 
aflaţi în nevoi, fraţii făceau pâine şi găteau mâncare neîn
cetat. Boierii luau cu ei [101] şi vin. Şi aici s-a văzut harul 
lui Dumnezeu ce lucra prin rugăciunile fericitului, fiindcă 
bucatele şi băuturile pe care fraţii le strânseseră în cămări 
pentru ei înşişi pentru un an de zile au fost de ajuns pentru 
această mare mulţime de nevoiaşi ca şi pentru noi în toată 
acea vreme de nevoi. Tot acest norod a rămas înăuntrul şi 
în afara mănăstirii aproape cincizeci de zile înainte de a 
pleca la casele lor, în vreme ce boierii au rămas în mănăs
tire. Pentru că lumina harului lui Dumnezeu a strălucit, iar 
luna s-a întunecat şi vrăjmaşii s-au tulburat şi-au fost loviţi 
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de spaimă. Şi astfel armia rusească a intrat în Moldova, iar 
agarenii cei fără Dumnezeu au tremurat şi-au fugit. Atunci 
oamenii s-au întors la casele lor fără teamă, bucurându-se 
şi slăvind pe Dumnezeu, boierii însă erau înfricoşaţi şi ei 
au stat în mănăstire [101v] mai mult de-un an de zile. 

Când prin mila lui Dumnezeu ne-am izbăvit de frica tur
cilor şi toţi străinii au părăsit mănăstirea, am avut din nou 
pace. Dar nu multă vreme după aceea au venit noi tulbu
rări: o nouă plagă şi frică de moarte, ciuma, şi împreună 
cu ea şi o nerodire de trei ani a grâului. Dar prin harul lui 
Dumnezeu au trecut şi aceste dureri, şi am avut din nou 
tihnă şi ne-am întors la vieţuirea noastră dintâi. 
După şase ani de război s-a făcut pace între Rusia şi 

Poarta Otomană. Dar atunci când armata rusească s-a întors 
din Moldoh în patria sa, împărăteasa romană [austriacă] 
Maria Terezia a început să ceară Porţii acea [102] parte a 
Ţării Moldovei ce îi fusese făgăduită pentru ajutorul ce i-1 
dase în războiul împotriva Rusiei; şi ea i-a fost dată62• Şi 

domnii moldoveni şi nemţi au început să tragă graniţa, iar 
mănăstirea noastră stătea la trei ore depărtare de ea. Chiar 
şi înainte de acea vreme diavolul îşi întinsese întotdeauna 
cursele sale cele rele şi în mod sigur el ar fi putut vătăma 
soborul şi întrista pe fericitul nostru părinte, dacă harul lui 
Dumnezeu nu I-ar fi acoperit prin rugăciunile fericitului, 
împiedicându-1 pe cel rău să găsească ajutor. Acum însă el 
şi-a găsit ajutor în nemţi, şi el s-a aşezat cu legiunile lui în 
ei, punându-i în mişcare ca să ia mai mult pământ decât le 
fusese rânduit, aşa ca ei să ia în stăpânire şi mănăstirea 

•• Cf. Viaţa lui IsAAc, f. 116: .,Şi după ce acum au ieşit armele 
Rossiei în Moldavia din patria sa, îndată porcii cei sălbateci cari mai 
de tot au păscut viia Dumnezeului Savaoth, vulpile cele viclene, cari 
totdeauna o strică pe dânsa, cei tari întru vicleşug şi la războiu slabi, 
împărăţia Austriei o zicu, care cât au ţinut acel războiu au dat aju
toare pre taină şi cu vicleşugu împărăţiei turceşti asupra împărăţiei 
ruseşti, şi plata pentru facerea de bine au luat o bucată de loc din 
Ţara Moldaviei, pre care au numit Bucovina, întru care se cuprinde 
şi manastirea Dragomirna." 
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Dragomirna. Nemţii au măsurat graniţa cu acest gând, [102v] 
dar boierii moldoveni nu se învoiau cu aceasta, nevoind să 
le îngăduie mai mult decât le fusese rânduit, fiindcă ei do
reau să apere mănăstirea şi să ferească de tulburări pe fe
ricitul stareţ şi soborul. Dar n-au putut să se împotrivească 
marii lor puteri. Atunci au recurs la rugăminţi şi făgăduinţe 
şi ce cuvinte n-au folosit? Ce daruri nu au dat? Dar n-au 
putut să izbândească şi mănăstirea a fost lăsată întru totul 
în puterea lor [a nemţilor]. 

[12. Soborul paisian nevoit să se mute la Secu] 

Atunci fericitul nostru stareţ a vărsat multe lacrimi, şi 
fraţii de asemenea, şi s-au întristat pentru mănăstirea care 
era foarte frumoasă din pricina soborului fraţilor. Au plâns 
pentru surparea ostenelelor lor, căci vărsaseră sudoare de 
sânge în zidirea chiliilor şi a celorlalte lucruri trebuinciose 
mănăstirii şi acum ajunseseră sub puterea ereticilor [103] 
cu care nu putea fi niciodată pace; mare nenorocire şi oste
neală de sânge căzuse acum peste sobor şi era lucru anevo
ios a scăpa din mâinile nemţilor. 

Aşijderea şi fraţii se scârbiia foarte şi cu amar plângea, pentru 
că vedea preacuviosul cu ochii minţii cele ce mai pe urmă s-au 
lucrat la sfintele monastiri: adecă luarea şi vânzarea cea de is
tov a moşiilor, jefuirea şi darea la mezat a sfintelor veşminte, 
prada şi stricarea sfintelor vase şi mai apoi de toate, prefacerea 
monastirii în biserici de mir şi pustiiri desăvârşit. Şi se ruga 
Milostivului Dumnezeu ca cu ce chipuri va şti să scoate acel 
sobor al fraţilor de acolo într-un lăcaş dumnezeiesc carele să 
fie subt stăpânirea adevăraţilor creştini. Apoi încetând fericitul 
de a plânge, au sfătuit pre fraţi ca şi ei să înceteze de întristarea 
cea de preste măsură şi să-şi puie nădejdea în Dumnezeu, că 
El este puternic de a mângâia pre tot carele strigă cătră Dân
sul. Şi aşa după puţin, numai iată că a venit către părintele 
nostru de la părintele igumenul monastirii Secului o scrisoare 
întru care scriia, chemându-1 cu dragoste cătră sine, împreună 
şi cu tot soborul, spuindu-i că monastirea Secu este foarte bună 
pentru petrecerea călugărească. Şi tare mult s-a bucurat părin-
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tele nostru, şi au dat laudă lui Dumnezeu de această iconomie, 
împreună cu tot soborul. Apoi au scris rugămintea către blago
cestivul domn Grigorie Ghica şi cătră preasfinţitul mitropolit 
Gavriil, jeluindu-să cum că subt stăpânirea papistaşilor nu poate 
să petreacă şi milă cerea ca să i se dea monastirea a Tăierii 
cinstitului cap al Sfântului Ioan Înainte Mergătoriului, care se 
numeşte Secu. Şi au alăturat şi scrisoarea aceia de la părintele 
igumenul sfintei monastiri a Secului. Deci stăpânirea prii
mind scrisoarea foarte rău le-au părut de fericitul şi de soborul 
fraţilor. Însă pentru ca să-I mângâie, i-au dat monastirea Se
eului, pre care o cerea întărind aceasta cu iscăliturile cuvenite, 
ca săi se dea de către cei orânduiţi întru aceasta, acea monas
tire, cu moşii, cu averi şi cu tot venitul ei pe seama cuviosului, 
să rămâie In veci a soborului lui. Pre care scrisoare priimind-o 
cuviosul, au pus igumen monastirii Dragomirnii în locul său 
pre un duhovnic foarte cuvios, anume Narchis, pentru că nu 
îndată au lăsat monastirea cu totul, lăsând acolo şi vreo câţiva 
părinţi şi fraţi pentru ca să nu rămâie biserica tllră de blago
slovia lui Dumnezeu, făgăduindu-le că-i va lua şi pe dânşii în 
monastirea Secului, după ce va încredinţa monastirea Drago
mirna pe seama ocârmuirii6a. 

Au scris o scrisoare Preasfinţitului Mitropolit şi prea 
evlaviosului Voievod Grigorie Ghica64, plângându-se că nu 
vor putea să rămână sub papistaşi şi cerând să li se dea cu 
milostivire mănăstirea Sfântului Înainte Mergător Ioan de la 
Secu. Aceştia au simţit o mare compasiune pentru fericitul 
părintele nostru şi soborul fraţilor, şi le-au dat mănăstirea 
pe care o ceruseră, întărind dania cu un hrisov. Primind 
scrisoarea, fericitul s-a îngrijit de mutarea lucrurilor bise
ricii şi, cu ajutorul lui Dumnezeu, au mutat totul prin milos
tivirea străjilor. Apoi au plecat şi fraţii ca şi cum ar fi fost 
trimişi cu ascultări. O sută cincizeci însă au rămas [103v] 
în mănăstire, iar fericitul părintele nostru a lăsat acolo şi 
doi duhovnici, unul de limbă română, iar altul de limbă ru-

63 Viaţa lui ISAAC, f. 119V-120 (p. 318-519). 
64 Este vorba de domnul Grigorie III Alexandru Ghica (1764-1767, 

1774-1777) asasinat de turci pentru a se fi opus cedării Bucovinei. 
Mitropolit e acelaşi Gavriil Callimachi (1760-1786). 
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să, şi făcând din cel dintâi un fel de egumen, ca el să poată 
răspunde [în faţa autorităţilor] şi să îndrepte lucrurile în 
limba română, iar celălalt să-i fie ajutor pentru o vreme. 
A făcut aceasta ca să nu se facă vreo tulburare dacă ar fi 
lăsat mănăstirea goală dintr-odată, şi de asemenea, pentru 
că erau 1JUţine chilii la Secu. Când stareţul a organizat şi 
rânduit toate după cum se cuvine, s-a dus în biserică plân
gând cu amar şi suspinând, ca să se roage Domnului, ne
voind să părăsească mănăstirea şi fraţii care rămâneau. 
Dându-le pacea şi binecuvântare s-a pornit la drum. Ajun
gând la graniţă, a dat nemţilor de înţeles că mergea numai 
până la moară, [104] iar ei i-au îngăduit să treacă râul. 
Apoi a aşteptat la moară până ce s-au adunat toţi fraţii pe 
care îi trimisese ca în ascultări. 

Şi de acolo pornind Ia drum, când se apropiia de manastirea 
Secului, atunci i-au ieşit înainte părintele igumenul Eftimie 
Cănanău, cu părintele Nifont proin igumenul şi cu tot soborul 
şi cu preoţii şi diaconii îmbrăcaţi, tregând şi clopotele întru 
slava lui Dumnezeu. Şi cu mari dragoste şi bucurie I-au prii
mit ca pre cel de Dumnezeu trimis, Gură de Aur la Moldavia. 
Pentru că nu era cu putinţă a nu se cuceri de el orişicine I-ar fi 
văzut6s. 

Adunându-se toţi fraţii, au plecat de acolo şi au ajuns la 
Mănăstirea Secu în ziua a cincisprezecea a lunii octombrie 
în anul1775, şi mulţumind lui Dumnezeu cu lacrimi s-au 
aşezat acolo. Atunci fraţii din sobor numărau ceva mai puţin 
de două sute de monahi, afară de fraţii aflaţi sub ascultare 
şi care nu erau încă tunşi. O sută cincizeci rămăseseră la 
Dragomirna împreună cu fraţii lor duhovniceşti mai mari, 
unul de limbă rusă iar celălalt de limbă română, ca duhov
nici. Dar ca şi copiii după trup ai căror părinţi au plecat de 
acasă pentru o vreme, deşi sunt mângâiaţi [104v] de fraţii 
mai mari cu cuvinte iubitoare şi cu aşteptarea întoarcerii 
părinţilor lor, nu încetează aproape niciodată plânsul, nici 
nu găsesc dulce mâncarea ce li se dă, ţinându-şi neîncetat 

65 Viaţa lui ISAAC, f. 120V (p. 519). 



1 ., 
' 

! 

1 

11 1. 

1 ,, 

1 !! 

1 11 

1. i ,, 
1 

1 

11 

11 

11 

ochii plini de lacrimi spre drumul pe care îi vor vedea pe 
părinţii lor întorcându-se acasă, bucurându-se de vederea 
feţelor lor şi de dulcile lor cuvinte - neasemănat mai mare 
era durerea fraţilor ce fuseseră lăsaţi în mănăstirea Drago
mirna, chiar dacă erau mângâiaţi şi întăriţi de cuvintele 
duhovniceşti iubitoare ale fraţilor lor mai mari şi duhovnici 
şi de aşteptarea apropiatei lor plecări spre locul unde era 
fericitul lor părinte. Ei plângeau mereu cu suspinuri amare 
[105] pentru iubirea aprinsă şi credinţa lor după Dumne
zeu în sfântul lor părinte, priveau spre drumul pe care el 
se depărtase de la ei şi plângeau pentru pierderea vederii 
sfintei lui feţe, care era ca lumina ochilor lor pentru ei şi 
pentru pierderea dulcilor sale cuvinte duhovniceşti care 
erau bucuri11 şi veselia inimilor lor; şi pururea îşi închipu
iau faţa celui iubit de ei, şi de aici unii se mângâiau iar alţii 
plângeau încă şi mai mult. Unora fericitul li se arăta în 
somn, mângâindu-i cu aşteptarea grabnicei adunări şi uniri 
a tuturor fraţilor în mănăstirea Secu. 

Cu cât mai mare însă nu era mâhnirea şi plânsul ferici
tului însuşi din pricina despărţirii şi separării lui de iubiţii 
lui copii duhovniceşti? Căci nu-i mai vedea înaintea lui pe 
toţi, pe care văzându-i credea că vedea nişte îngeri ai lui 
Dumnezeu, iar sufletul lui sfânt se umplea cu bucurie du
hovnicească negrăită [105v] din iubirea sa pentru fraţi şi 
spunea acestea: "Vă am pe toţi înăuntrul meu fără strâm
torare, urmând Sfântului Apostol Pavel care spunea corin
tenilor: <<În inima noastră nu sunteţi la strâmtorare>>"66, 
Aşa era dragostea sfântului nostru părinte pentru noi şi 
pentru toţi creştinii. Învăţându-ne fericitul ne spunea de 
multe ori acestea: "Când văd pe copiii mei duhovniceşti 
nevoindu-se şi străduindu-se să păzească poruncile lui 
Dumnezeu, să-şi taie voia lor proprie, să dispreţuiască 
judecata proprie şi să înainteze în ascultarea lor cu frica lui 
Dumnezeu, simt în sufletul meu o atât de mare şi de negră
ită bucurie duhovnicească, că n-aş mai putea dori bucurie 

66 Cf. 2 Corinteni 6, 12. 

mai mare în împărăţia cerurilor. Dar când văd pe unii dintre 
ei nepăsători faţă de poruncile lui Dumnezeu, urmându-şi 
voia lor proprie, încrezându-se [106] în judecata lor, dis
preţuind dumnezeiasca ascultare, cuprinşi de trândăvie şi 
murmur care vine din rânduiala-de-sine şi plăcerea-de-sine 
atunci 6 atât de mare supărare cuprinde sufletul meu, că 
n-ar putea fi mai rău pentru mine dacă aş fi în iad, până ce 
văd că s-au pocăit şi s-au îndreptat." 

[13. Greutăţi şi strâmtorări la Secu] 

Fraţii rămaşi Ia Dragomirna aveau destule chilii în care 
să vieţuiască, dar cei ce veniseră împreună cu fericitul sta
ret Ia mănăstirea Secu treceau prin mari nevoi fiind lipsiţi 
de chilii. Erau cu totul numai paisprezece chilii şi erau mai 
mult de cincizeci de fraţi, pe lângă câţiva monahi bătrâni 
de Ia Secu. S-au înghesuit câte trei, patru sau chiar cinci 
într-o singură chilie, şi au suferit foarte, foarte mult de pe 
urma iernii. Singura lor mângâiere şi bucurie era vederea 
feţei sfântului lor părinte şi [106v] învăţătura lui duhovni
cească lumina orice mâhnire şi înghesuială, iar ei răbdau 
tot ceea ce li se întâmpla slăvind pe Dumnezeu. Când a 
venit primăvara şi fraţii de la Dragomirna au început să se 
mute Ia Secu, înghesuiala a fost atât de mare că nu mai 
aveau nicăieri unde să-şi plece capetele lor. 

Şi din nou s-a făcut supărare şi tulburare văzând surpa~ 
rea duhovnicească ce avea să urmeze în urma nemăsurate! 
osteneli a zidirii chiliilor. Dar era cu neputinţă de scăpat 
de acest lucru: au trebuit să şi le construiască cu mâinile 
proprii. Lăsându-se deci pe seama ajutorului lui Dumnezeu 
şi rugăciunilor fericitului lor părinte, au început lucrul. Unii 
şi-au construit chilii în turnurile dinăuntru! mănăsti?,i, alţii 
le-au lipit de ziduri ca şi cuiburile rândunelelor, alţn le-au 
zidit în afara mănăstirii din pricina lipsei de loc înăuntru 
[107] şi alţii în pădure. Şi în osteneala lor şi-au vărsat 
sudoarea lor. FeriCitul stareţ i-a ajutat dându-le fiecăruia 
dintre ei bani, ca ei să poată găsi lucrători dintre oamenii 
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din lume care să-i ajute. Vreme de trei ani de zile fraţii 
s-au îngrijit şi preocupat de întemeierea şi construirea chi
Iiilor, unii vieţuind câte doi într-o chilie alţii singuri. Cu 
propriile lor mâini au construit înăuntru şi în afara mănăs
tirii până la o sută de chilii. Şi atunci fraţii s-au reunit Ia 
un loc şi numai puţini au mai rămas Ia Dragomirna. 

Atunci au lăsat nemţilor mănăstirea Dragomirna pre
dând-o cum se cădea în mâinile lor, şi au venit cu toţii în 
mănăstirea Secu care avea hramul Tăierea Capului Sfân- · 
tului Prooroc [10?V] şi Înainte Mergător Ioan Botezătorul. 
Apoi fraţii s-au odihnit un an de nemăsurata grijă şi oste
neală. Locul era foarte tihnit şi liniştit: de amândouă părţile 
erau munţi acoperiţi cu păduri, iar jos era un mic râu lângă 
care stătea mănăstirea aşezată într-o vale dintre munţi. 
Întemeietorul de fericită pomenire al mănăstirii67 purtând 
grijă de siguranţa celor ce locuiau în ea faţă de atacurile 
barbarilor, turci şi tătari, a făcut foarte anevoioasă apropi
erea dinspre câmpie şi celălalt râu în care se vărsa cel de 
lângă mănăstire, căci drumul spre ea era foarte anevoios şi 
aspru, printre munţi, peste râu şi printr-o pădure foarte 
mare şi deasă, şi nu era nicidecum cu putinţă să te apropii 
de ea pe drum. Drumul până Ia ea era în chip de neocolit 
de anevoios: [108] prima dată trebuia să treci celălalt râu 
mai mare numit Neamţ, care curgea printre munţi şi pe 
care se găsea moara mănăstirii; apoi dinspre şes, începea 
calea spre mănăstire printr-un codru mare şi des în munţi, 
trecând în cinci locuri cel de-al doilea râu care curgea din 
munţi, numit Secu. Drumul pe calea aspră dinspre şes şi 
moară spre mănăstire ţinea trei ore cu carul cu boi atunci 
când era uscat; dar atunci când râurile, care erau iuţi şi 
pietroase, erau umflate de desele ploi din acel loc, şi care 
spălau drumul, şi în timp de iarnă, şase ore ţinea drumul 
pentru cei ce se osteneau tare mult [108v] ca să aducă cele 
trebuincioase mănăstirii de Ia şes sau făină de Ia moară. 
Acest drum se făcea cu mari pierderi şi chiar şi cu întâm-

6' Vornicul Nestor Ureche în 1595. 
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plări de moarte, mai cu seamă când se trecea peste râul 
dintâi, Neamţ, căci acesta era larg şi în el erau multe stânci 
mai mari şi mai mici; curentul era foarte iute şi foarte uşor 
răsturna şi ducea Ia vale care cu boi şi oameni şi temându-se 
de moarte abia scăpau de înec. Şi era mereu nevoie să se 
meargă pe acest drum, mai cu seamă până Ia moară. Dar 
în ciuda tuturor acestor osteneli şi nevoi, fericitul staret şi 
fraţii erau mulţumitori, pentru că locul era tihnit şi liniştit. 
Chiar dacă biserica era mică şi nu putea cuprinde un sobor 
atât de mare, ei răbdau totuşi aşteptând înnoirea unei alte 
biserici, calde, în trapeză. [109] Fericitul era mulţumit că 
nimeni nu-l mai supăra cu vizitele, fiindcă deşi toţi marii 
boieri doreau din toată inima să viziteze şi să-I vadă pe 
sfântul bătrân pentru a se învrednicii de binecuvântarea sa 
şi a se bucura de convorbirile sale duhovniceşti, se temeau 
de drumul aspru şi greu. 

Trăind deci noi Ia Secu, după ce ne-am odihnit puţin de 
grija şi osteneala construcţiei chiliilor, stăruiam în liniştire 
[isihie], urmând alcătuirea duhovnicească pe care am avut-o 
mai înainte dar care se pierduse ca urmare a tulburărilor 
cu nemţii, cu mutarea la Secu şi cu strădania de trei ani a 
construirii chiliilor şi ostenelile şi zarva ce au decurs de 
aici, mulţumind lui Dumnezeu pentru întoarcerea noastră Ia 
liniştire. Şi fericitul părinte se bucura văzându-ne nevo
indu-ne şi înaintând şi îndemnându-ne unii pe alţii [109v] 
Ia nevoinţe duhovniceşti. 

Şi soborul se înmulţea zi de zi, fiindcă fericitul nu putea 
în nici un chip refuza să primească pe cei ce veneau ru
gându-1 cu lacrimi să-i primească în ascultare şi ucenicie. 
Ce nu le punea înainte, ce nu le spunea? Lipsa chiliilor, 
osteneala ascultării, nevoile trupeşti, lipsa de toate. Dar ori 
de câte ori îi refuza şi îi slobozea, ei cădeau iarăşi şi iarăşi 
la picioarele lui plângând şi suspinând, şi rugându-se să fie 
primiţi. Înduplecat de lacrimile lor, milostivul părinte, care 
era plin de dragoste pentru aproapele, îi primea, împlinind 
cuvântul Evangheliei: "Pe cel ce vine Ia Mine nu-l voi scoate 
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afară"68, căci el îi primea pe toţi, descoperea tuturor voia 
lui Dumnezeu [110] şi îi punea pe toţi pe calea mântuirii. 
Iarna aduna tot soborul în trapeză şi îi învăţa din Scriptură 
despre lucrarea poruncilor dumnezeieşti, despre ascultare 
şi celelalte nevoinţe duhovniceşti, într-o seară în slavonă, 
în cealaltă în română. De asemenea, conversaţia sa în 
chilia lui era întotdeauna despre aceleaşi lucruri, iar în ce 
priveşte hrănirea lor trupească şi duhovnicească se lăsa pe 
seama atotputernicei purtări de grijă a lui Dumnezeu. 

Astfel prin învăţătura lui fraţii s-au întors la alcătuirea 
duhovnicească pe care o avuseră mai înainte la Dragomir
na, şi prin harul lui Dumnezeu şi rugăciunile fericitului se 
nevoiau în pace. Fericitul nostru părinte avea şi el multă 
pace la Secu. Mulţumea lui Dumnezeu cu lacrimi pentru că 
1-a izbăvit pe el nevătămat de sub stăpânirea papistaşilor şi 
îi învăţa [11ov] pe toţi să rabde orice nevoi de dragulliniş
tirii la Secu. N-avea nici cel mai mic gând să caute o altă 
mănăstire mai largă şi mai plăcută; mai degrabă se bucura 
de sărăcia, de lipsurile şi strâmtorarea pe care fericitul lui 
suflet le iubea pentru Hristos din tinereţea sa, şi în care ne 
învăţa pe noi toţi; de unde a venit tulburarea care a urmat 
numai Dumnezeu singur ştie. 

[14. Vodă Moruzi îi dă lui Paisie mănăstirea Neamţ] 

Într-o zi pe când luminatul şi evlaviosul şi de-Hristos
iubitorul domn [prinţ, cneaz] Constantin Moruzi69 şedea 
împreună cu sfatul [senatul] lui strălucit şi iubitor de bine, 
a venit o discuţie privitoare la fericitul nostru părinte şi 
soborul fraţilor lui. Evlaviosul şi de-Hristos-iubitorul domn 
a întrebat sfatul său ce fel de mănăstire era cea în care 
locuia Paisie împreună cu fraţii săi. Atunci unul [111] dintre 
sfetnicii [senatorii] de frunte care fusese la mănăstirea Secu 
şi ştia totul despre ea, s-a ridicat şi i-a spus: "Luminăţia ta, 

68 Ioan 6, 37. 
6• Constantin Moruzi, domn al Moldovei intre 1777-1782. 
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<<stareţul» Paisie locuieşte acum împreună cu fraţii săi ca 
într-o închisoare." Domnul s-a minunat la aceste cuvinte şi 
a zis: "Cum aşa, într-o închisoare?" Iar el a răspuns: "Fiind
că mănăstirea Secu e strâmtă şi biserica mică, ea nefiind 
construită pentru un sobor atât de mare. Locul este foarte 
anevoios şi drumul spre ea este foarte aspru şi nu uşor 
pentru aducerea spre mănăstire a celor de trebuinţă vieţii." 
Atunci de-Hristos-iubitorul domn a spus sfatului [senatu
lui] cu compasiune: "Nu este oare în stăpânirea noastră o 
astfel de mănăstire în care să putem odihni pe sfântul staret 
Paisie şi pe fraţii lui?" Sfatul [senatul] a răspuns: "În toată 
[111v] ţara nu este mănăstire mai mare în lărgime, nici cu 
o biserică mai măreaţă sau cu o aşezare mai frumoasă ori 
cu o cale de acces mai uşoară pentru aducerea în sobor a 
celor de trebuinţă din afară decât mănăstirea Neamţu aflată 
la două ore de mers depărtare de Secu." Luminatul domn 
s-a bucurat foarte şi a scris stareţului Paisie poruncindu-i 
să se mute fără şovăială la mănăstirea Neamţu, fără să se 
uite la nimeni altcineva. 

Adăugând încă cu mâna Înălţimii sale şi acestea: "Şi această 
monastire s-a dat Soborului vostru nu numai pentru înteme
ierea lui, ci şi ca rânduiala acestuia şi la celelalte monastiri în
tru un chip [exemplu] să fie, spre râvna unei vieţi ca aceiia"'o. 

Când însă fericitul a citit această scrisoare, în sufletul 
său a fost ca o tălăzuire de valuri pe mare: fiindcă atunci 
când vine o furtună fără de veste, marea se învolburează, 
corăbiile sunt azvârlite într-o parte şi într-alta şi toţi se 
înspăimântă; şi aşa a fost şi atunci. 

Când fericitul a citit scrisoarea şi a văzut [112] în ea 
neaşteptata poruncă a de-Hristos-iubitorului domn de a 
lua în administrarea sa mănăstirea Neamţului, sufletul său 
se frământa ca o corabie; şi-a pierdut pacea, iar tihna şi 
liniştea din inima sa au pierit; o furtună de gânduri triste a 
căzut asupra lui, amară şi nemăsurată întristare au copie-

7° Viaţa lui GRIGORIE, 1817, f. 12. 



şit sufletul său, şi a plâns cu amar şi cu lacrimi nemângâiate 
până când n-a mai putut, neştiind ce să facă. Fraţii s-au 
tulburat şi ei văzând aşteptatul vânt care ameninţa să surpe 
alcătuirea sufletelor lor, să nimicească pacea de care se 
bucurau în liniştirea lor, să alunge toată luarea-aminte din 
minţile şi inimile lor, trezvia şi rugăciunea, prin urmare tot 
ceea ce dobândiseră după odihna din tulburările de la Dra
gomirna şi după grijile şi ostenelile de la Secu. Unii dintre 
ei însă [112v] s-au bucurat, ca şi cum ar fi găsit un lucru 
domnesc, mănăstirea Neamţului, dar aceştia erau cei mai 
uşori la minte şi cei mai nedestoinici în judecată, care nu se 
îngrijeau de trezvia sau rugăciune, nici nu apreciau liniştea 
şi nu aveau nici un folos din liniştirea duhovnicească; ei se 
minunau l,a slavă şi iubeau luxul şi odihna, fiindcă Dum
nezeul lor era pântecele şi slava lor era în ruşinea lor7'. 

Şi ce a urmat atunci? Întristarea şi mâhnirea părintelui 
nostru s-au înmulţit ajungând la una pe care părintele 
nostru nu o mai avuse încă de la naşterea sa. Plângea şi 
suspina cu amar, mai întâi din pricina împărţirii soborului 
care avea să urmeze mai mult ca sigur: fiindcă nu mai putea 
să vadă înaintea lui pe toţi copiii lui duhovniceşti, care erau 
mângâierea lui, şi vederea feţelor lor era veselia inimii lui; 
[113] convorbirile lui cu ei erau mai dulci decât mierea şi 
fagurele ei, şi astfel împărţirea soborului era amărăciune 
pentru sufletul său. El vedea dinainte surparea alcătuirii 
duhovniceşti, nimicirea prin tulburare a rugăciunii şi luării
aminte pe care o dobândiseră la Secu după multe nevoinţe 
în osteneala construirii chiliilor; vedea mai înainte şi nepu
tinţa şi supărarea şi cursele gătite pentru cei slabi: fiindcă 
mănăstirea Neamţului era un loc de închinăciune din pri
cina icoanei făcătoare-de-minuni a Preacuratei Maicii Dom
nului şi intrarea în ea era deschisă pentru oricine, şi deci 
pentru amândouă sexele. Înţelegând deci tulburarea acelei 
mănăstiri, murmurul şi ocările şi clevetirile întâi-stătăto
rilor, întristarea şi indignarea celor supuşi lor şi multe alte 

'' Cf. Filipeni 3, 19. 
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lucruri, fericitul a plâns şi s-a tânguit foarte până când n-a 
mai putut. Vedea mai departe că povăţuirea în sobor a fra
ţilor, pe care le-o dădea atunci când se adunau seara [113v] 
în trapeză în fiecare iarnă, va fi de asemenea desfiinţată, 
fie pentru că ar fi fost cu neputinţă pentru toţi să se adune 
împreună ca să asculte, întrucât ei vor fi împărţiţi şi aceasta 
le va face numai o întristare şi mai mare; fie, aşa cum feri
citul însuşi mi-a spus mai târziu la Neamţu, fiindcă vor fi 
mari feţe lumeşti stând acolo ca oaspeţi şi va fi cu neputinţă 
ca ei să fie opriţi să vină şi să asculte. Şi astfel, învăţătura 
moralicească. pe care obişnuia să o dea după fiecare povă
ţuire din scripturi pentru a îndrepta toate pricinile ce se 
săvârşeau înăuntrul soborului, va fi aşadar întreruptă; căci 
el obişnuia să vădească asemenea încălcări fără a desco
peri însă persoanele, pentru ca cei aflaţi în greşeală să se 
ruşineze şi în teama lor să se îndrepte şi pocăiască, iar cei 
nevinovaţi să se îngrijească şi mai mult să se păzească de 
atari greşeli. Şi pentru aceasta se întrista [114] nemângâiat 
ziua şi noaptea. 

Şi tocmai când fericitul se pregătea să scrie luminatului 
prinţ refuzul său rugător, au venit la el de la mănăstirea 
Neamţu întâi-stătătorii ei: căci ei auziseră veşti despre acest 
lucru de la unele persoane şi erau foarte tulburaţi; şi au 
început să-I roage cu rugăminte osârduitoare şi cerere sme
rită să nu-i obidească, nici să surpe vieţile lor, căci ei vieţu
iseră la Neamţ din tinereţile lor şi până la bătrâneţe şi îşi 
cheltuiseră ostenelile şi sudoarea lor în tot felul de slujiri 
aici, şi acum spuneau ei: "Unde să plecăm la bătrâneţe? Iar 
dacă, strâmtoraţi de voi, ceilalţi fraţi ai noştri se vor plânge 
împotriva voastră, ce fel de folos veţi avea?" Fericitul de-abia 
a putut îndura să asculte [114v] aceste cuvinte care răneau 
sufletul lui sfânt mai cu cruzime decât săgeţile aprinse, căci 
era cu adevărat iubitor de pace şi blând, şi dorea folosul 
păcii şi mântuirea pentru fiecare; nu obidise şi nu mâhnise 
pe nimeni, şi nici nu dorea chinul altuia, ci mai degrabă se 
arăta fără ţinere de minte de rău chiar şi faţă de cei ce-l 
obidiseră. A început să le vorbească plângând cu amar, 
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le-a arătat marea şi neaşteptata încercare, supărarea cu 
anevoie de îndurat şi întristarea nemângâiată, sila şi nevoia 
şi tulburarea fraţilor la mutarea lor de la Dragomirna, oste
neala şi sudoarea cheltuită la Secu, scurta odihnă din os
tenelile lor şi tihna şi pacea sufletelor lor. "Dar iată, a spus, 
o furtună neaşteptată; iată valuri tălăzuite ce ne silesc şi 
împing în voia lor corabia sufletelor noastre, [115] deşi ţinem 
pânzele noastre cât putem de bine, neîngăduindu-le să 
urmeze valurilor. Iată, părinţi sfinţi", a zis arătându-le scri
soarea de la vodă şi vorbind cu lacrimi: ,,Aceasta este pri
cina pentru tulburarea şi întristarea noastră şi a voastră, 
iată sila şi povara mai presus de puterile noastre. Domnul 
Hristos să vă dea încredinţare că nu mi-a trecut niciodată 
prin minte, să săvârşesc cu de-a sila o asemenea fărădelege 
şi astfel să mâhnesc sufletele noastre şi să cad sub veşnica 
osândă pentru încălcarea poruncilor lui Dumnezeu72 • Voi 
înşivă, părinţi sfinţi, ştiţi că nu ţinem Secu cu de-a sila; 
egumenul dinainte, cinstitul părinte Nifon, văzând [115v] 
tulburările noastre sub nemţi, ne-a chemat el însuşi din 
dragostea lui pentru noi şi cu voia lui ne-a predat mănăsti
rea încă înainte de-a avea ceva scris despre acestea de la 
stăpânire. Mai mult, el a dorit să rămână aici cu noi şi aşa 
s-a săvârşit. Apoi în înţelegere iubitoare am scris preasfin
ţitului mitropolit şi celorlalte stăpâniri, şi cererea ne-a fost 
acordată. Cum aş fi îndrăznit să săvârşesc o astfel de faptă 
rea? Cum aş putea să privesc la sfintele voastre feţe, dacă 
aş fi învinuit şi judecat de. obidă împotriva aproapelui meu 
de conştiinţa mea, care în toată viaţa mea s-a silit prin harul 
lui Dumnezeu să fie în odihnă, în pace şi dragoste faţă de 
toţi? Cum m-aş putea apropia de altarul dumnezeiesc73 să 
mă împărtăşesc cu înfricoşătoarele şi dumnezeieştile Taine, 
dacă alţii plâng şi strigă la Domnul împotriva mea pentru 
sila pe care le-am făcut-o? Să nu fie! Să nu-mi dea Domnul 
nici măcar să gândesc la o astfel de faptă rea! Voi scrie 

72 Cf. Ieşirea 20, 17. 
73 Cf. Matei 5, 23-24. 

272 

luminăţiei sale, rugându-1 şi implorându-1 cu lacrimi să ne 
lase pe noi şi pe voi să rămânem în pace în mănăstirile 
noastre. Căci în mănăstirea noastră Secu ne bucurăm, prin 
harul lui Dumnezeu, de adâncă pace; şi deşi este lucru 
anevoios a aduce cele de trebuinţă soborului din pricina 
stării proaste a drumului, şi este foarte greu iarna şi atunci 
când se revarsă râul, cu toate acestea îndurăm toate cu 
bucurie mulţumind şi slăvind pe Dumnezeu pentru liniştirea 
şi tihna de aici." 

[15. Paisie nu primeşte oferta lui vodă] 

Mângâiaţi de aceste cuvinte şi de multe altele, întâi-stă
tătorii Neamţului au plecat. [n6v] Iar fericitul a scris o 
scrisoare plină de lacrimi către luminatul domn; şi ce cu
vinte de înduioşare nu a folosit? Ce pricini binecuvântate nu 
a înfăţişat din partea la amândouă mănăstirile? Ce cereri 
pline de lacrimi din partea întregului sobor al fraţilor nu a 
înaintat spre a da glas refuzului lor de a primi mănăstirea 
Neamţului şi recunoştinţei lor pentru tihna şi liniştea de la 
Secu? L-a rugat să nu ostenească bătrâneţele sale şi să facă 
milă cu boala sa, ca nu cumva pe lângă nemăsuratele greu
tăţi şi osteneli ale mutării să fie copleşit de griji încă şi mai 
mari venite de la vătămarea duhovnicească a fraţilor care 
urmează de aici, de la surparea tihnei şi liniştirii lor, pre
cum şi, aşa cum s-a spus mai înainte [117], de la surparea 
şi tulburarea soborului Neamţului, de la murmurul, vrăj
măşia şi ura lor neîmpăcată, din toate acestea urmând mare 
vătămare duhovnicească de ambele părţi. 

Scriind astfel această scrisoare, a trimis-o împreună cu 
întâiul· dullovnic de limbă română74, care vorbea şi greceşte, 
şi un alt frate, ca ei să poată adăuga şi o explicare mai pre
cisă a întregii situaţii, rugându-se cu lacrimi pentru îndu
rare, ca ei să poată fi lăsaţi să rămână netulburaţi la Secu. 

74 "Pre cucernicul Irinarh", adaugă ISAAC, f. 122v (p. 521) şi PLATON, 
1836, f. 41. 
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Ei trebuiau să aştepte acolo răspunsul nădăjduind ca cere
rea lor să fie împlinită. Această petiţie a fost scrisă in aşa fel 
încât să îmblânzească şi să atingă inima nu numai a unui 
binefăcător milostiv, care după Dumnezeu avea credinţă şi 
iubire pentru sfântul nostru părinte şi [117V] tot soborul, 
dar şi a oricărui stăpânitor. Era cu neputinţă ca acesta să 
refuze să împlinească cererea sa. Numai Dumnezeu ştie de 
ce lucrurile s-au petrecut aşa cum s-au petrecut, căci cine 
cunoaşte gândul Domnului sau cine a fost sfătuitorul Lui7s? 
În dumnezeiasca şi nepătrunsa Sa purtare de grijă El face 
ceea ce doreşte. 

Cei trimişi au venit cu scrisoarea la domn care la vestea 
sosirii lor le-a poruncit să se apropie. Intrând ei i-au predat 
odată cu cuvenita inchinare, scrisoarea. După ce a fost citită 

' ' au inceput să explice totul cu cuvintele lor şi căzând la 
picioarele lui cu lacrimi I-au rugat invocând multe pricini pe 
[118] luminatul domn, ca să părăsească planul său şi să-i 
lase pe stareţ şi pe fraţi să rămână netulburaţi la Secu şi să 
nu surpe soborul Neamţului spre a nu ieşi de aici vrăjmăşie 
şi vătămare duhovnicească pentru amândouă mănăstirile. 
Dar n-au putut să-I înduplece in nici un chip. Domnul făgă
duise deja să dea o altă mănăstire soborului de la Neamţu 
şi de aceea a poruncit ca stareţul să se mute neîntârziat la 
Neamţ. Şi 1-a intrebat pe duhovnic: ,,Asculţi de <<stareţul» 
tău?" Duhovnicul a spus: "În tot chipul ni se cuvine să-I slu
jim şi să-i fim supuşi lui şi tuturor fraţilor până la moarte, 
aşa cum am făgăduit la vremea tunderii noastre inaintea lui 
şi inaintea lui Dumnezeu." Atunci preaevlaviosul domn a 
spus: "Bine, dacă sfântul vostru părinte aşteaptă o .asemenea 
ascultare [118v] de la voi, nu se cade oare să asculte şi de 
noi măcar o singură dată? Căci dacă el însuşi stăruie in 
neascultare, ce fel de pilde de ascultare mai poate da ca să 
vă înveţe pe voi?" A poruncit apoi să se scrie o scrisoare 
către stareţ unde alte lucruri a adăugat spunând: "Fă ascul
tare, du-te la Neamţ şi nu te mai gândi la nimic altceva." 

75 Cf. Romani 11, 34· 
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Întărind scrisoarea cu semnătura şi pecetea sa, a dat-o du
hovnicului şi 1-a slobozit in pace. 

[16. Paisie se supune voinţei lui vodă] 

Fericitul însă se aştepta la un răspuns milostiv din partea 
domnului şi iată că fraţii au sosit cu scrisoarea. Dar când a 
citit-o şi a văzut scrise cuvintele "Fă ascultare" şi porunca, 
a plâns cu amar şi nu mai ştia ce să facă. Nemăsurata in
tristare din sufletul său [119] s-a înmulţit atât de mult că 
n-a mai putut mânca sau bea sau dormi şi a slăbit foarte 
mult la trup. Noi toţi eram foarte mâhniţi şi tulburaţi, ca 
nu cumva să moară de nemăsurata sa supărare şi să ne 
lase orfani inainte de vreme. Atunci fraţii mai in vârstă 
dintre duhovnici s-au adunat şi s-au dus la el aflat in boala 
lui, rugându-1 să părăsească o mâhnire atât de nemăsurată 
şi să se întărească cu mâncare: "Căci ce folos va fi pentru noi 
dacă mori de moarte inainte de vreme şi fără tine suntem 
lăsaţi orfani? Ce ne vom face atunci? Dacă aceasta e voia 
lui Dumnezeu, nu se cade să ne impotrivim. Deşi lumina
tu! domn n-a privit la scrisoarea ta şi n-a implinit cererea, 
[119v] totuşi cât de mare este binefacerea lui faţă de noi 
fără nici o cerere! Căci el ne înzestrează cu tot felul de haine 
şi lucruri şi multe alte cele. Cum să fi putut să nesocotească 
marea sa dragoste faţă de tine, dacă nu I-ar fi impins o 
purtare de grijă dumnezeiască la aceasta? Ce vom face im
potrivindu-ne lui? Facă-se voia lui Dumnezeu: să mergem 
deci!" Fiind un om înţelegător, fericitul a luat aminte la 
cuvintele copiilor săi duhovniceşti şi, ridicându-se din patul 
său, s-a sculat. Făcându-şi semnul crucii s-a inchinat la 
icoana Preacuratei Maicii Domnului şi a spus: "În faţa a 
doi sau trei martori să se stabilească tot adevărul, a spus 
Scriptura76. Dacă vorbiţi aşa, fraţilor, atunci facă-se voia 
lui Dumnezeu. Să mergem deci, chiar dacă fără voie!"77, 

76 2 Corinteni 13, 1; Deuteronomul17, 6. 
77 Cf. Viaţa lui GRIGORIE, 1817, f. 12: "Deci o poruncă ca aceasta 

primind Cuviosul, întâiu, o dată şi de doao ori s-au rugat stăpânirilor 
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Şi a gustat puţină hrană, dar tot nu putea să doarmă. 
Chemând trei duhovnici şi alţi câţiva fraţi, i-a trimis la 
Mănăstirea Neamţu, dându-le scrisoarea domnului, ca ea 
să fie citită acolo. Ei trebuiau să gătească o chilie pentru el 
şi pentru ceilalţi fraţi de frunte, pentru preoţi şi cântăreţi. 
Aceasta s-a făcut înaintea ajunului praznicul Adormirii Prea
sfintei Maicii lui Dumnezeu, şi când fraţii au făcut cum li 
s-a poruncit s-au întors înapoi. Fericitul însă a rânduit cine 
trebuia să meargă cu elia Neamţu şi cine să rămână la 
Secu78, ca şi toate celelalte lucruri de trebuinţă, după cum 
se cuvine. Apoi cu lacrimi s-a dus în biserică să se roage şi 
sărutând sfintele icoane a ieşit afară, şi binecuvântând pe 
toţi care plângeau a ieşit plângând din mănăstire, [120v] şi 
şezând într-o căruţă a pornit la drum. Noi însă am încon
jurat căruţa ca o escortă militară, unii mergând în faţă alţii 
mergând pe delături; şi am ajuns la Mănăstirea Neamţului 

amândoura, şi cei bisericeşti şi cei politiceşti ca să fie iertat de mer
gerea acolo., Dar nefiind ascultat, au socotit că aceasta iaste osebită 
purtare de grijă a lui Dumnezeu spre cea mai bună întemeiere a So
borului. Ca numai în viiaţa Sfinţii Sale, ci şi după moarte, prin darea 
acestei Sfinte monastiri având întru cele de nevoie spre viaţă chiver
nisire mai Iesnicioasă, poate· să fie, cu ajutorul lui Dumnezeu, chip 
[exemplu] şi celorlalte sfinte lăcaşuri, spre ce acu dea dînsul păzire a 
aşezămintelor vieţii monabiceşti care s-au dat de purtătorii de Dum
nezeu Părinţi." Insistenta pe faptul "cum că nu cu voia Sfinţii Sale, ci 
cu oarecare neştiute judecăţi ale lui Dumnezeu, poate spre înteme
ierea vieţii cei de obşte s-au făcut acestea" (f. 13) şi că "prin iconomie 
dumnezeiască au venit cuviosul cu o parte din sobor din Sfânta Mo
nastiri Neamţu" (f. 13v)- arată D. ZAMFIRESCU (op. cit, p. 137-138, 
nota 30) - ,,nu face decât să întărească bănuiala că efectele acestei 
strămutări au fost dureroase pentru obştea nemţească de ffiai înainte. 
A fost, de data asta, un act de autoritate ce leza pe călugării autoh
toni în folosul obştii plurinaţionale a lui Paisie. Narcis Creţulescu va 
bate multă monedă pe această temă. Istoria însă a fost scrisă nu din 
perspectiva celor sacrificaţi atunci, ci dintr-a marei reuşite paisiene ... 
Constantin Moruzi a deschis prin transferarea silită a obştii paisiene 
la Neamu, un mare capitol din istoria Ortodoxiei Intregi, cu inlplicaţii 
până astăzi". 

78 "Le-a orânduit acolo ocârmuitor pe unul din duhovnici, cu nu
mele llarion", adaugă ISAAC, f. 123V (p. 522) şi PLATON, 1836, f. 42V. 

în ajunul praznicului Adormirii Preasfintei Maicii Lui Dum
nezeu în anul 1779 a patrusprezecea zi a lunii lui august. 
Fericitul a intrat în biserică şi, după ce s-a cântat "Cuvine-se 
cu adevărat" şi o ectenie, s-a închinat la icoane. Venind la 
icoana minunată a Preasfintei Maicii lui Dumnezeu, a plâns 
mult şi s-a încredinţat pe sine însuşi şi pe fraţi ocrotirii, 
pazei acoperământului şi ajutorului ei, punându-şi după 
Dumnezeu întreaga sa nădejde pentru toate în Ea. Săru
tând icoana, a venit în chilia sa şi s-a odihnit puţin, dar tot 
nu putea dormi din pricina marii mâhniri, măcar că petre
cuse multe zile şi nopţi fără nici o clipă de somn. 

La vremea privegherii, [121] s-a dus în biserică, deşi cu 
mare osteneală din pricina bătrâneţii şi slăbiciunii lui şi a 
şezut ascultând cântarea; şi s-a rugat Preacuratei Maicii 
lui Dumnezeu să-i dăruiască puţin somn. Şi pe când se 
sfârşea vecernia şi începea utrenia, somnul a început să 
pogoare asupra lui şi, părăsind biserica, s-a dus în chilia sa 
să se odihnească şi a căzut repede în somn pentru trei cea
suri. Când s-a trezit, s-a simţit uşurat de durerea din capul 
său, precum şi o anume înzdrăvenire în trupul său, şi 
mâhnirea pierise cu totul, iar el a mulţumit cu lacrimi lui 
Dumnezeu şi Preacuratei Maicii lui Dumnezeu. 

Iară a dooa zi după săvârşirea dumnezeeştii liturghii au făcut 
mulţămită cu slavoslovie către Dumnezeu împreună cu tot 
soborul pentru o milă ca aceasta ce au făcut cu soborul, care 
mulţămire în toţi anii la praznicul Adormirii a Preasfintei Stă
pânei nostre Născătoare de Dumnezeu după dumnezeiasca 
liturghie cu sobor până astăzi se săvârşeşte". 

După liturghie a adunat pe toţi întâi-stătătorii dinainte 
ai Neamţului şi a discutat cu ei cu iubire, făgăduindu-le să 
poarte de grijă de toate nevoile lor şi să nu siluiască în 
vreun fel autoritatea lor. [121v] A primit din mâinile lor 
toate averile bisericii şi toate averile din afară, tot ceea ce 
ei i-au dat în stăpânirea sa, fără să-i întrebe. de nimic; şi în 

79 Viaţa lui ISAAC, f. 124V (p. 523) şi PLATON, 1836, f. 43r. 
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acest chip s-au împăcat adânc. Mulţi ani mai târziu unul 
din ei a primit schima mare, încredinţându-şi toată averea 
sa soborului şi s-a mutat la Domnul câţiva ani mai apoi. 
Altul prin harul lui Hristos trăieşte încă. Alţii mai tineri 
au plecat, dar ceilalţi s-au alipit soborului predându-se în 
ascultare. 

Apoi, binecredinciosul domn, voind ca mai cu lesnire să poată 
cuviosul stareţ a întemeia rânduialele vieţii de obşte în Sfânta 
Monastire Neamţului, şi mai cu linişte, au poruncit de s-a ră
dicat părintele Varlaam, carele fusese igumen la această mo
nastire, împreună cu părinţii cei vechi nemţeni, şi s-au aşezat 
la manastirea Râşca. Iară părintele nostru stareţul Paisie au 
socotit că este de cuviinţă a împărtăşi pe părinţii nemţeni cei 
vechi câte cu ceva din lucrurile manastirii Neamţului, mişcă
toare şi Iiemişcătoare. Şi aşa dupre ·cum au găsit cu cale i-au 
înzestrat cu oareşicare lucruri şi cu vite şi cu cinci pogoane de 
vie, care le are manastirea Neamţului la Ţifeşti în ţinutul Put
nei, împreună şi cu scrisorile lor. Care s-au şi stăpânit de către 
manastirea Râşca în vremea cât au stătut pomenitul părinte 
Varlaam igumen Ia acea monastire. Iar când au făcut paretisire 
de igumenia acelei monastiri şi au venit la manastirea Neam
ţului, unde s-au şi săvârşit, numindu-se în shima mare Vasilie, 
atuncea prin ştirea fericitului întru pomenire părintelui mitro
politul ni Iacov, iarăşi s-au dat acestea, împreună cu scrisorile, 
Ia manastirea Neamţului, precum arată într-o scrisoare a sa 
părintele Sofronie arhimandritul, igumenul sfintei monastiri 
Râşca, în anul1805, martie 6. Deci acum trebuieşte să arăt şi 
aceasta aicea: că părintele nostru, stareţul Paisie, din averea 
ce adunase de la iubitorii de Hristos, pentru soborul sfinţiiei 
sale ·mai înainte pentru a nu veni în aceste doao monastiri, au 
adus cu sine şi aici ceva, dovedindu-să aceasta din diata mo
nahului Talasie Ghincea, cea dată în anul1768, iunie 15. Iară 
părintele monahul Ghenadie Cucoreanu, logofătul părintelui 
nostru stareţul Paisie, au dat părintelui Paisie şi soborului 
sfinţiiei sale moşia sa Furceni, în anul1785, iunieso. 

Acum era un singur sobor din două, şi toţi se bucurau de 
pace sufletească. Atunci fericitul a scris luminatului domn 

Bo Viaţa lui ISAAC, f. 126-127V (p. 525-526). 

cu privire la luarea în primire a mănăstiriiB•, la împăcarea 
şi unirea cu soborul dinainte al Neamţului, ca şi despre 
nevoia de chilii. [122] Fiindcă, deşi soborul era unul mic, 
erau cu totul numai douăzeci de chilii şi nu era loc de ajuns 
pentru toţi fraţii. Primind această scrisoare de la fericitul 
stareţ, domnul s-a bucurat mult pentru ascultarea lui şi 
pentru împăcarea şi unirea cu soborul Neamţului; şi îm
preună cu el s-au bucurat toţi ceilalţi sfetnici [senatori]. 
Numai preasfinţitul mitropolit era nemulţumit, fiindcă 
veniturile pe care le avuse din totdeauna mitropolia din 
partea mănăstirii erau acum tăiate. De la sobor nu se lua 
nimic nici pentru mitropolie, nici pentru vistierie, ci toate 
erau lăsate soborului de către domnii dinainte şi de către 
acest iubitor-de-Hristos domn, dată fiind strâmtorarea noas
tră şi cheltuielile foarte mari. Atunci domnul a poruncit să 
se scrie un hrisov şi el să fie întărit de semnăturile mitro
politului, domnului şi ale sfatului şi de sigiliile lor, şi 1-a 
dat fraţilor care fuseseră trimişi. A adăogat şi un înscris al 
său către stareţ, mulţumindu-i pentru ascultarea lui şi înţe
leapta ascultare şi unire cu soborul dinainte al Neamţului. 
L-a rugat să se roage pentru sănătatea, mântuirea şi stăpâ
nirea sa lumească şi pentru sănătatea şi bunăstarea ţării, 
făgăduindu-i să construiască un număr de chilii şi să-I ajute 
în cele de trebuinţă; şi acel fericit domn de veşnică pome
nire a făcut toate acestea în vremea domniei sale în Mol
dova. Şi soborul n-a avut un alt binefăcător ca el, nici îna
inte, nici după el. Domnul să odihnească sufletul său [123] 
în împărăţia Sa! 

'' Cf. Viaţa lui IsAAc, f. 124v-125 (p. 523): "Apoi au scris prea 
înălţatului domn spunându-i cum că s-au mutat în manastirea Neam
ţului care este In loc destul de larg şi desfătat şi mulţumindu-i îm
preună cu tot soborul pentru aceasta, i-au zis aşa: «Când erau în 
Sfânta monastire Dragomirna, au venit să mă închin sfintei icoane a 
Maicii lui Dumnezeu şi luând şi eu sfânta icoană în braţe împreună 
cu alt ieromonah din monastire, multă bucurie şi dulceaţă am simţit 
în inima mea. Şi acest lucru se înţelege arătat cum că demult au fost 
hotărât de Dumnezeu, ca adecă să te facă slujitoriu al voii sale, 
dându-mi această monastire.»" 
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însă fiindcă am pomenit mai sus cum că an tăcut cerere părin
tele nostru ca să să mute satul de aicea, apoi iaste de cuviinţă 
a mai zice ceva mai lămurit despre acest lucru. Şi ascultă: 
fiindcă părintele nostru, stareţul Paisie, când au venit din ma
nastirea Dragomirna au găsit aproape de manastirea Seculni, 
lângă Săscuţa, satul Faţii, aşijderea şi când au venit din manas
tirea Secului In manastirea Neamţului au găsit sat lângă mo
nastire. Pentru aceea sfinţiia sa, ca un mai înainte văzătoriu ce 
era, au cunoscut că nu este cu putinţă a se întemeia tagma 
monahicească având megieşi pe mireni, şi femei şi copii dupre 
cum se vede şi astăzi ce lntemeiare iaste de la alte monastiri 
călugăreşti ce sunt prin sate mireneşti. Şi au pus toată silinţa de 
au mutat satul Faţii de lângă manastirea Secului, lângă satul 
Vânătorii, aşijderea şi satul de lângă manastirea Neamţului I-au 
mutat Ia moşia Timişeşti. Pentru care se adevereşte din porun
ca binecrediuciosului domn Constantin Moruzi, cea din anul 
1780, ianuarie 19, în care hotărăşte ca numaidecât să se mute 
lăcuitorii de aicea la Tirnişeşti. Care scau şi mutat precum se 
dovedeşte aceasta din mărturia lor şi chezăşiia ce au dat ma
nastirii la 1780, martie 2, în care se arată anume toţi lăcuitorii cu 
poreclele lor cari s-au mutat de aicea la Timişeşti. Şi aşa întru 
această înţeleaptă iconomie a bunului păstoriu să păzeşte şi 
până acum soboarele întemeiate primul număr de fraţi adu
naţi Intru numele Domnului In aceste doauă monastiri şi încă 
se va păzi cu ajutoriullui Dumnezeu, prin mijlocirile Preacu
ratei Stăpânei noastre Născătoare de Dumnezeu şi pururea 
Fecioarei Mariei, şi prin mila şi sprijinirea iubiţilor părinţi 
cărora le este de mare laudă pentru această sfântă Javră că să 
păzeşte pănă ~cum întreagă precum au Intemeiat-o şi au In
zestrat -o fericiţii ctitori. 

Între acestea fiindcă prin locul cel ce iaste între manastirea 
Neamţului şi Intre manastirea Secului vieţuia pustniceşte vreo 
câteva călugăriţe, au voit preacuviosul ca să curăţe locul acesta, 
să nu mai fie In calea părinţilor nicidecum parte femeiască ca 
să lipsească tot prepusul de sminteală. Şi iarăşi voind ca şi pe 
dânsele să nu le nedreptăţească, cn sfatul cel de obşte al;părin" 
ţilor duhovnici şi cu blagoslovenia preasfinţitului mitropolit 
kir Gavriil şi cu ajutoriul prea iubitorilor de Dumnezeu părinţi 
le-au zidit schitul Văratecnlui, care acum se zice monastire pe 
locul Secu, moşie a monastirei Secului, al căruia lucru vestea 
străbătând pretutindenea, au alergat acolo multe ce avea pre 
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inima lor arzând cu dorinţa de acest lucru, fecioare şi alte femei 
cinstite şi cucernice şi lepădându-se de lume şi de cele dintr-Insa, 
s-au îmbrăcat în chipul cel îngeresc. Cărora aşezându-le prea
cuviosul şi rânduială de viaţă şi de petrecere şi pravila bisericii 
să o săvârşească dupre tipicul ce au aşezat sfinţiia sa aicea In 
manastirea Neamţului, ele cu mare osârdie şi bucurie au prii
mit. Şi era a vedea atuncea acolo femei silindu-se a Intrece pre 
firea bărbătească Intru slavoslovia lui Dumnezeu. Şi oare cinele 
le-a adus pe dânsele la atâta râvnă? Cu adevărat nimeni altul 
fără numai osârdia şi dragostea lor cea cătră Dumnezeu şi cătră 
părintele lor duhovnicesc. Deci la biserică au pus prăznuirea 
Adormirii Preasfintei Stăpânei noastre Născătoarei de Dum
nezeu şi pururea Fecioarei Mariei, iară stareţă povăţuitoare au 
pus acolo pe schirnonahia Nazariia care să pustnicea în Mun
tele Ceahlăului la linişte. Însă după o vreme mâhnindu-se aceea 
căci i s-au curmat pacea şi liniştea ce avea In Ceahlău, i-au 
scris părintele nostru stareţnl Paisie o scrisoare cu cuvinte 
pline de darul Duhului Sfânt în anul1789, aprilie 24, In care 
între altele li zicea aşa: "Te rog pre sfiinţia ta să lepezi toată 
scârba şi mâhniciunea din sufletul sfiinţiei tale şi cu toată osâr
dia şi bucuria să săvârşeşti lucru ce ţi s-au încredinţat de la 
Dumnezeu, ştiind că toate necazurile şi ispitele lumii aceştiia 
sunt vremelnice şi trecătoare, iară plata şi bucuria ce să pri
cinuiaşte dintr-însele este veşnică şi netrecătoare. Şi să nu-ţi 
pare, că pentru cât îţi urmează oareşicare tulburare şi risipire 
a liniştii ce ai avut acolo ţi s-au pricinuit vreo pagubă sau vreo 
scădere din fapta bună aflându-te In mijlocul surorilor şi slu
jind mântoirii lor. Nu nicidecum să nu socoteşti una ca aceasta. 
Că nu ţi se pricinuieşte pagubă, ci încă mai mare şi mai multă 
plată şi mai strălucită cunună că precum dragostea este mai 
mare decât faptele cele bune, aşa şilucrul acesta ce ţi s-au 
încredinţat fiindcă este lucrul dragostei, mai mare este decât 
toate lucrurile bune celelalte" şi altele. Şi apoi iarăşi zice aşa: 
"Când am tăcut rânduiala aceasta împreună cu cartea părinte
lui mitropolitului am avut şi oareşicare vestire cum că după 
Dumnezeu şi dumnezeesc este lucrul acesta" şi altele. Apoi la 
sfârşit zice aşa: "Când va fi trebuinţă de a călugări niscareva 
surori, să trimeţi doao maici cucernice cu răvaşul cătră mine, 
scriind şi numele surorilor acelora. Şi văzând eu răvaşul şi 
numele lor voiu chema pe duhovniculla carele să mărturisesc 
surorile şi-! voi Intreba despre aşezarea lor şi atuncea voi vesti 
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şi eu, apoi voi trmite preot duhovnic şi le va călugări" şi altele 
mai zice82• 

[17. înflorirea Neamţului sub ocârmuirea lui Paisie] 

Când fericitul părintele nostru a primit hrisovul şi scri
soarea de la domn, a început cu înţelegerea dată lui de 
Dumnezeu să îndrepte treburile celor două mănăstiri. 
Grijile şi ostenelile sale erau acum îndoit de mari faţă de 
înainte şi iarăşi fraţii au luat asupra lor osteneli şi griji 
ocupându-se de construirea de chilii. Veneau acum şi alţii, 
părăsindu-şi mănăstirile lor şi rugându-1 cu lacrimi în ochi 
să fie primiţi, făgăduind să zidească chilii pentru ei înşişi 
cu mâinile lor proprii. Fericitul nu putea să-i refuze şi îi 
primea pe toţi şi toţi osteneau în construirea chiliilor înă
untrul mănăstirii şi în afară, căci nu era loc îndeajuns pen
tru toţi înăuntru. Au zidit şi o bolniţă [123v] şi o casă de 
oaspeţi; căci bătrânii, ologii şi orbii care n-aveau unde să-şi 
plece capul lor veneau la el plângând şi suspinând, şi ru
gându-1 să aibă milă de ei pentru Hristos, iar el se milosti
vea de ei. Fericitul îi primea pe aceştia ca şi pe cei sănătoşi, 
rânduindu-i la bolniţă şi odihnindu-i cât de bine putea ca 
un părinte iubitor. A poruncit ca un doctor să slujească pe 
cei ce aveau nevoie de tratament83 şi a dat poruncă fraţilor 
care slujeau să poarte de grijă de bătrâni, de ologi, de orbi 
şi de bolnavi ca şi cum ar sluji pe Domnul Însuşi. În fiecare 
sâmbătă ei trebuiau să le spele părul şi hainele şi să facă 
curăţenie generală: să fiarbă aşternuturile în apă fierbinte, 
ca să nu se înmulţească păduchii, să scoată aşternuturile la 
soare şi aer adeseori, să menţină curăţenia în bolniţă în 
fiecare [124] zi şi să ardă tămâie şi alte miresme ca aerul să 
nu devină greu, şi să gătească mâncare mai plăcută ca de 
obicei, aşijderea şi despre pâine şi vin. Toţi erau mulţumi-

"' Viaţa lui IsAAc, f. 125-125v (p. 524) şi f. 129v-130 (p. 528-529). 
"' In .locul acestei fraze în Viaţa lui ISAAC, f. 127 citim: "Iar ferici

tul îi rânduia pre dânşii în boluiţă şi fratelui Onorie pentru care mai 
sus s-au zis." 

tori şi lăudau pe Dumnezeu cu lacrimi şi mulţumeau părin
telui lor adevărat pentru grija pe care o avea de ei. Monalli 
străini veneau şi stăteau aici câtă vreme pofteau, pentru 
două săptămâni sau o lună, şi nimeni nu le spunea: "De ce 
stai degeaba mâncând pâinea obştii?" Alţii cereau să stea 
peste iarnă şi fericitul nu-i îndepărta ci-i primea binecu
vântându-i şi la plecarea lor nu-i întreba nimic şi trimi
ţându-i pe calea lor îi slobozea cu pace8•. Prin harul lui 
Hristos aceasta se păzeşte în sobor până în ziua de astăzi. 
După mai mulţi ani [124v] soborul din mănăstirea Neam

ţului şi schiturile învecinate s-a înmulţit crescând la mai 
mult de trei sute de monahi. La Secu erau întotdeauna o 
sută şaizeci, iar uneori şi o sută optzeci, fiindcă fericitul 
chema pe unii dintre fraţii de aici şi-i trimitea acolo. Fraţii 
de la Secu nu aveau griji pentru chilii, fiindcă acolo erau 
destule, dar Neamţu era într-o construcţie continuă. În 
jurul mănăstirii se vedea un fel de oraş. Locul era larg şi 
neted cu dealuri împădurite în depărtare şi toate cele de 
trebuinţă se găseau din belşug în apropiere erau fâneţe 
frumoase la care se ajungea fără osteneală. Fericitul părin
tele nostru a construit şi o a doua biserică înăuntrul mănăs
tirii închinată Sfântului şi Marelui Mucenic Gheorghe şi 
a împodobit-o cu minunată frumuseţe; aceasta se adăuga 
bisericii mari a Înălţării Domnului. 

[18. Hramurile la Neamţ şi la Secu] 

În ziua acelui praznic, din vechime mulţime nenumărată 
de ambele sexe se strângeau aici. Veneau nu numai din 
Moldova, ci şi din ţări îndepărtate ca să se închine la icoana 
făcătoare de minuni a Preacuratei Maicii lui Dumnezeu: 
bogaţi şi săraci, monahi şi mireni, şi în iubirea sa de străini 

•• Cf. Viaţa lui IsAAc, f. 128 (p. 526): "Aşişderea şi din mireni, 
parte bărbătească, cu feluri de neputinţă şi de duhuri necurate păti
mind, şi neavând unde îşi pleca capul, venea la monastire şi îi priimea. 
Şi întru altă bolniţă cu mâncare de la trapeză de obşte îi hrăniia. Şi 
şedea precât voia, iar unii şi până la moarte." 

~--------------~~---------------~ 
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acest al doilea Avraam8s se silea să odihnească pe toţi cât 
mai bine cu putinţă. Cheltuielile erau mari şi veniturile erau 
mici, abia de ajungeau la jumătate din suma cheltuielilor. 
Fraţii erau atunci foarte înghesuiţi pentru trei sau patru zile. 
Dacă alţii rămâneau după praznic, apoi ei stăteau în casa 
de oaspeţi. Dar pentru acele patru zile fericitul nu avea 
odihnă: de dimineaţa şi până seara uşile sale [125v] erau 
deschise fără deosebire tuturor celor ce voiau să-I vadă. 
Saluta cu iubire pe toţi ce-i ce veneau şi le mulţumea pen
tru vizita lor, încredinţându-i de răsplată de la Domnul şi 
Maica lui Dumnezeu pentru osteneala călătoriei lor. Bine
cuvântându-i, îi slobozea la casa de oaspeţi şi în celelalte 
chilii pregătite pentru odihna lor. El însuşi nu se gândea la 
hrană decât numai noaptea nemâncând nimic toată ziua; 
căci dacă mânca, chiar şi numai puţin trebuia să se odih
nească, şi astfel, când conducea treburile în timpul zilei, 
rămânea flămând atunci. Acest bărbat plin de dumnezeiască 
înţelepciune făcea după cum urmează: la începuturile praz
nicului numea pe cei mai evlavioşi fraţi, pe cei mai plini 
de frica lui Dumnezeu să-i supravegheze [126v] pe ceilalţi 
fraţi: să se plimbe prin mănăstire zi şi noapte, ca să nu se 
ivească vreo sminteală: cunoscând voinţa tatălui lor, fraţii 
se supravegheau unul pe celălalt. Săvârşindu-se praznicul, 
fericitul nu se supăra sub nici un chip de cheltuiala făcută 
pentru Cea care îl învrednicise să prăznuiască slăvita Ei 
sărbătoare, şi se ruga ca să se învrednicească să trăiască ca 
să o prăznuiască şi în anul următor. 

Nu au încetat insă în toată viiaţa sa de a merge şi a cerceta pre 
fraţii şi părinţii din Sfânta Monastire Secui în tot anul, pre care 
mergere o făcea întru acest chip Cuviosul: în zioa când se să
vârşiia prăznuirea cea de pre urmă a Adormirii Preasfintei Năs
cătoari de Dumnezeu, după dumnezeeasca Liturghie trăgând 
părinţii clopotul cel mare, se aduna tot Soborul în Sfânta bise
rică şi întrând şi Cuviosul în biserică cânta părinţii: "Cade-să 
să te fericim". Şi după cântarea tropariului şi a condacului sau 

•s Cf. Facerea 18. 

a praznicului sau a hramului, şi după ectenie şi otpust, şezând 
pentru neputinţa sa, făcea cuvânt la tot Soborul în amândoao 
limbile, slaveneşte şi moldoveneşte, ca să se silească spre cea de 
suflet mântuitoare lucrare a poruncilor lui Dumnezeu şi ca cu 
tot dinadinsul să se sârguiască a păzi pacea lui Hristos în sineşi 
şi toată" buna rânduială şi cucernicia călugărească şi altele ca 
acestea. Apoi săvârşind cuvântul să închina de trei ori dupre 
obiceiul şi ieşea din biserică şi din monastire petrecându-1 pă
rinţii, carii după ce lua blagoslovenie se ducea cu Cuviosul la 
Sfânta Monastire a Secului. La care aşijderea apropiindu-se, 
trăgea clopotul ca să se adune părinţii spre întâmpinarea Cuvi
osu!ui. Şi după ce mergea în biserică şi se încliina dupre obi
ceiu, ieşind mergea la chilia sa şi petrecea în monastire până la 
praznicul hramului. Iară după săvârşirea praznicului şi după 
pomenirea ctitorilor, mai înainte cu doao zile de întoarcerea de 
acolo, după pavecerniţă să făcea adunarea părinţilor în trapeză, 
întru o zi a celor de limbă slavenească iar întru alta a celor de 
cea moldovenească, şi să făcea învăţătură cătră dânşii, întru o 
zi pre limba slavenească, iar întru o alta pre cea rumânească, 
povăţuindu-i pre ei ca cu toată osârdia şi cu tot sufletul să pă
zească poruncile lui Dumnezeu şi poruncile cele cătră monahi 
ale purtătorilor-de-Dumnezeu părinţilor noştri. Şi celelalte toa
te de nevoie spre mântuirea sufletească. Iar în ziua întâi a lui 
septembrie, iarăşi după Dumnezeeasca Liturghie, trăgea clo
potul şi adunându-se părinţii în biserică intra şi Cuviosul şi 
după ce se închina sfintelor şi cinstitelor icoane cu cântarea 
"Cade-să să te fericim" şi a tropariului şi a condacului hramu
lui, ieşia din biserică şi din monastire petrecându-1 părinţii şi 
venea la Sfânta Monastire Neamţul. Şi după ce intra aici în bi
serică spre închinăciune, ieşia şi mergea la chilia sa, mulţă
mind lui Dumnezeu că I-au învrednicit de s-au întors iarăşi în 
sfântul lăcaş şi în chilia sa••. 

[19. Şcoala de traduceri patristice de la Neamţ] 

Deci după ce venia Cuviosul de la Secui să apuca iarăşi de 
orânduiala ce avea. Căci fiindcă nu putea pentru bătrâneţele 
sale şi slăbiciune să umble pre afară, petrecea de-a pururea ca 

86 Viaţa lui GRIGORIE, 1816, f. 13v-15. 
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Intru un mormânt In chilie şi de dimineaţă până la prânz să 
zăbovea cu părinţii dând răspunsul cel cuviincios fieştecăruia 
pentru fieştecare treabă şi Intrebare, iar după prânz lnchizând 
uşa, nu mai deschidea nimănui până iarăşi dimineaţă, fără nu
mai vreunuia din duhovnici pentru vreo pricină de netrecută 
nevoie. Şi Intru această vreme se îndeletnicea Intre altele întru 
cetirea Dumnezeieştilor Scripturi şi în tălmăcirea Sfintelor cărţi 
ale purtătorilor-de-Dumnezeu Părinţi din limba elinească Intru 
cea slavenească, Intru care şi multe din cărţi a tălmăci!. 

Că atâta iubiia cuviosul acest lucru, a să tălmăci adecă şi a 
se înmulţi cuvântul lui Dumnezeu în sobor, In amândoao lim
bile, cât după ce au venit In Sfânta Monastire Neamţul, ale
gând doi părinţi din Sobor, unul slavean iară altul moldovean, 
cu ajutoriul manastirii i-au trimis la Bucureşti, la şcoală, spre 
învăţătura limbii elineşti, pentru tălmăcirea dumnezeeştilor 
cărţi. Cătră carii au scris şi o trimitere pentru nemâncarea de 
carne a călugărilor87. Încă nu numai în limba cea slavenească 
tălmăcia cuviosul, ci şi în cea moldovenească, măcar puţine 
precum cartea Sfântului Nil de la Sorska. Iară pricina au fost 
de au tălmăci! întru această limbă puţine, că în Soborul părin
ţilor In limba slavenească, numai Sfiinţia Sa era tălmăcitoriu, 
împreună şi cu oarecarele ieromonah Dorotheiu, ce au fost şi 
arhimandrit Intru aceasta Sfântă Monastire mai pre urmă, 
carele au tălmăcit~pre cartea Sfântului Varsanufie din limba 
elinească In cea slavenească. Iară în limba moldovenească era 
mai mulţi tălmăcitori. Că dintru acesta Sobor au fost preacuvi
osul arhimandrit Macarie, carele au tăhnăcit cartea Sfântului 
Macarie ce s-au tipărit în Bucureşti [1775] şi cartea Sfântului 
Isaac ce iaste încă netipărită [tipărită la Neamţ, 1819], şi altele. 
Dintru acesta au fost, măcar deşi nu călugări! dintru Inceput, 
cuviosul ieromonah Ilarion, care au tălmăci! cărţile Sfântului 
Calist şi Exaimeron al Sfântului Vasilie şi altele, netipărite până 
acum. Întru· acesta cuviosul monah şi al mieu cinstit stareţ şi 
duhovnicesc părinte Gherontie, carele au tălmăcit Prăvălioara 
cea mică [1799] şi Kiriacodromion cu cuvinte la Evanghelii 
preste toate duminicile anului, care s-au tipărit la Bucureşti 

8' E vorba de părinţii Dorotei (slav) şi Gherontie (român); scri
soarea către ei e tipărită în româneşte In Adunarea cuvintelor pentru 
ascultare, Neamţ, 1817, p. 358-566; editat de V. Pelin, voi. Il, 1999, 
p.186-189. 
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[1801] şi Tâlcuirea la Evanghelie a Sfântul Teofilact [1805] 
împreună şi Teologhikon a Sfântului Ioan Damaschin care s-au 
tipărit în Iaşi [1806] şi Kekragrarion al Sfântului Augustin 
care s-au tipărit aicea în monastire [1814] şi altele. Dintru aces
ta cuviosul ierodiacon Ştefan carele au tălmăcit Vieţile Sfinţi
lor de peste an din limba slavenească, care s-au şi tipărit aicea 
din nionastire [1807-1815]. Dintru acesta cuviosul shimonah 
Isaac, carele au tălmăci! din limba elinească cartea Sfântului 
Ioan al Scării [1814] şi Octoihul cel cu canoanele Preasfintei 
Maicii Domnului Ia pavecerniţă care s-au tipărit aicea In mo
nastire, şi din cea slavenească Tipicul ce s-au tipărit In Iaşi 
[ 1816]. Şi altele până acum netipărite întru acesta sunt şi acum 
cari tălmăcesc şi încă cu ajutoriullui Dumnezeu vor tălmăci••. 
Pentru aceasta zic (ca să ne Intoarcem iarăşi la pricina ce ne 
zace Inainte), n-au tălmăci! Cuviosul prea multe în limba mol
dovenească, pentru că era aceştia carii tălmăcia. Destul însă 
era că în sârguinţa şi lndemânarea şi Inlesnirea Sfiinţiei Sale 
s-au tălmăci! cele ce s-au tălmăci!. Folos cu adevărat atâta de 
mare, nu numai Soborului părinţilor, ci şi a tot neamului nos
tru, cât de mult aşa nu s-au făcut în neamul acesta precum 
poate fieştecine socoti••. 

88 Pentru referinţele exacte ale traducerilor patristice tipărite până 
în 1833, a se vedea pe lângă Bibliografia Româneascii Veche şi 
PR. D. F'ECIORU, "Bibliografia traducerilor în româneşte din literatura 
patristică, fascicola 1: Epoca de la 1691 Ia 1833", Studii teologice 6 
(1937), p. 73-150. Şi, mai pe larg, N.A. URSu, "Şcoala de traducători 
români din obştea Stareţului Paisie", Teologie şi viaţă (MMS), 4 (1994), 
nr. 2, p. 58-83. 

89 Viaţa lui GRIGORIE, 1816, f. 15-16v = ISAAC, f. 138v-141v. Viaţa 
lui ISAAC în redactarea sa finală are următoarele pasaje inserate (de 
arhim. Augustin?): "Dintru acest sobor au fost ucenicul acestui du
hovnicesc părinte, Prea Sfinţitul arhiepiscop Grigorie III [Dascălul] 
mitropolitul Valahiei, carele foarte multe cărţi au tălmăci!. Şi era 
acest blagoslovit ierarh foarte iubitoriu de dreptate şi iubitoriu de 
osteneală şi foarte înfrânat, nelacom spre averi şi milostiv către cei 
lipsiţi, blând şi cu iubită dragoste către turmă şi către patrie. Şi căte 
cărţi le tălmăcea şi le tipărea pe toate le da în daru Ia cei ce avea tre
buinţă" (f. 141v). Iar la ISAAC DASCĂLUl: "Şi au alcătuit foarte pre larg 
viaţa cuviosului părintelui nostru, stareţul Paisie, din care cea mai 
multă parte s-au pus înlăuntrul acestei istorii, şi altele cărţi multe au 
tălmăcit acest cuvios părinte." 
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[20. O spinoasă chestiune dogmatică] 

Preacuviosul părintele nostru totdeauna vărsa lacrămi ca pă
raiele din ochii săi, rugându-se pentru fraţii soborului cătră 
milostivul Dumnezeu şi sufletul său puindu-şi ca pre toţi cei 
încredinţaţi lui să-i aducă lui Hristos. Şi ca un părinte şi ca un 
păstoriu adevărat, iară nu năimit şi carele nu are nici o grijă 
de oile cele încredinţate lui să se arate înaintea lui Hristos 
Mai-marelui Păstorilor. Deci s-au scornit un lucru nenădăj
duit: s-au născut o pricină cu greu de descurcat şi un nodu 
dogmaticesc cu greu de dezlegat sau aruncat de obşte şi au 
tulburat pre cea mai mare parte din fraţi. Şi carele este acesta 
ascultaţi 

Pravoslavnica noastră Biserică cea mare a Răsăritului, cu
n~scând desăvârşit cum că papistaşii cu totul au stricat tainele 
Sfintei BiSerici, şi mai vârtos a Botezului şi a Preoţiei, şi acum 
urmează nevoia ca pe cei ce vin de subt stăpânirea Papii către 
pravoslavnica Biserică a Răsăritului, nu cu Sfântul Mir, ca mai 
inainte, să-i priimească, ci desăvârşit, ca pre nişte cu totul 
nebotezaţi să-i boteze. Şi aşa au început să-i boteze desăvârşit, 
ca pe nişte nebotezaţi, Deci înştiinţându-se de acest lucru şi toţi 
părinţii Soborului şi fiind cei mai mulţi din Ardeal şi din Ţara 
Leşească şi cunoscându-se pre sine şi cmn că au trebuinţă de 
Sfântul Botezu, multă supărare îi făcea preacuviosului ca să-i 
boteze. 

Iară el ştiind cmn că este multă vrăjmăşie asupra Pravoslav
nicii Bisericii pentru aceasta, de vreme ce ea ţine întru sine 
piatra cea scumpă şi nepreţuită, amanetul carele I-au luat de 
la Domnul nostru Iisus Hristos şi îl păzeşte nestricat şi între
gu, iară celelalte I-au pierdut şi-au rămas goale şi sărace de o 
bogăţie nepreţuită ca aceasta, şi de aceia o zavistuiesc (căci 
darul bun totdeauna este zavistuit) şi totdeauna se sârguiesc 
ca de-ar putea să o jefuiască şi pre dânsa de acesta, întârziia 
a-i boteza. Însă mai pe urmă încredinţându-se desăvârşit cmn 
că de nicăirea nu-iva veni nici o supărare pentru aceasta, au 
început a-i boteza. Dar foarte să necăjea cu aceia carii au fost 
luat Hirotonie, căci unii dintre dânşii cerea numai ca să se ungă 
cu Sfântul Mir, zicând că sânt botezaţi. Din carii unii şi până 
acmn se află (zice părintele Isaac Dascălu), carii pentru cin
stea şi slava vremelnică, ah nenorocire, să lipsesc de cea veci
nică. Pentru că turnarea niciodată nu se poate numi Botezu. 
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Şi de aceea foarte tare greşesc împotriva canoanelor sfintelor 
pravili, împotriva dogmelor pravoslavnice şi a Bisericii cei mari 
a Răsăritului toţi cei ce se razimă numai prea lor socotinţă, şi 
nu prîmesc să se boteze, ca să nu se scape de oareşicare cinsti 
vremelnice. Şi cu aceasta, dupre cum zice Sfântul Apostol Pavel, 
se lipsesc de slava cea dmnnezeească•0• 

Deci preacuviosul, după ce vedea că nici cu un felui de sfă
tuire nu se pleacă a se boteza vreunii din acei ce luase asu
pră-şi Hirotonii, apoi nu-i ocăra, nu-i prihănea, ci alegându-le 
averea ce adusese pre lume ei şi o dăduse obştei, după aşeză
mânturile Sfinţilor Părinţi, le o da înapoi, şi apoi, deacă voia, 
mai şedea ei în sobor, iară deacă nu, să ducea unde voia. Iară 
preacuviosul asupra tuturor celor ce venea de subt stăpânirea 
Papii săvârşea această mare taină a Botezului fără de nici o 
împiedicare sau îndoire, ca pre o prea de nevoie mântuire a 
omului. 

Deci am întrebat eu [acelaşi părinte Isaac Dascălul] odată 
găsind vreme noaptea pre preacuviosul zicându-i: "Părinte, de 
unde s-au început pricina aceasta a Botezului?" Iară el au răs
puns cătră mine zicându-mi: "Frate, frate, când s-au fi apucat 
istornicii bisericeştii istorii să facă şi tomul al patrulea al isto
riei ceii bisericeşti şi când au ajuns cu scrierea lucrurilor ce 
s-au lucrat în Biserica lui Dmnnezeu cea Pravoslavnică la pri
cina aceasta a începerii Botezului, mi se pare că o ar trece, şi 
de ruşine nici un graiu pentru dânsa nu ar zice, ca să nu să 
prihănească Biserica lui Dumnezeu. Pentru că diavolul, împie
diecătorul tuturor lucrurilor celor bune, cunoscând pre latini 
şi pre papistaşi, că acum cu totul au stricat toate Tainele Sfin
tei Biserici, iară mai vârtos a Preoţiei şi a Botezului şi cum că 
grecii deacă se va înştiinţa de aceasta nu vor suferi, nici nu vor 
tăcea, ci vor da la iveală lucrul acesta, ca pre un fărădelege şi 
de sufletele oamenilor pierzătoriu, şi cum că după ce îl vor 
cunoaşte vor începe a boteza desăvârşit pre cei ce vor veni de 
subt stăpânirea Papii cătră Pravoslavnica Biserică a Răsăritului 
ca pre nişte nebotezaţi, şi cum că lucrul acesta al Bisericii cei 
mari a Răsăritului este bun, pravoslavnic, de suflete mântui
toriu şi lui Dumnezeu bine plăcut, iară al papistaşilor este rău, 
ereticesc, pierzătoriu, şi lui Dmnnezeu prea urât, şi cum că cei 
ce se botează cu botezul păpistăşesc, de păcate nu să curăţesc, 

9° Cf. Romani 3, 23. 



de darurile Sfântului Duh pre care le dă Dumnezeu prin Botezul 
cel adevărat nu să învrednicesc, ci sunt ca şi ceilalţi păgâni, 
cari nu au nicidecum botezul, iară cei ce să botează cu Botezul 
Bisericii Răsăritului de toate acestea se îuvrednicesc, că şi de 
păcate să curăţesc şi cu darul Preasfântului Duh strălucesc şi 
fii ai împărăţiei şi ai lui Dumnezeu dupre darul să fac, şi cum 
că acest lucru bun şi dumnezeiesc degrab va să se înceapă, au 
apucat mai înainte vicleanul diavol prin a sa unealtă ca să-I 
prihănească. Şi la cei mulţi carii nu au întregi pre minţile lor 
să -1 facă cu îndoială ca printr-însa să-i tragllîn pierzarea sa. 
Şi care este măiestria aceia prin care s-au ispitit el să o facă 
aceasta? Ascultaţi: 

Un diacon grec de neam, călugărit în Sfântul Munte, la 
schitul Sfintei Anei, au început să se nevoiască întru nevoinţele 
cele duhovniceşti şi ale minţii. Însă, neapucând nevoinţa dupre 
cum se cade, nici dupre învăţeturile Sfinţilor Părinţi, s-au în
şelat şi s-au împreleştit, sau mai bine zis, s-au îndrăcit. Deci 
părinţii din schitul Sfintei Anei nevoindu-se şi sârguindu-se 
mult şi în tot chipul ca să-lîndrepteze şi neputând isprăvi ni
mic, după ce au văzut că în zadar se ostenesc, că el tot mai 
spre rău mergea, I-au izgonit. Iar el ieşind de acolo s-a dus la 
Kareia şi de acolo au trecut în preajma Ţarigradului şi s-a 
numit pe sineşi că este Hristos şi s-au făcut luişi doisprezece 
ucenici. Şi încă (nu proşti), ci din arhiereii Ţarigradului. . 

Deci aicea am întrebat eu pre cuviosul zicând: "Dar nu-l 
cunoştea că este un înşelătoriu?'' Iar el au răspuns: "Frate, poate 
11 şi cunoştea. Dar pentru slava omenească, căci era cinstit de 
tot norodul Ţarigradului şi pentru iubirea de argint, le curgea 
despre toate părţile venitul, nu-l arăta nici îl descoperea." 
Deci auzind norodul un lucru nou ca acesta, cum că Hristos 
s-au arătat iarăşi pre pământ, prost fiind şi necunoscătoriu şi 
pornit de evlavie greşită au alergat cu toţii îu urma lui şi 11 cin
stea capre Hristos. Iar el a început a-i învăţa învăţături de ale 
lui mincinoase, şi a le face aghiasmă. Şi îl învăţase mai înainte 
diavolul de-şi făcuse un burdujel cu ţevie şi cu meşteşug de 
trăgea întru dânsul apa aceea nesfinţită pre care o făcea el, iară 
după sfinţirea cea nesfinţită a acelei ape, striga cu mare glas 
către norod zicâud: "Îngenunchiaţi şi capetele îu jos vă plecaţi, 
ca roaua Duhului să luaţi." Şi norodulîngeuunchind şi în jos 
căutând, el atuncea umplea burdujelul de acea apă şi stropea 
peste norod. Iară norodul credea că nu apă din vasul în care 
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sfinţea el apa, ci chiar roaua Duhului Sfânt este, şi socotea că 
se sfinţeşte cu acea stropire. Aşa dintru acest chip au atras el 
în urma sa uu numai pe tot norodul cel prost al Ţarigradului, 
ci şi pre cei mari, cât şi patriarhul Kirilîl avea la mare evlavie. 
Deci întru acest vârfu de cinste şi de evlavie atlându-se el îna
intea a tot norodul, au început a striga în mijlocul norodului 
cum că patriarhul Samuil (căci în zilele patriarhiei sale s-au 
întâmplat acest lucru) este latinofron, adică cugetătoriu de 
credinţa latinească, pentru că nu botează, zice, desăvârşit pe 
cei ce vin de sub stăpânirea Papii către pragoslavnica Biserică 
a Răsăritului, ci îi primeşte numai cu Sfântul Mir şi ei au trebu
inţă de tot Botezul cel adevărat. Căci sunt cu totul nebotezaţi••. 
Deci auzind-o aceasta norodul s-au pornit cu toţii asupra pa
triarhului numindu-1 papistaşu şi zicându-i că de nu va începe 
a boteza pe cei ce vin de sub stăpânirea papii, 11 vor surpa din 
scaun şi din patriarhie, şi-1 vor izgoni. Iară patriarhul auzindu-o 
aceasta şi pornirea norodului văzând şi înţelegând de unde 
s-au pornit pricinuirea aceasta, şi întru alt chipu cunoscând că 
uu să poate, fără numai deacă nu prin blândeţe va putea să 
potolească o pornire ca aceasta, au zis cătră dâuşii, rugându-se: 
"Lăsaţi-mă şi mă îngăduiţi pănă în trei luni de zile, ca să scriu 
la toată plinirea pravoslavnicilor pricina aceasta, pentru ca să 
uu să pricinuiască vreo sfâşiiare dinăuntru, căci biserica Ţari
gradului va începe a boteza şi încă a boteza pre taină şi fără de 
ştirea celorlalte Pravoslavnice Biserici, cari iconomisind vremea 
până acum i-au primiit şi îi primesc cu Sfântul Mir." Acestea 
şi altele de acest felin zicând cătră norod, norodul nici n-au 
voit să le auză pe acestea, ci au năvălit asupra lui şi I-au pogorât 
jos de pre amvon îngrozindu-1 cum că de uu va hotărî ca să se 
boteze cei de supt stăpânirea Papii desăvârşit, apoi ca pe uu 

91 ,,Auză aicea cei ce vin de supt stăpânirea papei şi nu voiesc a să 
boteza dupre hotărârea Bisericii Răsăritului, cum diavolul numai din 
mânie au grăit nevrând adevărul, că adecă trebuiaşte să se boteze toţi 
acei ce vin de la apuseni la pravoslavie", şi: "Vedeţi iubiţilor cetitori 
că diavolul voind să prihănească această sfinţită mare taină, carea 
astăzi să săvârşeşte asupra celor ce vin de supt stăpânirea papii, cu 
multă râvnă au grăit pen acest îndrăcit, măcar şi nevrând, adevărul, 
ca cu aceasta să se facă sucituri de cuvinte şi nu să se plece toţi şi să 
se boteze. Căci prin gura unui îndrăcit au eşit hotărârea aceasta". 
Note în marginea Vieţii lui IsAAc, f. 133v. 
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cugetătoriu de credinţa papistăşească îl vor anatematisi şi de 
la pragoslavnica biserică departe îl vor izgoni. Deci patriarhul 
văzând o nevoie ca aceasta pusă asupra lui, a hotărât să se 
boteze desăvârşit acei ce vin de sub stăpânirea Papii şi aşa de 
abiia s-au potolit pornirea cea fără de râuduială a norodului. 
Deci acest felin de început lucrnl acesta sfânt au luat de a se 
lucra în Biserica lui Dumnezeu. Carele iaste foarte bun şi dmn
nezeesc şi pricinuitoriu de mântuirea oamenilor, însă fiindcă 
prin meşteşugirea diavolului, mai înainte prin omul cel netreb
nic s-au adeverit, de aceia la cei cu mintea uşoară să arată cum 
că ar fi cu îndoială şi cu prihană. Dar şi unealta prin care s-au 
prihănit inceputul acestui sfânt lucru, nu dupre multă vreme de 
la pornirea aceasta a norodului asupra patriarhului, Dumnezeu 
binevoind ca să se descopere amăgitoriul şi înşelătoriul, şi de 
înşelăciune şi de o amăgire ca aceasta să izbăvească pre atâta 
norod, scau vădit şi s-au descoperit întru acest felin: că fiind el 
într-o casă cinstită şi aghiasma lui cea înşelătoare făcând-o, 
cmn au sosit vremea ca să împărtăşească pe norod cu acea roao 
a duhului său cel satanicesc şi au strigat să îngenunche toţi ca 
să ia roaua Duhului Sfânt, îngenunchind toţi după obiceaiu o 
giupâneasă, care era soră patriarhului Kiril, groasă fiind la 
pântece şi neputând a să pleca în jos, au văzut pre amăgitoriul 
când au tras cu burdujelul apa din vasul acela în carele o sfin
ţea el şi au stropit peste norodu dintr-însu!. Şi cunoscând ea 
amăgirea au strigat cu mare glas: "Sculaţi-vă, amăgiţilor, că 
înşelătoriu acesta v-au înşelat stropindu-vă cu apă nesfinţită. 
Căci el nu este preot şi zice că pre roaua Duhului Sfânt o luaţi." 
Deci sculându-se toţi şi cunoscând că cu adevărat înşelătoriu 
este, şi ei s-au înşelat ascultându-1, foarte tare I-au ocărât, I-au 
defăimat şi cu bătăi împovărându-11-au slobozit să se ducă 
unde va voi. Iar el întovărăşindu-se cu alt oareşicarele răsvră
tit de la satele din jurul Ţarigradului ducându-se şi Ia desfătări 
trupeşti şi la dezmierdări dându-se, cu multă ticăloşie şi-au 
lepădat sufletul său cel înşelat şi răzvrătit•'. 

9' Viaţa lui ISAAC, f. 130v-135 (p. 529-534). Povestea este o ex
plicaţie populară a evenimentelor ce au condus, în contextul tensio
natelor lupte confesionale din secolul XVIII (soldate cu extinderea 
uniatismului in Transilvania, 1698, şi, mai ales, Orientul Apropiat, 
1726-1755), la redactarea şi publicarea în 1756 de către patriarhul 
ecumenic Chiril V a "tomosului de condamnare a botezului ereticilor 

292 

[21. Un nou potrivnic al rugăciunii lui Iisus] 

Iară în anul1793, iunie 19, părintele Agathon, igumenul de la 
schitul Poienii Voronii au scris preacuviosului Părintelui nostru 
o scrisoare arătându-i cum că în schitul acela s-au sculat un 
monah, anume Theopempt, cu rânduiala preot, de huleşte pre 
sfânta rugăciune a Domnului nostru Iisus Hristos, care să lu
crează cu mintea în inimă neîncetat şi pre părinţii carii să ne
voiesc întru dânsa îi face că sunt eretici. Şi iarăşi arătându-i 
cum că ei s-au silit în tot chipul să-I întoarcă şi să-I îndrepteze 
de la această răzvrătire şi nu au putut. Şi cum că acum numai 
la cuviosul le-au rămas toată nădejdea de a înfrâna pe un răs
vrătit ca acesta şi a-1 birui. Şi-1 ruga ca să facă vreo scriptură 
doveditoare şi surpătoare de hulele şi bârfele acelui Theopempt. 
Deci cuviosul părintele nostru, luând scrisoarea şi văzând 
rugăciunea igumenului şi cunoscând cum că de nu va apuca 
acum mai înainte să întâmpene răul acesta, să va întinde şi să 
vor strădui şi alţii cu dânsul, pentru aceia umplându-să dă 
râvnă dumnezeească s-au apucat şi au adunat de pe la toţi 
Sfinţii Părinţi şi dascăli carii învaţă şi scriu întru această sfin
ţită rugăciune, multe şi mari mărturii şi dovezi de Sfânta 
Scriptură cea veche şi din cea noao, cum că această sfântă rugă
ciune este dată oamenilor de Domnul nostru Iisus Hristos şi 
de la Sfinţii Apostoli. Şi cum că toţi Sfinţii cei ce de atuncea 
încoace tot printr-însa au sporit şi s-au suit la vârful bunătăţi-

occidentali"; semnat şi de patriarhii Matei al Alexandriei, Partenie 
al Ierusalimului şi Silvestru al Antiohiei, "tomosul" prevedea rebote
zarea apusenilor ce s-ar converti la Ortodoxie, recomandând deci 
"akrivia" în locul "iconomiei" (text şi comentarii la protoprezbiter 
GHEORGHIOS METALINOS, "Homologo hen baptisma." Hermeneia kai 
epharmoge tou 7' kanonos tes II. Oikoumenikes Synodou hypo. tou 
kolybadon kai tou K. Oikonomou. Symbole eis ten historikokanoni
ken theoresin tou problematos peri kyrous tou dytikou baptismatos, 
Atena, 1983). 

Recent, TACHIAOS, 1986, p. 259-189, a publicat corespondenţa în 
limba greacă din ianuarie-august 1785 dintre stareţul Paisie (4 scri
sori) şi învăţatul monah grec Dorotheos Voulismas (2 scrisori), pe 
aceeaşi delicată şi spinoasă chestiune a rebotezării creştinilor apuseni. 

Contextul intregului episod pare insă a-i viza mai degrabă pe uniţii 
sau ortodocşii din Transilvania deveniţi monahi la Neamţ, şi care 
fuseseră botezaţi priu stropire iar nu canonic priu întreită cufundare. 
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lor. Şi nu numai s-an nevoit pentru dânsa, şi pre dânsa întru 
toată viaţa o au avut întru lucrare, ci şi au scris p<,ntru dânsa 
şi întru scripturile lor au lăsat spre învăţătura noastră cestor 
de pe urmă. Şi făcând o cărticică pentru această pricină, o au 
trimis igumenului Voronei, cu cari au astupat gura acelui bâr
fitoriu şi desăvârşit I-au biruit. Carele neputând răbda ruşinea 
au fugit din schit. Iară cărticica aceea se află pănă acum încă 
şi în limba românească, căci preacuviosul o a scris în lim~a 
slavonească••. Şi cel ce va voi să o citească va afla în ce fehu 
era preacuviosul şi câtă râvnă şi evlavie şi credinţă avea cătră 
cele dumnezeeşti••. 

[22. Alt război ruso-turc (1788-1791)] 

Trăiam în mănăstirea Neamţ de nouă ani odihnindu-ne 
puţin de ostenelile noastre, când iată o furtună înfricoşă
toare suflând foc, iată o frică de moarte, sabie ţinută dea
supra capetelor celor bătrâni şi biciuri şi funii în mâinile 
duşmanilor gata să lege pe cei tineri şi să-i ducă în robie: 
un aprig război a izbucnit între cele trei imperii. Câmpia s-a 
umplut de oşti [126v]; marea s-a acoperit de corăbii; cetăţi 
şi sate s-au golit; toţi fugeau unde puteau să se ascundă de 
mânia turcilor. Părinţii şi mamele îşi căutau copiii pierduţi, 
copiii plângând îşi căutau părinţii, soţii îşi căutau soţiile şi 
soţiile soţii lor. Toţi şi-au pierdut minţile de frică şi alergau 
pe drumuri şi câmpii călcându-se în picioare, grăbindu-se 
spre dealuri şi câmpii ca să se ascundă. Mănăstirea Neamţu 
era atunci plină înăuntru şi în afară de norod de neam mare 
sau de neam simplu. Nemţii au ajuns în Târgui Neamţului 
înaintea turcilor şi I-au ocupat. Şi atunci a slăbit puţin frica. 
Dar după câteva zile iată turcii au venit împotriva lor în 
amurg. Văzându-i venind de departe, nemţii şi-au lăsat tot 
echipamentul şi-au fugit [127] de frică, ca să-şi scape sufle-

93 Scrisoare publicată de părintele PAUL MIHAILOVICI, "Stareţul 
Paisie Velicikovscki şi erezia de la Poiana Voronei", Arhivele Basara
biei, nr. 1-4,1938, p. 69-79; reed. V. Pelin, voi. II, 1999, p. 201-212. 

94 Viaţa lui ISAAC, f. 142V-143 (p. 539). 
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tele de unde au venit. Intrând în târg, turcii biruiseră fără 
să tragă un foc şi fără vărsare de sânge şi şi-au adăugat 
echipamentul nemţesc la prada lor. Au ucis trei oameni care 
i se împotriviseră, dar i-au lăsat pe ceilalţi în pace. Rămâ
nând ei acolo, aveau de gând să vină la mănăstire care se 
afla la o depărtare de trei ceasuri, şi toţi cei din mănăstire 
erau pe jumătate morţi de frică: nimeni nu era cu totul 
sigur dacă turcii mai erau în oraş sau plecaseră. Boierii 
şi-au trimis oştenii dar ei se temeau mult mai mult pentru 
vieţile lor şi n-au îndrăznit să se apropie de acel loc. Unii 
spuneau pentru ca mănăstirea să nu fie închisă să fie tri
misă o solie la turci cerându-le să nu vătămeze pe nimeni; 
alţii însă [127V] nu doreau să se plece nicidecum, sfătuind 
ca mănăstirea să fie închisă ca să poată rezista aici împo
triva turcilor şi să vegheze la apropierea lor. În mijlocul 
acestor tulburări, un monah dintre fraţii de obşte a venit la 
fericitul părintele nostru şi a primit binecuvântarea sa să 
meargă drept spre târg să vadă dacă turcii erau acolo sau 
au plecat. Alegând un cal pe care îl ştia, 1-a încălecat şi a 
gonit drept spre târg. Intrând în eli-a străbătut încoace şi 
încolo fără frică şi n-a văzut nici un turc. Aflând un om, a 
aflat de la el că aceştia plecaseră şi s-a întors cu vestea cea 
bună şi toţi s-au bucurat. Dar în ziua următoare, auzind că 
turcii s-au întors, boierii şi stareţul au fugit la mănăstirea 
Secu, iar fraţii s-au risipit prin păduri, fiindcă nu era în
deajuns loc pentru toţi. Vremea era foarte rece, fiind a doua 
săptămână din postul mare, şi ei au suferit cumplit [128] în 
păduri; dar au rămas acolo până la venirea nemţilor, care 
i-au pus pe fugă pe turci şi au pus ei stăpânire peste ţinut. 
Străinii din mănăstire s-au întors atunci la casele lor şi, deşi 
fuseseră strâmtoraţi şi de nemţi, frica de moarte trecuse. 

Între acestea iată că s-au sculat înfricoşată furtună şi frica 
morţii, ridicându-se războiul cumplit între trei împărăţii. Şi de 
frică oraşele şi satele Moldaviei rămăsese pustii că fugise tot 
norodul prin munţi şi prin codrii, carii unde putea să se as
cunză de mânia turcilor. Apoi, după puţină vreme au venit şi 
oastea nemţească supt Munţii Moldaviei şi s-au aşezat acolea. 

295 



Atunci tot norodul s-a dus întru ale sale, pentru că intrase 
acum şi oastea Rossiei în Moldavia şi cneazul Potemkie venise 
în oraşul Iaşii şi fiindcă preasfinţitul Leon, mitropolitul ţării, 
nu demult murise, apoi au venit împreună cu cneazul în locul 
lui Preasfinţitul arhiepiscop Amvrosie de la Poltava. Şi îndată 
mânia cea turcească au pierit. 

Acest arhiepiscop petrecând în Iaşi au auzit de fericitul Pă
rintele nostru şi de Soborul lui şi cu înfocată dorinţă au voit ca 
să-I vadă şi cu ochii. Şi au spus pentru dânsullnaltei stăpâniri, 
de la care luând şi voie au venit în manastirea Neamţului şi 
I-au priimit pe dânsul fericitul cu mare cinste şi cucernicie. Şi 
s-a odihnit de cale doao zile, îndeletnicindu-se el cu fericitul 
în voroave duhovniceşti. Şi duminecă au slujit cu sobor dum
nezeeasca Liturghie şi au hirotesit pre preacuviosul arhiman
drit în anul1790. Şi mai petrecând in monastire doao zile şi 
dând la toţi pace şi blagoslovenie,hucurându-să s-au dus, 
petrecându-1 pre dânsul fericitul împreună cu toţi fraţii, cu 
mare cinste şi dragoste. Şi de atuncea se ţine obiceiul la toţi 
diiadohii ce au fost după sfiinţia sa ocârmuitori Soborului de să 
cinstesc cu numele acesta de preasfinţiţii mitropoliţi carii so
cotesc cuviincios acest nume celui mai mare Sobor ca acesta. 
Adecă de a fi cinstit cu arhimandriţia stareţul acestor monastiri. 

Deci preacuviosul Părintele nostru, măcar deşi nu au dorit de 
treapta aceasta, însă după ce au priimit arhimandriţia, nicide
cum împreună cu dânsa au priimit şi slava lumii aceştia, mă
car cu gândul. Că nu au schimbat nici cât de puţin ceva dintru 
a sa aşezare şi smerită cugetare spre trufiia lumii, pentru care 
dumnezeescul rezămătorin pre piept au scris hotărâre grăind: 
"Nu iubiţi lumea, nici cele din lume, că de iubeşte cineva lumea 
nu este dragostea Părintelui întru el. Că tot ce este In lume, 
pofta trupului şi pofta ochilor şi mândrie lumească este"95, ci 
cu credinţă urmând Stăpânului său şi Domnul care grăiaşte: 
"De-mi slujeşte cineva mie, mie să-mi şi urmeze"96. Şi celor ce 
intru adevăr au voit a-i urma lui, acelora le-a dăruit sfintele 
sale porunci întru sfânta sa Evanghelie. Urmând dar şi fericitul 
Domnului său prin smerita cugetare şi dragoste fierbinte cătră 
Dânsul şi cătră aproapele şi prin păzirea cea cu tot dinadinsul 
a tuturor sfintelor lui porunci, nevătămat era de treapta aceia. 

95 Cf.1 Ioan 2, 15-16. 
•• Cf. Ioan 12, 26. 
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Ci au petrecut unul şi acelaşi cu lucrul, cu cuvântul. şi cu înţe
legerea până la moarte. 

între acestea trimiţând preacuviosul cu ascultare pentru mo
nastire în Rossiia pre un părinte dul10vnic Iachin! (carele in 
shimă s-au numit Ioan şi au fost stareţ manastirii) pre lângă 
ascultarea ce au fâcut, au adus şi multă milostenie de la împă
răteasca cetate Moscva: vase bisericeşti, veşminte, sfeşnice şi 
altele in anul1791, octomvrie 23. Deci spre veşnica pomenire 
a tuturor miluitorilor de acolo au săvârşit părintele Paisie îm
preună cu tot soborul priveghiare de toată noaptea aicea la mo
nastire. Şi ·spre neuitare de veşnică pomenire a acelor făcători 
de bine au insemnat aceasta în pomealnicul bisericii mari97• 

[23. Nostalgia după "raiul" de la Dragomirna] 

Aceasta a fost viaţa de chinuri a fericitului părintelui 
nostru şi a noastră, acelora care am rămas cu el: în mutări, 
tulburări, griji, osteneli dincolo de puterile noastre, în păli
miri de moarte. O nenorociţii de noi! Prin pizma diavolu
lui şi din pricina păcatelor noastre am fost alungaţi de la 
mănăstirea Dragomirna de nemţi, sau mai degrabă ne-am 

97 Viaţa lui ISAAC, f. 136-137 (p. 535-636) şi, parţial, PLATON, 

1836, f. 46V-47· Cf. şi versiunea Vieţii lui GRIGORIE, 1816, f. 17-17V: 
"Deci după mutarea cuviosului in Sfânta Monastire Neamţul trecând 
câţiva ani, s-au ridicat războiu între împărăţia rusească şi împărăţia 
othomanicească. Şi trimis fiind aicea cu oştile un arhiepiscop, anume 
Ambrosie, ţiitoriu locului Mitropolitului Moldaviei ce atuncea murise 
[Leon Ghencă, 1786 - decembrie 1788], au venit cu vederea şi la 
Sfânta Monastire ca să vază pre Cuviosul şi pre adunarea părinţilor. 
Din porunca celui mai mare al oştilor ruseşti au hirotesit pre cuviosul 
arhimandrit, măcar că zicea cuviosul cătră părinţi atuncea că: «Ce să 
fac?, trebuia poruncii să mă plec! Dar pre mine de mult m-au făcut 
cu lucrul fraţii arhimandrit!»" "Răspunsul stareţului consemnat de 
Grigorie (şi numai de el) este revelator. Încă o dată marea inteligenţă 
şi intuiţie istorică a viitorului mitropolit (el însuşi confruntat, mai 
târziu, cu realităţile la care asistase ca ucenic la Neamţu) se dovedeşte 
în felul cum descie acel eveniment. Mitrofan şi Isaac Dascălul nu 
~e-au lăsat nici o mărturisire despre el. La Platon el ea o formă apo
teotică" (D. ZAMFIRESCU, 1996, p. 240, nota 51). 
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depărtat noi înşine de ea, ca credinţa noastră ortodoxă să 
nu sufere vătămare [128v] de la erezia şi de la stăpânirile lor 
lumeşti, aşa cum au suferit într-adevăr de la eretici acele 
mănăstiri şi stăpâniri lumeşti şi duhovniceşti care au rămas 
acolo. O, o, nădejdea deşartă pe care o nutream! O, moartea 
şi nimicirea duhovnicească pe care am suferit -o din pricina 
tuturor peregrinărilor, zarvei, pustiirii, sărăciei şi pătimirilor 
sufleteşti! Ca un copac transplantat prea adeseori şi care 
se ofileşte şi se usucă, aşa şi copacul soborului suferă de pe 
urma transplantării şi schimbării mănăstirilor. O, Drago
mirna, Dragomirna! Amintirea vieţii dintre zidurile sale e 
dulceaţă şi mângâiere sufletelor noastre, şi poate ar fi mai 
bine să tăcem, pentru ca inimile noastre să nu se umple de 
durere din pricina pierderii tale. [129] Când ne-am mutat la 
Secu, alcătuirea noastră de acolo şi voinţa sufletului nostru 
de a pătimi a slăbit în toată acea zarvă şi în grijile şi oste
nelile construirii chiliilor şi în celelalte. Deşi izvoarele du
hovniceşti curgătoare de miere din gura sfântă a părintelui 
nostru adăpau inimile noastre, ele s-au răcit şi învârtoşat 
în curând, şi nici măcar el nu mai putea să le încălzească şi 
îmblânzească sau să facă minţile noastre, întunecate din 
pricinile mai sus zise, treze şi agere, ca ele să se poată păzi 
cu curaj de atacurile vrăjmaşului, tăindu-le ca şi cu o sabie 
aprigă prin neîncetata rugăciune a minţii săvârşită în inimă. 
Fiindcă am pierdut-o pe aceasta părăsindu-ne din pricina 
zarvei şi grijilor. Sevele noastre duhovniceşti au fost tăiate 
şi ele s-au ofilit aşa cum se ofilesc şi usucă rădăcinile unui 
copac. O, Dragomirna, Dragomirna! De tine [129v] şi de via
ţa noastră întru tine se cuvine să ne aducem aminte numai 
în zilele de sărbătoare, fiindcă tu a-i fost pentru noi ca un 
rai al desfătării. Ai fost ca o grădină sădită lângă ape, ale 

"' cărei plante îşi împlântă degrabă rădăcinile şi dau tot felul 
llEZ flori şi roade bine-înmiresmate Întru tine înmiresma 
între fraţi bunămireasma feluritelor virtuţi. Iubirea lor după 
Dumnezeu pentru sfântul părinte şi întreolaltă era ca un 
trandafir, iar curăţia conştiinţei lor ca un crin. Întru tine 

omorârea voii şi judecăţii proprii s-a făcut ca un mir, bună
mireasma rugăciunii neîncetate se înălţa ca o tămâie bine 
mirositoare, ascultarea înainta împreună cu învinuirea de 
sine, smerenia împreună cu nerăutatea, şi împărăţea văr
sarea de lacrimi din ochii fraţilor. Întru tine cei ce păti
meau de pe urma trupului aflau uşurarea patimii, căci întru 
tine [130] nu era îngăduită intrarea părţii femeieşti. Vai 
ce-am suferit după ce ne-am depărtat de tine! Vai nouă! 
Cât de mare a fost bogăţia duhovnicească pe care am pier
dut-o, cât de mare comoară duhovnicească am fi strâns 
numai dacă am fi stat înăuntrul zidurilor tale împreună cu 
sfântul părintele nostru până la moartea sa, fără a mai pleca 
altundeva! Vai de nenorocirea noastră! O, ce a făcut pizma 
vrăjmaşului! Nu în zadar a răcnit diavolul noaptea din stâl
pul turnului dinspre răsărit, chinuit de pizmă şi căutând 
surparea vieţuirii noastre acolo. Fiindcă, cu îngăduinţa lui 
Dumnezeu, vrăjmaşul a reuşit acest lucru găsindu-şi unel
tele sale în nemţi. 

În cei trei ani cât am stat la Secu, în. zarvă şi griji, grădi
narul nostru duhovnicesc, fericitul părintele nostru, s-a os
tenit plivind şi udând grădina sufletelor noastre cu [130v] 
învăţătura dumnezeiască pe care ne-o dădea când mergeam 
la el în chilie. Iar iarna ne aduna serile pe toţi împreună în 
trapeză, citindu-ne şi tâlcuindu-ne poruncile lui Dumnezeu 
şi celelalte lucruri de trebuinţă şi folos. Dar din pricina gar
durilor răsturnate ale sufletelor noastre înaintam puţin: nu 
aveam strajă puternică, o minte trează care să ţină inimile 
noastre în rugăciune neîncetată prin care, ca şi cu o armă, 
să putem izgoni fiarele sălbatice şi păsările, adică gândurile 
rele ieşite din tulburare şi zarvă. Când stăteam la Drago
mirna ne aflam sus, ca pe nişte trepte. Dar când ne-am 
mutat de acolo, s-a oprit şi înaintarea noastră, şi fericitul 
se ostenea neîncetat în învăţătura sa, mai cu seamă în so
bor, [131] fiindcă deşi unii fraţi mergeau adesea în chilia sa 
cu felurite probleme, primind cuvinte de folos de la el, alţii 
reuşeau să-I viziteze şi să vorbească cu el abia o singură 
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dată pe an. Din această pricină iarna învăţa în fiecare seară 
în sobor, pentru ca toţi să-I poată asculta şi să primească 
îndreptare. După patru ani, când ne-am odihnit oarecum 
după zarva noastră, inimile noastre au început să îşi înfigă 
rădăcinile spre umezeală şi să dea la iveală mlădiţe. Dar 
iată, a venit un ger neaşteptat şi ramurile au căzut în mu
tarea noastră la mănăstirea Neamţului şi vieţuirea noastră 
a căzut încă şi mai jos decât fusese înainte. Izvorul curgă
tor de miere al învăţăturii dumnezeieşti ce ieşea din gura 
sfântului nostru părinte a secat: [131v] numai puţini care 
se întâmpla să fim în chilia sa puteam auzi din întâmplare 
ceva de la el, dar ceilalţi n-au mai auzit un singur cuvânt 
din gura lui - învăţătura în adunarea fraţilor fiind acum 
întreruptă, din pricinile mai înainte zise - iar ei puteau 
dobândi folos duhovnicesc numai din citirea cărţilor, dacă 
puteau şi doreau să citească. Drept pentru care, fericitul 
părintele nostru lucra şi mai tare la noi tălmăciri de cărţi 
şi la corectarea celor vechi, pentru a le lăsa spre folosul şi 
învăţătura noastră şi a celor ce voiau să se nevoiască supu
nându-se învăţăturilor de-Dumnezeu-purtătorilor Părinţilor 
noştri. Fericitul regreta adeseori mănăstirea Secu, adu
cându-şi aminte de tihna de acolo. Fiindcă aici la Neamţu 
este ruşine şi primejdie pentru cei tineri, care nu-şi păzesc 
întocmai simţurile. [132] Fiindcă intrarea era deschisă celor 
de neam mare, şi ei veneau la Neamţ atât să se închine 
icoanei, cât şi să-I cerceteze pe fericitul, veneau atât parte 
bărbătească, cât şi parte femeiască împreună cu slujitorii 
şi casnicii lor, tineri şi bătrâni, şi stăteau cât pofteau în 
casa de oaspeţi înăuntrul mănăstirii, şi eram împreună în 
biserică. Pentru tinerii care nu-şi păzeau simţurile, cursele 
pieirii erau gata; pentru bătrânii care nici nu doreau să audă 
de venirea lor, era o neplăcere şi o indignare. Iar pentru 
fericitul era o supărare ce îi pricinuia durere şi mâhnire 
din pricina vătămării fraţilor. Nici nu era cu putinţă a opri 
femeile să vină sau să li se interzică intrarea în mănăstire, 
fiindcă din cele mai vechi .timpuri ea fusese un loc de închi-
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nare din pricina icoanei făcătoare-de-minuni. Din această 
pricină, fericitul nu mai putea învăţa fraţii vorbind în so
bor [132v]. Or aici el îi vădea pe cei slabi, înfricoşându-i cu 
mânia lui Dumnezeu şi sădind în inimile lor frica lui Dum
nezeu şi paza simţurilor lor, precum şi mărturisirea gân
durilor rele şi ferirea de ele. Şi astfel cei slabi la suflet se 
îndreptau, iar cei puternici se întăreau şi se îndemnau la 
nevoinţe mai mari şi la păzirea cu osârdie a poruncilor lui 
Dumnezeu şi a predaniilor Sfinţilor Părinţilor noştri care au 
învăţat adevărata viaţă monahicească. De aceea vieţuirea 
noastră a decăzut, aşa cum fericitul însuşi spusese unui 
ieromonah străin ce a stat cu noi la Secu. Acest monah 1-a 
întrebat: "Părinte, cum e viaţa voastră de acum faţă de cea 
de la Dragomirna?" Şi întrucât fericitul iubea întotdeauna 
adevărul şi era străin de minciună şi de făţărnicia slavei 
deşarte, a răspuns: "E mai rea cu fiecare an, şi oricât m-aş 
strădui să fac e cu neputinţă să împiedic aceasta într-o 
măsură oarecare. Pricina acestui fapt este intrarea neîm
piedicată a părţii femeieşti în mănăstire şi oprirea învăţării 
în sobor." Cum atunci să nu plângem după Dragomirna? 
Căci ea este o pricină de minunare pentru cei ce s-au ală
turat soborului după aceea şi au auzit de la fraţii mai în 
vârstă despre vieţuirea noastră acolo; şi nimeni să nu fie 
lipsit de credinţă faţă de ceea ce se scrie aici, fiindcă Domnul 
îl va nimici pe cel ce grăieşte minciuna•s. 

De multe ori fericitul ne spunea şi aceasta: "Fraţilor, de 
veţi avea osârdie în citirea cărţilor Părinţilor şi veţi lua 
aminte la învăţătura din ele, atunci va fi între voi [133v] 
ascultare, pace, un singur gând şi iubire întreolaltă, şi 
soborul nostru va dăinui cât va voi Domnul; şi oricât s-ar 
strădui vrăjmaşul să îl răstoarne, nu va izbândi. Dar dacă 
vă veţi depărta de cititul cărţilor Părinţilor, atunci el se va 
surpa în curând şi nu va mai rămâne piatră pe piatră"••. 

'' Cf. Psalmi 5, 6. 
'' Cf. Matei 24, 2. 
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[24. Paisie, traducător din Sfinţii Părinţi] 

De aceea el lucra cu mare sârguinţă la traducerea cărţilor 
din greaca veche în limba slavonă, iar fraţii care vorbeau 
româneşte le traduceau din limba noastră în limba lor. 
Toată ziua fericitul îndrepta treburile duhovniceşti şi cele 
din afară, iar toată noaptea scria ostenindu -se peste fire. 
Dacă n-ar fi fost întărit de harul lui Dumnezeu ar fi fost cu 
neputinţă firii omeneşti să îndure asemenea os:e~eal~. Ma! 
mult el era bolnav şi suferea mult [134] de ram. Fnndca ' .... .... . . . . 
avea răni pe toată partea sa dreapta, pe pante ce ŞI picior, ŞI 
nu putea să se culce pe acea parte. Felul în care scria e 
vrednic şi el de minunare. Patul pe care se odihnea er~ î~
conjurat de jur-împrejur de cărţi: num~i I_exicoane, ~~b~Ia 
greacă, Biblia slavonă, gramatici greceşti ŞI slavo~e, ca~Jle 
din care traducea, şi în mijlocul tuturor un sfeşmc. Şezand 
acolo aplecat ca un copil mic sau culcat, scria toată noaptea 
uitând de bătrâneţea şi truda sa. Şi atunci nu mai putea 
nicidecum răspunde la nici o întrebare, nici nu mai auzea 
nimic orice i s-ar fi spus şi orice s-ar fi întâmplat în afara 
chiliel sale. Atunci fratele care îi slujea nu îngăduia nicide
cum nimănui să intre la el. [134v] Dacă se întâmpla un 
lucru de neapărată trebuinţă, atunci acest frate se ducea să-I 
întrebe, dar deşi îi vorbea mult timp cerând un răspuns, 
el nu auzea nimic; şi dacă fericitul era silit să răspundă 
de-abia putea face aceasta cu durere şi oftat, nefiind în 
stare să-şi ia mintea de la scrisul său. Părintele nostru ne 
spunea adeseori: "Nu e chin mai mare pentru mine decât 
atunci când fac traduceri şi e nevoie să răspund la o între
bare· când trebuie să-mi iau mintea de la scris, sunt plin 
de s~doare." Odată când eram cu el a venit un frate şi a 
început să vorbească, fratele spunea că era supărat de 
multele lui gânduri. Fericitul a zâmbit şi a zis: [135] "De ce 
eşti aşa lipsit de minte? Fă cum fac eu. Toa~ ziua mă lup~ 
şi mă rog: cu unii dintre voi plâng, cu alţii mă bucur, ŞI 
îndreptez toate treburile a două mănăstiri. Dar după ce vă 
slobozesc pe toţi din chilia mea, îmi trimit împreună cu voi 
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şi toate gândurile; şi atunci când iau o carte, nu mai aud 
nimic şi mă liniştesc ca şi cum aş fi în pustia Iordanului." 
O, om nepătimaş şi sfânt! O, suflet curat unit cu Dumne
zeu! Din tinereţea sa se alipise de Dumnezeu în iubire şi se 
revărsa în iubirea sa pentru aproapele, compătimind cu el 
întru toate ca şi cum ar fi suferit el însuşi. 

[25. Virtuţile duhovniceşti şi morale ale lui Paisie] 

[135v] Unul dintre fraţi, care fusese ocărât de sfântul 
bărbat în mai multe rânduri, avea din nou nevoie de în
dreptare. Într-o zi când eram în chilia sfântului bărbat, 
fratele acesta i-a zis: "Părinte, sunt mâhnit de voi: gându
rile mele îmi spun c-aveţi ură faţă de mine, fiindcă adeseori 
sunteţi plin de mânie împotriva mea şi mă ocărâţi înaintea 
fraţilor." Stareţul a oftat şi a plâns şi a zis: "Iubite frate, 
mânia e străină de viaţa evanghelicească şi oricine urăşte 
pe altul se va nimici. Dacă dumnezeiasca Evanghelie ne 
porunceşte să ne iubim vrăjmaşii100, cum te voi urî pe tine, 
copilul meu duhovnicesc? Să nu fie! Cât despre ocărârea ta 
cu mânie de către mine să-ţi dea Domnul să ai o asemenea 
mânie. Fiindcă eu [136] iau asupra mea starea fiecăruia 
dintre fraţi: înaintea unora sunt silit să mă arăt mânios, 
mânie pe care, cu harul lui Hristos, eu însumi nu o simt 
niciodată; în faţa altora sunt silit să plâng, pentru ca să vă 
folosesc prin amândouă căile <<şi prin cele de-a dreapta, şi 
prin cele de-a stânga>>101

• Dar niciodată nu sunt robit pati
mii mâniei." Atunci fratele a căzut cu lacrimi la picioarele 
bătrânului şi a cerut iertare. Iar sfântul a adăugat acestea: 
"Când eram de şapte ani, am început să învăţ să citesc. 
Timp de doi ani de zile am citit numai abecedarul, ceaslovul 
şi psaltirea, după care am început să citesc cărţi cu uşurinţă. 
Mai întâi am citit cu mare osârdie şi luare-aminte Sfânta 
ScriptUră, Vechiul şi Noul Testament, iar apoi Mărgărita-

10° Cf. Luca 6, 27. 
1

0 1 2 Corinteni 6, 7· 
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ru/102 Sfântului Ioan Gură de Aur şi cărţile Sfinţilor Efrem 
şi Dorotei, şi atunci am citit un cuvânt [136v] din Sfântul 
Dorotei în care el vorbea despre clevetire şi osândire, şi-am 
înţeles ce mare păcat e acesta. Atunci, încă în tinereţea 
mea, am făcut această făgăduinţă înaintea lui Dumnezeu: 
"Doamne, dacă voi învinui vreodată pe fratele meu, chiar 
dacă îl văd păcătuind cu ochii mei, să se deschidă pământul 
şi să mă înghită." Am pus deci stavilă gurii mele, ca să nu 
spun niciodată nici un cuvânt nimănui despre ceva ce am 
văzut sau auzit şi, prin harul lui Hristos, am ţinut această 
făgăduinţă toată viaţa mea, până când am fost împreună cu 
fraţii; de acum însă, deşi fără voie, sunt judecătorul vostru. 
Fraţii m-au învăţat să vorbesc şi să mă lupt pentru folosul 
lor, înainte însă nu spuneam nimic." 

Cine având în judecată nu se va uimi auzind despre acest 
fericit bărbat plin de felurite daruri dumnezeieşti încă [137] 
din pântecele maicii sale. Cine nu va tremura la cuvintele 
sale lucrătoare ce învăţau lucrarea poruncilor lui Dumne
zeu? Din tinereţea sa el a fost ales să fie un vas al lui Dum
nezeu şi un lucrător desăvârşit al poruncilor Lui, şi din 
această pricină cuvintele sale erau puternice şi lucrătoare, 
pline de har; ele ieşeau dinăuntru! sufletului său şi deose
beau răul de bine, smulgeau patimile şi sădeau virtuţile în 
sufletele celor ce le ascultau cu credinţă. Cine nu se va mi
nuna de [137V] aceste cuvinte: un copil de zece ani citind 
Sfânta Scriptură, Vechiul şi Noul Testament, Mărgăritarul 
lui Ioan Gură de Aur, despre nepătrunsele taine ale teo
logiei, cărţile lui Efrem şi Dorotei şi celelalte? Un copil de 
trei ani să citească Scriptura! Să judece fiecare pentru sine 
însuşi ce făcea atunci când era un copil de zece ani? Ce fel 
de înţelegere avea atunci? Ce era înclinat să facă? Chiar şi 
atunci când era silit, nu alerga oare departe nu numai de 
citire, ci de orice fel de învăţătură, ca să se joace împreună 
cu copiii? Dar, copil fiind, fericitul se zăvora şi citea, nedo
rind să vorbească cu nimeni, astfel că şi maica sa arareori 

'"' Cf. Autobiografia, f. 3A şi, acolo, nota 5· 

îl auzea vorbind, şi atunci numai câteva cuvinte; iar cei de 
vârsta lui credeau că se născuse mut fiindcă nu auziseră 
nici un cuvânt de la el. Cine dintre voi citind aceste lucruri 
cu mare osârdie şi luare-aminte nu se va minuna auzind 
aceasta şi lucruri încă şi mai minunate despre fericitul? 
O minune! De unde i-a venit acestui copil o atât de mare 
osârdie [138] şi luare-aminte în cititul Scripturilor, dacă 
nu de la o înţelegere a tainelor aflate în ele? Şi cine a fost 
învăţătorul lui? Harul Preasfântului Duh sălăşluia în el încă 
din pântecele maicii lui făcând din el vasul său preacurat şi 
ales, iar acesta a sporit încă şi mai mult după ce fericitul a 
pus o atât de tare temelie pentru lucrarea dumnezeieştilor 
porunci. El citea cu mare osârdie şi luare-aminte, căci din 
citirea cu osârdie vine luarea-aminte, iar din luarea-aminte 
vine dorinţa şi atunci o râvnă negrăită a mişcat sufletul său 
să iubească pe Dumnezeu cu toată inima sa şi cu tot sufletul 
său şi să lase lumea şi toate câte erau în lume, până şi pe 
mama sa care îl iubea cu atâta vrere [138v ], plângând cu 
amar şi suspinând nemângâiată şi fiind lovită de o nemă
surată întristare, şi care a fost cât pe-aci să-i aducă moartea, 
aşa cum s-a scris mai sus. 

Fericitul citea Scriptura din pricina iubirii sale pentru 
Domnul şi dorind cu osârdie să-I slujească în chipul mona
hicesc prin lucrarea poruncilor Lui. Citirea Vechiului Tes
tament e oprită nu numai celor tineri, dar şi celor bătrâni 
lipsiţi de înţelegere, ca nu cumva credinţa lor să se vatăme 
citind minunile prea mari şi înfricoşătoare făcute de Dum
nezeu neamului neascultător al evreilor; cum oprită este şi 
citirea trupească a Proorocilor şi a Cântării Cântărilor. Iar 
sfinţii dascăli ai Bisericii poruncesc ca aceştia să nu citească 
în nici un chip teologie, ca nu cumva în lipsa lor de minte 
să nu greşească fie şi cel mai mărunt lucru din dogme şi să 
cadă [139] în erezie. Dar fericitul citea fără teamă, având 
înăuntrul său drept învăţător harul lui Dumnezeu - căci 

era un prunc la ani, dar un bătrân la înţelegere şi înţelep
ciune. Supunând iuţimea şi pofta raţiunii, el îşi îndrepta 
simţurile departe de lucrurile frumoase şi <j.ulci ale acestei 
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lumi socotindu-le pe toate ca nişte gunoaie. Cât despre 
limba sa, un mădular nu uşor de înfrânat şi care păcătuieşte 
cu cea mai mare uşurinţă, el o ţinea legată atât de tare cu 
tăcerea că se credea de către mulţi că era mut. El îşi piro
nea mintea sa de Scripturi şi îşi unea sufletul său cu Dum
nezeu prin iubire şi rugăciune: se răstignea pentru lume şi 
lumea se răstignea pentru el. Zăvorându-se în casa sa, se 
liniştea ca şi cum ar fi fost [139v] în pustia Sinaiului. Cu 
adevărat acest bărbat minunat, fericitul părintele nostru, 
a fost întru toate asemenea Sfinţilor Părinţi din vechime, 
care iubeau pe Dumnezeu din tinereţele lor şi doreau să-i 
slujească întru monahism. Cum vom răspunde înaintea lui 
Dumnezeu pentru lenea noastră, fraţilor, noi care am fost 
ucenicii up.ui asemenea luminător, sfântul stareţ Paisie? Nu 
numai că nu vrem să imităm virtuţile lui, dar nu vrem nici 
măcar să citim cărţile Părinţilor, dintre care unele au fost 
îndreptate iar altele tălmăcite din nou de el. Prin aceasta am 
putea înţelege neputinţele noastre şi, privind la noi înşine, 
fiecare dintre noi ar putea să plângă înaintea lui Dumne
zeu şi să se căiască. Dar chiar dacă unii citesc aceste cărţi, 
aceasta se face numai din obicei [140v] fără luare-aminte. 

De unde a dobândit fericitul părintele nostru această 
râvnă duhovnicească şi înţelegere cerească? Oare nu din 
cititul cărţilor? Toţi sfinţii învaţă aceasta, mai mult, Mân
tuitorul Însuşi a spus: "Cercetaţi Scripturile, fiindcă cre
deţi că în ele aveţi viaţa veşnică"103. Domnul vrea ca noi să 
cercetăm, ne porunceşte să ispitim adâncurile înţelesului, 
nu să citim în treacăt. Din această pricină suntem osândiţi 
şi uitarea ostenelilor Părinţilor noştri şi a învăţăturilor lor 
privitoare la cititul cărţilor ne duce ca un lemn purtat de ape, 
ca şi cum n-am fi auzit niciodată cuvântul lui Dumnezeu. 
De aceea am plâns după Dragomirna. Dar să ne sculăm şi 
să ne trezim! Să facem un început, [141] şi Domnul ne va 
ajuta. Nimeni nu poate zugrăvi agerimea minţii fericitului 
şi memoria sa întărită de har. Putea înţelege foarte repede 

10a Ioan 5, 39 . . 
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cele mai înalte chestiuni dogmatice şi odată ce citea ceva 
acel lucru rămânea în amintirea sa pentru totdeauna. Eram 
odată în chilia sa când s-a făcut discuţie despre cărţi fiind
că ascultarea mea era să copiez cărţile Părinţilor după regu
lile ortografiei gramaticale. A venit un alt frate care ştia 
limba greacă veche şi fericitul l-a întrebat despre înţelesul 
unei anumite fraze. Iar el a răspuns: "Dascălul nostru ne-a 
explicat, părinte, dar nu-mi pot aduce aminte." [141v] Fe
ricitul însă a spus cu o faţă fericită şi zâmbitoare: "Odată 
ce am citit ceva, nu mai uit acel lucru până la moarte." 

[26. Comparaţie între Paisie şi Părinţii din vechime] 

Părintele nostru avea un asemenea dar al copiatului căr
ţilor, cum arareori se găseşte undeva în întreaga lume. El a 
copiat cartea Sfântului Dorotei în tinereţea sa. Iar aceasta 
era o carte foarte mare, dar el a făcut-o să încapă pe trei 
coli de hârtie, a împăturit fiecare coală în opt foi şi astfel 
s-au făcut douăzeci şi patru de foi cu totul. Pe fiecare pagină 
încăpeau şaptezeci de rânduri scrise cu litere de tipar sub
ţiri ca firul de păr. Literele nu erau întunecate de nici un 
fel de pete şi erau cu desăvârşire egale şi asemănătoare. 
Minunându-mă de aceasta, l-am întrebat: [142] "Părinte, cu 
ce pană aţi scris această carte? Cu o pană de porumbel?" 
"Nu, a spus el, cu o pană de gâscă." Fericitul părintele nostru 
era înzestrat de Domnul cu atât de multe daruri covârşi
toare, lăuntrice şi din afară, că nimeni nu le poate descrie; 
şi dacă cineva ar încerca să arate cât de mare era virtutea 
lui, numai ar întuneca lucrul mai degrabă decât să-llimpe
zească. Căci acest mare om era plin de har şi totul în el era 
minunat. 
Dacă cineva I-ar asemăna cu de-Dumnezeu-purtătorii 

noştri Părinţi din vechime n-ar greşi într-adevăr: căci nu-i 
lipsea nici unul din darurile lor. Dacă ar fi trăit împreună 
cu Sfinţii Părinţi ai pustiei care vieţuiau singuri în liniştire 
[isihie], n-ar fi fost nici o mirare că se desfăta într-atâta în 
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rugăciune unindu-se prin ea cu Dumnezeu. Dare lucru de 
mirare că în mijlocul unor asemenea zarve, griji, [142v] 
tulburări şi supărări îşi avea întotdeauna mintea netulbu
rată, iar după ce îndrepta treburile de obşte, îşi lepăda toate 
gândurile privitoare la ele şi, închizându-şi uşa chiliei sale, 
se liniştea ca şi cum ar fi fost în pustia Iordanului. În dra
gostea sa aprinsă şi în unirea sa cu Dumnezeu nu auzea 
nimic ce se întâmpla în afara chiliei sale, ca şi cum nu s-ar 
fi întâmplat nimic. Dacă iubirea este desăvârşirea tuturor 
darurilor dumnezeieşti, atunci el era plin din belşug cu 
aceasta ca un vas de mare cinste şi ales al lui Dumnezeu. 
Sfinţii Părinţi ai pustiei din vechime privegheau toată noap
tea iar el toată viaţa sa a rămas treaz în toate nopţile şi în 
nici una din nevoinţele acestor de-Dumnezeu-purtători 
Părinţi din vechime n-a rămas mai prejos. 

De asemenea, dacă îl asemănăm cu Sfinţii [143] Părinţi 
ai vieţii de obşte din vechime, vom vedea că şi această ase
mănare ţine în cazul fericitului părintelui nostru. Din scrieri 
am văzut feluritele daruri dumnezeieşti şi marile virtuţi ale 
acestor mari Sfinţi, dar şi în noul nostru Israel, am văzut şi 
am atins cu ochii noştri şi nu numai în scrieri, ca şi cu mâi
nile minţilor noastre, darurile lui Dumnezeu şi toate marile 
virtuţi în fericitul părintele nostru, păstrate nevătămate ca 
într-o vistierie dumnezeiască. Şi ele nu au rămas pentru 
totdeauna fără rod, fiindcă nici un vânt nu le-a putut veşteji, 
nici un ger nu le-a nimicit, ci ele dădeau neîncetat flori şi 
roade Domnului Hristos, Care strângea roadele. Sunt măr
turii demne de crezare despre aceasta. În el era Înţelepciu
nea ipostatică a lui Dumnezeu împreună cu Părintele Său Cel 
fără-de-început [143v] şi Preasfântul Duh, Care sălăşluiau 
în sufletul său preacurat, iar de la Ei curgea prin buzele sale 
un izvor dulce ca mierea al învăţăturilor dumnezeieşti, care 
bucurau şi tămăduiau sufletele şi veştejeau patimile. În el 
era o înţelegere dumnezeiască, prin care înţelegea corect şi 
apăra cu tărie dogmele ortodoxe, canoanele sfintelor Si
noade Ecumenice, predaniile Bisericii şi învăţăturile dască
lilor Bisericii, cuvioşii noştri Părinţi, şi le ţinea pe acestea 
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ca pe lumina ochilor săi. În el era sfat, pe care îl dădea după 
dreptate şi în adevăr, potrivit cu învăţătura Sfinţilor Părinţi, 
celor ce îl cereau de la el, iar cei ce îl primeau cu credinţă 
erau păziţi nevătămaţi de cursele vrăjmaşului şi înaintau 
în lucrarea poruncilor lui Dumnezeu. În el era tăria, prin 
care [144] în năpaste şi încercări trăia neclintit în credinţă 
şi nădejdea în purtarea de grijă a lui Dumnezeu. În el era 
frica de Dumnezeu, prin care păzea poruncile lui Dumnezeu 
ca pe lumina ochilor; pentru cea mai mică dintre ele şi-ar 
fi pus sufletul său şi aşa ne învăţa şi pe noi să facem. În 
care virtute a fost fericitul mai prejos decât Sfinţii noştri 
Părinţi din vechime? Dacă privim fără pizmă acest lucru, 
vom vedea că nu-i lipsea nimic faţă de Sfinţii din vechime. 
În el era o dragoste aprinsă prin care iubea pe Dumnezeu cu 
tot sufletul său din tinereţea sa, şi în râvna sa se străduia să 
lărgească deopotrivă această dragoste către toţi, iubindu-i 
pe toţi, mângâindu-i pe toţi, învăţându-i pe toţi, compăti
mind întru toate şi îmbrăţişându-i pe copiii săi duhovniceşti 
cu sufletul său. Niciodată nu s-a întors de la nici un om 
[144v] ce venea având trebuinţă de milă duhovnicească şi 
trupească, ci purta de grijă de el. Avea întotdeauna pace cu 
toţi, nu duşmănea sau întrista pe nimeni, chiar dacă ar fi 
suferit ceva de la acela; şi ne învăţa şi pe noi să facem aşa. 
Îndelungă-răbdarea şi blândeţea erau una în el, ca nişte 
însuşiri înnăscute, şi nu se putea vedea în el îndrăzneală, 
ci numai tihnă şi evlavie. Pedepsea cu iubire, miluia cu 
tihnă şi întotdeauna răbda îndelung în aşteptarea îndrep
tării. Smerenia sa era atât de mare că e lucru anevoios a o 
descrie. Şi era în el o nerăutate şi simplitate copilărească, 
deşi mintea sa era dumnezeiască şi nicidecum copilărească. 
Înfrânarea în toate era pentru el ceva firesc încă din tine
reţele sale [145]: mânca foarte puţin şi niciodată nu-şi lua 
dezlegare specială pentru bătrâneţe sau slăbiciune sau oste
neala peste măsură, când nu dezlega tipicul. Băutură spir
toasă n-a băut din tinereţele sale. Când a început să vieţu
iască cu fraţii la Sfântul Munte, feţe mari şi duhovnici de 
acolo I-au sfătuit să bea puţin vin pentru sănătate, aerul de 
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acolo fiind extrem de vătămător, fiindcă îl compătimeau 
mult şi nu voiau ca el să se vatăme şi să piardă marele folos 
care le venea de la el. Iar el de-abia li s-a supus, începând 
să bea numai foarte puţin vin, fiindcă luase hotărârea să 
nu guste băutură spirtoasă câtă vreme ar mai fi trăit. 

[27. Reamintirea primelor experienţe ale lui Paisie] 

Atunci când fericitul a lăsat lumea, el şi prietenii săi 
aveau de gând să caute un părinte duhovnicesc care şedea 
în liniştire [isihie] şi luare-aminte la sine însuşi, şi să i se 
predea trup şi suflet în ascultare, să şadă împreună cu el în 
liniştire şi să-şi câştige cele trebuincioase vieţii lor prin 
lucrul mâinilor lor. După ce a pierdut întâiul său prieten şi 
concetăţean, Dimitrie, care a rămas în lume, a pierdut apoi 
şi pe celălalt, pe Alexie care, ajungând monah, n-a ţinut 
făgăduinţa dată fericitului, predându-se în ascultare unui 
anume bătrân fără a se sfătui cu el. Din pricina blândeţei şi 
lipsei sale de îndrăzneală, fericitul n-a putut să se hotărască 
să-i aducă aminte prietenului făgăduinţa pe care o încălcase, 
ci a răbdat în tăcere acoperindu-! pe celălalt cu smerenia 
sa şi ocărându-se pe sine însuşi ca nevrednic de a vieţui 
împreună cu el. [146] Şi el n-a putut să se predea unui pă
rinte duhovnicesc de felul acela, temându-se să nu fie silit 
împotriva voii sale să primească marea vrednicie a preoţiei, 
lucru de care îl preveniseră alţi părinţi şi de care a fugit cu 
frică şi cutremur nedorind să o primească vreodată în viaţa 
sa. Deşi era curat şi neprihănit la suflet şi la trup din pân
tecele maicii sale, el a judecat în sinea sa aşa: "Dacă mă pre
dau în ascultare unuia din aceşti cinstiţi părinţi, mai devre
me sau mai târziu voi fi negreşit silit să primesc preoţia, de 
care mă tem, şi nu voi mai putea împlini gândul meu de a 
urma <<calea împărătească>> în pustie în ascultare faţă de un 
părinte duhovnicesc." [ 146v] De aceea a plecat de acolo la 
Sfântul Munte, dorind să-şi împlinească acolo gândul său, 
fiindcă Dumnezeu n-a voit ca el să se ascundă în liniştirea 
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pustietăţii, ca un sfeşnic pus sub obroc104, ci mai degrabă 
1-a aşezat pe un sfeşnic aflat pe un munte înalt ca el să lu
mineze multe ţări prin vieţuirea .sa neprihănită şi dreapta 
sa învăţătură. Nici n-a voit ca el să fieînvăţat de oameni, ci 
Sfântul Duh Însuşi a fost călăuza şi învăţătorul său din 
tinereţe: El Însuşi 1-a învăţat toate cele de trebuinţă şi 1-a 
aşezat înaintea întregii lumi ca un chip desenat nu de om, 
ci de Dumnezeu, ca toţi cei ce doreau iubirea să copieze ei 
înşişi bunele lui obiceiuri şi viaţa [14 7] virtuoasă plecând 
de la chipul său şi să înveţe din învăţăturile sale să lucreze 
poruncile lui Dumnezeu şi adevărata vieţuire monahicească. 
Astfel I-a bineplăcut ca el să locuiască mai întâi în liniştire 
şi singurătate, până când prin purtarea sa de grijă cea dum
nezeiască El i-a adus ca ucenici un mare sobor al celor ce 
doreau mântuirea, ca să-I slujească în chipul monahicesc, 
pentru ca cel ce fusese învăţat de El în mare taină ~ă ~oată 
învăţa în chip vădit pe toţi toate lucrurile trebumcwase 
pentru mântui rea lor. 
După puţin timp deci, a adus la el un frate ca tovarăş, iar 

. fericitul s-a mângâiat şi I-a mulţumit pentru milostivirea Sa. 
El credea că i-a fost îndeplinită dorinţa sa de a urma "calea 
împărătească" într-un singur suflet cu un alt frate, având 
îndeobşte toate cele trebuitoare vieţii, fiecare tăindu-şi voia 
sa în faţa celuilalt şi [147V] împărtăşindu-se astfel de sfânta 
ascultare. Dar n-au vieţuit multă vreme aşa şi alţii au înce
put să vină la el rugându-1 să-i primească ca ucenici. La 
început el a refuzat, nevoind să primească nici măcar pe 
unul din ei. Dar era cu neputinţă să nu primească pe cei ce 
fuseseră aduşi de Dumnezeu, şi atunci, deşi fără voie, i-a 
primit, şi le-a descoperit calea mântuirii şi taina sfintei 
ascultări. Ei au primit învăţătura sa cu bucurie şi făceau 
ascultarea lor cu osârdie tăindu-şi voia proprie şi necrezând 
judecăţii lor. Văzând marea lor osârdie pentru cuvântul lui 
Dumnezeu, fericitul se bucura în sufletul său şi slăvea pe 
Dumnezeu cu lacrimi. Lăsându-se, în ce priveşte trăirea lor 

'"4 Cf. Matei 5, 15· 
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duhovnicească şi trupească, pe seama atotputernicei pur
tări de grijă a lui Dumnezeu, el i-a primit; [148] şi după 
puţină vreme s-au adunat doisprezece fraţi şi plecând de la 
"calea împărătească", care înseamnă a vieţui cu unul sau doi 
alţii în singurătate, au făcut începutul unei "vieţi de obşte". 
Atunci Domnul l-a mutat în schitul Proorocului Tiie, de la 
mare jos la munte sus, ca şi alţii, care dorm în întunericul 
necunoştinţei, să poată vedea lumina înţelegerii. Când însă 
a strălucit mai luminos şi a luminat tot Sfântul Munte prin 
înnoirea vieţii monahale de obşte şi sădirea în ea a virtuţii 
celei mai de seamă, de-trei-ori-fericita ascultare, atunci 
toţi monahii Sfântului Munte au fost uimiţi de strălucirea 
acestei mari lumini. Cei a căror vedere duhovnicească fu
sese vătămată şi-au acoperit ochii de pizmă, ca să nu fie 
vădiţi că ah rătăcit [148v] de la calea cea dreaptă: ei au ales 
să urmeze voilor proprii mai degrabă decât să fie vădiţi. 
Alţii însă dispreţuindu-se şi ocărându-se pe ei înşişi au 
venit la el să audă această învăţătură, şi-au mărturisit nepu
tinţele şi au primit vindecare şi povăţuire, ca să se păzească 
pe ei înşişi pe viitor, şi au plecat bucurându-se şi slăvind 
pe Dumnezeu pentru el. Iar alţii, ca nişte sculaţi din morţi, 
au rupt întunericul necunoştinţei şi au venit spre lumină 
cu picioare vesele, lăudând şi slăvind pe Dumnezeu Care le 
arătase marele său slujitor şi călăuză pe drumul mântuirii. 
Venind la el, cădeau la picioarele lui rugându-l să-i pri
mească în ascultare, şi predându-i sufletele lor ca în mâinile 
lui Dumnezeu. 

Înmulţindu-se fraţii la schitul Proorocului Ilie [149] şi 
nemaifiind loc de-ajuns pentru ei, Domnul l-a luat pe feri
citul de acolo şi l-a adus în această ţară ortodoxă a Moldovei, 
aşa cum l-a luat şi pe Cuviosul Părintele nostru Antonie în 
Rusia, ca el să întărească mai desăvârşit viaţa de obşte şi 
să lumineze pe cei ce locuiau acolo în întunericul necunoş
tinţei adevăratei vieţi monahale, şi de acolo să poată stră
luci şi altor ţări cu lumina vieţuirii sale neprihănite şi a 
dreptei învăţături a Evangheliei. Cât de multe au fost oste
neli dumnezeieşti săvârşite de fericitul în această sfântă 
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lucrare în aceste vremuri grele şi aspre, când monallismul 
a slăbit până la capăt şi se mai putea vedea numai în chipul 
său din afară! Nu se mai ştia ce era monahismul sau taina 
ascultării, sau ce mare folos aduce aceasta fraţilor prin 
înaintarea lor spre înţelegere, [149v] ce anume era făptuirea 
sau vederea sau rugăciunea mentală a inimii, săvârşită de 
minte în inimă. El i-a învăţat toate aceste lucruri. El însuşi 
fusese învăţat de Dumnezeu şi de învăţăturile Sfinţilor 
Părinţi prin citirea şi tălmăcirea cărţilor lor. Sfinţii Părinţi 
din vechime avuseseră pilde ce străluciseră în multe ţări cu 
lumina vieţuirii lor plăcute lui Dumnezeu şi învăţăturile lor 
drepte. Avuseseră de asemenea povăţuitori, de la care au 
învăţat fiind povăţuiţi de ei de timpuriu; iar privind la vie
ţile lor fără de prihană şi la învăţăturile lor ea la nişte stâlpi 
însufleţiţi, s-au însufleţit ei înşişi şi s-au făcut ei înşişi 
stâlpi; făcându-se lumini şi stâlpi şi învăţători ai vieţii de 
obşte. Fericitul nostru părinte însă [150] n-a avut nici un 
asemenea povăţuitor: l-a căutat, dar nu l-a putut afla. Lu
minat de însuşi harul lui Dumnezeu, el s-a ostenit de unul 
singur. A săpat cu smerenie şi lacrimi, şi a găsit în inima sa 
un izvor de apă vie, din care a băut el însuşi din belşug şi a 
dat şi altora cu mărinimie să bea şi ei: fiindcă acesta cu cât 
mai mult se revărsa, cu atât mai din belşug curgea. Şi a 
înnoit viaţa monahicească. Şi ce să mai spunem de cărţile 
Părinţilor? Aşa cum fierul mâncat şi acoperit de rugină îşi 
pierde strălucirea lui, aşa şi ele îşi pierduseră strălucirea 
înţelesului lor: acesta fusese fie făcut neclar de tălmăcitorii 
vechi neiscusiţi, fie fusese întunecat şi acoperit de copişti 
lipsiţi de înţelegere şi care nu cunoşteau regulile ortografiei 
gramatice. Văzând în ele atâta nelimpezime, fericitul [150v] 
s-a ostenit în căutarea izvoarelor lor, şi anume a cărţilor 
greceşti vechi din care se trăgeau cărţile din vremea de 
acum. Mai întâi a început îndreptând şi scoţând anumite 
pasaje, dar apoi şi-a dat seama că această osteneală era 
inutilă şi le-a tradus din nou. În acest fel, frumuseţea gra
maticală şi limpezimea înţelesului ascuns au strălucit. De 
asemenea a tălmăcit multe cărţi care nu erau încă în limba 
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noastră şi le-a pus la îndemână spre folosul generaţiilor 
prezente şi viitoare. 

[28. Comparaţie între Paisie şi Cuviosul Antonie Pecerski] 

Fericitul de veşnică pomenire părintele nostru Paisie se 
asemăna părintelui nostru Antonie al Lavrei Peşterilor: a 
fost ca adevăratul său urmaş, chiar dacă a strălucit multe 
secole mai târziu, căci aceeaşi Malorusie [Ucraină] i-a dat 
pe amândoi. Unul a fost trimis de la Sfântul Munte în Rusia 
ca să o lumineze şi să aşeze acolo adevărata viaţă monahală 
[151]: el a adunat monahi şi le-a dat învăţătură; a strălucit 
în toate colţurile Rusiei şi a ajuns începătorul tuturor mo
nahilor din Rusia. Iar acesta a strălucit mai întâi în acelaşi 
Sfânt Munte, înnoind viaţa monahală de obşte îmbătrânită 
şi care decăzuse, sădind în ea pomul vieţii, de-trei-ori
fericita ascultare, ca prin însuşi acel lucru prin care stră
moşul Adam fusese izgonit din raiul trupesc [sensibil], 
urmaşii săi care umblă pe calea cea dreaptă să poată intra 
în raiul ceresc, unde a intrat mai întâi Domnul Începătorul 
întregii ascultări. Atunci când dumnezeiasca purtare de grijă 
a strâns laolaltă un sobor de mai mult de cincizeci de fraţi, 
1-a adus pe el şi pe toţi ai lui în această ţară ortodoxă şi 
iubitoare de străini a Moldovei, unde prin harul lui Dum
nezeu soborul s-a întărit desăvârşit în mănăstirea Drago
mirna. [151v] Mai mult de o sută de fraţi din ţările ruseşti 
s-au strâns în jurul Sfântului Antonie, şi mai mult de cinci 
sute de fraţi din nouă ţări, şi vorbind felurite limbi, s-au 
strâns în jurul fericitului părintelui nostru. Cuviosul Antonie 
a slujit pe fraţii bolnavi, iar sfântul părintele nostru a slujit 
şi pe bolnavi şi pe sănătoşi, şi a gătit mâncare, a copt pres
cori şi a lucrat de mână atunci când soborul era încă mic. 
Dar când Dumnezeu a înmulţit numărul fraţilor, n-a mai 
avut odihnă, zi şi noapte, de la slujirile sale. Nici nu a pus 
folosului aproapelui înaintea liniştirea sa proprie. Dar, după 
ce-şi încheia îndreptarea lucrurilor obşteşti, se zăvora în 
chilia sa şi se liniştea într-atât, că nici măcar nu-l mai auzea 
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pe slujitorul său atunci când îi cerea un răspuns privitor la 
vreo trebuinţă, după cum s-a spus mai sus. 

[29. Paisie asemenea filozofilor atenieni] 

[152] În învăţătura sa, în cârmuirea soborului, în nevoin
ţele sale, în ostenelile sale mai presus de fire, în înţelepciu
nea şi dumnezeiasca sa înţelegere, în sfatul său, în judecata 
sa şi în toate celelalte daruri de la Dumnezeu, fericitul pă
rintele nostru era întru toate asemenea cuvioşilor Părinţi 
din vechime şi a tuturor acelora care au venit după ei. Era 
împodobit cu toate virtuţile, lăuntrice şi din afară, întoc
mai ca şi Sfinţii Părinţi din vechime. Faţa sa strălucea ca 
cea a unui înger al lui Dumnezeu, vederea sa era tihnită, 
cuvântul smerit şi lipsit de îndrăzneală. Întâmpina pe toţi 
cu dragoste, răspundea cu cucernicie, era plin de toată bu
nătatea, era întotdeauna plecat spre milă, îi atrăgea pe toţi 
la sine aşa cum un magnet atrage în mod firesc fierul. 
Smerenia şi blândeţea sa erau adânci. Întru toate era înde
lung-răbdător. Acest mare om era cu totul dumnezeiesc şi 
[152v] plin de har. Mintea sa era pururea unită cu Dumne
zeu în iubire, lucru de care dădeau mărturie lacrimile sale. 
Când vorbea de teologie, inima sa era inundată de iubire, 
faţa sa strălucea de bucurie şi lacrimi curgeau din ochii lui 
în întărirea adevărului. Când stăteam înaintea lui, ochii 
noştri nu oboseau niciodată privindu-1, doream fără saţiu 
să privim la el; iar urechile noastre nu se îngreunau nicio
dată cu neplăcere şi plictiseală auzindu-1, fiindcă, aşa cum 
am spus deja, în bucuria inimilor noastre uitam de noi în
şine. Când priveam la faţa lui, ne ţineam urechile întotdea
una lângă gura lui, întocmai·cum făceau filozofii atenieni din 
vechime. Fiindcă atunci când vedeau pe cineva excelând în 
înţelepciune, ei doreau s!l vorbească [153] cu el, şi ochii şi 
urechile tuturor erau aţintite asupra lui în dorinţa de a auzi 
de la el ceva nou. Şi cu cât mai mult nu erau aţintiţi ochii 
noştri asupra dumnezeiesculni nostru filozof! Căci din gura 
lui noi auzeam pururea lucruri noi privitoare la tainele du-

315 



! 

1 

hovniceşti sau la poruncile moraliceşti ale de-Dumnezeu
purtătorilor Părinţilor noştri. 

[30. Harisme mistice ale Cuviosului Paisie] 

Însă această scurtă istorie scrisă de mine întru sărăcia 
minţii mele, mai degrabă întunecă decât aşterne în scris 
virtuţile lui. S-ar fi cuvenit ca aceasta să fie lucrul unui 
bărbat preaînţelept, deşi cred că şi unul ca acesta s-ar os
teni în zadar încercând să le atingă pe toate, ceea ce nici 
n-ar fi cu putinţă dată fiind înălţimea vieţii fericitului. Cine 
va citi cu un ochi pizmaş acestea privitoare la el, acela mă 
va învinui de a fi întrecut măsura în lauda [153v] stareţului 
meu şi de aceea îl rog să mai rabde puţin, pentru că îndată 
ce va auzi aceste cuvinte, libere de orice minciună - fiind
că toată minciuna vine de la diavolul105 - nu va şovăi el 
însuşi să laude acest bărbat sfânt aflat mai presus de orice 
laudă omenească şi să spună: "Minunat este Dumnezeu 
întru Sfinţii Lui"106, şi: "Fericiţi sunt ochii voştri care I-au 
văzut şi urechile voastre care au auzit cuvintele ieşite din 
gura lui"107. În trei rânduri l-am văzut pe fericitul şi m-am 
înfricoşat. Odată, la Dragomirna, m-am dus la el după ve
cernie, şi voiam să bat la uşă şi să mă anunţ fratelui care-i 
slujea, ca să aflu dacă mă va primi. Dar văzând uşa deschisă 
am intrat şi, spunând rugăciunea, am intrat înăuntru. Şi 
văzând că era întins jos, m-am închinat şi am zis: "Binecu
vântează, părinte." El însă n-a răspuns nimic, [154] precum 
îi era obiceiul. Stând acolo, m-am uitat la el iar faţa lui era 
ca de foc. Am aşteptat puţin, uimit, şi am rostit din nou cu o 
voce mai tare rugăciunea, dar n-am primit nici un răspuns. 
Eram uimit de vederea lui, fiindcă nu-i văzusem niciodată 
faţa sa astfel. Întrucât faţa sa era prin firea ei palidă, am 
înţeles că dragostea rugăciunii aprinse din inima sa um-

ws Cf. Ioan 8, 44. 
106 Psalmi 67, 35· 
107 Matei 13, 16; Luca 10, 23-24. 
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pluse faţa cu har. Am mai stat puţin, după care am ieşit 
fără să spun nimănui nimic despre aceasta. Mult timp după 
aceasta, vorbind odată cu el, am văzut a doua oară faţa sa 
strălucind: vorbea cu negrăită iubire, zâmbind în bucuria 
sa duhovnicească, rostind cuvinte duhovniceşti [154v] şi 
picurând bucurie în sufletele noastre. Eu însă stăteam şi 
mă uitam la el cu spaimă mare şi vorbeam cu el cu frică şi 
n-am întrebat pe nimeni dintre fraţii care fuseseră acolo 
despre aceasta, nici n-am vorbit nimănui despre aceasta, 
temându-mă ca fericitul să nu afle apoi despre aceasta şi să 
se mâhnească: fiindcă era foarte smerit şi fugea de laudă 
ca şi de o duhoare puturoasă. Se ocăra pe sine însuşi în tot
deauna şi pentru tot ceea ce se întâmpla în sobor dădea vina 
pe sine însuşi zicând: ,,Aceasta s-a întâmplat din pricina 
păcatelor mele." Iar dacă se întâmpla ceva bun, punea aceasta 
pe seama rugăciunilor soborului. Şi pe cât de mult a fugit 
de slavă, scârbindu-se de ea ca de o duhoare puturoasă, cu 
atât mai mult Dumnezeu [155] 1-a slăvit în toate ţările. 
Numele lui a fost şi este cinstit la toţi iar a vorbi despre el 
înseamnă a aduce slavă lui Dumnezeu: toţi lăudau şi laudă 
pe Dumnezeu pentru a fi arătat în aceste vremi grele şi 
aspre pe adevăratul slujitorul său şi învăţătorul nostru cre
dincios care a luminat şi a înnoit viaţa monahală de obşte. 
Nu este nepotrivit să vorbim despre el cu cuvintele Sfântului 
Isaac Sirul: "Slava fuge de la cel ce o caută"; iar altundeva 
tot el zice: "De-abia poate fi găsit un om care să poarte cin
stea, dacă poate fi găsit"; la care, pentru uşurarea înţelege
rii, s-ar putea adăuga: "Nici chiar dacă ar fi deopotrivă cu 
îngerii în obiceiuri"108• [155v] Dar stâlpul smereniei îndura 
slava cu uşurinţă: o avea şi o purta fără vătămare, pentru că 
încă din tinereţele sale fugise de ea, atunci când ea I-ar fi 
putut birui în lume, ca de pildă atunci când a văzut multe 
feţe mari frângându-şi mâinile şi aşteptând de la el să se facă 
păstorul şi învăţătorul lor urmând la altarul tatălui său; 
dar eli-a scuipat în faţa pe înşelătorul Belial şi, lepădând 

108 Cuvânt 1, 1-2. 
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slava în toată duhoarea ei, a fugit de ea. Şi toată viaţa sa a 
rămas nevătămat de ea, socotindu-se pe sine însuşi pulbere 
şi cenuşă sub picioarele tuturor şi dator pentru toate fraţi
lor. Nu numai că nici nu visa la înălţimea sa ci îşi punea 
nădejdea mântuirii sale în rugăciunile fraţilor. De aceea 
Dumnezeu 1-a înălţat [156]preamărindu-l încă în această 
viaţă şi noi credem fără nici o îndoială că îl va preamări pe 
el împreună cu cuvioşii Părinţi în viaţa de apoi. 

Nu-i lipsea nici darul vederii înainte, şi tot ceea ce a pre
zis s-a petrecut. Astfel a prezis o moarte cumplită unei feţe 
mari şi aceasta s-a şi întâmplat. Despre altul a oftat şi a 
plâns şi a îndemnat, şi a treia zi acela a căzut. învăţând pe 
altul, pe când eram şi eu în chilia sa, în cele din urmă i-a 
spus: "Chiar nu vezi, frate, locul în care ai să mergi curând?" 
Şi într-o săptămână acela a murit şi fericitul a plâns cu 
amar pentru el. Şi ce vom spune despre aceasta? Că deşi 
fericitul stătea în chilia sa, neieşind nicăieri afară de bise
rică, ştia starea tuturor fraţilor, chiar şi a celor pe care nu 
i-a văzut niciodată. Am fost odată [156v] în chilia sa în 
timpul unei discuţii şi unul dintre duhovnicii de frunte a 
intrat şi i-a spus ceva fericitului. Iar acesta i-a zis: "Cum 
poţi să nu cunoşti starea fraţilor, când ei vin în fiecare zi 
să-şi mărturisească gândurile lor? Eu care stau în chilia mea 
ştiu aceasta dar tu nu o ştii." De unde ai fi putut şti aceasta, 
sfinte părinte, dacă n-ar fi sălăşluit în inima ta Duhul Sfânt 
descoperindu-ţi aceasta? Au mai fost multe altele, dar le 
las deoparte de dragul scurtimii. 

[31. Minuni ale Cuviosului Paisie] 

Nu era lipsit părintele nostru şi de darul mai înainte vederii. Că 
de multe ori spunea că vede în somn asupra capului blagoces
tivului domn Grigorie Ghica voevod'"• abia spânzurat numai 
de un păr, căruia degrab i s-a şi tăiat capul de cătră împăratul 
turcesc, după carele mult au plâns fericitul. 

109 Asasinat de turci în 1777 pentru că s-a opus cedării Bucovinei 
austriecilor. 
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Pentru un frate de obşte adeseori ofta şi mult plângea şi 
mult îl sfătuia pentru oareşicare îndreptări, iară el nu asculta 
şi a treia zi s-a înecat. 

Pre unul iarăşi mult I-au rugat şi I-au sfătuit fericitul ca să 
nu să ducă el din monastire. Iară mai pe urmă i-au zis lui cu 
lacrămi: "Frate, ascultă-mă pentru că nu vei vedea locul acela 
unde voieşti tu a te duce." Şi nu au ascultat. Iară întru a patra 
zi a murit pre drum. Pentru carele fericitul a plâns foarte mult. 

Între una din zile au trimis pre un frate ca să strângă dijma 
de la o moşie şi i-au zis: "Fiule, deacă ţi se va întâmpla ceva, 
apoi să laşi ascultarea şi să vii la monastire." Iară fratele mi
nunându-se de acel cuvânt al stareţului s-au dus în ascultarea 
aceia cu doi robi ai manastirii şi când au ajuns la acea moşie 
atuncea s-au îngreoiat fratele şi i s-au întunecat mintea, încât 
socotea că este înstreinat din lumea aceasta. Şi din cele ce vedea 
cu ochii i se părea a fi din altă lume, şi nu putea să-şi facă nici
decum rugăciune, măcar "Doamne, miluiaşte". Şi i s-au înne
grit faţa, dar el nu cunoştea. Deci i-au zis robii: "Părinte, eşti 
bolnav." Şi el tot tăinuia zicând că nu-i bolnav. Iară ei au zis: 
"Cum de zici că nu eşti bolnav, că acum te-ai şi înnegrit la faţă." 
Şi el au răspuns zicând: "Cu adevărat sunt bolnav, căci m-am 
întunecat şi cu mintea şi nu cunosc nimic şi mă aflu ca cum aş 
fi întru altă lume şi în streinătate, şi ca cum aş fi în nişte locuri 
rătăcite şi afară din lumea aceasta şi ca cum aş fi ieşit din mînte." 
Şi zicând el acestea, atuncea şi-au adus aminte de cuvântul 
părintelui stareţului ce au zis că "de ţi se va întâmpla ceva, 
apoi să laşi ascultarea şi să vii la monastire", şi au grăit cătră 
robi: "Voi rămâneţi aicea, iar eu mă voi duce la monastire că 
nu pociu nimic." Iar ei au zis: "Ba să nu te duci. Mai bine să 
meargă unul din noi, carele vei socoti." Şi au scris cătră stareţul 
şi au trimes pre un robu la monastire cu acea scrisoare. Deci 
Părintele nostru stareţul priimind şi cetind răvăşelul, i-au scris 
fratelui înapoi aşa: "Fiule, răvaşul ce ai trimis am luat şi cele 
scrise am înţeles. Şi Dumnezeu să te ierte, să fii în ascultarea 
aceea.'" Şi îndată ce au cetit fratele răvaşul stareţului, i s-au 
luminat mintea şi singur se minuna de sineşi, cum au fost de 
întunecat, ca cum ar fi fost într-o negură, încât nu putea zice 
nici "Doamne, miluiaşte" şi nu putea să cunoască nimic iar 
acum i se părea că s-au rădicat negura şi s-au luminat văzduhul 
şi a rămas sănătos. 
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Doi părinţi rossiani, fraţi dupre trup, priimind o scrisoare 
de la părinţii lor cei trupeşti întru care îi ruga ca să facă toate 
chipurile şi să-i treacă şi pre dânşii în Moldavia, căci doresc să 
primească chipul călugăresc. Şi mergând la fericitul cerea să le 
dea voie ca să meargă să vază, doar ar putea ca să-şi treacă pre 
părinţii lor din Rossia peste graniţă dincoace. Iară el nici întru 
chipu nu au voit să-i lase, zicându-1, cum că este primejdie a-i 
trece graniţa. Iară mai ales că nici să cuvine ca monahul să-şi 
lase liniştea şi să meargă dupre rugămintea mirenilor. Şi că 
deacă va fi voia lui Dumnezeu spre aceasta, apoi îi va înlesni 
cu judecăţile care le ştie el şi-iva aduce la călugărie. Dar ei tot 
11 supăra, rugând pre fericitul, ca să le dea voie să se ducă. Deci 
el le-a zis lor: "Precum voiţi, aşa faceţi." Şi aşa pornindu-se ei, 
i-au petrecut sfântul stareţul plângând după dânşii ca după 
nişte mqrţi. Iar când se despărţiia le-au zis: "Iertaţi-mă, fraţi
lor, căci de acum nu ne vom mai vedea în viaţa aceasta." Şi aşa 
părintele nostru s-au întors în monastire. Iar cei doi călugări 
au mers la părinţii lor şi prinzându-i stăpânirea Rossiei şi cer
cetându-i şi găsindu-i vinovaţi, i-au trimis la Sibiru. Deci ei de 
acolo au scris cătră sfântul stareţ cu lacrămi zicând că: "Cu ade
vărat s-au împlinit prorocia sfinţiei voastre, cinstite Părinte, 
căci de acum nu ne vom mai vedea în viaţa aceasta, pentru că 
nu este chipul de a scăpa în veac din primejdea unde ne aflăm." 

Era un duhovnic întru această monastire, [cu numele Victor], 
cu neamul rus, foarte cu frica lui Dumnezeu. Acesta povestea 
zicând că în tinereţile sale când era pus slujnic la igumenul 
manastirii Secului [părintele Ilarion], pre lângă alte nevoinţi 
îşi pusese şi aceasta ca o lege, ca să nu doarmă mai mult de 
trei ceasuri pe noapte iară zicea nicidecum şi să mănânce în 
postul mare a patra zi o dată, şi aceasta cu silită blagoslovenie 
o făcea. Iară dracii văzând nevoinţa lui, îi făcea mult necaz. 
Căci el seara, după ce împăca pre igumenul şi îşi citea pave
cerniţa, apoi s-apuca de scris o carte cu feliu de adunători 
pentru ascultare şi toate patimile. Dar nu putea uneori să scrie 
din pricină că-I lovea diavolii nevăzut peste mână şi feştelea 
tot ce au scris. Iară când se culca nu 11lăsa să doarmă, că unii, 
după cum se părea, 1i bătea dobilii la capu, iar alţii cânta cu 
surlile pre sobă, alţii făcea gălăgie ce cum s-ar bate o mulţime 
de oameni beţi. Şi când 11 fura somnul, i se părea că 11 scot afară 
din chilie cu aşternut cu tot. Şi aşa până la vremea utreniei 11 
muncia. Carele lucru au ţinut ca la şapte ani. Iară deacă se ducea 
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la utrenie, atuncea îi aducea somn aşa de tare întrucât cădea 
jos şi toţi 11 ocăra zicând că niciodată nu au văzut aşa om 
somnoros. Iară odată la o sărbătoare, cum picura într-o strană 
care era neprinsă de celelalte aşa cu strană cu tot au căzut în 
mijlocul bisericii, încât s-au spăriat toţi, socotind că I-au lovit 
dracu. Şi altele multele îi făcea. Şi iarăşi, odată, dupre obiceiu 
împăcând pre igumenul întru o seară iarna, au mers să citească 
pavecerniţa fiind ca la al treilea ceas din noapte. Şi iată au vă
zut de năpraznă că se face o lumină în chilie, întrucât a uitat el 
că era noapte. Iar în lumina aceia au văzut pre unul în chip de 
călugăr cu statul înalt, îmbrăcat cu mantie şi cu camilavca în 
capu, carele lui i să părea că este tipicariul bisericii. Şi plecân
du-se acela spre dâns\il, şi-au pus ochii la ochi şi gura la gura 
lui, şi 11 sfătuia şoptind. Iară câtă vreme au petrecut întru 
aceasta nu ţine minte acel duhovnic, nici ce i-au vorbit. Pentru 
că după ce s-au plecat dracul acel în chip de călugăr şi s-au lipit 
de gura lui, atuncea el, de spaimă, şi-au închis duhul (sufla
rea) într-însu!. Însă i s-au părut că tare mult au ţinut aceasta. 
Şi văzând că nu mai poate ţine suflarea, i-au dat drumul ca 
dintr-o tulumbă şi I-au împins de la sineşi. Şi aşa s-au stins 
diav~lulîmpreună cu lumina. Iară duhovnicul căzând jos, nu 
au ştmt cât au zăcut până şi-au venit în simţire. Deci mai tre
zându-se I-au cuprins o spaimă şi un cutremur de frică şi voia 
să fugă afară dar nu nimerea uşa. Că căutând uşa da peste 
ferestri şi cu mare nevoie găsind uşa, cum o au deschis au 
năvălit degrab la uşa igumenului care era tot întru acea sală. Şi 
deschizându-o au sărit pre pat şi au îmbrăţişat soba că-I cu
prinsese o răceală şi un cutremur. Şi vreo jumătate de ceas nu 
au putut vorbi, că i se luase glasul. Iară igumenul văzând că 
mare războiu dau dracii la posluşnicullui, au mers dimineaţa 
împreună cu elia părintele stareţul Paisie şi i-au povestit toate 
necazurile ce pătimeşte de la draci. Iară stareţul i-au zis: "0 frate, 
frate, mare mila lui Dumnezeu ţi-a ajutat, de nu au intrat dracu 
întru tine. Pentru că Dumnezeu ţi-a oprit suflarea de nu a-i 
suflat, ca să nu între. Şi această milă asupra ta o au arătat 
Domnul pentru că toate câte ai făcut le-ai făcut cu blagoslove
nie. Dar nu te împuţina, ce de acum înainte să ţii o rânduială 
ca aceasta care te voi învăţa, şi de te vor mai supăra, atunci să 
vii să-mi spui." Şi aşa mângâindu-1 cu multe cuvinte I-au slo
bozit cu pace hotărându-i şi ce tipic să ţie pe o lună de zile. Iară 
elîntorcându-se la chilia sa, au făcut aşa precum I-au învăţat 
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stareţul şi nici o supărare nu au avut întru acea lună. Iar după 
împlinirea acei luni au năvălit mai cumplit dracii asupra lui şi 
îndată au alergat el noaptea la stareţul de i-au spus că o lună 
care i-o au rânduit au avut pace, iară după aceia îndoit războ
iul au rădicat dracii. Şi stareţul zâmbindu-se puţin, i-au zis: 
"Du-te, frate, la chiliuţă şi te nevoiaşte, că de acum înainte nu te 
vor mai supăra niciodată." Şi aşa au şi urmat, că până la moarte 
nu I-au mai supărat, ci i-au dat pace cu rugăciunile stareţului. 

O cucoană de neam bun (a Strujeştilor) din oraşul Iaşi po
vestea cu lacrămi zicând: "Eu fiind la vârsta tinereţelor şi, 
dupre cum este obiceiul lumii, viindu-mi vremea de a mă în
soţi, mă cerea doi feciori de boiari mari. Unul Dimitrache 
Sturza, iară altul asemenea lui cu neamul. Dară părinţii mei 
fiind obicinuiţi ca totdeauna să se sfătuiască cu părinţii duhov
niceşti în pricini mari, şi fiindcă Manastirea Neamţului era 
proslăvită foarte mult pe atuncea pentru stareţul Paisie, de 
aceea şi părinţii mei luându-mă au mers cu mine la Manasti
rea Neamţului. Şi mergând la părintele Paisie I-au întrebat, la 
carele dintre cei doi să mă dea pre însoţire. Iară stareţulle-au 
zis: "De vreme ce spre Dumnezeu v-aţi pus nădejdea, apoi să 
ştiţi că aşa este voia lui Dumnezeu, adecă că după ce veţi ajunge 
la curtea domniilor voastre, că vă veţi pogorî din carâtă, vă va 
întâmpina un călăraşu trimis cu o scrisoare. Deci a celui boiaru 
a căruia va fi scrisoarea să vă daţi pre fiica voastră spre însoţi
re, şi crezu că va fi blagoslovenia Domnului peste casa aceia." 
Iară părinţii mei, crezând cuvintelor stareţului, au pornit. Şi 
când au ajuns la scările curţilor sale, iată că au sosit şi trimisu 
cu scrisoarea de la Dimitrache Stnrza. Pre carile lucru văzându-1 
părinţii mei, cu toată bucuria m-au dat pre mâna spre însoţire 
lui Dimitrache Sturza. Apoi după ce m-au însoţit cu acel boia
riu, dupre orânduiala creştinească, tot parte femeiască năş
team. Pentru aceia iarăşi luându-mă părinţii mei m-au dus la 
părintele Paisie şi cu lacrămi I-au rugat ca să mă blagoslo
vească, să nascu şi parte bărbătească. Iar el mult sfătuindu-i 
le-au zis: "După credinţa voastră fie voauă, că de acum are să 
nască şi parte bărbătească." Şi aşa s-au şi împlinit şi după aceia 
am născut fii şi parte bărbătească. Şi noi încă am trăit cu feri
cire în toată viaţa noastră (pre această povestire o au spus înseşi 
acea cucoană Elenco, soţia lui Dimitrache Sturza, anul1840). 

O cocoană din neamul Băloşeştilor, fiindcă era stearpă, nu 
năştea copii. Deci viind la Manastirea Neamţului şi căzând la 
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picioarele părintelui Paisie, îl ruga ca să se roage lui Dumnezeu 
să-i dezlege nerodia. Iară stareţul sfătuind-o cu cuvinte duhov
niceşti o au mângâiat zicându-i să aibă nădejde că-i va împlini 
Dumnezeu dorinţa numai să aibă credinţă la mila Domnului. 
Şi aşa ducându-se acea cucoană la arhondaric, s-au culcat să 
se odihnească puţin. Şi adormind, iată că s-au văzut ca cum ar 
sta împreună cu părintele Paisie înaintea icoanei Maicii Dom
nului. Şi luând părintele Paisie o floare de la Maica Domnului 
i-au dat-o ei, zicându-i: "Primeşte aceasta şi te du acasă căci te 
va bucura Maica Domnului." Iată ea deşteptându-să ca din 
somn au pornit acasă şi după o vreme zămislind în pântece au 
născut copil parte bărbătească. 

O cocoană Mara, cu soţul ei Panaite de la Bălţi, avea un copil 
cu numele Alexandru, pre carele cum I-au înţărcat îndată I-au 
apucat o epilepsie foarte cumplită. Întrucât nu să mai afla alţii 
aşa cumplit muncindu-se. Deci auzind de minunile pe care le 
săvârşia Maica lui Dumnezeu la Manastirea Neamţnlui, prin 
rugăciunile părintelui nostru stareţului Paisie, au venit adu
când copilul şi puindu-1 la picioarele părintelui Paisie cu 
lacrămi il ruga ca să-şi facă milă de dânşii şi să le tămăduiască 
copilul. Iară părintele nostru mângâindu-i cu cnvinte de suflet 
folositoare le-au zis ca să se ducă şi să puie pe copil înaintea 
sfintei icoanei ce i făcătoare de minuni a Maicii Domnului. 
Apoi au trimis un preot ca să-i cetească. Şi după ce i-au cetit 
le-au zis: "Mergeţi şi vă luaţi copilul şi să credeţi cu neîndoire 
că de acum înainte nu va mai pătimi nici un rău." Carele lucru 
dupre cnvântnl stareţnlui s-au şi îndeplinit, că acel copil au 
crescut, dar epilepsia nu I-au mai apucat cât a trăit""· 

Nu-i nevoie să scriu despre minuni şi vindecări, fiindcă nu 
prin minuni se recunoaşte sfinţenia bărbaţilor cu adevărat 
sfinţi, sfinţenia lor înaintea lui Dumnezeu, ci din adevărata 
credinţă ortodoxă a dogmelor şi din paza poruncilor lui 
Dumnezeu, precum şi dintr-o vieţuire curată şi neprihănită. 
[157] Încă şi mulţi eretici au făcut minuni, iar despre ei 
Domnul a zis: "Mulţi îmi vor spune în ziua aceea: Doamne 
au n-am botezat în numele Tău? N-am făcut atâtea lucruri 
minunate în numele Tău? Iar judecătorul le va zice: Ade-

no Viaţa lui IsAAC, f. 143-147V (p. 539-544). 
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vărat, adevărat vă spun vouă nu vă cunosc pe 1•oi, depăr
taţi-vă de la Mine cei ce lucraţi fărădelegea"111 • Iar bogatului 
care 1-a întrebat: "Cum pot să dobândesc viaţa veşnică?" 
Domnul i-a zis: "Păzeşte poruncile!"112• Şi iarăşi: "Poruncă 
nouă vă dau vouă, să vă iubiţi unul pe altul cum v-am iubit 
Eu. Din aceasta vor cunoaşte toţi oamenii că sunteţi ucenicii 
mei, de veţi avea dragoste unii faţă de alţii"113, Iar Sfântul 
Ioan Gură de Aur învaţă că nu se cuvine pentru un bărbat 
ortodox [157V] să-şi arate sfinţenia sa din semne şi profeţii, 
ci din bunătatea vieţii lui114, după cum a spus Însuşi Domnul: 
"După roadele lor îi veţi cunoaşte"115, Iar roadele adevăra
tului om duhovnicesc le-a arătat Apostolul zicând: "Roada 
duhului este dragostea, bucuria, pacea, îndelungă-răbdarea, 
bunătateai credinţa, blândeţea şi înfrânarea, împotriva 
unora ca acestora nu este lege"116• Dacă un om face astfel 
de roade, chiar dacă face semne sau nu, este limpede că el 
este sfânt şi prieten al lui Dumnezeu. Fericitul părintele 
nostru a lucrat şi multe minuni, dar întrucât nu voia nici 
măcar să audă despre aceasta, punând totul pe seama 
Preacuratei Maicii lui Dumnezeu şi rugăciunilor soborului 
fraţilor, din această pricină le voi lăsa deoparte, ca să nu mă 
împotrivesc dorinţei sale, deşi ştiu de [158] multe minuni 
ce s-a întâmplat atât înainte, cât şi după moartea sa. 

[32. Viaţa duhovnicească în obştea paisiană] 

Fericitul părintele nostru Paisie avea în soborul său fraţi 
aflaţi pe diferite trepte de înaintare [duhovnicească]. Scrie 
despre aceasta dintr-o scrisoare scrisă de propria sa mână 
întâiului său prieten, preotului Dimitri din Poltava, seri-

111 Matei 7, 22-23; 25, 12. 
112 Matei 19, 16-17. 
113 Ioan 13, 34-35· 
114 Horn. 46 in Matheum, PG 58, 480B. 
115 Matei 7, 20. 
116 Galateni 5, 22-23. 
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soare scrisă la Dragomirna în anul176711'. Acesta îl rugase 
să-i scrie într-o scrisoare despre toate rânduielile (cinurile) 
vieţii monahale şi despre vieţuirea pe care o ducea împreună 
cu fraţii. Şi fericitul a descris foarte bine şi cum se cuvine 
rânduiala "liniştirii pustniceşti", rânduiala "căii împără
teşti", precum şi rânduiala "vieţii de obşte", tâlcuindu-i-le 
cu mare înţelepciune din învăţăturile cuvioşilor Părinţilor 
noştri. La aceasta a adăugat ceva şi despre sine însuşi şi 
despre soborul fraţilor, anume în ce stare erau în acea 
vreme [158v] fraţii şi ce înaintare [progres] făcuseră ei la 
Dragomirna, scriind aşa: "Nu toţi din chinovia noastră au 
aceeaşi măsură şi de altfel acest lucru nici n-ar fi cu putinţă. 
Fiindcă unii, cei mai mulţi, şi-au omorât deja întru totul 
voia şi judecata lor proprie, se supun fraţilor întru toate şi 
îşi săvârşesc ascultările lor pentru ei ca şi pentru Domnul 
Însuşi, cu frică de Dumnezeu şi mare smerenie, îndurând 
necinstea, ocara, batjocura şi tot felul de încercări de 
bunăvoie, cu mare bucurie, ca unii care au fost învredniciţi 
la aceasta de harul lui Dumnezeu şi ar dori mereu aceasta. 
Neîncetat ei se ocărăsc pe ei înşişi înaintea lui Dumnezeu 
în ascunsul inimilor lor, socotindu-se pe ei înşişi mai prejos 
decât toţi drept ultimii [159] dintre toţi. Vin apoi alţii, nu 
puţini dintre ei, care cad şi se ridică, păcătuind şi căindu-se, 
suferind ocara şi încercările, deşi cu osteneală şi chin. Ei 
se silesc cu tot sufletul să se facă asemenea celorlalţi, ru
gându-se pentru aceasta lui Dumnezeu cu lacrimi. Iar alţii, 
nu foarte mulţi, sunt slabi şi neputincioşi, ca nişte copii ce 
nu pot gusta încă hrană tare, adică să îndure ocara şi îrtcer
cările şi de aceea ei trebuie hrăniţi încă cu laptele milosti
virii, al iubirii de oameni şi al îngăduinţei pentru slăbiciu
nea lor, până ce vor ajunge la vârsta duhovnicească a răb
dării, când vor fi în stare să-şi împlinească nevoile numai 
prin buna dispoziţie a voii lor şi printr-o neîncetată învinu-

117 Textul românesc al scrisorii din 1766 către preotul Dimitri In: 
Adunarea cuvintelor pentru ascultare, Neamţu, 1816, p. 296-336, 
aici p. 331-333; reed. V. Pelin, voi. II, 1999, p. 106-123. 
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ire de sine. Adeseori aceşti fraţi se străduiesc mai presus 
de puterile lor să îndure necinstea şi să-şi lase [159v] voia 
lor proprie până la a-şi vărsa sângele, adică vărsându-şi 
marea lor osteneală ca pe nişte sânge înaintea lui Dumne
zeu şi rugându-se cu lacrimi lui Dumnezeu pentru ajutor. 
Unii ca aceştia, deşi sunt foarte slabi, sunt socotiţi în faţa 
lui Dumnezeu între cei ce iau Împărăţia .cerurilor cu de-a 
silans. Dar chiar dacă nu toţi fraţii au ajuns la aceeaşi 
măsură, aşa cum s-a spus, toţi se silesc îndeobşte spre paza 
poruncilor lui Dumnezeu şi ale Sfinţilor Părinţi, legaţi 
întreolaltă de legătura nedesfăcută a iubirii lui Dumnezeu, 
şi de dragul iubirii lor de Dumnezeu şi a mântuirii îndură 
o neîncetată strâmtorare trupească mulţumind neîncetat 
lui Dumn.ezeu: aşa cum îşi pun nădejdea lor de mântuire 
în Dumnezeu aşa şi pentru cele trebuincioase în susţinerea 
vieţilor lor"n9. 

Viaţa noastră de acum e departe de aceea [de la Drago
mirna], cum e departe Vechiul Testament de cel Nou. 

[33. Ierarhii moldoveni Iacob şi Veniamin 
şi obştea paisiană] 

Preasfinţitul mitropolit kir Iacob Stamati s-an născut în anul 
1749, iunie 24, şi s-au călugărit întru această Sfântă Monastire 
Neamţu, în anul1764, aprilie 3, aflându-se ucenic părintelui 
Ioasaf, carele în urmă au fost igumen acestei monastiri. Iar în 
anul1783, dechemvrie 18, s-au hirotonit episcop Huşului şi In 
anul1792, iunie 21, s-au pus mitropolit Moldaviei şi exarh pla-

as Cf. Matei 11, 12. 

"9 Viaţa lui ISAAC, f. ll7V (p. 516) şi PLATON, 1836, f. 36v adaugă: 
"Şi cu toţii, deşi nu într-o măsură era dupre cum s-a zis, însă toţi de 
obşte se nevoia ca poruncile lui Hristos Dumnezeul nostru şi a pur
tătorilor de Dumnezeu Părinţi a le păzi. Pentru că lucrarea cea tainică 
a poruncilor tămăduiesc puterea sufletului, grăieşte Sfântul Isaac 
(Cuvântul 55), şi această lucrare nu prost şi cum s-ar fi întâmplat 
să fie. Că scris este, zice, că fără vărsare de sânge nu este iertare 
(Evrei 9, 22)." 
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iurilor120• Deci întru această vreme mare sprijinire avea ma
nastirea pre acest preasfinţit mitropolit, pentru că el să punea 
cu îndrăzneală înaintea dregătorilor lumeşti pentru drepturile 
manastirii. Şi au dăruit aicea una cruce ferecată cu argint şi 
poleită cu aur, în care este şi un sfânt mare odor, o părticică 
din sfântul şi de viaţă fâcătoriu lemn şi o cristealniţă de alamă 
şi una de aramă mare. Patru sfeşnice mari de aramă, una mie 
cinci sute lei, cincizeci liturghii, cincizeci psaltiri şi cincizeci 
ceasloave mari. Şi au zidit cu a sa cheltuială în anul 1794 ar
hondaricul cel mare de piatră cu doao rânduri şi cu beciuri cu 
dânsul. Şi altele multe miii au făcut soborului. 

Iară ucenicul său, preasfinţitul mitropolit kir Veniamin este 
născut în anul1768, dechemvrie, din părinţi bine cinstitori de 
Dumnezeu, carii se numea Grigorie Costache, ce se poreclea 
Nege!, şi Mariia Cauta. Şi au fost călugărit în anul1784 de cel 
mai sus-zis preasfinţitul mitropolit kir Iacov, carele să afla epis
cop Huşului. Iară In anul1792, suindu-se la scaunul preasfin
ţiiei mitropoliei Iacov au hirotonit episcop scaunului Huşului 
pre preasfinţitul Veniamin întru acelaşi an, iulie 27'21, Şi voind 
acesta ca precum este călugărit de stareţul său cel călugărit din 
Manastirea Neamţului, aşa întru adevăr să se numească prin 
ascultare şi el cu metanie din această Sfântă Lavră, au venit de 
la Huşi la părintele nostru, stareţul Paisie, şi multe învăţături 
duhovniceşti au luat de la sfinţiia sa. Apoi cu mare râvnă do
rind ca să-i fie şi ascultătoriu stareţului, au încins fota ascultării 
şi cu tot clirosul său au făcut bucate la sobor, împreună şi cu 
părinţii bucătari. Şi au pus bucate pe masă şi-au dat la sobor 
vin şi apă cu cupele. O, minune! O, mare smerenie! Căci arhi
ereu fiind cu eparhie şi atâta s-au micşorat pe sineşi de bună
voie şi s-au făcut chipu şi pildă de smerenie şi de ascultare 
tuturor. Iară când s-au dus, au luat cu sineşi vreo câţiva părinţi 
de aicea din sobor, pre carii i-au propus să îndrepteze orându
iala bisericii din episcopie, întocmai întru toate ca aicea la 
monastire. Şi mare dragoste având şi evlavie spre acest popor, 
de multe ori venea la monastire. 

""Mitropolit al Moldovei între 1792-1803. 
"' Episcop al Ruşilor între 1792-1803, din 1803-1842 (cu între

ruperi în timpul ocupaţilor ruseşti ale Bucovinei între 1808-1812, 
1821-1823), retras la Slatina (t 1847). Cel mai important exponent 
al.paisiauismului" în Moldova în prima jumătate a secolului XIX. 
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Iară odată viind şi întâmplându-se a fi prăznuirea Sfântului 
Apostol şi evanghelistului Ioan de Dumnezeu Cuvântătoriu, au 
mers la biserica Bogoslovului ce iaste în ţintirimul pentru cei 
răposaţi. Şi cum şedea în strana arhierească au ieşit şi luând 
cartea au spus cântăreţilor pre carte la amândouă stranele. Şi 
faţa lui era veselă ca cum ar înflori un crin foarte frumos. Şi 
căuta toţi la dânsul, tare mult bucurându-se, dar mai ales cân
tăreţii învrednicindu-se de un aşa minunat canonar. Şi împre
ună cu tot soborul proslăvea pe Dumnezeu, mirându-se de 
smerenia unui aşa cinstit şi de bun neam arhiereu. Căci sme
renia şi pre dânsul veseleşte şi pre oameni. 

Încă şi întru aceasta arăta mare smerenie acest arhiereu, că 
mergea singur pe la chiliile părinţilor şi-i cerceta cetindu-le şi 
rugăciunile de dezlegare, asemenea cetea rugăciunile şi în bise
rică la toţi de obşte şi la bolniţa bătrânilor şi la gropniţa pentru 
cei răposaţi şi pre mormânturile părinţilor. Şi aşa precum am 
zis din multă râvnă ce avea foarte adeseori venea la monastire. 
Dar mai ales la praznicul manastirii, adecă la Înălţarea Dom
nului Dumnezeu şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos, venea 
întotdeauna. Şi cu mare bucurie alerga din toate părţile la 
monastire boieri, neguţători şi din toată starea. Deci slujind 
cu sobor dumnezeească liturghie şi ieşind cu sfânta icoană la 
sfinţirea apei dupre obiceiul ce să păstrează întru această sfântă 
monastire, se bucura tot norodul de chipul Maicii Domnului, 
văzând cu ochii lor darul lui Dumnezeu, adecă minunile care 
neîncetat se săvârşesc prin Maica lui Dumnezeu, şi evlavia şi 
smerenia arhiereului. Şi umilindu-se cu lacrămi mulţămea lui 
Hristos Dumnezeu, şi după săvârşirea sfântului şi luminatului 
praznic se ducea plin de mângâiare cerească fieştecare la casele 
lor. Iar arhiereul mai rămânea în monastire şi mergea pe la 
părinţii duhovnici şi pre la alţii, sfătuindu-i duhovniceşte şi 
mângâindu-i. Pentru că era cătră toţi apropiat şi foarte lesni
cios în cuvânt. Apoi mergea la manastirea Secului, cercetând 
părinţii de acolo şi cetindu-le la toată obştimea rugăciunile 
de dezlegare. Şi aşa tuturor pace şi blagoslovenia arhierească 
dându-le se pornea la eparhia sa, fiind petrecut cu mare evlavie 
de către tot soborul. 

Deci de vreme ce dupre cum în adâncul inţelegerilor sfintelor 
scripturi să suisă, aşa şi întru bătrâneţe unse acum venisă şi 
trebuia şi el ca cela ce era împărtăşit de firea cea muritoare şi 
stricăcioasă să împlinească datoria la care pentru încălcarea 
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de poruncă este supus omul, ca să guste adecă moartea, şi aşa 
prin moarte să treacă la Hristos puitoriul de nevoinţă ca să se 
odihnească de nevoinţele cele multe în cămara cea cerească a 
slavei ceii dumnezeeşti şi să priimească cununa dreptăţii din 
mâna Domnului în zioa aceia cu toţi sfinţii, în urma cărora au 
călcat vieţii au urmat. Şi încă şi Domnul Dumnezeu voind ca să 
ostenească pre robul său de ostenelile cele multe şi nemăsu
rate, cu care s-au ostenit slujindu-i lui, i-au făcut mai înainte 
înştiinţare prin oareşicare semne. Pre carele lucru el cunos
cându-1, şi fiindu-i milă de fiii săi, ca să nu rămâie ca nişte pui 
de maică părăsiţi, şi ca nişte oi ce nu au păstoriu, s-au dat spre 
rugăciune cătră Dumnezeu cerând ca prin vreun chipu oareşi
carele pricinuitoriu de mângâiare, să se metaherisească mutarea 
sa din această viaţă. Şi aşa milostivul Dumnezeu ascultându-i 
rugăciunea, i-au împlinit voia lui întru acest chipu: au pus în 
inima iubitorului de Dumnezeu kir Veniamin, episcopul Huşu
lui, mare dorire şi râvnă ca să vie să mai vază pre preacuviosul. 

Deci pornindu-se de la Huşi cu toată gătirea, au mers pre la 
Iaşi şi luând blagoslovenie de la stareţul său, adecă de la 
preasfinţitul kir Iacov ca să vie aicea la monastire, şi încă ca să 
facă şi hirotonia aicea, deacă va urma trebuinţa, luând pentru 
aceasta înscris cum că este voinic a hirotoni din părinţii sobo
rului pre câţi va voi preacuviosul. Au venit aicea la monastire 
în anul1794, octomvrie în cinci zile. Pre carele ca pe un înger 
de Dumnezeu trimis I-au primit preacuviosul împreună cu tot 
soborul cu mare bucurie şi după alte multe voroave duhovni
ceşti ce au avut amândoi, i-au arătat în scris blagoslovenia ce 
avea de la preasfinţitul mitropolit kir Iacov, pentru a săvârşi 
hirotonii. Cu voia preacuviosului s-au apucat de liturghisit 
şi de făcut hirotonii de la octomvrie în şapte zile şi până în 
25 octomvrie au sfinţit din soborul monastirilor Neamţul şi 
Secui pre carii i-au ales preacuviosul, împreună cu duhovnicii, 
vrednici spre sfinţire: 13 ieromonahi şi 11 ierodiaconi. Şi în 
25 octomvrie fiind petrecut de către preacuviosul şi de către 
tot soborul şi trăgându-se clopotele dupre obiceiu, au mers la 
eparhia sa, precum spune părintele Nicolae ieroschin10nalt"'. 

"'Vizita episcopului Veniamin Costachi la Neamţ in octombrie 1794 
ca şi întoarcerea sa pentru înmormântarea Cuviosului Paisie, petre
cută la o lună după aceasta, sunt amplu descrise de un monah mar
tor ocular (care transcrie şi textul cuvântărilor ocazionale cu prilejul 
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[34. Părintele Onorie spiţerul] 

Deci era aicea în manastirea Neamţnlni, nn părinte spiţerin cn 
nnmele Onorie, care era tare iscusit la meşteşugul doftoriei şi 
pre acesta foarte mult îl iubea părintele nostru Paisie. Văzându-1 
că se sileşte cu frica lui Dumnezeu în ascultarea sa, că era acesta 
om foarte blându şi smeritu, fără de răutate, plin de dragoste 
cătră Dumnezeu şi cătră aproapele şi îşi punea sufletul pentru 
părinţii şi fraţii cei bolnavi. Şi încă îi dăruise Dumnezeu un 
daru ca acesta, întrucât când mergea la vreun bolnav să-I cer
ceteze numai din cuvintele şi din vederea lui foarte mult să 
mângâia bolnavul, pentru că era el foarte dulce şi mângâios la 
cuvânt. Pentru al căruia sfârşit, care au fost în al doilea an după 
sfârşitul preacuviosului, an plâns soborul mai cât şi pentru 
preacuviosul. Deci acest spiţerin, de multe ori când se bolnăvea 
stareţul, îl cerceta şi îi făcea toate chipurile spre mângâiare, 
dându-i şi câte ceva doftorii. Iară stareţul de multe ori îi zicea: 
"Frate Onorie, nu te supăra pentru mine, că această boală ce 
m-au cuprins nu este spre moarte. Că când mă voi bolnăvi 
spre moarte, eu îţi voi spune şi atuncea în zadar te vei osteni, 
hotarul vieţii aceşteia sosindu-mi." 

[35. Portretul Cuviosului Paisie] 

Şi zice părintele Mitrofan, ucenicul părintelui nostru, aşa: Noi 
pre acelea pre care cu ochii noştri le-am văzut ci cu urechile 
le-am auzit, pre acestea cu adevărat le şi mărturisim. Întru dân
sul Înţelepciunea cea ipostatică cu Cel fără de început al său 
Părinte şi cu Preasfântul Duh, ca întru un prea curat lăcaşu în 
sufletul lui lăcuia, dintru carele prin buzele lui curgea izvor 
de miare curgătoriu al dumnezeeştilor învăţături, îndulcind 
sufletele, iară patimile cele viclene uscându-le. Aşijderea şi cu 
toate cele fireşti era înfrumuseţat: că la statul trupului era cam 
de mijloc, nu tare înalt, faţa lui era albă şi luminoasă, ca la în
gerullui Dumnezeu, şi uscată pentru înfrânare. Căutătura lină 

îngropării Cuviosului Paisie) în manuscrisul românesc nr. 1860 al 
Academiei Române, parţial publicat (fără textul cuvântărilor) de 
PR. PAUL MIHAIL, "In legătură cu participarea episcopului Veniamin 
Costachi la înmormântarea stareţului Paisie de la Neamţu", Biserica 
Ortodoxă Română 105 (1987), nr. 3-4, p. 109-116. 

330 

şi blândă. Barba de mijloc puţin cam rară şi albă, ochii beşi
caţi, sprânceanele lungi şi încovăiate după ochi şi albe. Nasul 
de mijloc. La gură, de mijloc tăiat. Părul lungu şi mult albu. 
Împodobit la cllipu ca Iacov patriarhul, întrucât orişicine I-ar 
fi văzut îndată se cucernicea de dânsul ca de nn sfânt oareca
rele. Că era blându la năravu şi liniştit, graiul lin şi rar, mare 
la glas şi orgănos, cuvântul smerit şi străin de îndrăzneală. Pre 
toţi cu a sa dragoste îi trăgea cătră sineşi, fiind cn totul cătră 
milostivire revărsat. Mintea lui totdeauna în dragoste era unită 
cn Dumnezeu. Martori ai acestora era lacrămile, căci când 
grăia cătră noi ceva din sfintele scripturi, atuncea inima lui de 
dragostea cea cătră Domnul ardea. Faţa lui de dragostea cea 
dulwvnicească şi de dragostea cea pentru aproapele înfloriia, 
iară ochii lui vărsau lacrămi întăriJ:!d pre adevărul"'· 

[36. Sfârşitul Cuviosului Paisie] 

lată, fraţi iubiţi, care n-aţi văzut îngereasca faţă a sfântu
lui nostru părinte, mi-am împlinit făgăduinţa făcută către 
voi în predoslovie, de a scrie sfânta sa viaţă: fuga sa din 
lume, peregrinările sale, sărăcia, viaţa sa împreună cu fraţii, 
şi ostenelile şi nevoinţele sale mai presus de fire. Dar despre 
nevoinţele sale duhovniceşti nimeni nu poate scrie, aşa cum 
nimeni n-a putut vedea revărsările şi luminarea harului 
dumnezeiesc peste el care ieşeau din inima sa şi se arătau 
până şi pe faţa lui har şi luminare pe care el le revărsa 
pentru noi cu iubire ca o băutură de bucurie duhovnicească: 
[16ov] acestea numai Dumnezeu şi el însuşi le-au văzut 
înlăuntrul lui fiindcă el le ascundea de ceilalţi prin adânca 
sa smerenie ca şi cu o perdea. 

Ajung acum la fericitul său sfârşit. Ostenindu-se dum
nezeiescul nostru părinte şi nevoindu-se zi şi noapte, s-a 
apropiat de el datoria de neocolit a despărţirii sufletului de 
trup. Eu cred că a primit înştiinţare despre moartea sa de la 
Domnul cu câteva zile înainte, fiindcă a încetat tălmăcirea 
cărţilor. Într-o zi l-am întrebat: "Părinte, ce mai tălmăciţi?" 

'"'Viaţa lui ISAAc, f. 147V-153 (f. 544-545). 
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Iar el a zis: "Nu mai tălmăcesc nimic, citesc prin cărţi şi fac 
îndreptările trebuitoare." Mi-a poruncit însă să săvârşesc o 
anume ascultare şi când am făcut-o, i-am adus [161] lucrul 
încheiat în a douăzeci şi cincea zi a lunii octombrie. Întrucât 
cel care-i slujea nu venea, am rămas discutând cu fericitul 
pentru o oră şi jumătate sau chiar două ore, fiindcă am 
văzut că era deosebit de bucuros, şi la sfârşit am putut să-i 
pun patru întrebări de teologie înaltă, cerându-i dezlegările 
lor. De multă vreme căutam un prilej să fac aceasta, dar 
până atunci nu găsisem nici unul. Bucurându-se, el mi-a 
răspuns vesel şi cu bunătate dându-mi rezolvările şi cu ex
plicaţiile la ceea ce îl întrebasem. L-am preamărit pe Dum
nezeu care mă învrednicise să dobândesc ceea ce căutam şi 
i-am mulţumit fericitului nemaidorind să îl tulbur. Şi i-am 
spus: "Binecuvântează-mă, părinte, ca să plec", şi spunând 
rugăciunea, m-am plecat la pământ înaintea lui zicând: 
"Iartă-mă, părinte, şi binecuvântează-mă". El însă [161] şi-a 
întins sfânta sa dreaptă cu degetele strânse şi mi-a dat bine
cuvântarea sa preoţească şi a zis: "Domnul să te binecuvân
teze şi să te ierte." Am sărutat sfânta sa dreaptă şi picioa
rele sale şi am ieşit bucurându-mă şi slăvind pe Dumnezeu. 
Era într-o zi de miercuri, şi după plecarea mea fratele slu
jitor a încuiat uşa şi n-a mai lăsat pe nimeni să intre la el 
în ziua aceea. A doua zi s-a îmbolnăvit. După aceea [sluji
torul] n-a mai lăsat pe nimeni să îl supere, ca să nu se îm
bolnăvească şi mai mult. După trei zile, duminica, fiindu-i 
mai bine şi dorind să asculte dumnezeiasca Liturghie, s-a 
dus la biserică şi a şezut. Şi mai înainte de începerea pri
ceastnii au intrat în oltariu şi s-au împărtăşit cu sfintele 
taine124. După săvârşirea ei (a Liturghiei) însă de-abia s-a 
putut întoarce în chilia sa cu ajutorul şi sprijinul slujitoru
lui său. De atunci s-a îmbolnăvit tot mai mult şi nimeni nu 
mai era îngăduit să îl vadă, [162] fiindcă fericitul dorea să 
se săvârşească în linişte. Dacă li s-ar fi îngăduit fraţilor să 
intre la el, cu siguranţă că prin lacrimile şi supărările lor ei 

""'Frază din Viaţa lui ISAAC, f. 153 (p. 549). 
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I-ar fi făcut să moară înainte de vreme. Şi de atuncea mai cu 
greu trei zile bol ind, au venit şi părintele Onorie (despre 
carele am zis mai sus) cu doftoriile, ca să vază nu-l va 
putea folosi ceva. fnsă stareţul i-au zis: "Du-ţi, iubite sfinte, 
doftoriile înapoi, că acum măcar doftoriile a toată lumea 
de-mi vei aduce, nimic nu-mi vor putea folosi." Apoi, mier
curi'•', apropiindu-se sfârşitul, s-a împărtăşit cu dumne
zeieştile Taine, şi chemând doi duhovnici, pre Sofronie din 
limba slavonească şi pre Silvestru din cea moldovenească, 
fiind de faţă şi slujitorii din chilie, M artirie şi Onorie12', a 
dat prin ei binecuvântarea şi pacea sa tuturor fraţilor şi s-a 
sfârşit ca în somn predându-şi sufletul în mâna lui Dumne
zeu127, lăsând pe seama soborului să aleagă stareţul şi păs-

"'Adaos din Viaţa lui IsAAc, f. 153 (p. 549-550). 
"' Precizare din Viaţa lui IsAAc, f. 153v (p. 550 ). 
12

7 "În anul1794, întru aceiaşi zi, miercuri, la al unsprezecelea ceas 
diu zi, novembrie, ln 15 zile. Vieţuind de la naşterea sa 72 de ani. Aşa 
s-au stins această lumină şi supt obroc s-au pus (cf. Matei 5, 15). Şi 
comoara ceiace izbucnea din sineşi, vechi şi noao (cf. Matei 13, 52), 
s-au pecetluit. Şi gura cea dulce grăitoare şi de cuvinte dumnezeeşti 
izvoditoare s-au închis. Deci după ce am povestit pe larg cuprin
zetoriu toată petrecerea părintelui nostru întru această lume, acum 
voiesc să însemn şi în scurt aicea, în carii ani Şi-au petrecut alergarea 
nevoinţelor sale ca mai bine să se lămurească şi indulcească cetitoriul. 

În anul 1722, dechemvrie 21, s-a născut fericitul. 
La 1741, august 6, s-au tuns in rânduiala de rasofor, 1n părţile Kie

vului, în manastirea Medvedovski. 
La 1750 s-au dus ln Sfântul Munte al Atbonului şi Intru acestaşi 

ani acolo s-au călugărit în mantie, de cuviosul părintele Vasilie, sta
reţul Poianii Mărului, în chilia ce să numiia Kyparis. 

La 1758 s-au hirotonit ierodiacon, preot şi duhovnic, aflându-să 
petrecătoriu la chilia Sfântului Constantin. 

La 1763, aprilie 3 au ieşit din Sfântul Munte şi s-au aşezat ln 
Moldaviia la sfânta monastire Dragomirna şi acolo s-au îmbrăcat în 
rânduiala shimii ceii marii de părintele Alexie ieroshimonahul, uce
nicul stareţului Vasilie de la Poiana Mărului. 

La 1775, septemvrie 1, au eşit din manastirea Dragomirna şi s-au 
aşezat în manastirea Secului. 

La 1779, august 14, au eşit din manastirea Secului şi s-au aşezat 
în manastirea Neamţului, unde 
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torul după judecata soborului. O, suflet smerit şi blând! 
O, bărbat plin de judecată dumnezeiască! O, filozof duhov
nicesc, care întreci pe cei mai înţelepţi bărbaţi ai acestei 
lumi! Aşa cum înţelept ai făcut în toată viaţa ta soco
tindu-te a fi mai prejos decât toţi oamenii, robul fraţilor, şi 
datornic [162v], neştiutor şi lipsit de îndrăzneală, aşa ai 
făcut şi înaintea morţii tale, neîndrăznind să hotărăşti nimic. 
Ci mai degrabă, ca şi cum ţi-ai fi împlinit datoria slujirii 
tale, ai plecat la Domnul în pace, lăsând pe seama purtării de 
grijă a lui Dumnezeu să facă cuvenitele alegeri şi hotărâri. 

Iar când a ieşit zvonul despre mutarea fericitului, s-a 
adunat mulţime de monahi şi preoţi şi oameni simpli şi s-a 
făcut tânguire de obşte, a noastră şi a lor, şi l-am îngropat 
în biserică. 

Această laudă ţi se aduce ţie, preasfântul nostru părinte 
şi învăţător, de către nevrednicul tău slujitor şi ucenic, 
schimonahul Mitrofan, pentru că n-ai nici o trebuinţă de 
ea, căci ai fost preamărit de Dumnezeu înaintea îngerilor. 
[163] Dar eu îţi aduc aceasta ca o datorie rânduită mie de 
către sobor: primeşte-o ca un părinte iubitor. Iartă-mi neşti
inţa, şi nu înceta să te rogi pentru copiii tăi, ca prin rugă
ciunile tale bunul Dumnezeu să ne facă pe toţi vrednici să 
aflăm milă la scaunul său de judecată şi să ne facem moşte
nitori ai împărăţiei sale. Lui fie toată slava, cinstea şi închi
năciunea, împreună cu Cel fără-de-început al Său Părinte şi 
cu Preabunul şi de-viaţă-făcătorul şi Preasfântul Său Duh, 
acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. 

Fericitul nostru părinte s-a mutat din această viaţă în 
anul1794, în ziua a cincisprezecea a lunii noiembrie128• 

La 1790 s-au făcut arhimandrit de către Prea Sfinţitul Kir Am
vrozie, şi acolea au petrecut până la sfârşitul său" (Viaţa lui IsAAc, 
f. 152V-153; p. 550). 

"" Viaţa lui GRIGORIE, 1817, f. 17V-18, descrie sfârşitul Cuviosultri 
Paisie astfel: "Petrecând dar şi aicea în Sfânta Monastire Neamţ ca 
la 18 ani cu întocmirea în bună rânduială a tuturor aşezămâuturilor 
cele ce privesc viiaţa monahicească şi ajungâud acum la adâuci bătrâ
neţe, pentru că trecuse peste 72 de ani, era de aciia ca să împlinească 

334 

[36a. Sfârşitul Cuviosului Paisie, 
după "Viaţa" lui Isaac] 

Iară după sfârşitul stareţului mare plângere şi tânguire s-au 
făcut de către tot soborul, întrucât pociu să zicu că întocmai 
au fost cu cea pentru sfinţitul Savva a ucenicilor lui şi cu cea 
pentru· Sfântul Teodor Studitul, şi cu a altor părinţi ce au rămas 
sinnani de la părinţii stareţi şi povăţuitoriilor cei dupre Dumne
zeu. APoi îndată s-au trimis de la sobor vestitoriu cu scrisoare 
în Iaşi cătră preasfinţitul mitropolit kir Iacov, pentru mutarea 
fericitului. Iară mitropolitul au rugat pre iubitoriul de Dum
nezeu, episcopul Ruşilor, kir Veniamin Costachi, ca să vie în 
monastirea Neamţulu~ spre îngroparea fericitului. Iară când 
au străbătut pretutindenea auzul de mutarea lui, s-au adunat 
mulţime multă de norod fără de număr, monahi, preoţi de mir, 
boiari, neguţători şi din toată starea, şi s-au făcut plângere 
foarte mare de cătră toţi. Însă fiindcă calea era foarte grea în 
vremea aceia, şi zăbovindu-se arbiereul, a patra zi îngropat au 
fost fericitul, noiemvrie în 18, de către tot sfinţitui sobor, cu 
mare pombă, In biserica cea mare a Înălţării, în partea dreaptă. 
Iară după îngropare, pre 19 noiemvrie, noaptea, au sosit şi 
preasfinţitul episcop şi în 20 noiemvrie au slujit cu sobor dum
nezeească Liturghie şi panihidă pentru fericitul au făcut. Şi în 
13 dechemvrie, dupre cererea soborului, au pus sfânta shimă 
asupra părintelui ieromonah Sofronie, slujind iarăşi cu sobor 
dumnezeeasca Liturghie. 

Şi au cetit scrisorile cele trimese din Iaşi de la preasfinţitul 
mitropolit şi de la marele domn şi de la ocârmuitoriul sfat, şi 

şi cuviosul datoria la care, pentru călcarea de poruncă, iaste supus 
omul: ca să guste adecă moartea şi aşa, prin moarte, să treacă Ia 
Hristos. Puitoriul de nevoinţă, ca să se odihnească de nevoinţele cele 
multe în cămara cea cerească a slavei ceii dumnezeeşti, şi să prii
mească cununa dreptăţii din mâna Domnului în zioa aceia cu toţi 
sfinţii în urma cărora au călcat şi vieţii au urmat. Şi deci, bolnă
vindu-se puţine zile, în 1794, novembrie 15, au trecut din viiaţă la 
Viiaţă, iar mai bine zis, dupre cuvântul Domnului, din moarte la 
viiaţă [Ioan 5, 24]. Pentru care dupre dumnezeescul Apostol în toate 
zilele vieţii muriia [1 Corinteni 15, 31]. Şi s-au îngropat cu mare 
plângere înlăuntru în biserica sobornicească, de-a dreapta, aproape 
de uşa cea din mijloc. Rămânâud numărul părinţilor din sobor după 
sfinţiia sa puţin îndoit decât au fost în Sfânta Monastire Dragomirna." 
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hrisovul cel de la marele domn Mihail Constantin Moruzi au 
fost citit. În carele au hotărât ca soborul sfintelor monastiri 
Neamţului şi Secului să fie nestrămutate, precum şi în vremea 
părintelui Paisie s-au fost întărit. Iară în 14 dechemvrie au 
slujit iarăşi cu sobor dumnezeeasca Liturghie arhiereul şi au 
făcut pe părintele Sofronie"'' arhimandrit şi I-au întărit pre el 
ca să ocârmuiască pre amândoao monastirile Neamţul şi Secui, 
precum le-au avut date şi părintele nostru, stareţul Paisie. 

Şi aşa după toate binele I-au tocmit şi I-au aşezat cu linişte şi 
cu pace în soborul părintelui nostru, stareţului Paisie preasfin
ţitul episcop Veniamin, in 15 dechemvrie, fiind petrecut de către 
tot soborul cu mare dragoste s-au dus la eparhia sa. Şi au fost la 
tot soborul, ce era întru întristare, puţină uşurinţă şi pace sufle
tească de părintele Sofronie, că toţi şi din linlba moldovenească 
şi din cea slavonească Il iubea pre el, pentru a lui dragoste şi 
smerenie. Iară mai ales pentru cea desăvârşită milostivire. 

Deci auzind de mutarea cătră Domnul a preafericitului şi 
marea împărăteasă a toatei Rossii, Ecaterina a doao, foarte 
mult s-au întristat pentru că foarte Il iubea şi multă milostenie 
j.:.au trimis în manastirea Dragomirna, în manastirea Secului 
şi aicea în manastirea Neamţului, veşminte, sfeşnice şi altele. 

Aşa Domnul Dumnezeu cu acest chipu pre preacuviosul către 
sineşi i"au chemat şi de multele osteneli I-au odihnit şi diadoh în 
locul lui au pus şi pre sobor prin rugăciunile lui I-au mângâia!. 

Aceasta este viaţa şi petrecerea preacuviosului nostru părin
tele Paisie, arhinlandritul şi stareţul sfintelor monastiri Neam
ţul şi Secui, pre care o am cules, zice părintele Isaac Dascălul, 
din scrisorile lui, din povestirile ucenicilor lui celor ce cn dânsul 
din început au fost împreună-petrecători şi împreună-nevoi
tari, din cele ce am văzut şi din cele ce dintru sineşi gura cuvi
osului am auzitiao. 

[36b. Sfârşitul Cuviosului Paisie, 
după "Viaţa" lui Grigorie] 

Iară înştiinţându-să de moartea Cuviosnlni, Preasfinţitul Mi
tropolit Iacov, au trimis fără de zăbavă pre Preasfinţitul Mi-

"'' Malorusian (ucrainean), egumen intre 1794-1799 şi 1803-1805. 
'3° Viaţa lui ISAAC, f. 154-155v (p. 551-552). 

tropolit Veniamin fiind acolo episcop Huşului şi după venirea 
Preasfinţii Sale făcând Cuviosului pomenirea cea de trei zile, 
cu alegerea şi împăcarea a tot soborul au aşezat stareţ pre pă
rintele Sofronie. Că Cuviosul prin viu glas pre nimenea nu au 
lăsat. Că de doao feţe din sobor în deosebite vremi, mai înainte 
fiind întrebat, cătră una au zis cuvântul lui Avraam cel cătră fiul 
său: "Dumnezeu îşi va vedea lui oaie spre jertfă"131 , Iară cătră 
alta, cum că fiindcă fraţii sunt obicinuiţi a avea supunere şi 
ascultare cătră părinţii dulwvnic apoi dintru aceştia pre unul 
spre carele vor avea mai multă plecare, singuri vor pune. 

Şi dupre cuvântul acesta al Cuviosului, precum lucrurile au 
arătat şi atuncea, după moartea Sfinţiei Sale, şi mai pre urmă, 
după a altora, prin proniia lui Dumnezeu asemenea s-au urmat. 
Că după părintele Sofronie au fost aşezat stareţ părintele du
hovnicul Dorotheiu'3', apoi părintele duhovnicul Dositheiu'33, 
pre urmă părintele dulwvnicul Ioan'-'4 şi acum părintele duiiOv
nicul Silvestru'35. Dintru a căreia cinstită şi mie netrecută du
hovnicească poruncă am scris şi povestirea faptelor şi isprăvilor 
acestora, din care unile de la cei ce au fost dintru început îm
preună cu Cuviosul petrecători m-am adeverit, iar altele de la 
dulmvnicescul mieu părinte povestindu-le le-am auzit, iară al 
altora şi însumi văzătoriu am fost, când în Sfântul Sobor inlpre
ună cu părintele mieu supt ascultarea Cuviosului am petrecut. 

Ci o, Sfinte şi al nostru prea dulce Părinte! Precum în viaţă 
(când inlpreună cu acest de Dumnezeu întru numele lui adunat 

131 Cf. Facere 22, 7. 
1
3

2 Slav, egumen între 1799-1803. 
133 Slav, egumen între t8os-t8o8. 
'34 Slav, egnmen între 1808-1812. 
t35 Transilvănean, egumen între 1812-1818. Întâiul român după 

un şir de egnmeni slavi, Silvestru a fost un apropiat colaborator al 
mitropolitului Veniamin Costachi. A trebuit să facă faţă (cu succes) 
unei revolte a monarhilor slavi şi a vegheat publicarea la Neamţ a 
unora din traducerile patristice în limba română, având totodată un 
rol decisiv in impulsionarea redactării "biografiilor" Cuviosului Paisie. 
Cf. arhim. CIPRIAN ZAHAluA: "Trebuie să punem în lumină un fapt 
prea uşor trecut cu vederea: toate (dar absolut toate) biografiile sta
reţului Paisie au fost scrise de monahi români, ucenici ai săi, sau de 
monahi slavi, dar din însărcinarea stareţului român Silvestru, arde
lean de origine" (apud D. ZAMFIRESCU, 1996, p. 39 sq.). 
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sobor petreceai) de-a pururea cătră Domuul peutru întărirea 
lui te rugai, aşa şi acum, după ce oglindile s-au stricat şi fără 
de mijlocire"'• înaintea lui Dumnezeu stai, nu înceta cu rugă
ciunile tale cele cătră Domnul mai presus de toate smintelele 
vrăjmaşului a-1 păzi, spre mântuirea fraţilor noştri şi slava lui, 
unuia Dumnezeului tuturor. Că a lui iaste numai a ne milui şi 
a ne mântui şi lui unuia i se cuvine slava în veci, Amin137.· 

[37. Epilogul "Vieţii" lui Platon] 

Ducându-te de la noi, o fericite Părinte, şi al nostru învăţăto
riule, noi fiii tăi cei duhovniceşti am rămas acum săraci: ne-am 
lipsit de vederea feţei tale cei luminoase, ne-am lipsit de cu
vintele tale cele dulci, şi de suflet folositoarele tale învăţături 
şi povăţuiri. Aceasta numai avem mângăiere, cea cu lacrămi 
amestecată întru întristarea noastră: viaţa ta, pre care iubiţii 
noştrii fraţi Sbimonahii Mitrofan şi Isaac cu iubire de oste
neală ne-au scris-o noao spre veşnică pomenire a Părinteştii 
tale dragosti şi spre folosul cel mare al tuturor râvnitorilor, 
şi celor ce mai pre urmă au venit întru acest Sobor fraţilor 
noştri. Carii nu au văzut faţa ta şi nu au auzit cele dupre Dum
nezeu ale tale drepte învăţături, ci cu osârdie doresc măcar a 
vedea şi a ceti "Viaţa" ta, şi prin aceasta să se îndemne pre sineşi 
spre lucrarea poruncilor lui Hristos. Dupre cum şi !usuşi mai 
înainte au grăit Intru înainte cuvântarea povestirii tale>a8 zicând 
aşa: "Cât de dorit va fi dubovniceştilor miei fii, carii cu adevărat 
dupre Dumnezeu au câştiga! către mine dragoste, că măcar 
din parte să auze pentru naşterea şi creşterea mea. Şi pentru 
ieşirea mea din lume, şi pentru petrecerea mea Intru chipul 
monabicesc"''•. Arătat dar iaste ca să-ţi urmeze râvnii tale şi 
nevoinţelor celor plăcute de Dumnezeu. Iară mai vârtos adâncii 
tale smerite cugetări. Fie dar aceasta !mpreună spre obştescul 

136 Cf. 2 Corinteni 13, 12. 
'37 Viaţa lui GRIGORIE, 1817, f. 18-19. 
"'" Notă: "de lnsăşi mâna lui scrisă" (f. 54v). Avem aici recunoaş

terea explicită de către biografii lui Paisie a faptului că au avut In 
mână şi au exploatat In .vieţile" lor Autobiografia lui Paisie (fapt 
evident de altfel din insuşi textul biografiilor redactate de ei). 

'39 Autobiografia, f. 2 (vezi mai sus). 
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folos, şi celor râvnitori hristiani. Drept aceea căzând ne rugăm 
ţie: Roagă-te neincetat cătră Domnul pentru dubovniceştii fiii 
tăi şi pentru toţi credincioşii hristiani, ca să ne !nvrednicească 
Prea Bunul Stăpân prin sfintele tale rugăciuni, ca noi toţi să 
aflăm de la Dânsul milă la judecată. Şi să ne învreduicească pre 
noi iarăşi împreună cu tine şi cu toţi sfinţii, veşnic să slăvim 
pre Hristos Dumnezeu, Mântuitorul nostru Intru a lui Împă
răţie. Căruia să cuvine toată slava, cinstea, închinăciunea şi 
mulţămita, !mpreună şi Celui fără de Inceput al lui Părinte, şi 
Prea Sfântului şi bunului şi de viaţă făcătorului Dub, acum şi 
pururea şi în vecii vecilor. Amin14°. 

40 Viaţa lui PLATON, 1836, f. 54-54v: .tânguitoare prohodire de 
cătră tot Soborul". 
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Viaţa stareţului Paisie 
scrisă de Vitalie Monahul 

Arătare în scurt pentru cuviosul părintele 
Arhimandritul Paisie, ce au fost staret 

sfintelor mănăstiri Neamţului şi Săcului' 

[f. 111] Acest Cuvios părinte au fost de neam slovean, 
născut şi crescut întru slăvită cetatea ce-i zic Poltava, în 
Rossia mică, din părinţi anume, ierei [preotul] Ioan, şi din 
maica ... [loc gol în ambele manuscrise] (care mai la urmă 
luând chipul călugăresc, i-au zis Iuliana monahiia). Carele 
puţin la vârstă viind, şi la învăţătură de părinţii săi dându-să, 
şi pe limba sa bine învăţându-să, părăsind şi pe părinţii săi, 
şi patriia şi, în scurt, toate lăsându-le, au ales luişi viaţă 
călugărească din pre tânără vârstă. 

Şi primind chipul călugăriei rasofor, la Sfânta mănăstire 
Pecerska, prea bine s-au nevoit, şi de toţi iubit şi cinstit 
[f. 111v] au fost pentru cucerniciia şi buna obicinuinţă nă-

• Viaţa stareţului Paisie scrisă de monahul moldovean VITALIE a 
fost descoperită in Biblioteca Măuăstirii Neamţ de diaconul IoAN lv AN, 
la sfârşitul Mineiului pe febT"Uarie apărut la Râmnic in 1780, care a 
editat-o sub genericul .o sută şaptezeci de ani de la moartea Stare
ţului Paisie" înMitropolia Moldovei şi Sucevei, nr. 11-12 (1964), 
p. 656-660. 

Textul reprodus mai sus este însă cel amplificat din ms. rom. 952 
BAR, f. 111-122 (donat Academiei deAI.I. laţimirski la 18 iuuie 1899), 
confruntat cu autograful autorului din Biblioteca Mănăstirii Neamţ şi 
editat de arhimandritul CIPRIAN ZAilARIA, stareţul Sfintei Mănăstiri 
Bistriţa (Judeţul Neamţ), Contribuţia românească la personalitatea, 
opera şi amintirea stareţului Paisie Velicicovski (1722-1794), Mă
năstirea Bistriţa, 1985 (manuscris), p. 143-154. 
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ravurilor lui. Şi nu după multă vreme lăsând şi eşind din 
mănăstire• - una pentru mulţimea noroadelor2 ce năzuia 
pentru închinăciune [la Sfintele Moaşte], iară altă că doriia 
din inimă [şi poftiia cu tot sufletul] ca să meargă la Sfântul 
Munte al Athosului3, care au şi împlinit-, şi trecând multe 
locuri4, [precum lucru îl arată, cu osârdie] au ajuns unde 
doriia şi prea au iubit a vieţui la acel Sfânt loc. 

Şi acolo cu bună rânduia]ăs au început a să nevoi la fap
tele vieţii călugăreşti, cu multă dragoste şi cu linişte cât 
lăudat s-au făcut, iubit şi cinstit la tot Sfântul Munte. Şi 
multora s-au făcut de minune şi pildă adevărată la toată 
fapta călugărească. Şi după multă vreme al acestui traiu, 
singur fiind şi pre nimenea priimind, măcar deşi mulţi îl 
cerea să le fie povăţuitoriu, dară el cu tot chipul să apăra 
de aceasta; [f. 112] însă după vreme multă neîncetat supă
rându-1, s-au plecat şi au priimit pre un cinstit şi răvnito
riu bărbat, anume Vessarion, den neam rumân. Cu acesta 
prea s-au învoit6 şi un suflet şi o inimă [în două trupuri] au 
fost. Iară după aceia şi pre alţi7 răvnitori vieţii călugăreşti 
au început a priimi: sloveni, mai vârtos şi rumâni. Şi după 
puţină vremes s-au făcut somă mai multă, prea bine petre
când în faptele rânduielii [a vieţii] călugăreşti. 
După acestea silit au fost [şi de mulţi îndemnat] pentru 

că neocolită nevoie era părinţilor, ca [adecă] să fie părintele 
preot, şi de obşte de toţi rugat fiind• ca să priimească şi 
treapta Sfintei Preoţii, care măcar deşi nu vrea [ca] să se 
plece nici cu un chip, dară pre urmă tot au priimit, şi s-au 
făcut lumină [f. 112v] şi pildă de toată fapta bună, următo-

• "lăsând şi eşind şi această sfântă mănăstire" 
2 "şi umbletul lumii" 
3 "Sfânta Gară" 
4 "şi ţări" 
s "viiaţă" (ms. Neamţ). 
6 "s-au unit" 
7 "mulţi" 
s "puţini ani" 
9 "de obşte prea silit au fost" 
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riu făcându-să întru toate pre cuvioşilor părinţi celor mai 
denainte; şi vestit şi iscusit duhovnic la tot Sfântul Munte. 

Şi mai mult sobor[ul] părinţilor îi iubiia şi îl asculta şi10 
din zi în zi să adăoga şi acum mulţi să strânsese, [prin voi
rea părintelui, iară] mai vârtos prin [silinţa şi] mijlocirea 
Sfinţii sale părintelui Vessarion [cel] ce mai sus s-au pome
nit. Că era [cu adevărat] şi acesta plin de dragoste dumne
zeiască, şi prea iubitoriu de fraţi. După acestea cum au mai 
vieţuit, şi câte s-au mai întâmplat în Sfenta Goră s-au lăsat, 
pentru multa lungire, nefiind nevoe. 

Deci, cu sfatul oareşicărora sfinte şi cinstite feţe, şi cu 
bunăvoirea părintelui nevoe urmând: una pentru că să în
mulţisă fraţii, şi să strâmtora peste măsură de [f. 113] să
răcie; iară alta şi pentru birul ce i să pusese, nevoia I-au silit 
ca să iasă din Sfeta Goră11, măcar deşi era prea bucuros 
acolo să petreacă până la sfârşitul vieţii sale. Oară după cum 
am zis, nevoile silindu-!, au eşit, la velet 1763, [în luna lui 
aprilie 23, au intratîn corabie] cu toţi părinţii, ucenicii săi12, 
şi întru blagoslovitul pământul Moldovii au venit, dându-i-să 
Sfânta Mănăstire Dragomirna, de slăviţii stăpânitori [ai 
vremii aceia lo] Grigorie Calimah vv.'3 şi de Preosfinţitul 
Mitropolit Gavriil Calimah. 

Şi acolo s-au aşăzat, şi cu iubire de osteneală multe chilii 
şi bolniţe au zidit. 

Acolo şi mai mulţi fraţi, strângându-să, auzind şi văzând 
bună rânduiala preacuviosului părinte dragostea, blândeţea, 
mila şi în scurt [f. 113v] toate bunele obiceiuri şi rânduiala 
vieţii călugăreşti, mulţime cu râvnă dumnezăiască pornin
du-să să lăsa de lume şi să aprinde cu dorirea spre viaţa cea 
după D[umne]zeu, şi alerga la acest bun păstoriu şi adevărat 
călugăr. Nu numai din pământul acesta, ci şi de pe la alte 

10 "fraţii" 
11 "Nevoie au urmat pentru mulţimea fraţilor şi strâmtorimea să

răciei, ca să iasă de la Sfânta Goră" (ms. Neamţ). 
""la velet 1763 cu şase zeci şi mai bine de părinţi" (ms. Neamţ). 
13 ,.sau Ioan Calimach vv puţin mai înainte" (adaugă ms. Neamţ). 
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ţări. Care s-au adunat preste dooă sute şi mai mult, până 
la velet 1773. 

La aceşti ani, pentru venirea nemţilor şi pentru nevoia ce 
urma [soborului] de către necredincioşi, fiind despre multe 
strâmtoraţi, [atât despre cele de nevoie ale vieţii, cum şi 
despre cele sufleteşti] nevoia siliia, ca să lasă Sfânta Mă
năstire Dragomirna, care mai înainte fusese prea slăbită, iar 
acum pre să întărisă, pre carea au şi lăsat-o şi deodată au 
eşit cu cea mai multă sumă de sobor, [iară şi] cu sfat de 
obşte a stăpânitorilor, în luna lui septembrie, întâia zi şi au 
mers în Sfânta Mănăstire Săcul în luna lui octombrie, 14 zile. 

Acolo aşezându-să, şi zidiri iarăşi de iznoavă făcându-să 
şi [f. 114] părinţii adunându-să, vieţuia iarăşi bine şi după 
cum să cuvine; dară strâmtorare şi mare greutate pătimiia 
soborul, una pentru mulţimea fraţilor ce era, şi tot să aduna'4 
[ viind şi de pe la alte mănăstiri] iară alta şi pentru pricina 
locului care iasta faţă, şi era greu de o adunare ca aceasta1s. 
Pentru care înţălegând preablagocistivul, bine credinciosul 
Domn al vremii aceia, anume Constantin Moruzi voevod, 
cu tot cinstitul singlit şi cu Preosfinţitul Mitropolit Kyriu 
Kyr Gavriil, bine au voit toţi cu sfat de obşte şi cu buna 
voire a tuturor, s-au dat pre cuviosului [părinte] şi a tot 
soborului Sfinţii sale, Sfânta şi Dumnezăiasca Mănăstire 
aceasta, Neamţul. 

Şi plinindu-să trei ani şi zece luni tocma, şăderii sfinţii 
sale în Sfânta Mănăstire Săcul au venit din porunca lumina
ţilor stăpânitori, în sfânta Mănăstire Neamţu, dându-i-să pe 
samă întru stăpânire [f. 114v] cu toate [moşiile şi cu toate] 
acăreturile. Şi în luna lui august, 14 zile, la velet 1779, au 
intrat în mănăstire. Însă şi Sfânta Mănăstire Săcul, cu toate 
veniturile, şi cu toate moşiile [şi acăreturile] rămâind [toate] 
tot supt povăţuirea şi stăpânirea Precuviosului părinte. 

Şi aşa cu toată aşăzarea şi starea aşăzându-să într-această 
sfântă mănăstire petrecea viaţă bună, împreună cu tot so-

14 "adăuga" 
ts "de un sobor ca acesta" 

borul şi cerceta şi chivirnisiia cu amănuntul bine şi cum 
place lui D[umne]zeu, pre amândouă soboarăle ce petrecea 
într-aceste doao sfinte mănăstiri. Şi mergea şi însuşi Cuvi
osul o dată întru un an, la hramulla tăiarea cinstitului cap, 
al Sfântului Ioan Înaintemergătoriului şi Botezătoriului şi 
şădea acolo la doao săptămâni, făcând cuviincioasă prăz
nuire, cu privigheri şi cu cântări dumnezăeşti, dul10vniceşti, 
veselindu-ne după cum să cădea, cu mulţime de părinţi 
[f. 115] de călugări şi cu prevoslavnici creştini. 

Aşijderea, şi a doao zi cu multă osârdie şi cu dragoste 
făcea pomenire, pentru fericiţii ctitori a Sfântului lăcaşului 
aceluia; şi apoi a doa zi după acestea, seara făcea cuvânt 
[de rost] pe slovenie cu mare folos şi cu înţelepte cuvinte16 

descoperind pentru viaţa şi podvigul călugăresc, iară mai 
vârtos pentru ascultare. Iară a doa zi după aceasta, făcea 
cuvânt pe limba moldovenească tot cu aceiaşi putere, care 
robiia şi hrăniia sufletele [iubitorilor de D(umne)zeu] care 
nu iaste cu putinţă prin scris aicea a le arăta. 

Şi după toate acestea, să scula, şi mergea iarăşi la Sfânta 
mănăstire Niamţu şi să aşăza în chilie, grijindu-să după cum 
am zis, pentru toate chivirniselele amândurora soboarălor 
şi sufleteşte şi pentru toate cele trupeşti şi de nevoe ale 
vieţii, făcându-să amândoaă aceste [f. 115v] mănăstiri chiar 
ca nişte adevărate surori şi una, amândoă. Însă cu osebite 
cu adevărat moşiile lor, lipsind toată zarva şi pricinile ce 
avea mai înainte între părinţii ce era la vremea aceia, până 
a nu să lua supt stăpânirea acestui părinte. 

Şi aşa, cu acest feliu de rânduială, care cu prea pe scurt 
am arătat, au petrecut în sfânta mănăstire Neamţul15 ani, 
şi trei luni tocma. Şi mulţime de părinţi s-au adaos la acest 
adevărat povăţuitoriu, peste patru sute [într-aceste Oăca
şuri) Sfinte case] carii toţi îl asculta, şi i să supunea cu 
dragoste, şi avea mare vestire de mântuire şi credinţă cătră 
cuviosul acest părinte. Carii era mai din toate neamurile, 
[iar] mai vârtos sloveni, şi rumâni, greci [şi] bolgari şi 

16 "învăţând şi" 
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proci. Că cu adevărat întru frica lui D[umne]zeu17 arăt pre 
în scurt, după cum am mai zis; omul lui Dumnezeu era, şi 
bărbat [f. 116] [cu dar şi] însemnat18, precum au fost şi în 
zilele cele mai dinainte; că plin era de dragoste duhovni
cească, de credinţă şi râvnă spre cele Dumnezăeşti, de mi
lostivire spre toţi; cu smereniia şi cu lacrăma era totdeauna; 
şi cu izvorul de învăţătură mai totdeauna; şi în scurt, cu 
toate bunătăţile cuvioşilor părinţi de mai înainte. 

Şi fiindcă şi darurile cele dinafară, iarăşi daruri a lui 
D[umne]zeu sunt, şi cu acestea desăvârşite, şi fără nici o 
lipsire cu toate harurile împodobit'9, care trăgiia pre toţi ce 
priviia Ia dânsul, spre a-1 iubi şi a te folosi de cuvioase ve
derea şi starea lui, de care şi mult de te-ai fi uitat la el, tot 
nu te puteai sătura20• Şi în scurt, toate chipurile lui cinstite 
şi cuvioase, icoană vie, şi la chipurile cele duhovniceşti şi 
la cele din afară. 

Şi21 au fost ca un luminătoriu preluminat, şi cu fapta, şi 
cu cuvântul, şi cu [f. 116v] chipul cel cuviincios şi plin de 
evlavie. Şi măcar că cu sfială voiu să zic, dară nu mă în
doesc, că lucru adevărat voiu să zic - fiindcă, din parte cu 
amănuntul am cetit, Ia vieţile şi istoriile a multor părinţi, 
şi socoteală luând din sfintele lor urmări - aşa cu adevărat 
zic, şi cu tot sufletul mărturisesc: 
Că luminători, şi a toată buna şi cinstita viaţă a călugări

lor, şi povăţuitori adevăraţi şi iscusiţi îndreptători de toată 
adevărata fapta bună şi chip la toată creştinătatea, şi putem 
să zicem nu numai la unii, ci cu adevărat la toată lumea, 
s-au arătat sfinţii prea Cuvioşii părinţi cei de un nume şi 
de un nărav asemenea [adică] doi Antonii (lăsând pre cei 
mulţi de pe aiurea pentru mulţirea lungirii): Unul, adică al 
Egipetului, şi a toată Palistina, mare şi luminător lumii şi 
verhovnic tuturora călugărilor fiind numit de înţălepţii 

17 "lui Hristos" 
18 "şi sfânt" 
19 "toate harurile le avea" 
2o "de clivioasa faţa lui" 
"De aici începe textul interpolat care nu se află în ms. de la Neamţ. 
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[f. 117] părinţi, şi vieţii călugăreşti începători şi răvnitoriu 
dreptei credinţă şi ştiut iaste, că pre mulţi cu chipul lui 
i-au povăţuit la calea adevărului şi pomenirea lui în neam, 
şi în neam au rămas şi va fi în veac. Iară alt luminătoriu, şi 
întocmai următoriu, şi strălucit povăţuitoriu, şi vieţii călu
gărilor bun legiuitoriu, de aşezământ cuvios şi de mare 
folos, iară mai vârtos patriei sale s-au arătat Sfântul Antonie 
al Pecerschii, lumină pusă în sfeşnic de au luminat tuturor, 
cu fapta, cu cuvântul şi cu chipul, în pământul Rossiei, la 
tot norodul său. 

Deci precum aceşti doi părinţi de D[umne]zeu purtători 
au luminat părţile pământului, iară mai vâr(tos) patriile sale, 
aşa acest cuvios părintele nostru Paisie, în vremile mai de 
pre urmă au luminat neamul nostru cel [f. 117V] rumânesc, 
cu viaţa, cu cuvântul şi cu chipul, mai vârtos în blagocisti
vile pământurile acestea, zic, a Moldovii şi a rumânilor. Mul
tora făcându-să pricina de mântuire, iară mai mult vieţii 
podvigului călugăresc, făcând ca de iznoavă înoire şi cale, 
adică, cum să urmeze cei ce să chiamă adevăraţi călugări. 
Şi rugina, adică neştiinţa carea cuprinsăse mai cu totul şi să 
întunecasă rânduiala călugărească şi să ruginisă prin curge
rea vremilor strălucirea ei, ca o steclă curată fiind mânjită, 
iarăşi a strălucit lumina o au făcut, prin răvne şi prin în
chipuirea sa, următoriu făcând pre sine din tânără vârstă, 
cu lucrul şi cu cuvântul, după cum am zis, sfinţilor părinţi. 

Când să strică pacea de al doilea, cu turcii şi cu moscalii, 
şi cu nemţii, la Jet 1787, fiind noi în Sfânta mănăstire 
Neamţul, plină fiind mănăstirea de boeri şi de bejenii, 
pentru nevoi [f. 118] ce sosise, făcând turcii multe prăzi şi 
morţi pe alocurea, şi acum o sumă de turci ostaşi au venit 
şi la Târgui Neamţului făcând stricăciuni şi morţi, şi de 
toate ştiinţându-ne în mănăstire, eram cu toţi de obşte la 
mare măhniciune şi frică, şi mulţime adunaţi în chilia pă
rintelui. Şi iată de năprasnă ne-au venit veste cum că turcii 
sosesc la poarta mănăstirii, să facă orice rău vor voi. Atunci 
preacuviosul părinte, cum era ţinut de slăbiciune bătrâne
ţilor, şi de boală, cu bărbăţie, ca de nişte foc fiind silit, s-au 
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scoborât de pe pat şi îndată au început a să găti, şi cu toate 
straile călugăreşti îmbrăcându·să, şi pre noi îmbărbă
tându-ne cu multe cuvinte de folos, şi a zice cătră noi cu 
lacrămi, şi cătră toţi cei ce sta acolo, cum că noi nu suntem 
înprotivitori sau vinovaţi politiceştilor [f. 118v] rânduele şi 
împărăteştilor porunci, şi cele [ce] să vor întâmpla prin 
slobozirea lui Dumnezeu să le răbdăm cu socoteală şi cu 
mulţămită şi altele multe. Iar după aceasta au zis: cum că 
"Mie mi să cade, mai întâiu, să-mi plec grumazu supt sabiia 
neprietenilor, şi să vă fie voaă pildă de întărire, ca cel ce 
v-am fost şi vă sunt stareţ". Şi acestea zicând au eşit cu 
bărbăţie din chilia sa, înpreună cu câţiva din noi, mergând 
înainte Sfinţia sa, ca un gata spre a muri, şi aşa spre poarta 
mănăstirii viind răvnitoriul bunătăţilor, iată ne întâmpină 
veste bună, cum că turcii s-au dus înapoi. Deci dară pentru 
aceasta făcui pomenire în scurt, ca adecă, la toate să se 
cunoască, de oameni, cu cunoştinţă, răvna Sfinţii Sale, cea 
următoare robilor lui D[umne]zeu22

• 

Pentru care toate acestea fiindcă bine s-au nevoit şi au 
iubit [f. 119] pre Dumnezeu, iubit au fost de toţi şi cinstit, 
şi de partea duhovnicească şi de cea politicească. Şi avea 
evlavie cătră dânsul şi credinţă, luminaţii domni, şi Preo
sfinţiţii Mitropoliţi şi episcopi, şi vestit şi slăvit s-au făcut 
în vremile noastre mai în toate părţile. Şi acum înplinin
du-să 73 de ani, a toatei vieţii Sfinţii sale, bolnăvindu-să 
tare, ca doao săptămâni, la velet 1794, luna lui noemvrie 15 
zile, seara după vecernie, la 11 ceasuri din zi, au răposat 
întru Domnul cu pace ca cum ar adormi, lăsând noaă multă 
plângere şi mare jale de despărţirea bunului părintelui nostru. 

Deci pentru aducere aminte şi pentru pomenirea de un 
om ca acela, în scurt am arătat, ferindu-mă cu tot dădinsul 
de toate adăosăturile, şi păzind măsura, precât am putut 
[f. 119v] şi, ca să nu mai lungesc, n-am mai pus toate pri
cinile şi întâmplările, măcar câte eu văzusem. Care să nu-mi 
dea Dumnezeu să minţu întru cele Dumnezăeşti mai vărtos. 

'" Până aici textul interpolat. 
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[După cuvântul înţăleptului], că cu adevărat am văzut şi 
am simţit purtări de grijă a lui Dumnezeu şi pronii, şi milii 
dumnăzăeşti, care să făcea prin rugăciunile acestui părinte. 

Iară după fericită mutarea precuviosului părinte, îndată 
s-au făcut înştiinţare la slăviţii stăpânitori la Ieşi, fiind 
domn în scaun, Prea Înălţatul Mihai Costandin [sic] Şuţul 
voevod, şi mitropolit Pre Osfinţitul [sic], şi al nostru mare 
făcătoriu de bine, Kyriu Kyr Iacov al doilea, cu sfat de obşte 
ca de D[umne]zeu îndemnaţi, cu multă osârdie dumneză
iască, îndată ce s-au înştiinţat de răposarea pomenitului 
părinte bine au voit, şi prea s-au sârguit, ca să întărească şi 
să [f. 120] întemeieze acest de D[umne]zeu adunat sobor, 
şi să stea nesmintit şi întărt, după toate cum au fost la cu
viosul părinte. La care rânduială şi întăritură, rănduit au 
fost despre amândouă părţile (şi despre cea duhovnicească, 
şi despre cea politicească), iubitoriul de D[umne]zeu Epis
cop al Huşului Kyr Veniamin Nege!, om vestit şi ales cu 
înţălepciunea şi răvnitoriu de fapte bune, şi cu toate haru
rile înpodobit, ca să vie, şi toate să le pue la cale, după cum 
să cade. Carele viind cu multă osârdie s-au silit, împreună 
fiind şi un cinstit boeriu mare despre partea Măriei Sale 
voevod [şi a veliţilor boeri] şi cu tot soborul dinpreună, 
s-au ales staret din soborul nostru, şi s-au pus în locul Pă
rintelui Stareţului Paisie, cu toată cuviincioasa, buna rându
ială, după pravilile bisericeşti pe Sfinţiia sa părintele [f. 12ov] 
leromonah Sofronie, făcându-1 mai întâiu schimnic, decem
brie 14 zile, arhimandrit şi igumen - decembrie 15 zile. Şi 
aşa s-au întărit şi s-au aşăzat Soborul, să fie cu mare nă
dejde, şi cu toată rânduiala vieţii de obşte, după cum au fost 
la părintele stareţul [Paisie] care au şi fost cu agiutoriul 
milostivului D[umne]zeu, adecă tot aşa să fie [nestrămutat], 
care şi scrisori, şi pre mari întărituri şi hrisov domnesc, 
iscălit şi întărit de Măriia Sa Mihai Constandin Şuţul; voe
vod şi de tot cinstitul Singlit [Senat], şi de preosfinţiţii ar
hierei, carii întăresc şi hotărăsc [toţi cu o voe] ca şi după 
curgerea vremilor acestora preminindu~să stăpânirile, după 
rânduiala lumii aceştii nestatornice, să se păzască, şi ca să 
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ţie în samă şi să se întărească aceste hotărâri, şi bune 
lucruri, şi de alţi luminaţi [f. 121] şi înălţaţi blagocestivi 
domni şi de Preosfinţiţii arhierei ce să vor întâmpla să fie 
după acestea. Păzind.u-să aşa la aceste doao sfinte mănăs
tiri, după cum şi [toţi] părinţii câţi să vor afla [ vieţuitori] 
într-aceste23 mănăstiri [Neamţul şi Săcul, după toată dato
riia] să păzască ca lumina ochiului rânduiala vieţii de obşte, 
după cum sunt ponturile [cele] adevărate porunci24 de la 
Sfântul Vasile cel Mare şi de la Sfinţii Părinţi, alesă şi puse 
cu hotărâre, de cuviosul părintele Paisie ... 

Deci dară eu, nevrednicul (nici a mă numi) monahul 
Vitalie, aducându-mi aminte de prorocul ce zice: "Lău
dându-să dreptul, să vor veseli noroadele" [Pr 36, 2]. Şi 
iarăşi: "Pomenirea drepţilor cu laude" [Pr 10, 7]. Şi, [f. 121v] 
"Pomenirea lor în neam şi în neam" [Ps 44, 18]. Şi altele 
câte ca acestea. Şi iarăşi Sfântul Apostolul Pavel zice: "Fra
ţilor, aduceţi-vă aminte de mai-marii voştri, carii v-au grăit 
cuvântul lui D[umne]zeu" [Evr13, 7]. Şi, "Fraţilor, de aţi 
avea zece mii de învăţători, dară nu mulţi părinţi. Eu întru 
Hristos v-am născut, fiţi mie următori, precum [şi au al] lui 
Hristos" [1 Co 4, 15-16]; şi altele multe ca acestea; drept 
aceia, fiindcă noaă celor ce am fost împreună, şi am privit 
la toată starea şi la fapta a prea iubit părintelui nostru, şi 
ucenici ne-am învrednicit a fi al aceluia, şi ne-am folosit, şi 
l-am iubit, şi [D-sa] ne-au iubit, cu dreptate•s pururea să 
ne aducem aminte [noi] şi [f. 122] privind la sfârşitul vieţii 
şi faptele şi cuvintele lui, să-i urmăm lui, vrednicului de 
pomenire. 

Iară26 de s-ar fi întâmplat, să fie scris alt cinevaşi, pentru 
viaţa şi petrecerea părintelui acestuia, de care ne-au fost 
povestire, sau mai pre larg, sau mai pe scurt, din ucenicii 

23 "două" 
24 "şi hotărâri" 
25 "iaste noao şi prea cu datorie" 
•• Însemnare aparte în manuscrisul de la Neamţ, detaşată de textul 

propriu-zis al Vieţii. 
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sfinţii sale, sau din alţi cinevaşi, din dascali, sau şi mai 
proşti, eu de aceasta nu ştiu. Eu, după cum am zis, în scurt 
am scris, păzindu-mă de toată bârfirea cea mai covărşire. 
Şi, încă şi din cele ştiute şi adevărate lăsând, socotind starea 
vremii cum stă acum. 

[Cronica lui Vitalie rnonahul pentru anii 1818-1821]* 

[f. 13] Voit-am în scurt ca să spuiu oareşicare înştiinţări 
prea cu deamănuntul cercetate şi adevărate, adică cum au 
curs, împreună cu vremile, rânduiala smeritului soborului 
nostru cel paisiicesc, în pământul Moldaviei, la velet 1763 
apr[ilie] 23. Viind părintele chir Paisie în Mold[ova] de la 
Sfeta Gora, cu câtăva somă de părinţi călugări, şi cu voia 
pravoslavnicilor stăpânitori ai Moldoviei, li s-au dat Sf[ânta] 
măn[ăstire] Dragomirna, unde s-au şi aşăzat, cu bună tihnă 
vieţuind. Şi de obşte toţi să folosiia. Apoi de nevoia ce ur
mă, pentru venirea şi stăpânirea nemţilor, silit au fost şi cu 
sf~t de obşte a celor duhovniceşti şi a celor politeceşti, au 
eşit de la Dragomirna (iguminind 14 ani acolo). Apoi la 
sf[ânta] mănăst[ire] Săcul eşind s-au aşăzat la let... [loc 
gol] şi acolo trei ani şi noao luni şăzând, iarăşi de slăviţii 
stăpânitori i s-au dat sf[ânta] mănăst[ire] Neamţul, la let 
1779. Au intrat în mănăst[irea] Neamţul, au[gust]14, pentru 

• După textul din ms. rom. 704 BAR, f. 13-17 (provenit din bi
blioteca Nifon Bălăşescu) editat de arhimandritul CIPRIAN ZAliARIA, 
stareţul Sfintei Mănăstiri Bistriţa (Judeţul Neamţ), Contribuţia ro
mâ?~ască ~a personalitatea, opera şi amintirea stareţului Paisie 
Velzczcovski (1722-1794), Mănăstirea Bistriţa, 1985 (în manuscris), 
p. 155-159· 

~a~uscris.ul dt; 65 de file cuprinde o serie de însemnări şi foi cu 
muzzca psaltiCă ŞI e scos de "eu, Vitalie monah ustavnic [tipicar] 

al" ' ' ps .t (f. :+~' 27V), care scrie, printre altele: "La acest let 1771, am 
vemt la panntele domnul Paisie, marile stareţ, în luna oct. 26, în sf. 
mre. Dragomirna" (f. 1v). A se vedea descrierea lui I. BIANU/R CARACAŞ, 
Catalogul manuscriptelor româneşti, II, nr. 301-728, Bucureşti, 1913, 
p. 453-456. 
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nevoile şi pricinile ce urma. Şi 15 ani deplin stăriţ igum[en] 
în sflânta] mănăstire [f. 13v] Neamţul, cătră Domnul s-au 
dus ... [loc gol]''· Iară după Sflinţia] sa au fost staret un 
părinte anume Sofronie, drept ucenic al părintelui Paisiie 
- amăndoi sloveni, drept malorusiani - iarăşi om cu bună 
priinţă, şi au stăriţit 8 anii pol [1794-1800], cu igum[en] 
şi cu stăreţ i arhim[andrit] pe amăndoaă sfintele mănăstiri: 
Neamţ i Să cui. 

Apoi, răposând cu pace la Jet 1800, iarăşi s-au pus staret 
un Dorotheu, slovin să numia, malorosiian să numiia, însă 
ştim că să botezasă de iznoavă de stareţul părintele Sofro
nie, a lui ucenic fiind. Acesta stăriţind 2 ani şi noao luni 
[1800-1802], au răposat. 

Apoi, ia~ăşi după acestia s-au pus staret tot din sloveni, 
un cuvios părinte [Dositei], minunat şi bun, blând, ne 
având nici un cusur la cele d[uhovniceşti], drept malo
rosiian, dar la cele den afară cu totul slab şi nevrednic, căci 
nici a merge nici a grăi mai nu putea. Dar pentru roadele 
lui, de ceale ce Apostolul le [f. 14] numără şi le numeşte 
adecă ale Duhului s-au pus staret şi au stăriţit doi ani şi 
şapte luni. 

Şi apoi şi mai mult slăbind, s-au lăsat însuşi de a mai fi 
igum[en] şi prin alegere s-au aşăzat şi s-au rânduit (încă viu 
fiind părint[ele] Dositei) Părintele Ioan, iarăşi slovean 
numindu-să, malorosiian. Aceasta după cum s-au întâm
plat vremile, pre toţi i-au întrecut cu pombacea [pompa] 
din afară (iar nu cu cea duhovnicească) că au iconomisit 
sineşi, fiind în vremile acelea moscalii tare stăpânitori, la 
Jet 1803. Prin căutare şi iconomie i s-au dat toll.tă voia, 
adică să slujească cu pombă, cu mitră, cu bederniţă, în scurt, 
ca un arhiereu cu multă pofolă, care a au şi urmat. Însă 
această urmare ceaialalţi stareţi aceasta nici de cum nu o 
au priimit. Apoi cu totul ologindu-se au răposat la leat 1812, 
stăriţind cu acest chip 4 anii 8luni [1808-1812]. 

''Completat ulterior inexact cu ,.Jet 1805, mai 11', data exactă fiind 
15 noiembrie 1794. 
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Apoi nu după multă vreme, moscalii făcând pace cu oto
manii la Jet 1812 oct[ombrie] s-au dus la ţărele lor şi îndată 
viind stăpânirea [f. 14v] turcilor şi iarăşi bl[a]g[ocestivi] 
Domni oblăduitori, după rânduială, chemat cu poruncă au 
fost la scaun părintele Kyrio Kyr Vineamin Nege!, la scau
nul Sfintei Mitropolii a leşului, carele mai înainte sângur 
de sine îllăsasă. Apoi, cam vrând, cam nevrând, poftindu-1 
toţi de obşte, s-au plecat şi iarăşi s-au aşăzat în scaun ca 
un prea vrednic mitropolit Moldaviei, la acelaşi Jet 1812 
oc[tomvrie]14. 

Apoi (după acestea toate care pe prea scurt le povestii, 
mai mult pentru neuitare) după răposarea părintelui Ioan, 
stareţul, tot la aceiaşi ani s-au schimbat ceaialaltă urmare, 
de au fost tot sloveni stariţi. Şi s-au ales de tot soborul un 
părinte ieroshimonah Silvestru Roman, născut în stăpâni
rea Ţărăi Ungoreşti [Transilvania], drept botezat odată cre
dincios, cuvios, d[u]h[o]vnicesc şi ştiut de toţi următoriu 
al Sfinţilor Părinţi, tot la acelaşi let 1812. Şi la întâia [f. 15] 
zi ghenar, în ziua Sflântului] Vasilie, stariţ în locul celora
lalţi părinţi stariţi I-au aşăzat arhimandrit, igumen desă
vârşit sfintelor mănăstiri Niamţul şi Săcul, cum şi tuturor 
schiturilor, la acest Jet 1812 indictul15, crug soari 12, crug 
lunii 5, slova pashaliei 628, 

De aicea s-au preminit stăpânirea pre cinstiţilor stăriţi 
sloveni, ghenar 7· Apoi după acestea să va vedea cum va 
mai urma. 

Deci, au urmat trebile cam de mijloc: acest fericit staret 
Kyr Silvestru s-au bolnăvit, martie 3 zile, duminică fiind, 
de la Sfânta Leturghie, şi nu au a mai putut a să scula. Şi 
zăcând boală grea 17 zile, la doaăzeci şi şasă zile a lunii lui 
martie au răposat întru Domnul cu fericit sfărşit şi au stă
reţit 5 ani şi 3luni [1812-1818], cam de mijloc prin pricinile 
ce urma. Amin. [f.15v] 

Apoi prin voinţa lui D[umne]zeu alegându-se iarăşi la 
stăreţie de tot soborul, cum şi de politie, un cinstit părinte, 

' 8 Însemnare greu descifrabilă. 
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anume ieromonahul llarie, drept moldovean, cu 7ârsta cam 
de 55 ani, la Jet 1818 mai 5'9 s-au herotonisit, s-<'U stăreţit, 
şi arhimandrit sfintelor mănăstiri Neamţului şi Săcului, de 
minunatul şi preosfinţitul părintele mitropolit Moldovei, 
Kyriu Kyr Veneamin Costachi, apoi iarăşi să va vedea cum 
să va urma. De îndată s-au cunoscut bărbăţiia şi vrednicia 
cinstitului bărbat cu adevărat. Pentru că în anul în care 
s-au pus stareţ, carele de noi, de tot soborul au fost rugat 
şi prea silit să ne fie igum[en] şi stareţ, că adevărul nu voia 
nici decum ca adecă să se însărcinăze şi să priimească igu
miniia, după cum am mai zis. Şi fiind mai înainte iconom 
temeinic sfintelor mănăstiri ca şase ani, iarăşi cu toată 
vrednicia au obţinut iconomiia. Deci, dar, îndată după ră
posarea părintelui Silvestru stareţ, prea tare au [f. 16] fost 
silit atât de noi, cât şi mai mult de iubitul şi făcătorul de 
bine al nostru dumnezeescu părintele Mitropolit Kyrio Kyr 
Veneamin Costachi, ca adică, de ascultare, numai şi numai 
să se priimască părintele llarion igumenia. Şi aşa, prin chi
purile acestea s-au priimit să ne fie stareţ şi igum[en]. 

Carele ne-au fost cu bună priinţă şi ticnă. Deci, într-acelaş 
an, îndată puindu-şi toată nădejdea cătră milostivul D[um
ne]zeu, (ştiind şi crezând că nădejdea nu ruşinează) cum şi 
cătră agiutoriul pre Curatei Maicii Sale, s-au pornit cu mare 
osărdie şi râvnă dumnezeiască a zidi minunaţi chilii, stri
când cu totul pre toati chiliile cele vechi, fiind mai de nici o 
treabă, prea defăimate, precum şi clopotnita cu rădicarea 
sus, prea cu multă sârguinţă şi nu puţină osteneală, cum şi 
biserica, precum şi beserica prea minunată, după cum să 
veade, precum şi alte lucrud bune ca un alt [f. 16v] adevă
rat chiar fericit ctitor cu lucrul arătându-să, trecând cu 
vederia mulţimea ostenelelor şi a cheltuialelor celor mai ca 
un făr de număr. Care, de oameni socotitori şi având bună 
giudicată şi pricepere, nu-i cu putinţă să nu să minunează 
şi să dea slavă milostivului D[umne]zeu. 

'9 Ilarie a fost stareţ între 1818-1823 fiind urmat de braşoveanul 
Dometian între 1823-1834. 
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Au înpodobit încă şi mitoacele mănăstirilor cu case şi cu 
cele de odihnă slujitorilor, ca niminea alţii din cei ce au 
fost mai înainte stăpâni. Ca un adevărat, chiar de Ia Dum
nezeu rănduit, spre aceste bune lucruri împlinitor. Putem 
să socotim că prin iconomisirea şi purtaria de grijă a lui 
D[umne]zeu, prin rugăciunile prea curatei Maicei Sale, 
rănduit au fost. 

Şi măcar de să şi sfătuia de oarecare părinţi, putem [f. 17] 
să zicem din cei mai înpuţinaţi cu sufletele, zicându-i: "Pă
rinte, de mari lucruri te apuci!", Sfinţiia sa nici a auzi nu 
suferiia, având prea întărită nădejde şi credinţă cătră Dum
nezeu că aceia ce începe, va şi săvârşi. 

Cam aşa au şi fost, după a sfinţiDor] fie lui întru vecinică 
pomenire. -Amin. Şi cei ce să vor odihni întru toate, curgi
rile vremilor în ostenealele Sfinţii sale, până în veaciu să-I 
aibă prea ca un bun şi osârdnic şi făcătoriu de bine. 

Pe foile 19v-21: "Hiritisiri la prea cinstiţii şi cuvioşii sta
reţi cu sf. mri. Neamţul, iar mai mult a părintelui Kyr llarie." 

Pe f 38v, Vitalie notează următoarele: 
"La acest groaznic velet 1820 Fevr. 28, Marţi spre Mier

curi, mai vârtos în ţinutul Neamţului şi mai în toată Mol
davia, s-au tăiat toţi Turcii neguţitori şi fără de veste şi cu 
fealiuri de morţi înfricoşate s-au omorât, fără de nici un 
feliu de pricinuiri, lucru cu totul nedrept. 

Aşijderea şi pe la Ieşi şi în scurt în toată Moldaviia, Giori, 
în 2 zile ale lui Mart, s-au isprăvit acea ticăloasă şi prea 
nevrednică junghiare a Turcilor celor nevinovaţi, care s-au 
săvârşit cu nedreptă socoteală a unor numiţi creştini glav
nici; de unde şi mii de pricini s-au pornit. 

La Jet 1821, Mart 1, crugullumii 14, slova pashaliei 3000, 
[atunci] chiară s-au început a se zidi răndul chiliilor despre 
amiazăzi, cu toate următoarele visterii şi zidiri, după cum 
să văd în sf. mănăstire aciasta a Neamţului, tot prin silinţa 
şi bunavoinţă a pre cinstitului părinte chir llarie, arhiman
dritului şi stareţu sfintelor [sic] mănăstire." 
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Viaţa stareţului Paisie 
scrisă de Grigorie Dascălul 

Povestire din parte a vieţii preacuviosului părintelui 
nostru Paisie şi arătare pentru adunarea soborului celui 
impreună cu cuvioşia sa care cu pronia lui Dumnezeu 

şi pre urmă neimpuţinat se păzeşte• 

[1. Introducere. Locul românilor în dezvoltarea uni
versală a monahismului ortodox] 

[f. 1] Viiaţa cea monahicească, precum istoriile povestesc 
şi vieţile sfinţilor mărturisesc şi Pateticul Egipetului ade
verează cu deadinsul, întâiu au strălucit în Egipet la Schi
tul cel mare şi in Livia şi Tivaida, pre vremea Purtătorilor 
de Dumnezeu Părinţi Antonie cel Mare, Macarie, Pahomie 
şi ceilalţi. 

După aceia au înflorit în Palestina, pre vremea Sfinţilor 
Cuvioşilor Părinţi Evthimie, Sawa şi Theodosie. [lv] Mai 
pre urmă s-au întins în Thracia şi Machedonia, în Constan
tinupoli adică şi împrejurul lui şi în Muntele Athonului. 

Da acolo s-au dus în Rosiia, după primirea credinţii, 
pe vremea Preacuvioşilor Părinţi Antonie şi Theodosie ai 
Pecerskii. 

Au venit şi întru aceste de Dumnezeu întru pravoslavie 
păzite ţări, în Valahia zic şi în Moldavia, şi mai înainte când 

• "Viaţa" stareţului Paisie scrisă de Grigorie Dascălul (1765-1834, 
mare elenist şi traducător, mitropolit al Ungrovlahiei între 1823-1834 
cu întreruperi) a fost pnblicată la Neamţ ln 1817ln cadrul antologiei 
de texte pa tristi ce Adunarea cuvintelor celor pentru ascultare, fiînd 
reeditată în volumul: Paisianismul, un moment românesc în istoria 
spiritualităţii europene, volum alcătuit în întâmpinarea prinmlui con
gres ecumenic internaţional "Paisie Velicikovski şi mişcarea/moşte
nirea sa spirituală", Italia, Magnano, 20-23 septembrie 1995 de 
dr. DANZAMF!RESCU, Ed. Roza Vânturilor, Bucureşti, 1996, p. 117-134. 
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Sfintele Monastiri - care împodobesc pre aceste locuri ca 
stelele pre ceriu - s-au zidit de binecredincioşii Domni, şi 
acum prin venirea Cuviosului Stareţului Paisie. Ci pentru 
cea dintâiu venire fiindcă de ajuns să povesteşte în Iitopo
siţiile .ţărilor, mai vârtos unde să face pomenire de zidirea 
Sfintelor Monastiri, nu ne va fi aicea nici o cuvântare. Iar 
pentru cea de a doaoa care s-au adus prin venirea Cuvio
sului acestui Staret şi prin Sobor ca acesta mare, cu buna 
voire şi puterea Celui Preaînalt s-au întemeiat lucru care 
acum în toată pravoslaviia nu să află, să va arăta cum şi 
când. Ca să rămâie şi la cei de pre urmă ştiut un lucru dum
nezeesc ca acesta, spre slava lui Dumnezeu [2] şi folosul lor. 

Dar ca să meargă cuvântul dupre rânduială, trebuie întâiu 
să arătăm de unde au fost Cuviosul şi venind aicea au 
deprins limba românească, apoi cum mergând în Sfântul 
Munte au adunat sobor de rumâni şi de slaviani, după aceia 
când au venit de acolo aicea în Moldaviia şi s-au aşezat în 
Sfânta Monastire a pogorârii Duhului Sfânt ce se numeşte 
Dragomirna şi după câţiva ani s-au mutat în Sfânta Monas
tire Secui, întru care să prăznuiaşte tăiarea cinstitului cap 
al slăvitului Proroc Înaintemergătoriului şi Botezătorului 
Ioan, şi cu porunca domnească puţin mai pre urmă s-au dat 
soborului şi această Sfântă Monastire Neamţul, care să cin
steşte cu praznicul Înălţării Domnului nostru Iisus Hristos 
şi întru care acum, împreună şi în Secui, cu Pronie Dum
nezeiască să păzeşte acest de Dumnezeu adunat Sobor. 

[2. Familia. Şcoala. Întâiele semne ale vocaţiei mona
hale. Primii douăzeci de ani ai vieţii, până Ia venirea 
în Moldova (1742)] 

Şi deci de neam au fost Cuviosul malorusian, iar de 
patrie din Poltava, născut din părinţi dreptcredincioşi din 
carii unul, adică tatăl său, să numia Ioann Velitkovskii, 
carele au fost [2v] şi protopop întru acea cetate, iară maică-sa 
Irina. Şi rămâind siriman de tată în vârsta copilăriei s-au 
trimis de maică-sa Ia Kiev spre învăţătura cărţilor în şcoala 
de acolo. Întru care petrecând vreme ca de patru ani, s-au 
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aprins cu râvnă spre viiaţa monahicească, dorind ca să râ
dice jugul Domnului din tinereţele sale. Pentru aceia lăsând 
şcoala fără de ştirea maicii sale (pentru că se temea nu cumva 
de să vă înştiinţa, pentru dragostea ce avea spre el .- că 
acum el unul rămăsese maicii sale -îl va împiedica de Ia 
îndrăgirea ce avea el spre Domnul) să duce pre Ia unele 
din monastirile cele de acolo, căutând să afle pre cel ce I-ar 
fi povăţuit pre el fără de poticnire în urma Domnului, spre 
săvârşirea puruncilor lui pentru dragostea cea cătră El. 

Şi ajungând după altele la Sfânta Monastire a sfântului 
Ierarh Nicolae ce iaste întru un ostrov al unui râu ce să 
numeşte Tesmic, care atunci era supusă supt Mitropolia 
Kievului, au rămas într-însa supt ascultarea igumenului 
celui de acolo, carele să părea mai deosebit [3] decât alţii 
întru faptele cele bune. Şi întru aceasta petrecând, să nevoia 
dupre dorinţa sa întru ostenelele cele postniceşti silindu-se. 
Ca cu dânsele să supuie pre partea cea mai rea Ia cea mai 
bună, făcând spre mânie şi pre poftă roabe părţii cei cu
vântătoare, şi să păzească pre cea dupre chip nesmintită, 
precum s-au zidit omul de Ia Dumnezeu. Şi aşa să ajungă 
în bărbat desăvârşit, la măsura vârstii plinirii lui Hristos, 
pre carele din tot sufletul şi din tot cugetul I-au iubit şi 
pentru carele s-au înstrăinat. Că măcar când întru această 
monastire vieţuia, dumineca la masă cu părinţii cu înfrâ
nare de-aciia lunea şi mercuria şi vinerea nu mânca nimic. 
Iar marţea şi joia mânca la amiază-zi posmagi de săcară. 
Iară sâmbăta iarăşi Ia masă cu părinţii. 

Acest feliu era înfrânarea Cuviosului întru hrana vieţii, 
din care poate cineva semui precum iaste vorba ca din un
ghii pre Ieu şi pre celelalte ale lui nevoinţe. Pre care vă
zându-le cuviosul acela igumen, nu după multă vreme [3v] 
I-au îmbrăcat în chipul monahicesc cel mic al rasoforiei, 
adică al purtării de rasă, numindu-1 în loc de Pavel [de fapt 
Petru; lapsus calami] (că acesta îi era numele de Ia Sfântul 
botez) Platon. 
După aceia curând s-au râdicat goană asupra credinţii ceii 

pravoslavnice în ţara leşească şi dupre urmare şi asupra 
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monastirii aceştia, că era în hotarăle stăpânirii aceiia. Şi ve
nind de la dregătoriullaturii aceiia un boiar la monastire 
au început a-i sfătui pre părinţi cu multe feliuri de cuVinte 
şi a-i sili pre dânşi cătră unirea credinţii sale ceii rele. Dar 
după ce au văzut că nicidecum nu au voit părinţii să se 
plece, foarte s-au mâniat şi întrând în biserică au scris toate 
vasele bisericii şi veşmintele. Apoi eşind o au încuiat şi o au 
pecetluit cu pecetea sa. Şi dintru aceasta au urmat a să rasipi 
fieştecarele unde au putut, fiindcă a mai petrece acolo nu 
era cu putinţă. 

Atunci şi CuViosul sfătuindu-se cu alţi doi părinţi s-au 
dus la Kiev, ca să petreacă în sfânta Lavră a Pecerski~ întru 
care fiind priimit, să nevoia iarăşi întru obicinuitele [ 4] sale 
nevoinţe. Acolo s-au întâlnit CuViosul şi cu o rudenie a sa 
care venise spre închinare sfintelor moaşte şi i-au povestit 
cât au plâns şi s-au tânguit maică-sa după ce s-au înştiin
ţat de ducerea lui din şcoală şi cum Domnul prin oarecare 
arătare dumnezeiască o au mângâiat, din care pricină şi 
călugăriţă s-au făcut supt numele Iuliani întru o monastire 
aproape de Poltava întru care au şi răposat. 

Acolo au vorbit iarăşi cu Alexie carele era de patrie din 
Kiev şi cu carele încă fiind în şcoală să sfătuise să meargă la 
Viiaţa călugărească împreună şi cu un Dimitrie din Poltava. 
Din carii unul au venit mai pre urmă la Poiana Mărului şi 
după vreme au fost şi staret acolo. Iar Dimitrie rămâind în 
patriia sa s-au preoţit. Şi cătră acesta iaste scrisă de CuVio
sul mai pre urmă trimiterea cea pentru Viiaţa monahiceas
că, care ca ceia ce iaste plină de mult folos s-au şi tipărit 
aicea împreună. 

[3. Vestea despre Viaţa monahicească din Moldova şi 
Ţara Românească. Hotărârea de a-şi căuta acolo linişte 
de prigoane precum şi îndrumătorul duhovnicesc dorit. 
Petrecerea de trei ani pe pământ românesc şi deprin
derea limbii române (1742-1745)] 

Şi deci în Sfânta Lavră aflându-se CuViosul, doriia foarte 
tare de linişte. [4v] Precare neputând acolo să o dobân-

dească, cugeta să iasă în locurile Vlahobogdaniei, mai vârtos 
fiindcă să înştiinţase de la cei ce se dusese de aicea de Po
iana Mărului, care să povăţuia de răposatul Stareţul Vasilie 
acela. Şi aşa aflând tovărăţie, au venit până la o monastire 
ce să numeşte Motreanca şi de acolo cu alţi părinţi au eşit 
în Moldova. Şi trecând s-au dus în Ţara Românească, la 
Poiana Mărului, întru acest schit împreună şi cu altele de
prin prejur ce să povăţuia tot de stareţul Vasilie. Zăbo
Vindu-se CuViosul ca la trei ani şi mai bine, s-au deprins 
limba românească. Şi acesta au fost lucru al Proniei lui 
Dumnezeu carele de departe au iconomisit chipul folosului 
celui de pre urmă. 

[4. Cei 18 ani petrecuţi la Muntele Ailios. Primii săi opt 
ucenici, toţi români. Începutul îndeletnicirii cărtură
reşti cu ajutorul lui Macarie (1745-1763)] 

După aceia auzind de Sfântul Munte şi de petrecerea pă
rinţilor celor dintr-însu!, s-au dus acolo şi au luat o chilie 
ce să numeşte a Sfântului Constantin, pre locul Sfintei Mo
nastiri a Pantocratorului. Şi întru început petrecea singur 
la linişte, zăboVindu-se întru rugăciune şi întru lucrul mâi
nilor, care era facerea lingurilor [5] cu care îşi agonisea cele 
de nevoie ale Vieţii şi acestea cu strâmtorare. Că lângă ce
lelalte fapte bune şi nevoinţe ce avea, era foarte iubitoriu 
de sărăcie şi de neagoniseală, cât niciodată, când se ducea 
undeva, uşa chilii nu o încuia, că nu avea cine ce să ia. 

Întru acea vreme, după întâmplare, au mers la Sfântul 
Munte şi Stareţul Vasilie de la schitul Poiana Mărului, de 

· carele s-au pomenit mai sus şi văzându-1 CuViosul s-au 
bucurat foarte mult şi I-au rugat de I-au îmbrăcat în chipul 
monahicesc al mantiei numindu-1 Paisie în loc de Platon. 
După aceia au mers la CuViosul un frate cu numele Vis

sarion de neam rumân, şi între altele ce-l întreba de folo
sul sufletului său I-au întrebat şi pentru stareţ: la carele va 
să se dea, ce feliu se cuVine să fie. Iară CuViosul au început 
a-i zugrăVi cu cuvântul de la Sfinţii Părinţi ce feliu să cuVine 
a fi cel ce va să priimească asupra sa suflete spre povăţuire. 



Atuncea fratele au socotit că ce trebuie să mai umble cău
tând altul, neştiut, şi să lase pre cel de faţă, carele [sv] ştie 
cum se cuvine să fie stareţul. Şi căzând la picioarele Cuvio
sului îl ruga cu lacrămi ca să-I priimească împreună petre
cătoriu întru ascultare. Iară Cuviosul întâiu să lepăda nu
mindu-să nevrednic de acest lucru, pre urmă, plecându-să 
rugăciunilor lui celor fierbinţi, I-au priimit împreună vie
ţuitoriu, mai vârtos fiindcă doria Cuviosul mai dinainte să 
vieţuiască calea cea de mijloc care iasta a vieţui în doi sau 
trei, fiind unul dintre dânşii mai mare, pre carele să-I as
culte ceilalţi. 
După aceia au venit şi alţii, iarăşi rumâni, pre carii i-au 

priimit Cuviosul pentru mijlocirile celui dintâiu şi rugăciu
nile lor. Şi aşa s-au făcut numărul până la opt, toţi de aicea 
din Vlahobogdania [Ţara Românească şi Moldova]. Pentru 
aceia şi pravila o cetia moldoveneşte. Şi Cuviosul, fiindcă 
deprinsese limba moldovenească mai dinainte, de-a pururi 
le tălmăcia cuvântul lui Dumnezeu, din cărţile slaveneşti pre 
înţelesul limbii aceştia. De unde să aprindea ei spre râvnă 
şi dragoste cătră viiaţa cea cu plăcere dumnezeiască, întru 
[6] toate ascultând şi nimic fără de ştirea Cuviosului făcând, 
nici ceva al său deosebit având. Pentru aceia nici lacat 
cândva şi la ceva să punea că nici era de cine întru ceva să 
se teamă. Pentru că a tuturor - precum scrie sfinţitul Luca 
pentru biserica cea din Ierusalim la începutul propovăduirii 
- inima şi sufletUl era unul [FA 4, 32]. Iar cel unul nu să 
poate el de sine să se teamă cândva. 

Întru aceea vreme au venit şi un frate, anume Macarie, 
carele ştiia şi elineşte încă din Bucureşti, pentru că învăţase 
în şcoala cea de acolo. Şi fiindcă Cuviosul deprinsese acum 
limba grecească cea proastă, de multe ori alătura Octoihul 
cel slavenesc cu cel grecesc şi cât putea a pricepe vedea 
multă deosebire între Octoihe. Pentru aceasta au socotit să 
înveţe ceva limba elinească de la acel frate, ca ceia ce iaste 
izvorul din care au izvorât toate cărţile bisericeşti. Şi aşa, 
apucându-să, au deprins Cuviosul şi limba elinească cu 
lesnire, fiindcă ştia pe cea latinească încă din şcoală [ 6v] şi 

au început aşa a tălmăci, întâiu prin povăţuirea acelui frate, 
după aceia şi singur. Şi întru acest chip au învăţat Cuviosul 
şi limba elinească din care mai mult şi singur să folosiia şi 
pre fraţi îi folosiia. Pentru ce deacia nu numai din cărţile 
cele slaveneşti, ci şi din cele elineşti le tălmăciia cuvântul 
lui Dumnezeu, pre carele îl avea povăţuitoriu drept şi nea
bătut la calea mântuirii şi Sfinţii Sale şi fraţilor celor îm
preună cu Sfinţia Sa. Pentru că nu iaste cu putinţă, zice 
Sfântul Ioan Hrisostomul, a se mântui cineva fără de cetirea 
dumnezeeştilor cărţi. 

Deci aşa povăţuindu-se fraţii, de Cuviosul şi cu cuvântul 
lui Dumnezeu, carele iaste hrana sufletului, mai mult decât 
cu hrana cea trupească hrănindu-se, pătimiia o greotate 
şi aceasta nu mică care era lipsa de preot şi de duhovnic. 
Drept aceia şi totdeauna siliia pre Cuviosul socotind despre 
o parte mărimea lucrului (că de vreme ce preoţiia [7] are 
rânduială a cetelor celor cereşti trebuie şi preotul atâta de 
curat să fie precât sunt acelea) iar despre alta, darea de 
seamă cea înfricoşată (că pentru aceleaşi păcate alt feliu să 
va judeca cel cu preoţie şi alt feliu cel fără de preoţie, că 
măcar deşi sunt păcatele acelaşi, dar munca primesc mult 
mai grea când se fac de preoţi decât când se fac de cei fără 
de preoţie) acestea zic şi altele ca aceste socotind, întâiu să 
dezbătea în tot chipul cu feliu de cuvinte. Dar mai pe urmă, 
de multele lor rugăciuni şi îndemnări fiind silit, iar mai 
vârtos fiindcă acum luase asupră povăţuirea sufletelor lor 
(carii lângă altele punea înainte şi aceasta: că cele ce Sfiin
ţia Sa îi sfătuiaşte alţi duhovnici le răzvrătesc) de nevoie 
s-au plecat Ia amândoao. Şi dintru aceasta au început mai 
mulţi a năzui, nu numai moldoveni ci acum şi slaveni. Pre 
carii după multele rugăciuni ce făcea arzând cu duhul pentru 
viiaţa de obşte şi povăţuirea cea nerătăcită, înfrângându-i-se 
inima Cuviosului îi priimea [7V] vrând nevrând. Din care 
pricină le-au urmat şi mare strâmtoare de chilii, pre care 
în alt chip neputând să o vindece, cu sfatul Preasfinţitului 
Patriarh Serafim, ce să afla atuncea în Sfânta Monastire a 
Pantocratorului, au zidit schitul Sfântului Prooroc Ilie, nu 
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departe de chilia Sfântului Constantin. Întru carele, lângă 
celelalte rânduiale ale vieţii din obşte, fiindcă acu să făcuse 
obşte de doao limbi, din slaveni adică şi din moldoveni, au 
aşezat a să ceti şi pravila Bisericii în amândoao limbile, 
iconomisind ca şi cu aceasta să lege pre fraţi întru dragoste 
şi să nu cârtească unii asupra altora ca să trec cu vederea. 
Care aşezare să păzeşte şi până acum neclintită în sobor. 

Ci precum nu se poate cetatea ascunde - dupre cuvân
tul Domnului - deasupra muntelui stând [Mt 5, 14], aşa 
nici o viiaţă ca aceasta, care din nepomeniţi ani în Sfântul 
Munte nu se pomenea, nu au putut a nu să vesti pretutin
deni. Pentru aceia şi mulţi la dânsul alerga, cât întru puţină 
[8] vreme s-au adunat şi s-au făcut numărul părinţilor ca 
la patruzeci, de unde au urmat nu numai strâmtoare de 
chilii iarăşi, ci şi greotate de cele de nevoie. Că mai înainte 
puţini fiind, din lucrul mâinilor şi cele de nevoie ale vieţii 
îşi iconomisiia şi cărţi îşi cumpăra. Iar acum, înmulţindu-se, 
nici cele de nevoie nu le putea cuprinde. 

Care lucru văzându-1 Cuviosul, să minuna şi nu se price
pea ce să face, fără numai toată nădejdea o punea la icono
miia Domnului, carele au zis: "Căutaţi mai întâiu Împără
ţia lui Dumnezeu şi acestea toate se vor adauge voao" 
[Mt 6, 33]. Şi deci cu bunăvoinţa a Preasfinţiţilor Patriarhi 
Chiril şi Serafim, carii atuncea să afla în Sfântul Munte, 
şi cu sfatul de obşte al Sfinţitului duhovnicescului sobor, 
li s-au dat Sfânta Monastire cea împărătească a cuviosului 
Simon, ce să numeşte Simopetra, ca să fie pentru cei ce ar 
fi mers din locurile acestea şi din ţara rusească. Dar fiind
că această monastire era împovărată cu oarecare datorie şi 
datoriia la turci, după ce s-au mutat [8v] într-însa, trecând 
ca la trei luni s-au înştiinţat că vor să vie împrumutătorii şi 
temându-se de dânşii s-au ridicat şi s-au întors iarăşi înapoi 
la schitul lor. 

Şi văzând Cuviosul greotatea ce pătimiia părinţii, precum 
s-au zis, au socotit să iasă întru aceste blagocestive locuri, 
nădăjduind ca aicea vor dobândi lesnire şi uşurare spre în
temeierea vieţii lor cei de obşte. Şi aşa tocmind doao corăbii 

au intrat într-însele. Însă întru una Cuviosul cu slavenii, 
iar întru alta numitul Vissarion cu rumânii. Şi înotând cu 
vânt bun, au venit la Constantinupoli şi de acolo la Galaţi. 

[5. Aşezarea la Mănăstirea Dragomirna şi activitatea 
dusă aici până la pierderea Bucovinei (1763-1775). 
Transformarea acţiunii lui Paisie şi a ucenicilor săi 
într-un mare curent duhovnicesc al întregii Ortodoxii] 

Iar eşind la uscat au tras la schitul ce să numeşte Vărză-
reşti, carele iaste aproape de Focşani şi acolo au lăsat So
borul părinţilor. Iar singur cu doi părinţi au mers la Bucu
reşti cătră Prea Sfinţitul Mitropolit ce era atunci kir Grigorie 
[II, 1760-1787], îndemnat fiind de unii din părinţi ce era 
din partea locului aceluia. Dar nedobândindu-şi cererea 
dupre cum poftia şi unui sobor ca acestuia să cuvenia, s-au 
întors înapoi [9] şi au venit la Iaşi cătră Preasfinţitul kir 
Gavriil [Calimachi, 1760-1787], căruia îi era ştiut din auz 
încă de când fusese Preasfiinţia sa Mitropolit la Tessalo
nic. Şi priimindu-1 cu bucurie, îndată cu bună voinţa Prea 
Sfinţii Sale şi cu sfatul de obşte a dumnealor blagorodni
cilor boiari şi cu împăcarea şi întărirea binecredinciosului 
Domn ce era atunci Grigorie Calimah [1761-1764], nepotul 
Prea Sfinţiei Sale, i-au dat Sfânta Monastire a Pogorârii Sfân
tului Duh ce se numeşte Dragomirna, sistisindu-se [reco
mandându-se] şi cu prea sfinţite scrisori cătră iubitoriul 
de Dumnezeu Episcopul Rădăuţului, ca să-I aşaze într-însa 
cu cinstea cea cuviincioasă. Şi aşa râdicând pre părinţi de 
la schitul Vărzăreşti, carii era preste tot ca la şasezeci şi 
patru, au intrat în Sfânta Monastire şi s-au aşezat într-însa 
la anul1763 în luna lui septembrie. 

Deci după ce s-au aşezat acum la Sfânta Monastire, în
dată au rânduit întâiu ca în biserică pravila să se urmeze 
întru toate dupre tipicul Sfintei Biserici, precum au fost şi 
mai înainte. [9v] A doao, ca în monastire toate aşezămin
turile cele cuviincioase vieţii de obşte şi hotărâte de Sfinţii 
Părinţi să se păzească nesmintite. Şi a treia, ca părinţii cei 
orânduiţi în slujbele monastirii cele de afară să le facă cu 
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mare luare aminte şi cu frica lui Dumnezeu, rânduind toate 
trebile cu păzirea poruncilor lui. Apoi fiindcă nu putea 
singur pre toate să le cuprinză au ales pe acei ce i-au ştiut 
vrednici spre treapta preoţiei şi iscusiţi spre dregătoriia 
duhovniciei şi i-au făcut preoţi şi duhovnici, prin mărturiia 
Sfinţii Sale, ca să aibă ajutători şi priveghitori întru cele 
aşezate. Iar Sfiinţia Sa să îndeletnicia deaciia mai mult în 
cuvântul lui Dumnezeu, pre carele în toate serile şi slave
neşte şi moldoveneşte îl vestiia părinţilor, fiind toţi întru o 
casă. Iar de să întâmpla cândva de Sfinţiia Sa nu putea, 
atuncea orânduia pre altul din părinţi, carele era mai iscusit 
de împliniia slujba aceasta. 
Aşa Cuviosul toate aşezându-le dupre voia lui Dumne

zeu şi hotărârile Sfinţilor - între carii [10] cel întâiu iaste 
Sfântul Vasilie - era a vedea cu adevărat o viiaţă sfântă, 
o petrecere după Dumnezeu, o povăţuire fără de potecnire 
ducătoare cătră mântuire, a cărâia veste străbătând în toate 
părţile, în puţină vreme au năzuit mulţi carii doriia de 
viiaţa aceasta, nu numai moldoveni, ci din toate neamurile 
megiiaşe cele dreptcredincioase adică rumâni, bolgari, greci, 
malorusiiani, moscali. Cât s-au înmulţit numărnl părinţilor 
întru această monastire până la 350, pre carii toţi îi ţinea 
Cuviosul legaţi întru o dragoste. Că precum dumnezeescul 
Apostol zice pentru cei credincioşi: "Nu iaste iudeu, nici 
elini, nu iaste nici rob nici slobod, nu iaste parte bărbă
tească sau muierească, că toţi voi unul sunteţi întru Hristos 
Iisus" [ Ga 3, 28] aşa şi la Cuviosul nu era moldovean şi 
malorusian, nu era rumân şi moscal, nu era grec şi bolga
riu, ci toţi unul era, fii ai Sfinţii sale, fiind fii ai ascultării. 
Încă venia mulţi şi de pre la alte monastiri, din cele de 
aproape şi din cele de departe, unii de să da cu totul ascul
tării făcându-se mădulări ale [10v] obştii, iar alţii numai 
spre folosul cel din privire. Între carii unul au fost şi părin
tele Alexie leroshimonahul de la Poiana Mărului, de care 
s-au pomenit mai sus. Acesta petrecând puţină vreme în 
obşte au îmbrăcat şi în shima cea mare precum Cuviosul 
acolo în monastire. 
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Dar precum toate cele ale vieţii aceştiia sunt schimbă
toase şi nestatornice, aşa şi această viaţă de obşte nu s-au 
putut să petreacă întru acea monastire nestrămutată până 
la sfârşit, ci după trecere de doisprezece ani, prin slobozi
rea lui Dumnezeu luând împărăţia Austriei acea parte de 
loc din Moldova cu învoiala prea înălţatei Porţi cei Otoma
niceşti şi neîmpăcându-să Cuviosul să petreacă supt stăpâ
nirea de altă credinţă, abătută din dreapta credinţă, fiindcă 
vedea mai înainte cu ochiul minţii cele ce mai pre urmă au 
lucrat la Sfintele Monastiri (adică luarea şi vânzarea cea de 
istov a moşiilor, jefuirea şi darea la mezat a sfintelor veş
minte, prada şi stricarea a sfintelor vase şi mai apoi de toate 
prefacerea Sfintelor Monastiri în biserici de mir [11] şi 
pustiire desăvârşită, urmări pe care nu le-au văzut Moldova 
supt stăpânirea Otomaniceştii Împărăţii întru atâţia ani) 
neîmpăcându-se, zic, să petreacă supt altă streină stăpâ
nire, pentru aceste pricini, care mai înainte le-au văzut cu 
ochii minţii, au rugat pre binecredinciosul domn Grigorie 
Ghica Voievod [1774-1777] şi pre Preasfinţitul Mitropolit 
Gavriil, şi prea pre luminatul Divan, ca să i se dea altă 
Sfântă Monastire, supt pravoslavnică stăpânirea Moldovei. 
Şi Măriia Sa, cu sfatul de obşte al tuturor, i-au rânduit 
Sfânta Monastire a Secului, întru care să prăznuiaşte tăierea 
cinstitului cap al Sfântului slăvitului Prooroc şi înainte
mergătoriului Ioan. 

[6. Strămutarea obştii la Mănăstirea Secu spre a evita 
urmările dezastruoase pentru viaţa monahală ale ocu
paţiei habsburgice (1775-1779)] 

Şi deci râdicându-sa cu chip din Sfânta Monastire Dra
gomirna cu tot Soborul, afară de oarecarii părinţi ce i-au 
lăsat acolo şi pre urmă i-au tras, au venit în Sfânta Monas
tire Seculla anul1775 octovrie 14. Şi au aşezat aceiaşi viaţă 
şi aceiaşi rânduială, schimbând numai locul adecă, dar nu 
şi aşezăinânturile [uv] pre care în Sfânta Monastire Dra
gomirna şi mai-nainte în Sfântul Munte le aşezase. Aşa 
şi aicea bine aşezându-le şi întocmindu-le Cuviosul toate, 
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petrecea iarăşi întru linişte, împreună cu fraţii şi cu părinţii 
Soborului. Însă întru mare strâmtoare şi de chilii şi de cele 
de nevoie, până când pronia lui Dumnezeu, cu nespuse 
judecăţi, au iconomisit darea Sfintei Monastiri Neamţul spre 
vieţuirea părinţilor într-însa. 

Care au fost întru acest chip: fiindcă avea Soborul mare 
strâmtoare de chilii au rugat Cuviosul pre preaînălţatul Domn 
ce era atunci Constantin Moruz Voievod [1777-1782], ca 
milostivindu-să să ajutoreze pre Sobor cu facerea unor 
chilii, de care avea mare trebuinţă. Şi înălţimea sa arătând 
cererea cătră dumnealor boiarii cei mari, cerea sfatul lor, 
pentru că voia să facă lucru cu întemeiere. Iar ei au răspuns 
cum că această cerere nu iaste mare lucru a se împlini, însă 
acel loc nu iaste de un Sobor ca acesta, fiind strâmt şi ne
lesnicios pentru cele de cărat de afară pentru nevoia vieţii; 
ci mai bine să binevoiască Măriia Sa să se dea Soborului, 
[12] spre cea de-a pururi petrecere, Sfânta Monastire a 
Înălţării Domnului nostru Iisus Hristos ce să numeşte 
Neamţul, întru care iaste şi Sfânta Icoană cea făcătoare de 
minuni a Prea Sfintei Născătoare de Dumnezeu. Şi Măriia 
Sa sprijinind sfatul boiarilor şi aflând şi pre Prea Sfinţitul 
Mitropolit voitoriu la aceasta, au hotărât cu sfat de obşte 
ca să se dea această Sfântă Monastire Soborului părinţilor 
spre petrecere, scriind şi Înălţimea sa cătră Cuviosul ca 
luând o parte îndestulată din Sobor să se mute în Sfânta 
Monastire Neamţul. Adăugând încă cu mâna Înălţimii sale 
şi acestea: "Şi această monastire s-a dat Soborului vostru nu 
numai pentru întemeierea lui, ci şi ca rânduiala acestuia şi 
la celelalte monastiri întru un chip să fie, spre râvna unii 
vieţii ca aceiia." 

Deci o poruncă ca aceasta - Iară de nici o gândire sau 
mişcare câtuşi de cât despre Sfinţia Sa - priimind Cuvio
sul, întâiu, o dată şi de doao ori s-au rugat stăpâniriilor 
amândurora, şi ceii bisericeşti şi ceii politiceşti ca să fie 
ertat [12v] de mergerea acolo. Dar nefiind ascultat au so
cotit că aceasta iaste osebită purtare de grijă a lui Dumne
zeu spre cea mai bună întemeiere a Soborului. Ca nu numai 
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în viiaţa Sfinţii Sale, ci şi după moarte, prin darea aceştii 
Sfinte Monastiri având întru cele de nevoie spre viiaţă chi
vernisire mai lesnicioasă, poate să fie, cu ajutorul lui Dum
nezeu, chip [pildă] şi celorlalte sfinte lăcaşuri, spre cea cu 
deadinsul păzire a aşezământurilor vieţii monahiceşti care 
s-au dat de purtătorii de Dumnezeu Părinţi. Şi încă au so
cotit că despre Dumnezeeasca Scriptură tot sufletul trebuie 
să se supuie puterilor celor stăpânitoare, pentru că nu iaste 
stăpânire fără numai de la Dumnezeu. Şi stăpânirile cele 
ce sunt, de la Dumnezeu sunt. Drept aceia acela ce se îm
potriveşte stăpânirii dumnezeieştii porunci să împotriveşte 
[Rm 13, 1-2]. Pentru acestea s-au supus cu oserdie porun
cii prea luminatului Domn şi Preasfinţitului Mitropolit ca 
poruncii prea luminatului Domn şi Preasfinţitului Mitro
polit ca poruncii lui Dumnezeu, măcar că şi în toate zilele 
vieţii Sfinţii Sale, după Dumnezeiasca Scriptură, tuturor 
stăpânirilor [13] celor de Dumnezeu rânduite s-au supus. 

Şi în patru zile, cu părinţii duhovnici rânduind fraţi la 
toate ascultările întru amândoao monastirile, la înainte 
prăznuirea Adormirii Prea Sfintei Născătoarei de Dumne
zeu trăgând clopotul cel mare şi adunându-se toţi fraţii în 
Biserică le-au arătat tuturor cu deamănuntul pentru hotă
rârea cea de la tot Sfatul ca să se dea Soborului Manastirea 
Neamţului. Şi cum că nu cu voia Sfinţii Sale, ci cu oarecare 
neştiute judecăţi ale lui Dumnezeu, poate spre întemeiarea 
vieţii ceii de obşte, s-au făcut aceasta. Apoi au aşezat în 
locul Sfinţii Sale pre unul din dul10vnici ca să rămâie cu 
părinţii. Şi învăţându-1 cum să ocârmuiască pre părinţi la 
calea mântuirii şi să caute buna rânduială cea din lăuntru 
şi cea din afară a sfântului locaş, şi pre părinţii cei hotărâţi 
să rămâie acolo ca să se supuie celui hotărât de Sfinţiia Sa 
(dupre înţelegerea şi învăţătura Dumnezeeştii Scripturi şi 
a purtătorilor de Dumnezeu Părinţilor noştri petrecând 
fieştecarele întru cele rânduite lor slujbe) [13v] cu frica lui 
Dumnezeu au eşit din biserică şi din monastire. Şi au mers 
la sfântul lăcaş al Neamţului la anul1779 august în 14. 
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[7. Strămutarea unei părţi din obşte, cu Stareţul în 
frunte, la Mănăstirea Neamţu. Unirea celor două mă
năstiri sub conducerea sa (1779-1794)] 

Şi făcându-se în noaptea aceia priveghiare de toată noap
tea, a doao zi după Dumnezeeasca Liturghie care cu sobor 
s-a săvârşit au făcut cu sobor rugăciune de mulţemită pentru 
o milă ca aceasta a lui Dumnezeu ce au lucrat cu Soborul, 
adică pentru darea sfântului locaş acestuia al Neamţului la 
s_obor spre cea de a pururi într-însu! petrecere, care rugă
cmne de mulţemită şi în toţi anii la praznicul Adormirii 
Prea Sfintei Născătoarei de Dumnezeu, după Dumneze
easca Liturghie, cu sobor până acum să săvârşeşte. 

Şi prin acest feliu de iconomie dumnezeiască au venit 
Cuviosul cu o parte de sobor din Sfânta Monastire Secu! în 
Sfânta Monastire Neamţul. Nu au încetat însă în toată viaţa 
sa de a merge şi a cerceta pre fraţii şi părinţii din Sfânta 
Monastire Secu! în tot anul, pre care mergere o făcea întru 
acest chip Cuviosul: în zioa când să săvârşiia prăznuirea cea 
de pre urmă a Adormirii [14] Prea Sfintei Născătoarii de 
Dumnezeu, după Dumnezeeasca Liturghie trăgând părinţii 
clopotul cel mare, se aduna tot Soborul în Sfânta biserică 
şi intrând şi Cuviosul în biserică cânta părinţii "Cade-să să 
te fericim". Şi după cântarea tropariului şi a condacului sau 
a, praznicului sau hram ului, şi după ectenie şi otpus{, şe
zand pentru neputinţa, făcea cuvânt la tot Soborul în amân
doao limbile, slaveneşte şi moldoveneşte, ca să se silească 
spre cea de suflet mântuitoare lucrare a poruncilor lui Dum
nezeu şi ca cu tot deadinsul să se sârguiască a păzi pacea 
lui Hristos între sineşi şi toată buna rânduială şi cucernicia 
călugărească, şi altele ca acestea. Apoi săvârşind cuvântul 
să închina de trei ori dupre obiceiul şi eşia din biserică şi 
din monastire, petrecându-1 părinţii, carii după ce lua blago
slovenie să ducea Cuviosul la Sfânta Monastire a Secului. 
La care aşişderea apropiindu-se, trăgea clopotul, ca să se 
adune părinţii spre întâmpinarea Cuviosului. Şi după ce 
mergea în biserică şi să închina dupre obiceiu, eşind, mergea 
la chiliia sa şi petrecea [14v] în monastire până la praznicul 
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hramului. Iară după săvârşirea praznicului şi după pome
nirea ctitorilor, mai înainte cu doao zile de întoarcerea de 
acolo, după pavecerniţă să făcea adunarea părinţilor în 
trapeză, întru o zi a celor de limba slavenească iară întru 
alta a celor de cea moldovenească, şi să făcea învăţătură 
către dânşii, întru o zi pre limba slavenească iară întru alta 
pre cea românească, povăţuindu-i pre ei ca cu toată oser
dia şi cu tot sufletul să păzească poruncile lui Dumnezeu şi 
poruncile cele cătră monahi ale purtătorilor de Dumnezeu 
părinţilor noştri. Şi celelalte toate de nevoie spre mântuirea 
sufletească. 

Iar în ziua 1 a lui septembrie, iarăşi după Dumnezeeasca 
Liturghie, trăgea clopotul şi adunându-se părinţii în bise
rică întra şi Cuviosul şi după ce să închina sfintelor şi cin
stitelor icoane cu cântarea "Cade-să să te fericim" şi a tro
parelui şi a condacului hramului, eşiia din biserică şi din 
monastire petrecându-1 părintii şi venia la Sfânta Monastire 
Neamţul. Şi după ce intra iarăşi [15] în biserică spre închi
năciune, eşiia şi mergea la chiliia sa, mulţemind lui Dum
nezeu că I-au învrednicit de s-au întors iarăşi în sfântul 
locaş şi în chilia sa. 

Întru acest chip au fost darea Sfintei Monastiri Neamţul 
şi mutarea Cuviosului cu o parte de Sobor din Monastirea 
Secului într-însa. 

Deci după ce veniia Cuviosul de la Secu! să apuca iarăşi 
de orânduiala ce avea. Căci fiindcă nu putea pentru bătrâ
neţele şi slăbiciune să umble pre afară, petrecea deapuru
rea ca întru un mormânt în chilie şi de dimineaţă până la 
prânz să zăbovia cu părinţii dând răspunsul cel cuviincios 
fieştecăruia pentru fieştecare treabă şi întrebare, iar după 
prânz, închizând uşa, nu mai deschidea nimănui până iarăşi 
dimineaţa, fără numai vreunuia din duhovnici pentru vreo 
pricină de netrecută nevoie. Şi întru această vreme să în
deletnicia lângă altele întru cetirea Dumnezeeştilor Scrip
turi şi în tălmăcirea Sfintelor Cărţi ale purtătorilor de Dum
nezeu Părinţi din limba elinească între cea slavenească, 
întru care şi multe din cărţi a tălmăcit. 
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[8. Marele curent de traducere a literaturii patristice 
şi ascetice în limbile română şi slavo-rusă. Roadele 
culturale ale muncii Soborului de la Neamţu] 

Că atâta [15v] iubiia Cuviosul acest lucru, a să tălmăci 
adică şi a să înmulţi cuvântul lui Dumnezeu în Sobor, în 
amândoao limbile, cât după ce au venit în Sfânta Monastire 
Neamţul, alegând doi părinţi din Sobor, unul slavean [Do
rotei] iară altul moldovean [Gherontie], cu ajutoriul ma
nastirii i-au trimis la Bucureşti, la şcoală, spre învăţătura 
limbii elineşti, pentru tălmăcirea dumnezeeştilor cărţi. Cătră 
carii au scris şi o trimitere pentru nemâncarea de carne a 
călugărilor. Încă nu numai în limba cea slavenească tălmă
ciia Cuviosul, ci şi în cea moldovenească, măcar puţine 
precum pre cartea sfântului Nil de la Sorska. Iară pricina 
au fost de au tălmăcit întru această limbă puţine că în So
borul părinţilor în limba slavenească numai Sfiinţiia Sa era 
tălmăcitoriu, împreună şi cu oarecarele ieromonah Doro
theiu, ce au fost şi arhimandrit întru aceastaşi Sfântă Mo
nastire mai pre urmă, carele au tălmăcit pre cartea Sfântu
lui Varsanufie din limba elinească în cea slavenească. Iară 
în limba moldovenească era mai mulţi tălmăcitori. Că din
tru acestaşi Sobor au fost preacuviosul [16] arhimandrit 
Macarie, carele au tălmăcit cartea Sfântului Macarie ce s-au 
tipărit în Bucureşti [1775] şi cartea Sfântului Isaac ce iaste 
încă netipărită [va fi tipărită în 1819], şi altele. Dintru acesta 
au fost, măcar deşi nu călugărit dintru început, cuviosul 
ieromonah Ilarion, care au tălmăcit cărţile Sfântului Calist 
şi Exaimeron al Sfântului Vasile şi altele, netipărite până 
acum. Dintru acesta cuviosul monah şi al mieu cinstit staret 
şi dul!ovnicesc părinte Gherontie, carele au tălmăcit Prăvi
lioara cea mică [1799] şi Kiriacodromion cu cuvinte la 
Evanghelii preste toate duminicile anului, care s-au tipărit 
în Bucureşti [1801] şi Tălcuirea la Evanghelie a Sfântului 
Teofilact [1805] împreună şi Theologicon al Sfântului Ioan 
Damaschin care s-au tipărit în Iaşi [1806] şi Checragarion 
al Sfântului Augustin care s-au tipărit aicea în monastire 
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[1814] şi altele. Dintru acesta cuviosul ierodiacon Ştefan 
carele au tălmăcit Vieţilor sfinţilor de preste an din limba 
slavenească, care s-au şi tipărit aicea din monastire 
[1807-1815]. Dintru acesta cuviosul shimonaclsaac carele 
[16v] au tălmăcit din limba elinească cartea Sfântului Ioan 
al Scării şi Octoihul cel cu canoanele Preacuratei Maicii Dom
nului la pavecerniţă, care s-au tipărit aicea în monastire 
[1816], şi din cea slavenească Tipicul ce s-au tipărit în Iaşi 
[1816]. Şi altele până acum netipărite. Întru acesta sunt şi 
acum carii tălmăcesc şi încă cu ajutorul lui Dumnezeu vor 
tălmăci [Efrem Sirul, 3 volume, Neamţ, 1818-1823]. 

Pentru aceasta zic (ca să ne întoarcem iarăşi la pricina 
ce ne zace înainte), nu au tălmăcit Cuviosul prea multe în 
limba moldovenească, pentru că era aceştea carii tălmăciia. 
Destul însă era că prin sârguinţa şi îndemânarea şi înlesni
rea Sfiinţiei Sale s-au tălmăcit cele ce s-au tălmăcit. Folos 
cu adevărat atâta de mare, nu numai Soborul părinţilor, ci 
şi a tot neamului nostru, cât de mult aşa nu s-au făcut în 
neamul acesta precum poate fi fieştecine socoti. 

[9. Personalitatea teologică a Stareţului Paisie. Urmă
rile războiului austro-ruso-turc din 1787-1791 pentru 
viaţa monahală de la Neamţ. Ridicarea Stareţului Paisie 
la rang de arhimandrit de către Arhiepiscopul rus Am
brozie şi nemulţumirea provocată unei părţi din obşte] 

Dintru această multă cetire şi îndeletnicirea cea deapu-
rurea în Dumnezeeasca Scriptură şi în cărţile Sfinţilor Pă
rinţi, precum s-au arătat, să făcuse Cuviosul plin de blago
slovie şi de [17] toată ştiinţa duhovnicească. Şi dintru 
aceasta, puternic ca nu altul din vremea aceia şi gata spre 
răspuns cu dreaptă socoteală pentru fieştecare pricină ce 
s-ar fi întâmplat. Pentru aceia, când s-au rădicat un ieromo
nah la schitul Poiana Voronii de hulia rugăciunea minţii, 
au alcătuit un cuvânt adunând de la Sfinţii Părinţi toate 
mărturiile cele pentru aceasta, cu care astupându-i gura 
aceluia cu totull-au ruşinat. Din cuvântul acesta, precum 
şi din celelalte trimiteri poate cunoaşte cineva pre Cuviosul 
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ca din roade pre pom, dupre cuvântul Domnului. Că cele 
în scris sunt semne din graiu şi cele din graiu ale celor din 
suflet. 

Deci după mutarea Cuviosului în Sfânta Monastire Neam
ţul trecând vreo câţiva ani, s-au rădicat războiu între îm
părăţiia rusească şi între împărăţiia otbomanicească. Şi tri
mis fiind aicea cu oştile un arhiepiscop, anume Ambrosie 
[Serebrenikov], ţiitoriullocului [între1789-1792] Mitropo
litului Moldaviei ce atuncea murise [Leon Gheucă, t decem
brie 1788], au venit cu vederea şi la Sfânta Monastire ca să 
vază pre Cuviosul şi pre adunarea părinţilor. Din porunca 
[17V] celui mai mare al oştilor ruseşti [mareşalul Potiom
kin] au hirotesit pre Cuviosul arhimandrit, măcar că zicea 
Cuviosul cătră părinţi atunci că "Ce să fac, trebuia poruncii 
să mă plec!'Dar pre mine de mult m•au făcut cu lucrul fraţii 
arhimandrist!" Şi de atuncea să ţină obiceiul la toţi diado
hii ce au fost după Sfinţiia Sa ocârmuitori Soborului, de să 
cinstesc cu numele acesta de Preasfinţiţii Mitropoliţi, carii 
socotesc cuviincios acest nume celui mai mare unui Sobor 
ca acesta. 

[10. Sfârşitul lui Paisie şi orânduirea succesiunii lui] 

Petrecând dar şi aicea, în Sfânta Monastire Neamţul ca 
la 18 ani cu întocmirea la buna rânduială a tuturor aşeză
mânturilor celor ce privesc spre viiaţa monahicească şi 
ajungând acum la adânci bătrâneţe, pentru că trecuse preste 
72 de ani, era deaciia ca săîmplinească şi Cuviosul datoriia 
la care, pentru călcarea de poruncă, iaste supus omul: 
ca să guste adică moartea şi aşa, prin moarte, să treacă la 
Hristos Puitorul de nevoinţă, ca să se odihnească de nevo
inţele cele multe în cămara cea cerească a slavei ceii dum
nezeeşti. Şi să priimească cununa dreptăţii din mâna Dom
nului [18] în zioa aceia, cu toţi sfinţii în urma cărora au 
călcat şi vieţii au urmat. Şi deci bolnăvindu-se puţine zile 
în 1794, noiembrie 15 au trecut din viaţă la Viiaţă, iară mai 
bine să zic dupre cuvântul Domnului, din moarte la viiaţă. 
Pentru care dupre dumnezeescul Apostol în toate zilele vieţii 

muriia [1 Ca 15, 31]. Şi s-au îngropat cu mare plângere în
lăuntru în biserica cea soborniească, de-a dreapta, aproape 
de uşa cea de mijloc. Rămâind numărul părinţilor în Sobor 
după Sfinţiia Sa puţin cu îndoit decât au fost în Sfânta 
Monastire Dragomirna. 

Iară înştiinţându-să de moartea Cuviosului Prea Sfinţitul 
Mitropolit Iacov [Stamati, 1792-1803], au trimis fără de 
zăbavă pre Prea Sfinţitul Mitropolit Veniamin fiind atuncea 
episcop Huşului şi după venirea Prea Sfinţii Sale făcând 
Cuviosul pomenirea cea de trei zile, cu alegerea şi împăca
rea a tot Soborul au aşezat stareţ pre părintele Sofronie 
[1794-1799, 1803-1805 slav]. Că Cuviosul prin viu glas pre 
nimeni nu au lăsat. Că de doao feţe din sobor, în deosebite 
vremi, mai-nainte fiind întrebat, cătră una au zis cuvântul 
[18v] lui Avraam cel cătră fiiul său: "Dumnezeu îşi va vedea 
lui-şi oaie spre jertvă" [Fc 22, 7]. Iară cătră alta, cum că 
fiindcă fraţii sunt obicinuiţi a avea supunere şi ascultare 
cătră părinţii duhovnici, apoi dintru aceştea pre unul spre 
carele vor avea mai multă plecare, singuri vor pune. 

Şi dupre cuvântul acesta al Cuviosului, precum lucrurile 
au arătat şi atunci, după moartea Sfinţii Sale, şi mai pre 
urmă, după a altora, prin proniia lui Dumnezeu asemenea 
s-au urmat. Că după părintele Sofronie au fost aşezat stareţ 
părintele duhovnicul Dorotheiu [1799-1803 slav], apoi pă
rintele duhovnicul Dositheiul [1805-1808 slav], pre urmă 
părintele duhovnicul Ioan [1808-1812 slav] şi acum părin
tele duhovnicul Silvestru [1812-1818 român]. Dintru a 
căreia cinstită şi mie netrecută duhovnicească poruncă am 
scris şi povestirea faptelor şi isprăvilor acestora, din care 
unile de la cei ce au fost dintru început împreună cu Cuvio
sul petrecători m-am adeverit, iară altele de la duhovnices
cul mieu părinte povestindu-le le-am auzit, iar al altora şi 
însumi văzătoriu am fost, când în Sfântul Sobor împreună cu 
părintele [19] mieu supt ascultarea Cuviosului am petrecut. 

Ci, o, Sfinte şi al nostru prea dulce Părinte! Precum în 
viiaţă, (căci împreună cu acest de Dumnezeu întru numele 
lui adunat Sobor petreceai) dea pururea cătră Domnul pen-
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tru întărirea lui te rugai, aşa şi acum, după ce oglindile 
s-au stricat şi fără de mijlocire înaintea lui Dumnezeu stai, 
nu înceta cu rugăciunile tale cele cătră Domnul mai presus 
de toate smintelele vrăjmaşului a-1 păzi, spre mântuirea 
fraţilor noştri şi slava lui, unuia Dumnezeului tuturor. 
Că a Lui iaste numai a ne milui şi a ne mântui şi Lui 

unuia i se cuvine slava în veci. Amin. 
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Cronica sfârşitului pământesc 
şi îngropării stareţului Paisie* 

[f. 17] În anii de la Hristos 1794, în luna lui octomvrie 
4 zile 1 au sosit la noi la mănăstirea Neamţului Prea Sfinţia 
Sa Episcopul de Huşi Kyrio Kyr Veniamin, miercuri la 9 cea
suri din zi am ieşit întru întâmpinare cu Evanghelie şi cu 
sfeşnice şi doi diaconi cădind şi clisiarşii clopotile trăgând 
şi psalţii Axionului [f. 18] cântând aşa am intrat cu Arhie
reul în biserică şi, închinându-se pe la sfintele icoane, ne-au 
blagoslovit pre toţi de obştie şi au ieşit la gazdă, fiindcă era 
vremea vecerniei şi ne-au fost vreme ca fieştecarele osăbit 
să iei blagoslovenie, că apoi i-ar fi apucat şi 1 vremea pave
cerniţii şi vecernia era nefăcută. Şi îndată cum au ieşit Ar
hiereul, au tocat de vecernie. 

Iară joi, octomvrie 5 zile, a două zi după venirea Prea 
Sfinţiei Sale, au mers la Târg, fiindcă-! poftise pre Prea Sfin
ţia Sa dumnealui căpitanul, ca să îngroape pre giupâneasa 
sa, că răposase întru aceea vreme, şi [f. 19] sara au venit. 

·După textul din ms. românesc BAR 1860 editat de pr. dr. PAUL 
MIHAIL, "în legătură cu participarea episcopului Veniamin Costachi la 
înmormântarea stareţului Paisie de la Neamţu", Biserica Ortodoxă 
Română 105 (1987), nr. 3-4, p. 109-116, completat cu transcrierea 
cuvântării de îngropare a lui Isaac Dascălul. Cronica ultimelor zile şi 
îngropării stareţului Paisie a fost editată în anexă şi de V ALENTINA 
PELIN: SFÂNTUL PAISIE DE LA NEAMŢ, Cuvinte şi scrisori duhovniceşti, 
Ed. ,,Tipografia Centrală", Chişinău, vol. Il, 1999, p. 248-258, care, 
pe urmele duhovnicului Androuic Popovici, identifică pe autorul ei 
în persoana lui Nicolae leroschimonahul. 
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Iar a doao zi, viniri, n-au slujit şi au slujit a tria zi după 
venirea Prea Sfinţiei Sale octomvrie, 7 zile, sâmbătă şi au 
preoţit pe părintele loii şi diaconit pre părintele Iacov che
lariu, în biserica cea mare [a Înălţării], cu sobor. 

Duminică, 8, au preoţit pre părintele Gavriil de la Schit 1 
şi au diaconit pre părintele Calist, cu sobor. 

Luni, 9, au preoţit pre părintele Chiriac ([şters]: Inochen
tie) şi au diaconit pre părintele Partenie ([şters]: Chiriac), 
în [biserica mică] Sf. Gheorghie. 

Marţi, 10, au preoţit pre părintele Inochentie ([şters]: 
Chiriac) şi au diaconit pre părintele Calinic, în Sf. Gheo[rghie]. 

Miercuri, 11, au preoţit pre părintele [f. 20] Calinic şi au 
diaconit pre părintele Mardarie în Sf. Gheorghie. 

Joi, 12, au preoţit pre părintele Mardarie şi au diaconit 
pre părintele llarie în Sf. Gheorg[hie]. 

Vineri, 13, au preoţit pre părintele Gherasim şi au diaco
nit pre părintele Isaiia de la Secu tot în Sf[â]ntul Gheor
ghie. 1 Iară după masă au mers Arhiereul la Văratic şi au 
făcut privigheri spre sâmbătă, fiindcă era praznicul Prea 
Cuvioasei Paraschevei. 

Sâmbătă, 14, şi au preoţit şi acolo pre părintele Isaiia de 
la Secu şi au diaconit pre părintele Irimia de la Sihăstria, la 
Văratic. 

[f. 21] Iară Duminică, 15, au mers Prea Sfinţia Sa la 
Agapia, fiind poftit de igumenul. Şi au preoţit şi acolo, la 
Agapia, pre părintele Irimia de la Săhăstrie şi au diaconit 
pre părintele Irimia cel mic, ce au fost bucătar la mitoc. Şi 
sara au venit Arhie[reul] la Neamţu. 

Luni, 16, au preoţit pre 1 părintele Macarie şi au dia
conit pre părintele Dorothei dascălul, în Sf. Gheorghie. 

Marţi, 17, n-au slujit, fiindcă au fost puţin cam bolnav 
Prea Sfinţia Sa. 

Miercuri, 18, au preoţit pre părintele Dorotei dascalul şi 
au diaconit pre părintele Dorothei dascalul şi au diaconit 
pre părintele Iason, [f. 22] arhondariciul de la Secu. 

Joi, 19, au preoţit pre părintele Iason şi au diaconit pre 
părintele Vichentie, în Sf. Gheorghie. 
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Vineri, 20, au diaconit pre părintele Sozont doftorul. 
Sâmbătă, 21, au diaconit pre părintele Nicon prescura

rul ([şters]: Ioasafbucătarul Părintelui). 
Duminică, 22, au slujit iarăşi în 1 biserica cea mare cu 

sobor toţi preoţii cei noi şi cu diaconii ([pe margine]: şi au 
preoţit pre părintele Theofan şi au diaconit pre părintele 
Calistrat). Iar după ce au cetit Evanghelia, îndată au început 
părintele Pafnutie Cuvânt cătră Arhiereu şi cătră Părintele 
Stareţul. Care cuvânt n-am putut să-I apuc eu prostul ca 
să-I scriu aicea. 

[f. 23] Luni au diaconit ([pe margine]: pre păr. Vasilie) 
pe părinte[le] Victor de la Secu în Sf. Gheorghie. 

Marţi, 24, au diaconit pre părintele Ioasaf, bucătarul 
Părintelui. 

Miercuri, 25, s-au pornit Prea Sfinţia Sa şi au mâncat bu
cate la dumnealui giupânul Velea în Târg 1 şi sara au făcut 
priveghere la Brusturi, fiindcă a doao zi era Sf. Marele Mu
cenic Dimitrie şi au diaconit şi acolo pre părintele Vinidict 
de la Secu ([pe margine, alt scris]: carele să află până acum, 
1849 ani, cu şederea la Sihăstrie, ce să zice proin staret) şi 
au făcut preste tot 13 preoţi şi 12 diaconi într-o lună [f. 24] 
la sfârşitul Părintelui. Şi au dezgropat şi un om la Brusturi, 
că pentru aceea au mers la Brusturi. Şi de acolo s-au dus la 
Iaşi Arhiereul, dinpreună cu oarecarii părinţi din soborul 
nostru. 1 

Luni, [octombrie] 30 de zile s-au bolnăvit Părintele Sta
reţul, marţi, miercuri au fost bolnav. 

Iară joi, noemvri 2, s-au mai ridicat şi viniri au făcut 
mulţămită în biserică, pentru că s-au însănătoşit Părintele 
şi sâmbătă au fost sănătos. 

[f. 25] Noemvrie 5, duminică, au mers la biserică, iar 
mai spre sară au blagoslovit pre părinţii care era să meargă 
la praznic la Agapia, cu bucurie şi vesel. 

Noiemvrie 6 zile, luni, iarăşi I-au întors răul şi au fost 
bolnav, marţi, miercuri, joi, viniri, 1 sâmbătă, duminică, 
luni, marţi. Iară miercuri n-au vorbit nimică, ci numai 
căuta frumos. Iară în vremea vicerniei au început părintele 
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Ştefan a ceti canon [f. 26] de ieşirea sufletului. Iară eu nu 
ştiam nimic, ticălosul, de unele ca acestea, ci când am ieşit 
de la vicernie, am văzut mulţime de părinţi la fereastra 
Părintelui şi, prin ogradă tij [de asemenea], şi unii plân
gea, iară mie tot imi părea lucru cu indoire. Iar mai şezând 
puţin la fereastră, numai ce am auzit dohovnicii plângând 
înăuntru şi clopotile sus trăgând, fiindcă ieşisă oarecine pe 
den dos şi mersese la clopote. 

O, vai mie, de ar fi fost cineva deoparte, ca să privească, 
nu ar putea să povestească cu limbă [f. 27] omenească, ci 
plângere s-au pornit intru acel ceas, ci jale, ci tânguire intre 
părinţi, cât aşa era a să părea că lumea să prăpădeşte. Şi 
atâta să adunasă mulţime de părinţi, cât să părea că norii 
i-au adus.r Şi invălind cinstitul trup, 1 dar mai bine să zic 
sfânt şi prea mare sf[â]nt, a prea cuviosului Părinte şi lăsând 
mâna cea dreaptă dezvălită pre piept şi imbrăcându-să 
duhovnici, preoţi şi diaconi, au ieşit cu obicinuita cântare 
ce să cântă la cei răposaţi. [f. 28] Iară numai multă plân
gere şi tânguire, că ce cântare va să fie aceea când cineva 
spre plângere iaste pornit. Şi puind sf[i]ntele ([şters]: cin
stitele) moaşte pre năsălie, au mers in biserică preoţii cân
tând, iară celalalt sobor [era] cu amară plângere, 1 lacrimi 
vărsând. Şi puind năsălia in mijlocul bisericei, aşa cu mare 
plângere fieştecarele au luat blagoslovenie. 

Noiembrie 15 au adormit prea cuviosul Părintele nostru 
ieroschimonahul Paisie, arhimandrit şi stareţi sfintelor mă
năstiri Neamţului [f. 29] şi Secu. Şi răcorindu-se părinţii 
dinprejurul năsăliei, au inceput preoţii a ceti Evanghelie 
neincetat până la vremea utreniei. Iară după utrenie aşi[j]
direa să cetea Evanghelie până la ceasuri şi făcând otpustul 
Sf. Liturghii, iarăşi 1 se incepe obicinuita cetire la Evanghe
lie, până la vecernie. Şi aşa s-au ţinut 4 zile sfintele ([şters]: 
cinstitele) moaşte in biserică, fiindcă aştepta şi răspuns de 
la Mitropolitul. 

Iar a doao zi după răposare, joi, au inceput a săpa groapa 
in pomelnic, de-a dreapta, cu mare [f. 30] jale şi suspinuri; 

şi zidindu-o cu cărămizi, sta ca un sfeşnic inaurit aşteptând 
să se puie făclia cea prea luminată intr-insul. 

Iar a triia zi, vineri, au făcut racla şi au îmbrăcat-o şi au 
i~podobit-o, fiindcă era să se puie 1 intr-insa mărgărita
nul sau mai bine să zic adiamantul cel de mult preţ. Viniri 
spre sâmbătă, la 7 ceasuri din noapte, s-au îmbrăcat preoţi 
şi diaconi şi au cădit sf[i]ntele ([şters]: cinstitele) moaşte 
şi le-am pus in raclă cu lacrămi şi cu suspinuri şi cetind 
Evanghelie [f. 31] neincetat. 

Iar sâmbătă după Sfânta Liturghie s-au îmbrăcat 30 de 
preoţi şi 13 diaconi şi lumânări aprinse ţiind in mâini au 
râdicat năsălie cu sfintele moaşte şi au ieşit afară, fiindcă 
i? biserică nu era cu putinţă a încăpea de mulţimea părin
ţd~r şi a 1 [s]treinilor şi aşa s-au inceput prohodul după 
ob1ceiu, cu lumini aprinsă la tot soborul părinţilor şi la 
adunarea mirenilor. Iar când au fost după Evanghelie in
dată au inceput părintele Isaac a ceti acest cuvânt: 

[f. 32-60] Cuvânt de îngropare la prea cuviosul 
părintele nostru Paisie, arhimandritul şi stareţul 

s[fintelor 1 mănăstiri Neamţului şi Secu[ 

Bucuriile şi veseliile şi toate lucrurile acestea din lumea 
aceasta, 1 ori duhovniceşti ar zice cineva, ori trupeşti şi 
lumeşti, toate cu adevărat vremelnice, trecătoare şi nesta
tornice. Pentru că acum nu demult eram cu adevărat fii 
nunţii [Mt 9, 15] săvârşind hore, danţuri, ospătări, [f. 33] 
veselii duhovniceşti. Toate ale noastre era pline de săltări 
pline de duhovnicească bucurie, şi de inimă bună incunju~ 
rate. Iar acum toate acelea s-au intors intru nemângăiată 
măhniciune şi plângere. Pentru ce oare? 1 Pentru că ne-am 
păgubit şi de niscareva lucruri lumeşti? Oare de bani oare
care? Oare de moşii? Ba nu nicidecum. Ci de o comoară 
nepreţuită, de un odor ca acela, de carele toată lumea nu-i 
era vrednică, de luminătorul [f. 34] nostru cel strălucit şi, in 
scurt, de preamilostivul şi bunul părinte, păstorul şi dupre 
Dumnezeu povăţuitorul. Că după ce au pus multe pilde de 
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fapte bune la toţi cei ce I-au văzut, la toţi cei ce de 1 dânsul 
au auzit, la toţi cei ce împreună cu dânsul au petrecut, as
tăzi pre sineşi însuşi s-au pus pricină şi altora poate mul
tora, dar mai vârtos noao fiilor sfinţii sale, de multă şi 
nemângăiată plângere [f. 35] şi jale. Că iată faţa cea prea 
încuviinţată care numai cu căutătura pre toţi norii scârbei 
împrăştia, s-a posomorât şi nu încă mai iaste risipitoare, şi 
mai vârtos întunecătoare, iată gura cea dulce grăitoare, şi 
de cuvinte ca mierea izvorâtoare 1 tăcu, iată limba mângăi
toare încetă. Traseră la sineşi preacuvioşii pre cel cu dânşii 
preacuvios, drepţii pre cel drept, mărturisitorii pre cel 
întocmai mărturisitor, pătimitorii pre cel ce în fieştecare zi 
până la moart[t]e pătimia, [f. 36] dogmaticii pre pravos
lavnicul d,ogmatic, bogoslovii [teologii] pre cel împreună
bogoslov tteolog], îngerii pre îngerul cel pământesc şi, în 
scurt, iată Hristos, Fiul şi Cuvântul lui Dumnezeu, la Si
neşi chiemă pre adevăratul său şi plăcutul ucenic şi mărtu
risitor, căruia 1 de mult îi era dobândă, dupre Pavel, a să 
dezlega, şi cu Hristos a fi, dar să ţinea în trup pentru noi 
[Flp 1, 21]. Începătorul păstorilor luă la Sineşi pre bunul 
păstor, şi turma lui, mieluşeii cei de la Dumnezeu încre
dinţaţi lui, cugetă risipirea; că Însuşi [f. 37] Hristos au zis: 
"Bate-voi păstoriul şi să vor risipi oile" [Mt 26, 31]. Să luă 
Mirele, [şi] cei ce eram oarecând fii nunţii, şi pentru aceea 
nu puteam posti, acum nu mai suntem fii ai nunţii, ci fii ai 
postirii, cu plângerii, şi ai mâhniciunii; "Nu pot - au zis 
Dumnezeu-omul Hristos, 1 când trecea prin sămănături, 
cătră o braznicii aceia jidovi, ce întru toate îl pândea, ca 
găsind prihană să-I vinuiască -, nu pot fii nunţii să pos
tească până în câtă vreme iaste Mirele cu dânşii, dar va veni 
vreme când să va lua Mirele de la dânşii, [f. 38] şi atunci să 
vor posti" [Mt 9, 15]. Acum ne ajunge şi pre noi acea vreme, 
acum cu adevărat şi noi ne vom posti. De ce? Când ne va 
ajunge vreo mâhniciune, sau scârbă, nu va fi de faţă cel ce 
numai cu căutătura pre toţi norii mâhniciunii putea să-i 
risipească, ca să ne 1 mângăie când ne vor tulbura; nu va fi 
cel cu gura cea mai dulce decât mierea, care mai degrab 
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decât apa focul domolea toată aprinderea turburării, să ne 
împace. Când dinspre toate părţile ne va strâmtora lipsa, nu 
va fi cel ce sta cu mâna aceea [f. 39] sfântă deschisă şi da 
tuturor fără cruţare şi cu îndestulare cele de nevoe, ca să 
ne o împlinească. Când vom flămânzi, vom posti, că nu va 
fi cel al doilea dătătoriu de grâu după [Iosif] cel din Eghi
pet. Întru cât de au fost mare plânsul acela al fiilor lui Israil, 
1 cel pentru săvârşirea bunului lor povăţuitoriu [Moise], 
carele I-au izbăvit din robia aceea a lui Faraon, carele le-au 
desfăcut marea, şi I-au trecut pre [f. 40] uscat, carele I-au 
hrănit în pustie cu mană, carele le-au izvorât apă din piatră, 
carele le-au dat lege şi mulţime de minuni înaintea lor au 
făcut. Dar nu mai iaste şi al nostru, acum, carele pentru 
adormirea a lui Moisi al doilea ne-au cuprins, şi mai vârtos 1 
îndrăznesc a zice că şi mai mare, şi cu atât de mai mare 
precât diadohi [urmaşi] nu vedem ca la acela; că acela pre 
lângă Isus al lui Navi încă şaptezeci de bătrâni spre povă
ţuirea norodului au lăsat, iar aicea bărbaţi de dulmllui Aron 
purtători [preoţi] adică au lăsat mulţi, [f. 41] dar de al lui 
Moisi [proroci] mai nici unul. Acela adică din robie simţită 
pre Izraill-au slobozit, acesta din robia păcatului şi a lumii 
ne-au slobozit; acela marea simţită, acesta marea gândită a 
uitării desăvârşite şi a neştiinţii de viiaţă monallicească şi 1 
creştinească desfăcându-o, ne-au trecut pre noi şi la cu
noştinţa ei ne-au adus; acela cu mană stricăcioasă şi trecă
toare pre norod I-au hrănit, iar acesta pre lângă hrana cea 
trecătoare şi cu ceea ce rămâne în viaţa veşnică, adică cu 
cuvântul lui Dumnezeu carele [f. 42] dă viaţă ne-au hrănit. 
Acela piatra vârtoasă lovind, izvoară de ape norodului celui 
însetat au izvorât, şi acesta din piatra Hristos adăpându-se, 
râuri de ape vii dintr-însu! izvorând din destul ne-au adă
pat, că "Cel ce va bea din apa aceasta care voi da Eu 1 - au 
zis Hristos - nu va înseta în veci, ci apa care o voi da Eu să 
va face întru dânsul râuri de ape vii ce saltă spre viiaţa 
vecinică" [In 4, 14]. Vedeţi, părinţilor sfinţi şi fraţi, în ce 
primejdie am căzut. Vedeţi în ce feliu de rele întâmplări 
am ajuns, [f. 43] vedeţi în ce rele norociri am venit. Cine 



nu ne va văicări pre noi? cine nu ne va boci? cine nu ne va 
jeli? Că apus-a soarele, scăpătă luceafărul cel luminat, să 
stinsă făclia, să sfărmă sfeşnicul, şi luminarea supt obroc 
să puse. Voevodul 1 cel viteaz care totdeauna înaintea pol
eului sta, şi pre vrăjmaşi îi biruia, căzu. Să luă cârmaciul şi 
să primejduiaşte de valuri corabia. Să înviforă limanul cel 
prealiniştit al celor învăluiţi de furtuna vieţii aceştiia. Ne 
despodobirăm [f. 44] de podoabă, ne jăfuirăm de frumuseţe. 
De năprasnă să veşteji floarea, să uscă iarba, şi floarea ei 
să scutură, căzu pomul cel încărcat de ramuri, şi de frunză, 
şi de dulci roade, lipsi izvorul, săcă râul, iar în sânge să 
prefăcu apa. Apus-a primăvara 1 cea dulce, tăcu rânduneaua 
cea bine grăitoare, şi dulce viersuitoare. Iarnă prea grea ne 
cuprinsă, întuneric prea împâclit ne acoperi pre noi. Toate 
ale noastre să cerniră, toate cu negură să îmbrăcară. O, ce 
grabnică sărăcie, o, ce nenădăjduită pagubă ne întâmpină 
pre noi. [f. 45] Împrumutaţi-mi lacrimi, o prietini, împru
mutaţi-mi ca din destul să plâng primejdia şi reaua întâm
plare. De demult norod strein au plâns pentru patriarhul 
Iacov, şi reaoa întâmplare cea streină a sa o au făcut când 
pre dânsul din Eghipet I-au mutat cu tot norodul primejdia 
cea pentru dânsul în pământ 1 strein tânguindu-o în trei
zeci de zile şi întru [tot] atâtea nopţi plângerea cea pentru 
dânsul întinzându-o. Urmaţi şi voi pre cei de altă săminţie, 
fraţilor. De obşte au fost atunci plânsul celor streini şi ce
lor de loc, de obşte facă-să şi acum al nostru fiindcă [f. 46] 
pentru aceeaşi patimă să face. Veniţi şi voi, miresele lui 
Hristos, veniţi ajutaţi-ne şi voi la plângerea pagubii ce ne-am 
păgubit. Voi sânteţi neamul cel mai îndestulat de lacrimi, 
daţi şi voi răfenea [obol] de lacrimi, că de obşte iaste sără
cia, că noi adică 1 de bunul părinte, iar voi de logoditoriul 
vostru v-aţi lipsit, carele v-au logodit să vă pue pre voi mi
rese curate şi neîntinate înaintea Mirelui vostru Hristos, 
dupre cum Pavel zice [Ef 5, 27]. Amestecaţi acum ca nişte 
miresme cu bun miros dragoste fierbinte cu lacrimi şi ca 
oarecând preste [f. 47] Hristos mironosiţele, vărsaţi şi voi · 
preste dascălul vostru, sârguiţi-vă, înseraţi-vă, mânecaţi-vă 
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ca acelea aducându-i mirezme de fapte bune lui Dumnezeu, 
de dragoste, de unire, de smerenie, de răbdare, de supu
nere, şi de ascultare, că dupre cum ştiţi şi înşivă, de acestea 
mai multe decât 1 de toate altele învăţătorul vostru să bu
cura Părinţilor sfinţi şi fraţi, voiam ca până în sfârşit pentru 
bunul şi milostivul nostru părinte să fie cuvântul, şi numai 
pre reaoa întâmplare cea neajunsă a despărţirii lui şi ducerii 
de la noi cătră Cel Dorit al său [f. 48] să o tragodesim 
[plângem] şi prejur să o scriu. Dar de vreme ce trebuinta 
cere ca şi pentru altele, care privesc cătră oarecare folos al 
nostru de obşte, să vorbesc; şi pre lângă aceasta iaste încă 
şi alta şi mai mare. Şi care iaste aceasta? Că nu să cade cu 
plângere şi cu jalete pitrecerea 1 a preacuviosului părinte a 
o face. Că nu din bine la rău, nici din odihnă la muncă 
[chin], nici din bucurie la suspin şi scâ.rbă, ci de la rău la 
bine, din muncă la odihna cea vecinică, şi din suspin şi 
scârbă la neînşelata bucurie să duce. Drept aceea, dupre 
cum zic, nu să cade [f. 49] petrecerea lui şi pomenirea cea 
plină de bucurie [să fie] cu măhniciune, că aceasta iaste a 
celor din afară [păgânilor], ci cu bucurie şi cu laude să o 
săvârşim, că "pomenirea dreptului - zice preaînţeleptul 
Solomon- cu laude să face", "lăudându-se dreptul, să vor 
veseli noroadele", şi "dreptul 1 de va ajunge să se săvâr
şească întru odihnă va fi" [Pr 10, 7; 36, 2; 11, 3]. Şi, "sufle
tele drepţilor sânt în mâna lui Dumnezeu şi nu se vor atinge 
de dânsele munca [chinul]'' [Sol 4, 7; 3, 1]. Deci dacă în 
mâna lui Dumnezeu s-au pus sufletul său, fiindcă cum că 
iaste drept [este] încredinţat, iaste nădejde. Şi [f. sol munca 
nu să va atinge de dânsul. Apoi de ce să ne mâhnim, Părin
ţilor Sfinţi şi fraţi, de ce să ne întristăm şi să ne facem voi
rea? nu drept aceea mă rog sfinţiilor voastre, prea dulcii 
miei părinţi şi fraţi. Să nu ne mâhnim. Ci mai vârtos să ne 
bucurăm, că acum Părintele nostru 1 stă înaintea Doritului 
său Hristos mijlocind cele bune pentru noi. Pentru aceasta, 
o nevoe oarecare sileşte cuvântul mieu, ca şi cătră noi să se 
întoarcă şi să se mai întinză, şi puţine să ne vorovească, nu 
învăţându-ne, nici sfătuindu-ne, ci aminte aducându-ne 
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[f. 51] de dragostea prea bunului Părinte ce o avea cătră tot 
soborul, şi cătră mare şi către mic deopotrivă. De smerenia 
lui, de blândeţele lui, că era blând omul, mai mult decât toţi 
oamenii cei de pre pământ. Că zică-se şi pentru Părintele 1 
nostru, al doilea Moisi, ca pentru Moisi cel de demult: "Că 
de vei să le laşi lor - zicea acela cătră Dumnezeu -, gre
şala aceasta lasă-le-o, iar de nu şterge-mă şi pre mine din 
cartea care m-ai scris" [Iş 32, 32]. Şi Moisi al nostru de-a 
pururea alegea mai bine să fie el despărţit de la Hristos, 
şi noi să [f. 52] ne mântuim. Şi încă de ce să ne aducem 
aminte? De îndelungă-răbdarea lui, de nepomenirea de rău, 
de milostivirea lui, că aceasta mai cu denadinsul, măcar 
ca pre una le păzea, şi cu lucrul le împlinea, de-a pururea 
le metaherisea [făcea] preacuviosul ca [pe] cele ce şi mai 
nevoe 1 era soborului şi trebuia vrând şi nevrând să le arate; 
că cu aceasta, cu adevărat cu aceasta, ne-au ţinut pre noi 
atâta mulţime Părintele aicea. Deci privind la dânsul ca la 
o icoană, că toţi acum am văzut şi ştim cum au vieţuit, să 
ne nevoim unul pre altul întru toate [f. 53] cele dupre voia 
lui Dumnezeu, şi a prea cuviosului, să ne unim fără de câr
tire, să ne supunem şi celor mai mari ai noştri şi între 
înşine unii altora. Să nu să mai zică acela aşa şi acela aşa, 
şi celălalt altminterea, "că întru Hristos Iisus nu iaste nici 
elen nici jidov, nici varvar, nici skith nici 1 rob nici slobod, 
nici toate şi întru toate Hristos" [Co/3, 11]. Ca mierea prin 
dragoste să ne îndulcim, ca laptele prin unire să ne în
chiegăm, ca focul de fierbinţi cătră sfânta ascultare şi cătră 
lucrarea poruncilor lui Dumnezeu să fim. Ca fierul de tari 
prin răbdare să ne facem, că trebuinţă avem Părinţilor [f. 54] 
sfinţi şi fraţi, de răbdare, trebuinţă multă ca şi de la [noi] 
înşine să o arătăm, că nu mai iaste cu noi trupeşte acela ce 
cu răbdarea lui pre toate le împlinea. De vom trăi aşa, şi 
într-acest chip vom petrece, bine ştiu şi prea bine sânt în
credinţat că Dumnezeu împreună cu noi de-a 1 pururea va 
petrece; că dacă unde sânt doi sau trei întru numele Lui 
adunaţi, s-au făgăduit în miJ1ocullor să petreacă [Mt 18, 20], 
apoi cu cât mai vârtos unde sânt atâta mulţime, mai vârtos 
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şi de multe neamuri. Drept aceea Dumnezeu, dupre cum 
zisei, împreună cu noi va petrece, Tatăl [f. 55] luminilor Cel 
ceresc şi Dumnezeu, rugat fiind de Fiul Său Cel firesc şi de 
cel dupre dar, ne va iubi, Duhul Sfânt ne va umbri, oame
nii de noi să vor folosi văzând faptele noastre cele bune, şi 
pre Dumnezeu vor slăvi. "Că aşa să strălucească - zice în 
Evanghelie Fiul şi Cuvântul 1 lui Dumnezeu - aşa să stră

lucească lumina voastră înaintea oamenilor, ca văzând fap
tele voastre cele bune, să slăvească pre Tatăl vostru Cel din 
ceruri" [Mt 5, 16]. Cele de trebuinta vieţii cu lesnire şi cu 
îndestulare ne vor veni, şi le vom dobândi. "Căutaţi, zice, 
mai [f. 56] întâiu Împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea Lui, 
şi celelalte toate se vor adaoga voao" [Mt 6, 33]. Aşa mă 
rog sfinţiilor voastre, prea dulcii miei şi prea iubiţii miei 
părinţi şi fraţi, copiii prea bunului Părinte, odraslele cele 
de dulce roagă aducătoare, ale tulpinii 1 cei decât toată 
mierea mai dulce, turma cea cuvântătoare şi în verdeaţa 
bunelor învăţături păscută a ciobanului celui deştept şi 
privighetoriu, albinele stupului celui de dulceaţă nespusă 
pline, aşa să petrecem, şi aşa să ne sârguim la poruncele 
[f. 57] lui Dumnezeu, şi ale părintelui nostru. Iar tu, prea
cuvioase Părinte - căci cătră tine ca când erai viu şi cu noi 
în trup petrecând voi să grăiesc - tu, zic, Preacuvioase 
Părinte, carele întru numele lui Dumnezeu ne-ai adunat şi 
dultovniceşte ne-ai născut, 1 şi întru învăţături bune ne-ai 
crescut, şi până la această vârstă ne-ai adus; tu carele ai 
mânecat şi ai întunecat întru păstoria turmii tale; tu carele 
în fieştecare zi mureai pentru noi; tu carele pentru fii tăi ca 
din moartea [f. 58] păcatului să-i înviezi, ca pelicanul sân
gele ţi-aţi vărsat pentru dragostea noastră sufletul ţi-ai pus, 
şi ca Pavel ai ales să fii despărţit de la Hristos, ca pre noi să 
ne mântuieşti [Rm 9, 3]; tu acum, preacuvioase şi bune 
Părinte, după ce te-ai dus la doritul tău Hristos, pre Carele 
din 1 tinereţe l-ai iubit, pentru Carele toate ai lăsat, şi gu
noae le-ai socotit, capre Dânsul să-L dobândeşti [Flp 3, 8], 
pentru Carele trupul ţi-ai topit, jugul Lui cu sârguinţă l-ai 
purtat, Căruia din pruncie l-ai urmat şi după Dânsul în 
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sărit ai alergat; tu, zic, după [f. 59] ce te-ai dus la Doritul 
tău şi perdelele înlături ţi s-au dat, şi de strălucirea feţei Lui 
fără de mijlocire te îndulceşti, treci cu vederea greşalele 
robilor tăi, slugilor tale, de să cade să zic, şi fiilor tăi, care 
multe te-au necăjit şi te-au trudit, în multe ţi-au greşit, nu 
le pomeni 1 nedreptăţile, îndărătniciile, nătângiile, împo
trivirile cu care te-au supărat, şi ţi s-au împotrivit, ci, ca un 
părinte trecătoriu cu vederea de neajungerele fiilor, iartă-ne 
de toate câte ţi-am greşit şi grăieşte-ne de bine cătră Do
ritul tău, mijloceşte cele de pace înaintea [f. 6o] Lui pentru 
noi, roagă-te întins ca cu puterea Sa să ne întărească, cu 
darul Său să ne umbreze, şi cu mila cea mare de toate pri
mejdiile sufleteşti şi trupeşti pre noi nevrednicii fiii tăi ca 
pe când ()rai cu noi să ne ferească. Hristoase, Dumnezeule, 
Prea Înalte Împărate, pentru rugăciunile 1 plăcutului tău nu 
uita suspinul sărmanilor robilor tăi, măhnirea cea pentru 
despărţirea părintelui nostru nu o defăima, ci dă ca în pace, 
în linişte, în dragoste, întru unire nedespărţită, nesupăraţi 
de bântuialele văzuţilor şi nevăzuţilor vrăjmaşi şi după voia 
Ta trăind rămăşiţa ceastălaltă [f. 61] a vieţii noastre, să 
dobândim starea cea împreună cu Părintele nostru, dupre 
cum şi legătura şi făgăduinţa ne iaste, slăvind bunătatea şi 
milostivirea ta, totdeauna acum şi pururea şi în vecii veci
lor.Amin. 1 

[f. 61v] Iar după Cuvânt, au săvârşit preoţii obicinuitul 
prohod şi au luat fieşte care osăbit iertăciune şi blagoslo
venia cea mai de pre urmă. Şi aşa era o îmbulzală între 
părinţi şi între norod când lua iertăciune că, de nu ar fi 
ţinut preoţii racla de o parte şi de alta, apoi [f. 62] îndată 
ar fi răsturnat-o. Şi nesfârşindu-se toţi, au ridicat preoţii 
năsălia, că nu era cu putinţă a mai aştepta, fiindcă era no
rod mult şi spre sară, să plecasă zioa şi vremea să tulbura 
de ploaie. Şi ridicând preoţii năsălia şi clopotile trăgând şi 
psalţii cântând 1 şi soborul celalalt plângând, aşa am întrat 
în biserică la mormânt. Şi numai preoţii au întrat în po-
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melnic şi au închis uşa pentru îmbulzala părinţilor şi a 
streinilor. Şi puind sfintele ([şters]: cinstitele) moaşte în 
mormânt au părdosit părinţii mormântul cu cărămizi'. 

[f. 63] Iară luni după utrenie, încă noapte fiind, noiem
brie 20 de zile, au sosit şi trimişii de la Iaşi, adecă părintele 
Sava şi părintele Leontie, dinpreună cu Prea Sfinţia Sa 
Episcopul Kyrio Kyr Veniamin Huşul şi foarte s-au mâhnit 
Prea Sfinţia Sa pentru că n-au apucat ca să îngroape pe 
Părintele. Şi făcându-se zioă şi după 1 sfârşitul Sfintei Litur
ghii, au slujit Prea Sfinţia Sa, dimpreună cu sobor, pana
hida Părintelui de-a triia zi după îngropare şi au cetit şi 
molifte Prea Sfinţia Sa, în genunchi, deasupra mormântului. 

Iar când au şezut părinţii la masă, au sosit şi dumnealui 
Logofătul al treilea de la D[o]mnie [f. 64], fiind trimis dim
preună cu Arhiereul ca să petreacă pre Părintele stareţulla 
groapă şi ca să iai în scris cele ce să vor afla la mănăstire, 
mişcătoare sau nemişcătoare, ca să fie în pază până când 
s-ar fi pus povăţuitoriu în locul Părintelui stareţului. 

[f. 64v] Luni după vicernie au întrat în cllilia Părintelui, 
Arhiereul cu Logofătul cel domnesc şi oarecarii din dullOv
nici şi au început a căuta izvoadele până ce au venit vremea 
ca să toace la priveghere, fiindcă a doao zi, marţi, 21 zile 
era praznicul Intrării în Biserică. Şi au mers şi Arhiereul 
dinpreună cu boieriul şi au [f. 65] şezut toată privigherea. 
Iară a doao zi au slujit Ar[h]iereul. Iară după Evanghelie 
au cetit părintele Isaac acest cuvânt: 

• Textul românesc al inscripţiei bilingve de pe piatra mormântului 
stareţului Paisie este: ,,Aicea se odihneşte fericitul părintele nostru 
stareţul ieroschimonah şi arhimandrit Paisie malorusianul, carele 
viind de la Muntele Athosului în Moldavia cu 60 de ucenici, şi aici 
mulţime de fraţi adunând, şi viaţa cea de obşte prin sine o au înnoi! 
şi aşa cătră Domnul s-au mutat, la anul1794, noemvrie 15, în zilele 
binecredinciosului Domn Mihail Şuţul Voevod şi a Preosfinţitului 
Iacov." 
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Cuvânt de întâmpinare la Preaosfinţitul Părinte 
Kyriu Kyr Veniamin Episcopul Huşului. 1 

Prea Sfinţite Stăpâne, Omule al lui D[u]mnezeu şi cre~ 
dincioasă slugă şi ispravnice al Tainelor lui D[u]mnezeu ŞI 
bărbatul doririlor Duhului, Noule Daniile, bucuratu-ne-au 
foarte venirea Prea Sfinţiei Tale şi pre norii cei preîntune
caţi ai mâhniciunii carii [f. 66] pre inima noast;ă să pusără 
cu totul i-au gonit şi-n laturi i-au dat. Boldunle cele prea 
ascuţite ale scârbei care necurmat împungeau şi adânc s~ 
înfigeau întru inima noastră şi tare o rănea, cu totul n 
tâmpii, şi iarăşi seninul bucuriei ne făcu, iar~şi ~oa:ele de 
veselie se ivi şi lacrămile cele 1 ce necontemt sa varsa le 
oprii şi nu numai, ci şi cu măhrama bucuriei de pre fete~e 
noastre le Ştersei, în atâta cât nici de am avut sau am pati
mit vreo pagubă, mâhniciune sau întristare, să nu simţi~. 
Bine că ne-au bucurat şi pre toată mâhniciunea ne-au gomt. 
Arătat iaste, că îmi mărturisesc [f. 67] mie şi singure feţele 
a tot soborul, că nu încă posomorâte, nu încă triste să arată, 
ci vesele luminează. 

Dar oare ce iaste pricina unei veniri a Prea Sfinţiei Tale 
atâta de grabnică şi de sârguinţă plină, cât nici de greuta
tea căii nici de vremea cea umezicioasă, nici de iarna 1 cea 
acum ;şteptată să nu te temi, ci pre toate greotăţile, pre 
toate nelesnirile, pre toate împiedecările, pre toată oste
neala defăimându-o, preste atâtea maidanuri să sai şi să ~i 
la mănăstirea Nemţului. Au doară ai mai uitat ceva dm 
danţurile acelea [f. 68] lungi şi horile acele~ la.rgi ş~ de du
hovnicească bucurie pricinuitoarele, nesăvarşite, ŞI acum, 
aducându-ţi aminte ai venit să o împlineşti? ?i î_?cepăt~
riul şi săvârşitorul dansurilor şi hore~or n? este m~ d~ faţa: 
Au doară priveliştile acelea duhovniceşti, ce le 1 mtindeai 
mai daunăzi ai venit să le mai înnoieşti? Ci puitorul de nevo
inţă s-au dus de la această vremelnic_ă la cetate.a cea s~ăt~
toare. Au doară cu niscareva porunci domneşti sau stapa
neşti sau politiceşti sau cu nisc~reva sfătui~, ~uho~iceşti, 
pentru care şi dumnealui boierml [ f. 69] Mam Sale Impre-
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ună s-au ostenit? Ci sfătuitoriul şi răspunzătoriul nu mai 
iaste întru cei vii. Au poate, înţelegând de aceasta şi de 
mâhniciunea cea pricinuită noao, din dragostea cea multă 
şi fierbinte ce ai cătră D[ u ]mnezeu şi cătră aproapele silit 
fiind, pre sine şi atâta osteneală o ai trecut 1 cu vederea şi 
cu atâta vrednicie, ca alt Iosif, te-ai suit să îngropi pre tatăl 
tău şi plângerea la Atad să-ţi faci [Fc 50, 10-11] şi mâhni
ciunea robilor Prea Sfinţiei Tale să o risipeşti. Că iată, nu 
după multe zile ale purcederii Prea Sfinţiei Tale către tur
ma cea cuvântătoare, şi el de călătoria cea [f. 70] firească a 
să găti au început, pre care acum iată o au şi săvârşit, după 
ce au isprăvit toate acelea ce au voit şi au dorit. "Cu poftă 
am poftit - au zis D[u]mnezeu-omul Iisus mergând spre 
moartea cea de bunăvoie - să mănânc cu voi aceste Paşti 
mai-nainte de patima Mea" [Le 22, 15]. Şi prea cuviosul 
Părintele 1 nostru, următoriu adevărat aceluia, nu de multă 
vreme au zis însuşi cătră cel ce ceteşte proastele aceste cu
vinte: ,,Am dorit a vedea nişte privelişti ca acestea d[u]
hovniceşti mai înainte de moartea mea şi iată D[u]mnezeu 
mi-au împlinit dorirea. Cunosc că singur D[u]mnezeu [f. 71] 
aduse pre Prea Sfinţia Sa, cunosc acum că aproape îmi va 
fi sfârşitul." O, ce semuire a lucrurilor, care dă oarecare 
dovadă de mai nainte cunoştinţă prealuminată. Cu toată 
acestea, mare iaste râvna către lucrurile cele bune, mare iaste 
milostivirea cea cătră aproapele, mare 1 îţi iaste şi osteneala, 
multă ţi să cade şi plata, nemăsurată răsplătirea, necovâr
şită cinstea, lauda de mintea noastră ajunsă, cuvântul nu 
iaste îndestulat către aceasta. M ulţămirea neputincioasă şi 
cea din cuvinte şi cea din lucruri, gurile noastre ale tuturor 
[f. 72] slabe spre mulţămirea facerilor de bine. Ce vom face? 
De ar fi fost cu noi cel puternic în faptă şi în cuvânt, ar fi 
răsplătit poate dupre vrednicie, dar de vreme ce s-au dus 
la Cel ce pre toate le covârşeaşte cu bogăţia şi cu bunătatea 
şi cu 1 milostivirea, sunte[m] bine încredinţaţi că va mijloci 
în locul nostru cătră D[ o ]mnul, ca să răsplătească Prea Sfin
ţiei Tale cu daruri vecinice şi nestricăcioasă, cu caftanuri 
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îngereşti va îmbrăca prea sf[i]nţitul trup al Prea Sfinţiei 
Tale, cu coroane neveştejite [f. 73] şi nestricăcioase va 
încorona prea sf[i]nţitul [cap] al Prea Sfinţiei Tale, cu slavă 
d[u]mnezeiască va împodobi prea sf[i]nţit [creştetul] Prea 
Sfinţiei Tale, cu îngerii te va înceti, cu Patriarhii te va rân
dui, cu Arhierei te va însoţi, întru Împărăţia Sa te va odih
ni, de privirea feţii 1 Sale te va îndulci întru Hristos Iisus 
D[o]mnul nostru, Căruia slava în veci. Amin. 

[f. 73v] Iar când au venit părinţii cu icoana la masă, au 
venit şi Arhiereul şi au blagoslovit masa şi apoi au şezut de 
o parte [f. 74] pre scaun dinpreună cu boiariul cel domnesc 
şi au ascultat cum să cetea Cuvânt pentru Intrarea în Bise
rică. Şi viind vremea strângerii firimiturilor, au blagoslovit 
Arhiereul adunarea firimiturilor şi săvârşind mulţămita mesii, 
aşa au ieşit în cerdac 1 şi au şezut Arhiereul în jilţ până 
când au ieşti toţi părinţii din trapeză şi, sculându-să bucă
tarii, au luat fieştecare osăbită blago[slovenie] şi aşa s-au 
dus cântând în biserică. Iară după vecernie au făcut paraclis 
cu sobor mare. Şi vineri au mers Prea Sfinţia Sa la Secu! 
[f. 75] şi la Sihăstria şi sâmbătă s-au întors la Neamţul. Iară 
duminică au dat Prea Sfinţia Sa anafură în vremea pricesnii. 

Şi sfătuindu-se duhovnicii cu Arhiereul, au ales pre pă
rintele Sofronie spre a-i încredinţa păstoria în locul Părin
telui. Şi făcând scrisori, le-au trimis la Iaşi 1 şi viind de la 
Iaşi alte scrisori, de la domnie şi de la Mitropolitul, aşa în 
anii de la Hristos 1794 în luna lui dechemvrie în 13 zile, 
marţi dimineaţa după utrinie a călugărit pre părintele So
fronie în schimă însuşi Arhiereul. Iară după Liturghie, în 
vremea priceasnii, adunaţi fiind părinţii toţi [f. 76-98] au 
cetit părintele Pafnutie trimiterea Părintelui Stareţului cea 
către Prea Sfinţia Sa Mitropolitul Kyriu Kyr Gavriil, care 
iaste aceasta •: 

·Urmează scrisoarea care însoţeşte textul Aşezământului paisian 
de la Secu (1778); a se vedea textul mai jos, p. 457-466. 
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Cuvânt deasupra mormântului preacuviosului 
părintelui nostru Paisie, arhimandritul şi stareţul 

Sfintelor Monastiri Neamţul şi Secur· 

Lăudându-se dreptul, se vor veseli noroadele 
(Pilde 29, 2) 

Ce este această adunare a sfinţiilor voastre, părinţilor 
~finţi şi fraţi, neobişnuită? Ce este această grijire şi învălu
Ire de ospăţ a sfinţiilor voastre nepotrivită? Praznic nu este 
sărbătorile trecură, .duminica încă n-a sosit, întru care: 
după obicei, vă adunaţi. Şi încă adunare se pare că este de 
praznic, iar feţele nu de praznic, nu cu veselie oarecare 
nici înflorite, după cum zice înţeleptul: "Că se înfloreşt~ 
faţa, inima veselindu-se" [Pr 15, 13] - ci posomorâte triste 
şi schimbate. Şi precum când se găteşte să fie ploai:, norii 
s~nt gr~ă;Jiţi, întunecaţi şi ~u chip negru îmbrăcaţi, numai 
Ş1 numai cat nu slobod ploaie, aşa feţele sfinţiilor voastre 
sunt triste, mâhnite, scârbite şi cu chip de jale îmbrăcate 
atâta cât nu pică din ochi lacrimi. ' 

Şi de ar fi fost pentru vreun praznic: au dumnezeiesc 
întru care se povestesc măririle lui Dumnezeu iconomiile' 
milostivirea, bunătatea şi facerile de bine, câte au făcuf 
neamului nostru, au vreun sfânt mare precum cel de ieri 
şi de alaltăieri, trebuia vesele şi luminate feţele sfinţiilor 
voastre să fie, căci ziua cea de praznic uitare de rele face. Şi 
u_nde este uitare de rele, acolo şi cea după lege prăznuirea, 
ŞI unde este cea după lege prăznuirea, acolo şi bucuria. 

**După SFÂNTUL PAISIE DE LA NEAMŢ, Cuvinte şi scrisori duhovni
ceşti, Ed. "Tipografia Centrală", Chişinău, voi. II, 1999, p. 259-269. 
Acest valoros text a fost identificat de cercetătoarea Valentlna Pelin 
în două manuscrise _(BAR 2119, f. 91-no de la Căldăruşani şi 2139, 

f. 37-52v de la Cermca) care-I atribui tot lui Isaac Dascălul, renumit 
că~rar nemţean. El constituie nu doar cuvântul de laudă ocazional 
rostit pe 15 noiembrie 1795 cu ocazia parastasului de un an de zile de 
la a~ormirea în Domnul a stareţului Paisie, ci şi "cea dintâi variantă 
a Vteţii Cuviosului Paisie din cele cunoscute până acum" (p. 13). 
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Iar la sfinţiile voastre împotrivă lucrurile se săvârşesc. 
Adunarea, slujirea şi ospătarea de praznic se pare că este, 
iar feţele cu totul împotrivnice lucrurilor. Şi caut pricina 
unei neîntocmiri ca aceasta. Şi nu o socotesc a fi alta, fără 
numai că astăzi este ziua aceea care ne-a pricinuit nouă 
acea scârbă de care până acum şi încă până când vom fi, 
poate, eu şi cei asemenea mie păcătoşi, şi în veac, nu ne 
vom mai izbăvi. 

Aceasta este aceea, care de toată mângâierea cea duhov
nicească ne-a lipsit. Aceasta este aceea, care cu nemângâiat 
şi îndelungat post ne-a îmbrăcat. Aceasta este care ne-a 
despărţit pe noi de Preacuviosul părintele nostru şi dască
lul, nouă pricinuindu-ne întuneric şi mâhniciune, iar lui 
veselie, odihnă şi desfătarea cea neîncetată. 

El, mai înainte când cu noi petrecea, se mâhnea, plângea 
lui Dumnezeu ziua şi noaptea, pentru mântuirea noastră 
se ruga, pentru hrana noastră se grijea, pentru împăcarea 
şi mântuirea noastră se trudea şi se ostenea. Iar noi întru 
desfătare şi odihnă sufletească şi trupească, şi întru mângâ
iere duhovnicească petreceam, şi, poate, şi cam cu nebăgare 
de seamă unii ne aflam. Acum el se odihneşte, împreună cu 
sfinţii se odihneşte, de vederea lui Dumnezeu se îndulceşte. 

Noi ne mâhnim, ne necăjim, ne trudim, fără de nici o 
mângâiere şi veselie suntem, cât mai s-a împlinit şi peste 
noi cuvântul cel din Evanghelie, zicând: "Ţi-ai luat cele 
bune în viaţa ta, iar acesta (adică părintele vostru), cele 
rele, pentru aceea el acum se veseleşte" [Le 16, 25], iar voi 
vă mâhniţi aici. 

Decid, fiindcă ziua aceasta de odihnă, de veselie şi de 
desfătare pricinuitoare îi este lui, şi nouă, de suntem ade
văraţii fiii lui, nu ni se cade cu mâhniciune să-i săvârşim 
pomenirea, ci cu bucurie. Şi sirimânia iarăşi nu ne dă voie. 
Pentru aceea, eu, astăzi, în prostul meu cuvântul acesta, 
zugrăvit umbros şi întunecat, nu după cum se cade, nici 
după vrednicia celui ce se laudă - că aceasta nu numai mie, 
prostului, ci şi celor puternici, desăvârşit şi întru toate şti
inţele învăţaţi, şi de cuvânt îndestulaţi, nu le va fi cu pu-
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tinţă -, ci după puterea învăţăturii şi a cuvântului, viaţa 
Preacuviosului voi să o laud, fapta bună a lui, ca şi datoria 
mea cea către dânsul să o plătesc şi mâhniciunea din ini
mile sfinţiilor voastre să o şterg. Numai rog pe dragostea 
voastră, mâinile, adică către cele puse înainte pe masă să 
le întindeţi, iar auzurile către cele ce se vor zice, care de se 
vor şi prelungi acestea, aşa cerând trebuinta şi pricina, 
decât acelea, sfinţiile voastre să nu obosiţi, ci să îngăduiţi, 
precum şi cel ce se laudă mult a îngăduit pentru noi, ca să 
vă duceţi întru amândouă desăvârşit ospătaţi. 

Dumnezeu nici ţară, nici lature, nici eparhie, nici loc, nici 
neam n-a lăsat, nici lasă gol de purtarea Sa de grijă, ci pe 
fiecare din cele mai sus arătate în vreme bine potrivită şi 
de trebuinţă şi de ajutor i-a luminat şi către a lor mântuire 
i-a deşteptat, trimiţându-le luminători şi mari sfinţi, şi către 
fapta bună povăţuitori, precum pe Egipt prin Sfântul Anto
nie şi alţi sfinţi, pe Palestina prin Sfântul Eftimie, Sava, 
Teodosie, pe Ţarigrad prin Sfântul Teodor Studitul, pe Rusia 
prin Sfântul Antonie şi Teodosie. 

Şi pe Moldova, iar mai vârtos pe tot neamul românesc, 
prin Preacuviosul părintele nostru Paisie, arhimandritul şi 
stareţul Sfintelor Mănăstiri Neamţul şi Secui, care ca un alt 
Moise, ca din alt Munte al Sinaii, din Athos, întru care nu 
puţină vreme a petrecut, din dumnezeieştile scripturi ale 
Sfinţilor Părinţi lespezile vieţii călugăreşti (care acum, din 
pricina şi a nebăgării de seamă; şi-a lenevirii oamenilor, 
poate, dar şi dintru a stăpânirii agarenilor, cu totul se pier
duse) le-a luat şi de al doilea, din temelie, a ridicat-o. 
Că plecându-se cu dinadinsul din tânără vârstă întru 

sfintele scripturi ale Sfinţilor Părinţi şi dascăli ai vieţii mo
nahiceşti, şi mai întâi pe sine Cuvântului Dumnezeu, Care 
hrăneşte şi creşte sufletul şi îl înviază, după cum Însuşi 
zice: "Că nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu tot graiul ce 
iese din gura lui Dumnezeu" [Mt 4, 4], din destul sătu
rându-se şi din apele Duhului adăpându-se, ca un pom 
răsădit lângă izvoarele apelor [Ps 1, 3], cu îndestulare a 
rodit faptele bune, dintru care şi el mai întâi, ca un lucrător 

399 



1 1 

:1; i 
,; :.· 

!:' 

1' ,, 

i[ 
,, 

1 

! 

!i' ' 

' ' 

de pământ, împărtăşindu"se după Apostolul [1 Co 9, 9], şi 
pe cei ce au alergat la dânsul prea bine şi prea frumos i-a 
hrănit, şi către lucrarea lor de mână i-a adus. 

Şi lepădându-se evangheliceşte de toate ale lumii: de 
patrie, de neam, de cinste, de slava lumii acesteia şi de toată 
altă îndulcire a ei, şi întru sărăcie, şi întru toate nevoinţele 
faptei bune petrecând, şi lui Hristos cu osârdie urmându-1, 
şi pe toate gunoaie socotindu-le, ca pe Dânsul numai să-1 
dobândească şi neîmpătimirea cea către dânsele desăvârşit 
în suflet câştigând - pe toate Dumnezeu mai pe urmă, ca 
unui bun şi iscusit iconom, în mână i le-a dat, cât şi întru 
dânsul s-a împlinit cuvântul Evangheliei. Că tinzând Dom
nul nostru Iisus Hristos cuvânt pentru o lepădare de lume 
ca aceasta; către oarecare ce L-a întrebat: "Ce va face să 
dobândească viaţă de veci?" - Petru a zis către Dânsul: 
"Iată noi am lăsat toate şi am urmat Ţie. Ce va fi nouă?" 
Domnul a răspuns, zicând: "Că tot carele şi-a lăsat casa, pe 
tatăl sau pe mumă-sa, sau fraţi, sau surori, sau muiere, sau 
copii sau ţarine pentru Mine, va lua însutite şi Împărăţia 
Cerului o va moşteni" [Mt 19, 27-29]. Deci acest cuvânt 
zic că cu adevărat şi întru Preacuviosul s-a împlinit. 

Ci, daţi-mi voie, părinţilor sfinţi şi fraţi, mai înainte de a 
arăta şi a dovedi cum acest cuvânt evanghelicesc întru 
dânsul s-a împlinit, să mă zăbovesc ceva puţin întru scrierea 
în scurt a Vieţii Preacuviosului, arătând de unde şi cum, 
şi de unde şi cu ce chip atât de mare întru fapta bună s-a 
făcut, că şi descoperirea cuvântului mai luminată va fi. 

A Preacuviosului patrie [este], adică, prea vestita cetate 
Poltavai, iar părinţii binecredincioşi, cu fapte bune împo
dobiţi şi de Hristos iubitori atât, cât din roadele lor poate 
cineva să cunoască ce fel au fost: "Că pomul bun - a zis 
Iisus-, poate face poame bune" [Mt 7, 17]. Din pruncie 
ales fiind de Cel ce ştie inimile şi rărunchii fiecăruia şi pe 
cele ce vor să fie mai înainte de facerea lor [Ir 11, 20; 17, 10], 
a arătat semnele vieţii ce vrea să aibă şi ale faptei bune, că 
în vârstă copilărească fiind, avea mintea pe care mulţi din 
bătrâni nu o au. Că mai întâi socotind că toate ale lumii 
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acesteia: bogăţia, cinstea, vrednicia la care se sârguia 
maică-sa să-I suie, sunt deşarte ca nişte fum pieritoare, se 
sfătuieşte în cugetul său ca pe toate acestea să le lase lumii 
şi celor ce o iubesc pe dânsa, ca să se bucure de dânsele. Şi 
toate ca de o haină să se dezbrace şi lui Hristos numai cu 
tot sufletul, ca Celui ce numai El singur, împreună cu Cel 
fără de patimă şi fără de ani, şi mai înainte de toţi vecii şi 
împreună cu Duhul cel Sfânt, Care din Tatăl purcede şi e~te 
Ziditorul şi Făcătorul tuturor, să-1 slujească toată viaţa sa. 

Dar această mare neguţătorie a o neguţători el între 
rudenii sau aproape undeva nu este cu putinţă, că nici un 
neguţător ce voieşte să-şi crească neguţătoria sa şi să se 
îmbogăţească precum voieşte, nu poate până nu înoată 
late şi lungi noianuri, şi până nu se duce departe în ţări 
străine. Acestea, zic, socotindu-le bine, îşi ia ziua bună de la 
patrie, de la neamuri, de la rudenii şi de la toate ale lumii, 
şi le zice şi lor: "Fiţi sănătoase". Fuge departe, se înstre
inează pentru Cel ce S-a înstreinat întru ale Sale pentru 
noi, schimbă ţări, căutând dascăli şi iscusitor al unei negu
ţătorii ca a acesteia. 

Ajunge la Sfântul Munte al Athosului, la locul cel de luptă 
şi de nevoinţă al vieţii monahiceşti. Caută iscusitor al unei 
lupte ca a acesteia şi, de vreme ce nu găseşte, se aşază pe 
sine la loc singuratic. Şi întâi împlineşte cu lucrul cuvântul 
Evangheliei, ce zice: "Cercaţi Scripturile, că întru dânsele 
vi se pare că aveţi viaţă veşnică" [In 5, 39]. Că aflându-se 
în noianul dumnezeieştilor scripturi ale Sfinţilor Părinţi, ca 
un chivestis iscusit scoate de acolo mărgăritarul cel de mult 
preţ, adică viaţa aceasta monahicească, care, precum am zis, 
se astupase şi se uitase. 

Apoi ştiind că nu cititorii Legii, ci împlinitorii Legii plac 
lui Dumnezeu, se dă pe sine nevoinţelor şi luptelor celor 
peste măsură: la post, la priveghere, la mulţime de mătănii 
şi la altă nevoinţă pustnicească şi rea pătimire. Apoi pu
nând înfricoşat şi aspru, ca la nişte uşi, simţirilor strejiriu 
pe ştiinţă, îi porunceşte să ia aminte cine, adică, intră şi 
cine iese, şi pe cei buni îi bagă înăuntru, iar celor răi, şi 
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tâlhari, şi jefuitori cu îngrozire le porunceşte să nu intre. 
Aşa bine, ca alt Moise, păscând ca pe nişte oi gândurile sale 
şi lui Hristos supunându-le, după cum zice Pavel, "toată 
noima robind-o lui Hristos" [2 Co 10, 5], vede şi el ca 
într-un rug, întru asprimea vieţii, pe Dumnezeu şi aude de 
la Dânsul, deoca[m]dată, adică în Egipt, neporuncindu-i 
să se întoarcă, ca pe norod din robia lui Faraon să-I izbă
vească, dar acolo păstor[ia] oilor Sale celor cuvântătoare 
i-o dă în mână, şi nu numai, ci şi îi porunceşte să le adune. 

Deci ştiind că cuvântul mai jos este decât lucrul, dar şi 
lucrul fără de cuvânt, măcar deşi mai adevărat şi mai pu
ternic, însă nu este desăvârşit - "Cel ce face şi învaţă, a zis 
Domnul, acela mare se va chema" [Mt 5, 19], şi cum că 
"Proestosul de nu va covârşi cu faptele bune şi cu nevoinţa 
pe supuşi, precum pe stele soarele şi pe întuneric lumina, 
a-i aduce pe dânşii să se atingă de marginea cea mai de jos 
a faptei bune a lui, nu va putea" -, ce face cel nemăsurat 
întru osteneli şi necovârşit întru osârdie? 
Adaugă osteneli lângă osteneli şi sârguinţă lângă sârgu

inţă, pe toţi cu osteneala covârşindu-i precum un bărbat 
desăvârşit pe un copil mic şi neputincios, mai vârtos decât 
toţi priveghind, mai mult decât toţi rucodelie lucrând, mai 
mult decât toţi postindu-se. Că ostenindu-se mai mult 
decât toţi, decât toţi mai pe urmă şi cu mai puţină hrană se 
împărtăşea, mai întâi la slujbă se afla, mai întâi la poslu
şanii mergea. Şi acestea, adică, cu lucrul, dar oare a grăi 
cuvânt de folos fraţilor oare se lenevea? 

Ba nu. Ci cărţile Sfinţilor Părinţi de pe rusie, româneşti 
neaflându-se, înaintea lor citindu-le, unde nu erau noimele 
lesne înţelese şi descoperite, de la sine le descoperea. Şi 
acestea la arătare, iar întru ascuns şi în taină rugăciunile 
cele de toată noaptea, suspinurile către Dumnezeu cele din
tru adâncul inimii, cele pentru sine, cele pentru turma sa, 
înariparea minţii către cele cereşti în dragostea cea fier
binte către Dumnezeu şi unirea, nefiind nimeni să le vadă, 
cine le va putea povesti? Cineva putea arătate să le facă? 
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Nu multă vreme într-acest fel împreună cu fraţii în Sfân
tul Munte petrecând şi bine întru fapta bună iscusindu-i, 
poate ca la 18 ani, ia de la Dumnezeu poruncă, ca, lăsând 
ca Moisi acela Muntele, să se întoarcă în Egipt, ca şi pe 
cele risipite printr-însu! oile Sale să le adune şi pe toate 
către pământul făgăduinţei, după ce le va trece prin marea 
cea sărată a patimilor şi prin asprimea vieţii celei pustni
ceşti, să le ducă. Şi în Valahia, căci ca şi gadarenii oare
când pe Iisus nu-l primesc, nu merge, ci în Moldova, 
într-una din mănăstirile sale primindu-1, se sălăşluieşte. 

Şi vede Moldova lucru minunat, care de când este ea n-a 
văzut. Vede cele ce a văzut Ierusalimul în vremea Sfinţilor 
Apostoli şi mai pe urmă în vremea Sfântului Sava şi a lui 
Teodosie. Vede cele ce a văzut Ţarigradul în vremea Sfân
tului Teodor Studitul, vede cele ce şi Rusia Mică [a văzut] 
în vremile Sfântului Antonie şi Teodosie ai Pecerscăi. Vede 
viaţa de obşte, vede adunare de bărbaţi de multe feluri de 
neamuri adunaţi, cu dragoste legaţi mai mult decât cei de 
un sânge fraţi. Pentru că la sfinţii cei ce au avut vieţi de 
obşte, şi împăraţii erau sprijinitori şi miluitori, ţările bogate 
şi statornice, şi cu toate acestea, tot se lipseau de cele de 
nevoia vieţii obştile lor, că uneori nici hrană de o zi nu le 
rămânea. 

Iar Preacuviosul părintele nostru - şi mile împărăteşti 
nefiind, şi ţara lipsită şi săracă, şi de oşti mai în toată vre
mea călcată şi vremile răcoroase - a ţinut obştea şi cu toată 
îndestularea a hrănit-o, şi nu numai, ci şi pe cei ce la dânsul 
au năzuit în vreme de nevoie, deşerţi şi nefolosiţi nu s-au 
dus. Că adevărat potrivit este a zice: "Sfinţilor care sunt pe 
pământul Lui, minunate a făcut Domnul toate voile Sale 
întru dânşii" [Ps 15, 3]. 

De aici, după ce porcii cei sălbatici şi vulpile cele mici, 
care strică lui Dumnezeu, lupii cei în piei de oi îmbrăcaţi, 
întunericul cel împâclat şi apusenesc, cei tari întru vicleşug 
şi la război slabi şi fricoşi, au năvălit şi au cuprins acele 
părţi de loc, nefiind Preacuviosului îndemână a petece sub 

403 



'i i 
' 

stăpânirea lor, se mută iarăşi ca Isaac departe, ca să nu fie 
supărat de filisteni, şi în Secui se aşază. 

S-ar fi îndestulat cel cu adevărat sărac cu duhul, cel ce 
pe toate gunoaie le socotea, cel ce cu hrana şi cu îmbrăcă
mintea cea de nevoie se îndestula, s-ar fi îndestulat şi cu 
acest locaş până la sfârşit, de nu [era] mulţimea oilor şi 
înghesuiala, şi strâmtorarea locului, încă şi stăpânitorii cei 
dintr-acea vreme, pentru evlavia ce aveau către dânsul, nu 
s-ar mai fi silit a mai căuta şi pe acesta, întru care cum pe
trecea. Ci de vreme ce Dumnezeu, care proslăveşte pe cei 
ce îl proslăvesc pe Dânsul, de sus poruncind şi stăpânitorii 
binevoind, şi nevrând îl primeşte şi într-însu! se sălăşluieşte. 

Putem a mai zice câte după ce s-au mutat întru acest 
sfânt locaş ]line şi după voia lui Dumnezeu le-a lucrat. Cum 
oarecând în tinereţile sale, pentru închinarea la această 
mănăstire venind şi Sfânta icoană în braţe apucând-o, 
multă oarecare dumnezeiască bucurie negrăită în inima 
sfinţiei sale a simţit, pentru care, făcând mulţumită către 
măria sa, răposatul Dimitrie Moruzi voievod, pentru darea 
mănăstirii, îi arată şi aceasta. 

Câtă sârguinţă avea pentru a nu călca fraţii nici cea mai 
mică din poruncile Domnului, mai vârtos cei ce umblau pe 
la mănăstirile cele din afară? Că cei dinăuntru d-a pururea 
cu sfinţia sa fiind şi duhovnicii asupră-le stându-le, şi ei 
singuri nevoindu-se, mai cu lesnire putea a se păzi, iar aceia, 
şi treburile silindu-i, şi oamenii spre a călca zădărându-i şi 
dracii asupră-le năvălind, cu lesnire era a se călca. 

Dar Preacuviosul de-a pururea cu lacrimi pe unii îi ruga, 
pe alţii îi dojenea, pe alţii îi sfătuia, pe alţii îi şi certa şi le 
poruncea, ca mai bine să se strice şi să rămână treburile şi 
lucrurile mănăstirii şi să se păgubească cu orice pagubă, 
numai poruncile Domnului să nu le calce, aşa era de râvnitor 
spre păzirea poruncilor Domnului. 

Putem a zice încă şi câtă purtare de grijă avea pentru 
păzirea pravoslavnicelor dogme ale Bisericii Răsăritului 
neclintite. Câtă râvnă şi osteneală întru tălmăcirea dumne
zeieştilor scripturi ale Sfinţilor Părinţi şi întru grija părin-
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ţilor, [în]cât toată noaptea şedea la scris şi la cititul scrip
turilor, iar ziua toată întru iconomiile casei şi întru rânduire 
şi a fieştecăruia împăcare. 

Câte strâmtorări şi supărări a suferit în vremea războiu
lui [a]cestui de pe urmă despre stăpânitorii cei de altă cre
dinţă, pentru hrana părinţilor, pentru a bisericilor. Cum se 
silea a odihni pe toţi, după starea şi nevoia fiecăruia, nu 
numai pe părinţii mănăstirii, ci şi pe cei streini şi lipsiţi. 
Cum în fiecare an mergea la Secu şi cum îi învăţa pe părin
ţii, aceşti de aici, cei de acolo, să fie plecaţi şi supuşi unii 
altora, şi ascultători, blânzi şi îndelung răbdători, neînalţi 
cugetători. Cum să se iubească unii pe alţii cu duhovni
cească şi frăţească dragoste. Cum să se silească la citirea 
sfintelor cărţi, de unde hrănindu-se sufletul şi îngrijindu-se, 
rodeşte faptele bune. Acestea şi altele multe şi mari isprăvi 
ale cuviosului, câte deosebi şi la iveală le lucra, putem, zic, 
a le zice, dar pentru ca să nu se lungească cuvântul şisfinţi
ilor voastre greutate şi îngreţoşare să vă pricinuiesc, le trec. 
Aşa de bine şi cu plăcere de Dumnezeu viaţa petrecân

du-şi şi pe cuvântătoarea turmă cea încredinţată lui de la 
Dumnezeu bine ocârmuind-o, şi spre verdeaţa Dumneze
ieştilor Scripturi bine păscând-o, şi multe pilde de fapte 
bune lăsând, şi cu destulă bogăţie pământească şi cerească 
îmbogăţind-o, după ce a împlinit şaptezeci şi doi de ani de 
la naşterea sa, lăsând pace turmei şi tuturor, se mută de la 
lăcaşurile cele vremelnice la Mitropolia cea veşnică, la Ie
rusalimul cel de sus, cel tare, muma lui Pavel şi a celor 
asemenea cu dânsul. Să dănţuiască cu îngerii ca un pă
mântesc înger şi om ceresc, cu proorocii ca un prooroc să 
se veselească, cu apostolii ca un apostol şi propovăduitor 
al adevărului, cu mucenicii ca un mucenic şi care totdea
una ranele lui Hristos pe trup le purta, cu preacuvioşii ca 
un[ul] de un nărav şi de un obicei cu dânşii veşnic să se 
odihnească. 

Acum vin să arăt, cum cuvântul cel evanghelicesc s-a 
împlinit întru Preacuviosul. Şi oare ţineţi minte, ori din 
lungimea cuvântului s-a uitat? Însă ori de ţineţi minte, ori 
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de l-aţi uitat, tot este bine să-1 pomenim aici: ,,A zis Domnul 
lui Petru: Că tot cel ce şi-a lăsat casă şi pe tatăl său sau pe 
mumă-sa, sau fraţi, sau surori, sau muiere, sau copii sau 
ţarini pentru Mine, însutit va lua şi Împărăţia Cerului va 
moşteni" [Mt 19, 29]. 

Acesta este cuvântul şi făgăduinţa Domnului. Să vedem 
cum s-a împlinit la Preacuviosul. A lăsat cinstea lumii aces
teia ca Apostolii, şi au nu i-a dat Domnul cinste însutită? 
Că nu numai cei împreună cu dânsul petrecători, nu numai 
cei blânzi, ci şi cei mari, nu numai boierii, ci şi domnii, şi 
arhierei, nu numai ţara aceasta, ci şi Valahia toată, şi Ru
sia, şi Grecia şi cele de primprejur, însutit îl cinsteau şi de 
dânsul se cucemiceau. 

A lăsat, p. să zic aşa, măcar departe de sfântul şi curatul 
sufletul lui un lucru ca acesta, a lăsat femeia, care, dacă ar 
fi rămas în lume, după lege o ar fi luat, cu care ar fi născut, 
poate, cinci sau [cel] mult zece copii, că mai mult nu este 
cu putinţă. Şi cărui tată i-a dat Dumnezeu atâta mulţime 
de feciori, cât Preacuviosului (şi nu zic pe cei din afară, care 
şi se ziceau, şi cu toată inima se socoteau că-i sunt fii ade
văraţi) şi mai mult decât către cei ce trupeşte i-a[r fi] născut 
către dânsul dragoste arătau. Şi să nu-mi zică cineva că nu 
s-au născut din trupul lui, pentru [că] aceia numai cu nu
mele, iar nu şi cu lucrul îi erau fii. Că pe cât mai mare este 
sufletul decât trupul, pe atâta este mai mare şi duhovni
ceasca această fiime decât cea trupească. Cel ce se naşte din 
trup, trup este, iar cel ce se naşte din dull, dullovnicesc este. 
Ce a mai lăsat? Oi şi cai, şi boi, şi moşii. Şi iată că vedem, 
că acestea însutit Dumnezeu i le-a dat. 

Şi acestea [sunt] cele din afară, iar cele dinăuntru, de 
suflet - înţelepciunea cea înaltă, cunoştinţa cea luminată, 
blândeţea cea nemăsurată, înţelegerea cea dreaptă a Dum
nezeieştilor Scripturi şi a bogosloviei [teologiei], şi nepăti
mirea lui şi întreaga înţelepciunea, cât şi căutătura lui cea 
lină şi domoală, şi cuvântul ce blând şi nepomit, şi cu du
hovnicească [dragoste] spre îndulcit, care îi mărturisea lui, 
că pe toată împărăţia Cerurilor, după cuvântul Domnului, 
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o avea înăuntrul său [Le 17, 21] - au nu sunt nu numai 
însutite, ci înmiite? 

Deci, după ce bine şi adevărat s-a dezlegat evanghelices
cul cuvânt şi cu lucrul l-aţi văzut că s-a împlinit, mai este 
vreo cât de puţină îndoială în sufletul cuiva că Împărăţia 
Cerurilor acum nu o moşteneşte, dacă Împărăţia Cerurilor, 
după cum am zis mai sus, înăuntru o avea încă până ce cu 
noi petrecea? Acum după ce s-a dus acolo şi de dânsa se 
îndulceşte, mai este vreun prepus? 

Domnul care a zis cuvântul acesta, a zis şi pe aceea: "Ce
rul şi pământul va trece, iar cuvintele Mele nu vor trece" 
[Mt 24, 35]. Deci, de vreme ce cuvântul cel evanghelicesc 
s-a descoperit, şi sfinţiile voastre v-aţi încredinţat, şi drep
tul s-a lăudat, şi sfinţiile voastre dullovniceşte v-aţi veselit, 
şi pomenirea lui creştineşte o am săvârşit, veniţi şi noi mă
car de acum (că până acum a noastră, [a] ticăloşilor, nu a 
fost ca Preacuviosului lepădarea de lumea, pentru aceea, 
nici aşa spor în inimile noastre n-am dobândit), veniţi mă
car de acum să-i urmăm lepădarea, să-i urmăm viaţa, să-i 
urmăm fapta bună, râvna cea după Dumnezeu, blândeţea, 
dragostea, smerenia, noi, cei ce împreună cu dânsul am 
petrecut şi l-am văzut, şi am vorbit, ca şi pe cei ce nu 1-au 
văzut să-i folosim. Pilde să ne facem lor de fapte bune, 
precum Preacuviosul nouă, pilde de dragoste, de blândeţe, 
de răbdare, de smerenie, care este făcătoare de înălţare 
(acela ce se smereşte pe sine, înălţa-se-va, şi celelalte fapte 
bune), ca, după plăcerea părintelui nostru vieţuind şi pe 
Dumnezeu cu faptele noastre mulţumindu-L, să ne învred
nicim şi noi, împreună cu părintele nostru, a ne desfăta de 
bunătăţile acelea ce ochiul nu le-a văzut şi urechea nu le-a 
auzit şi la inimă de om nu s-au suit [1 Co 2, 9]. De care el 
acum se îndulceşte întru Împărăţia Cerurilor, cu darul şi 
cu iubirea de oameni a Domnului nostru Iisus Hristos, 
căruia 1 se cade slavă, închinăciune şi mare cuviinţă, acum 
şi de-a pururea şi în vecii vecilor. Amin. 
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Tânguire la mormântul stareţului 
Paisie, din partea tuturor 

fiilor lui duhovniceşti alcătuită 
de ieroschimonahul Ioan Diakovski 
tradusă în româneşte de către ieromonahul 

C[hiriac] duhovnic în anul1836* 

1 

A feţei tale icoană, Paisie minunate, 
Tot zugravul cu ştiinţa întocmai să o facă poate; 

Iară adâncul minţii tale, nici retorii prin cuvinte 
Nu vor putea să-I arate: izvor fiind celor sfinte; 

Numai a soarelui raze i-ar izvodi tălmăcirea, 
Căci întru asemănare i-ai dobândit strălucirea. 

2 

Duhul tău cel plin de râvnă, ca focul arzând în sine, 
S-a revărsat în soborul, adunat la Neamţ prin tine. 

A dreptelor rânduieli, a monahilor unire 
Şi a bunelor moravuri, tu ai adus înnoire. 

Cu nouă învăţături bune, după număr împărţite, 
Ca Domnul să se slăvească în multe limbi, Fericite. 

* Text editat anonim ca anexa N la traducerea românească a mo
nografiei protoiereului SERGHIE CETVERIKOV, Paisie stareţul mânăs
tirii Neamţul, Viaţa, învăţătura şi influenţa lui asupra Bisericii 
Ortodoxe, !rad. de Î.P.S. Dr. Nicodim, Patriarhul României, ed. II, 
Neamţ, 1940/1943, p. 411-413. Originalul slavon al poemului iero
schimonahului Ioan Diakovski (fost predicator la catedrala Sfânta 
Sofia din Kiev, deveuit călugări la Neamţ, autor al slujbei slavone a 
Cuviosului Paisie şi decedat la patru luni după adormirea In Domnul 
a stareţului Paisie) a fost publicat In finalul "Vieţii" slavone a stare
ţului Paisie a ieroschimonahului Platon tipărite la Neamţ In 1836. 
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Bisericii înzestrare, dândn-i bună-cuviinţă. 
Ai adus pe toţi la râvnă, a-i sluji cu umilinţă, 

Şi prin buna-rânduială, în citire şi cântare, 
Că din somn ai trezit lumea, aducând-o la mirare. 

3 

Cu o minte ascuţită, Bisericii proslăvire, 
Şi care cu multă râvnă, pricinuiai mulţumire, 

Toate cele de nevoie le lucrai prin sfătuire, 
Şi dai la toţi dezlegare, cu înţeleaptă chibzuire 

A ta purtare de grijă, întru dreapta cumpănire, 
Cu lucrarea sfintei Pronii aveai asemănare. 

Cele ţie încredinţate le-ai păzit cu scumpătate, 
Dar n-ai luat de la nimeni nimica fără dreptate. 

Celor făr' de socoteală, inimile prevedeai 
Şi de însuşi a lor cuget a se ruşina-i făceai 

Aşa bună chibzuire şi răbdare întru toate, 
Paisie minunate, ţi-au dat nume cu dreptate. 

4 

Sarcini multe, mari şi grele tu purtai cu uşurinţă, 
Care nici să le ridice alţii nu aveau putinţă. 

Către a ta faţă lină au năzuit şi monarhii 
Şi-ar fi pricinuit cinste, lăsându-şi a lor eparhii. 

Căci a toate-n scurt cuvinte şi smerita-cugetare, 
De la toţi trăgea în grabă evlavia cea mai mare. 

Fiind cu bunăcredinţă şi întru tot adevărate, 
Martori erau la astea ale tale lacrămi vărsate. 

5 

În nevoi şi scârbe grele, ca un stâlp plin de tărie, 
Cu mărimea cea de suflet, smereai mândra semeţie, 

Şi împingeai cu-nţelepciune, linguşirea ruşinată, 
Pururea fugind de-a lumii mărire cea deşartă. 

Potrivnicilor mustrare, le făceai cu iscusinţă 
Fără a slobozi din gură, cuvinte de prisosinţă. 
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6 

La străini ai dat repaos, odihnă la cei osteniţi, 
Tămăduire la bolnavi, şi minte celor lipsiţi. 

Milo~t~nii de la tine, curgeau cu îmbelşugare, 
Caci Dumnezeu da prin tine, tuturor îndestulare. 

7 

Tot felul de faptă bună, râvna spre cărţile sfinte, 
Lăcuia cu prisosinţă, întru tine, o Părinte! 

Că tu şi ziua şi noaptea, fără somn le petreceai 
Până ce din întuneric la lumină le-aduceai. ' 

Tălmăcirile prin cale, în felul de limbi străine, 
Spre ştiinţa faptei bune, şi pân' la neamuri păgâne. 

8 

Mulţi şi de prin multe locuri, alergau întru mirare 
Spre a cuvintelor tale, însetată ascultare. ' 

Apoi plini de bucurie, dobândind a lor dorire, 
Se-ntorceau la a lor case, cu nespusă mulţumire. 

9 

Aşa dar inima noastră, dorea ca neapusă, 
• Să fie a ta lumină, dar vai! lat-o, că apuse. 
Ins' acest' a ta lumină, nicidecum nu este stinsă 

Ci de la pământeşti cruguri, în cruguri cereşti' ascunsă. 

10 

Şi dar strălucind deasupra, varsă ne rugăm, Părinte 
A tale mângâietoare raze, din lăcaşurile sfinte. ' 

Întru slavă, Fericite! Pomenirea-ţi va petrece, 
Va străluci cu mărire, până ce lumea va trece. 

11 

Ai tăi fii duhovniceşti, care dintru neştiinţă, 
Am dobândit de la tine, lumină şi cunoştinţă. 
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Înălţând lui Dumnezeu, glasul cel mulţumitor, 
Celui ce te-au dăruit, pre tine nouă păstor. 

La ale tale rugi, Părinte, pe toţi ne încredinţăm, 
Şi ţie ca unui viu, toţi capetele îţi plecăm. 

Ca să fii pentru a ta turmă, către Domnul rugător, 
A o trage şi pe dânsa, la tine, bunul Păstor. 

IV 



1 

Slujba Sfântului Cuviosului Paisie 
alcătuită de ieroschimonahul Ioan Diakovski* 

În 15 zile ale lunii lui noemvrie pomenirea Cuviosului 
de Dumnezeu purtătorului părintelui nostru Paisie, 

stareţul şi arhimandritul sfintelor monastiri 
Neamţul şi Secui 

LA VECERNIACEAMICĂ 

La "Doamne, strigat-am ... ", Stihirile pe 4, glas 8. 
Podobie: "0, preas/ăvită minune!" 

• După textul copiat 1n 1858 de ierodiaconul Calistrat 1n ms. nr. 66 
d1n Biblioteca Mănăstirii Noul Neamţ, singurul cunoscut până acum, 
editat de pr. dr. PAUL MIHAIL, .Slujba Sfântului Cuvios ului Paisie de la 
Neamţu", Biserica Ortodoxă Română no (1992), nr. 1-3, p. 141-157. 
În lntrodncere (p. 131-140) pr. P. Mihail arată că este vorba de o 
traducere românească realizată probabil de dullovnicul Chiriac de la 
Secu a slujbei slavoue a Cuviosului Paisie compuse Indată după ador
mirea sa în Domnul de ucenicul apropiat al acestuia ieroschimona
hul Ioan Diakovski; fost predicator la catedrala Sfânta Sofia d1n Kiev, 
devenit călngăr la Neamţ, Ioan Diakovski se stinge d1n viaţă 1n 1795, 
la doar patru luni dnpă moartea stareţului său. Dacă slnjba slavouă 
a Cuviosului Paisie e prezentă în nm:neroase manuscrise, versiunea 
românească s-a păstrat doar intr-un singur manuscris târziu, cel din 
1858, după care a fost şi editat in 1992 şi d1n care par să fi fost selec
tate şi cele 7 cântări editate ca anexa III (Extragere d1n slujba alcătu
ită 1n clnstea Preacuviosului Paisie) la traducerea monografiei proto
iereului SERGHIE CETVERIKOV, Paisie stareţul mânăstirii Neamţul din 
Moldova. Viaţa, învăţătura şi influenţa lui asupra Bisericii Orto
doxe, ed. II, Neamţ, 1940/1943, p. 409-410. Dispariţia d1n manuscri
sele nemţene a versiunii româneşti a Slujbei Cuviosului Paisie (păs
trate doar de călugării de la Noul Neamţ) pare să reflecte un conflict 
intern în cadrul mănăstirii Neamţ intre monahii Slavi şi cei români 
pe tema canonizării precipitate a stareţului Paisie; d1n opoziţie faţă 
de comunitatea slavă înclinată spre exaltare, românii au adoptat, se 
pare, o atitudine mai reticentă şi prudentă. 
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Părinte Paisie cuvioase, din pruncie iubind pe Hristos 
şi Lui cu totul afierosindu-te şi de nimic din cele lumeşti 
vremelnice şi trecătoare negrijindu-te, ai împlinit cu toată 
osârdia poruncile cele dumnezeieşti, iar sufletul şi trupul 
curăţindu-le te-ai făcut vas şi sălăşluire vrednică Sfintei 
Treimi. 

Părinte Paisie, fericite, făcându-te următor sfinţilor Pă
rinţi celor de demult, şi faptele bune şi viaţa lor cu osârdie 
din tinereţe săvârşindu-le, ai arătat că Dumnezeu tot ace
laşi este şi neschimbat, Care acelora le-au dat putere a 
birui pre vrăjmaşi şi luminat i-a şi încununat. 

Părinte Paisie, minunate, făcându-te bună mireasmă 
a lui Hristos, mulţi în urma ta au alergat şi cu fapte bune a 
vieţui de la tine s-au învăţat arătându-le lor, fericite, calea 
care duce către Împărăţia cerurilor, întru care ne povăţu
ieşte şi pe noi care te lăudăm pre tine. 

Părinte Paisie, înţelepte, acoperă şi păzeşte sfintele şi 
dumnezeieştile lăcaşuri care te laudă, căci pe tine te au 
înainte-stătător şi de grijă purtător, şi ne izbăveşte de 
sfaturile celor vicleni şi din toate măiestriile lor, arătând 
tuturor cum că şi după moarte viezi şi mântuieşti pre toţi 
cei ce te cheamă cu credinţă. 

Slavă ... , glas 8: 

Astăzi ne cheamă spre prăznuire sfânta Lavră a Înălţării 
Stăpânului împreună şi cu a Cinstitului Botezător şi cu 
veselie strigă către noi zicând: Veniţi credincioşilor şi dăn
ţuiţi împreună, că iată Mirele Hristos a trimis între noi 
povăţuitor spre mântuire pe Paisie cel preablând, pe cel 
fără răutate şi treaz, pe cel smerit şi milostiv, care ca Pavel 
aprins fiind de dragostea cea către Dumnezeu şi către 
aproapele, s-a silit ca pe cei încredinţaţi lui de Hristos şi pe 
mai mulţi să-i aducă către Dânsul, totdeauna lacrimi văr
sând şi sufletul în fiecare zi pentru dânşii puindu-şi, ur
mând lui Moisi şi lui David şi întregii înţelepciuni şi cură
ţeniei minţii celei născătoare de vederea lui Dumnezeu, ca 
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Iosif; de unde şi cu darul cuvântării de Dumnezeu de la 
Dumnezeu s-a dăruit. Şi aşa prin osteneli şi răbdare pe 
mulţi împreună cu sineşi lui Dumnezeu i-a adus şi pe noi 
ne-a slăvit. Şi acum în lăcaşurile cereşti sălăşluit fiind, se 
roagă pentru pacea lumii şi mântuirea dreptcredincioşilor. 

Şi acum ... , a Născătoarei: 

Acoperământul Tău de Dumnezeu Născătoare Fecioară 
~oftorie sufletească este, că întru dânsul scăpând, de nepu~ 
tmţele sufletului ne izbăvim. 

La Stihoavnă 

Stihirile, glas 2, Podobie, "Casa Efratei": 
Din pruncie te-ai arătat, fericite Părinte, vas sfinţit Stă

pânului şi casă Preasfântului Duh, prealăudate Paisie. 

Stih: "Cinstită este înaintea Domnului moartea cuviosului Lui ... " 

L~sând cele lumeşti ca să urmezi vieţii îngereşti, te-ai 
departat cu totul dintre cei cunoscuţi şi sălăşluindu-te în 
Muntele Athosului, cu faptele pe toţi i-ai minunat. 

Stih: .,Fericit bărbatul care se teme de Domnul, întru poruncile 
Lui va voi foarte" 

Cu voia lui Dumnezeu din Muntele Athosului viind în 
~oldova, te-ai arătat nou începător vieţii de obşte mona
hilor, povăţuindu-i la calea mântuirii. 

Slavă ... , şi acum ... , Asemenea, 

Păzirii şi acoperământului, ocârmuirii şi apărării tale 
Maica lui Dumnezeu, ne-a afierosit pe noi Părintele Paisie.' 

Troparul, glas 4: 

Pre cel ce din Rusia ca o stea prealuminoasă a răsărit şi 
în Muntele Athosului strălucit nevoitor s-a arătat iar în 
pământul Moldovei începător nou vieţii călugăr~şti s-a 
făcut şi pe toţi cu învăţăturile şi cu scrisorile sale i-a minu
nat, pre Paisie cel preafericit să-I lăudăm, ca să se roage 
Domnului să mântuiască sufletele noastre. 
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Slavă ... şi acum ... , a Născătoarei, "Taina cea 
din veac ascunsă şi de îngeri neştiută". 

Ectenia mică şi otpustul. 

LA VECERNIA CEA MARE 

După obişnuitul Psalm, cântăm: ,,Fericit bărbatul...", 
starea 1, la "Doamne, strigat-am ... ". 

Stihirile pe 8, glas 5. Podobie: "Preacuvioase Părinte" 

Preacuvioase părinte, de Dumnezeu purtătorule Paisie, 
tu din părinţi bine cinstitori născându-te şi dumnezeieştile 
scripturi lesne învăţându-le şi din deasă cugetare la acelea 
cu înţelegere aprinzându-ţi-se înăuntrul inimii dorinţă fier
binte spre viaţa călugărească, aj lăsat dragostea maicii tale 
şi bogăţia, lumea şi toată slava deşartă şi, alergând cu sâr
guinţă în străinătate, ai îmbrăţişat cu smerenie jugul lui 
Hristos Celui ce ca un Prunc curat în iesle sărăcească a fost 
culcat; pe Acela roagă-L, pe Acela milostiveşte-L, preacu
vioase, să dăruiască Bisericii un cuget, pace şi mare milă. 

Preacuvioase părinte, de Dumnezeu înţelepţite Paisie, ca 
o stea nerătăcită şi prealuminoasă alergând din Rusia la 
Sfântul Munte Athos, acolo ai răsărit frumos strălucind prin 
fapte bune şi, adunând ceată de monahi şi chip făcându-te 
lor cu nevoinţele, i-ai povăţuit spre aflarea lui Hristos, Celui 
ce S-a smerit şi a avut trup din Fecioară; pe Care roagă-L, 
preacuvioase, să dăruiască Bisericii un cuget, pace şi mare 
milă. 

Înţelepţite Paisie, după ce ai urmat cu adevărat lui Hristos 
după Evanghelie, te-ai învrednicit şi vieţuirii îngereşti prin 
curăţie, prin priveghere şi prin înfrânare şi, luminând pe 
toţi cu învăţăturile tale cele pline de darul dumnezeiesc, 
i-ai făcut părtaşi strălucirii lui Hristos, Celui ce S-a smerit 
şi a luat chip de rob pentru milostivire. Pre Acela roagă-L, pe 
Acela îmblânzeşte-L, preacuvioase, să dăruiască Bisericii 
un cuget, pace şi mare milă. 
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Preacuvioase părinte, de Dumnezeu cugetătorule Paisie, 
umplându-te de darul Sfântului Duh, de putere şi de înţe
lepciune, şi urmând sfinţilor povăţuitori celor de demult, 

care au povăţuit noroade, lui Moisi, şi lui David, şi celor 
după aceştia, te-ai arătat povăţuitor celor ce voiau să se 

mântuiască prin viaţa călugărească, arătându-le lor calea 
pe care să călătorească fără poticnire cătră Hristos, împă
ratul tuturor, pe Care roagă-L, preacuvioase, să dăruiască 
Bisericii un cuget, pace şi mare milă. 

Slavă ... , glas s: 
Preacuvioase părinte, de Dumnezeu alesule Paisie, după 

ce ai lăsat tu lumea şi te-ai înstrăinat pentru Hristos, atunci 
fericită maica ta, nedumirindu-se unde te-ai dus, a început 

a te căuta şi cu postiri şi cu lacrimi a ruga pe Hristos 
Dumnezeu ca să i te descopere. Şi, iată, a văzut cerurile 
deschise şi pe îngerul lui Dumnezeu pogorându-se cătră 
dânsa şi ca fulgerul strălucind şi zicându-i: O, femeie, (să 
ştii) că fiul tău cu darul lui Dumnezeu sporind va fi monah 
iscusit şi multe suflete au să se mântuiască printr-însu! şi 
pe mulţi va lumina şi va povăţui cătră calea mântuirii şi lui 
Dumnezeu îi va aduce. 

. Pentr:u aceasta strigăm ţie: nu ne uita pe noi, fiii tăi, pă
nnte! C1 după prorocia îngerului, izbăvind sufletele noastre 
de vrăjmaşii cei văzuţi şi de cei nevăzuţi, luminează inimile 
noastre spre lucrarea faptelor bune. Ca umblând pe calea 

mântuirii, să ne învrednicim cereştilor lăcaşuri. Şi aşa, la 
arătarea lui Hristos înconjurat fiind de noi, cu bucurie să 
strigi cătră Dânsul: Iată eu şi pruncii pe care mi i-ai dat, 
Dumnezeule! Şi noi iarăşi să strigăm: Acesta este, Doamne, 
povăţuitorul mântuirii noastre şi doritul părinte pe care l-ai 

dat nouă doctor sufletelor noastre! Cu care, împreună, 
învredniceşte-ne şi pe noi, Stăpâne Hristoase Dumnezeule, 
să locuim în lăcaşurile Tale cereşti pururea luminătoare şi 
veşnice, ca să Te mărim pre Tine, împreună cu Părintele 
Tău Cel fără de început şi cu Preasfântul Tău Duh, în veci. 
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Şi acum ... , a Născătoarei: 

În Marea Roşie chipul miresii celei neispitite de nuntă 
s-a scris oarecând, acolo Moisi despărţitor al apei, iar aici 
Gavriil slujitor al minunii; atunci adâncull-a trecut pedes
tru, neudat, Israil, iară acum pre Hristos L-a născut fără 
sămânţă Fecioara. Marea, după trecerea lui Israil, au rămas 
neumblată, iară cea fără prihană, după naşterea lui Ema
nuil a rămas nestricată. Cela ce eşti şi mai-nainte ai fost şi 
Te-ai arătat ca un om, Dumnezeule, miluieşte-ne pe noi. 

Vohod: "Lumină lină ... " 
Prochimenul zilei şi citirile: 

De la înţelepciunea lui Solomon ... 
(cap. 5, stih 15-23 şi cap. 6, stih 1-3): 

Drepţii în veci vor fi vii şi întru Domnul plata lor şi pur
tarea de grijă pentru dânşii de la Cel Preaînalt. Pentru 
aceasta vor lua împărăţia podoabei şi stema frumuseţii din 
mâna Domnului. Că cu dreapta Sa va acoperi pe ei şi cu 
braţul Său îi va apăra. Lua-va toată arma dragostea lui şi 
va întrarma făptura spre izbânda împotriva vrăjmaşilor, 
îmbrăca-se-va în zaua dreptăţii şi-şi va pune luişi coif 
judecata cea nefăţarnică. Lua-va pavăză nebiruită sfinţenia 
şi va ascuţi cumplită mânie întru sabie şi va da război, îm
preună cu dânsul, lumea asupra celor fără de minte. Mer
ge-vor drept nemuritoare săgeţile fulgerelor şi ca dintr-un 
arc bine încordat al norilor la ţintă vor lovi. Şi din mânia 
cea zvârlitoare de pietre plină se vor îneca de năprasnă. 
Sta-va împotriva lor duhul puterii şi ca un vifor va vântura 
pe ei şi va pustii tot pământul, fărădelegea şi răutatea vor 
răsturna scaunele puternicilor. Auziţi, dar, împăraţi şi în
ţelegeţi, învăţaţi-vă judecătorii marginilor pământului. Luaţi 
în urechi cei ce stăpâniţi mulţimi şi cei ce vă trufiţi întru 
noroadele neamurilor, că de la Domnul s-au dat vouă stă
pânirea şi puterea de la Cel Preaînalt. 
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De la Înţelepciunea lui Solomon citire ... 
(cap. 3, stih 1-9): 

Sufletele drepţilor sunt în mâna lui Dumnezeu şi nu se 
va atinge de dânsele muncă. Părutu-s-au întru ochii celor 
nepricepuţi a muri şi s-au socotit pedepsire ieşirea lor şi 
mergerea de la noi sfărâmare; iar ei sunt în pace, că înain
tea feţii oamenilor de vor lua şi muncă nădejdea lor este 
plină de nemurire şi, puţin fiind pedepsiţi, cu mari faceri 
de bine să vor dărui. Că Dumnezeu i-a ispitit pe dânşii şi 
i-a aflat luişi vrednici; ca aurul în ulcea i-a lămurit pe ei şi 
ca o jertfă de ardere întreagă i-a primit şi în vremea cerce
tării sale vor străluci şi ca scânteile pe paie vor fugi: jude
ca-vor limbi şi vor stăpâni noroade şi va împărăţi într-înşii 
Domnul în veci. Cei ce nădăjduiesc spre Dânsul vor înţelege 
adevărul şi credincioşii în dragoste vor petrece cu Dânsul. 
Că dar şi milă este întru cuvioşii Lui şi cercetare întru 
aleşii Lui. 

De la Înţelepciunea lui Solomon citire ... 
(cap. 4, stih 7-15): 

Dreptul de va ajunge să se sfârşească, întru odihnă va fi, 
că bătrâneţile sunt cinstite nu cele de mulţi ani, nici cele ce 
se numără cu numărul anilor; cărunteţele sunt înţelepciu
nea oamenilor şi vârsta bătrâneţelor - viaţa nespurcată. 

Plăcut lui Dumnezeu făcându-se, I-au iubit şi vieţuind între 
păcătoşi, s-au mutat. Răpitu-s-au ca să nu schimbe răutatea 
mintea lui şi înşelăciunea să înşele sufletul lui. Că râvna 
răutăţii întunecă cele bune şi neînfrânarea poftei schimbă 
gândul cel fără de răutate. Sfârşindu-se peste puţin au plinit 
ani îndelungaţi, că plăcut era Domnului sufletul lui, pentru 
aceea s-au grăbit a-1 scoate pe dânsul din mijlocul răutăţii. 
Şi noroadele, văzând şi necunoscând, nici puind în gând 
una ca aceasta dar şi milă este întru cuvioşii Lui şi cercetare 
întru aleşii Lui. 
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LA LITIE STIHIRA HRAMULill 
şi ale Cuviosului 

glas 2, singur glasul 

Părinte Paisie, întărindu-ţi mintea cu dumnezeiasca cu
noştinţă, lucrurile cele dintru această viaţă le-ai defăimat, 
nimic grijindu-te de cele pământeşti şi dragostea maicii 
tale şi a rudeniilor o ai trecut cu vederea petrecerea cu cei 
de sus dorind şi cu apele dumnezeiescului Duh adăpat fiind, 
ne hrăneşti pe noi, fiii tăi, prin scrierile tale; iar acum no
ianul cel nestătător al acestei vieţi de acum arătat tre
cându-1, la limanul cel cu bună linişte ai ajuns şi ca un fenix 
suindu-te la cereasca înălţime, pururea te rogi la Hristos 
Dumnezeu pentru cei ce cu dragoste săvârşesc sfântă po
menirea ta. 

Părinte Paisie, învăţându-ne ai zis: Râvnă dumnezeiască 
şi credinţă neîndoită să avem către cărţile părinteşti şi 
cătră învăţăturile cele ce întru dânsele se află întru toată 
unirea fără de toată îndoirea, pentru că unul şi acelaşi Duh 
Sfânt au lucrat precum întru învăţătorii a toată lumea aşa 
şi întru sfinţii părinţi, învăţătorii şi povăţuitorii vieţii călu
găreşti. Drept aceea, cu darul cel dat ţie de la Dumnezeu 
risipeşte toate măiestriile şi sfaturile celor vicleni, care să 
silesc să încurce pe călugări cu învăţături străine de chipul 
lor, răstălmăcind rău sfintele scripturi spre veşnica lor 
osândă. 

Părinte Paisie, pe preacinstitul Agathon, igumenul sfân
tului lăcaş Vorona şi pe fraţii cei întru Hristos adunaţi acolo 
nu i-ai lăsat neajutoraţi, fericite, când cu credinţă au aler
gat către tine, ci degrab întâmpinând cu dovezi din sfintele 
scripturi ai mângâiat întristarea lor. Pentru aceasta, şi pe 
noi, fiii tăi, nu ne părăsi în nevoile noastre, Părinte, ci ne 
tinde mână de ajutor. 

Părinte Paisie, plin fiind de darul Sfântului Duh, pe 
Theotempt, hulitorul sfintei rugăciuni şi al sfintelor scrip-
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turi ale cuvioşilor părinţi celor mai dinainte, l-ai vădit ca 
pe un mincinos şi eretic şi următor lui Varlaam calabrezul, 
cela ce în tot anul întru toată Biserica lui Hristos în dumi
nica Ortodoxiei se anathematiseşte. Drept aceea, şi acum 
fericite, izbăveşte pe fiii tăi de toţi cei ce le voiesc răul şi de 
cei ce îi numesc înşelaţi şi ipocriţi, şi care cu aceasta dove
desc arătat cum că nu cred sfintelor scripturi şi învăţăturilor 
părinţilor celor de demult. 

Slavă ... , glas 5: 

Preacuvioase părinte, petrecând în sfânta Lavră a Peşte
rilor Kievului, ai cules ca marele Antonie rodurile faptelor 
bune de la bărbaţii cei îmbunătăţiţi şi ca un negustor iscu
sit încărcându-ţi corabia sufletului cu acest fel de pietre 
scumpe şi de neguţătorie de mult preţ pricinuitoare de 
Împărăţia cerurilor, prin osebite căi mergând şi ca o albină 
cuvântătoare şi înţeleaptă adunând şi de la alţi cuvioşi pă
rinţi mierea cea duhovnicească, în Muntele Athosului te-ai 
sălăşluit, unde prin faptele tale cele bune mulţi bărbaţi ai 
tras spre râvna vieţii tale şi schitul marelui prooroc Ilie 
acolo ai întemeiat, în care şi astăzi este aşezământul ce ai 
pus spre mântuire, Paisie. 

Şi acum ... , a Născătoarei: 

Fericimu-te, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, şi te slă
vim credincioşii după datorie pe tine, cetatea cea nemişcată 
şi zidul cel nesurpat, folositoarea cea tare şi scăparea su
fletelor noastre. 

La Stihoavnă, stihirile, glas 5. 
Podobie: "Bucură-te cămara cea cu bun miros" 

Bucură-te pământul Moldovei şi dănţuieşte, că iată s-a 
trimis ţie din Muntele Athosului, ca un apostol, pe minu
natul Paisie, care cu scrierile şi cu învăţăturile sale şi cu 
obiceiurile cele frumoase, Biserica lui Hristos a împodobit 
şi cu tălmăcirile sfintelor scripturi şi cu mângâierile întru 
întristări norodul tău 1-a veselit şi pe mănăstirile tale cu 
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monahi-ostaşi le-a umplut, iar acum se roagă lui Hristos 
să dea tuturor dreptcredincioşilor mare milă. 

Stih: "Cinstită este înaintea Domnului moartea cuviosului Lui ... " 

Bucură-te pământul Rusiei că tu, precum mulţi vieţui
tari cereşti întotdeauna odrăsleşti de când ai primit buna 
vestire a Evangheliei lui Hristos, aşa şi acum din tine ai 
răsărit pe preafericitul Paisie, care ca un apostol în pămân
tul Moldovei a descoperit tuturor lumina scripturilor cele 
de Dumnezeu insufla te şi, străbătând inimile tuturor drept
credincioşilor cu învăţăturile ce au lăsat spre folos pome
nirea numelui său, îndulceşte pe toţi cei ce strigă: Roagă, 
părinte, pe Hristos, să dea sufletelor noastre mare milă. 

Stih: ,,Fericit bărbatul care se teme de Domnul intru poruncile lui 
va voi foarte". 

Bucură-se astăzi ceata monahilor şi duhovniceşte să 

prăznuiască, că şi-au dobândit alt nou începător vieţii de 
obşte pe preaînţeleptul Paisie, care cu apele dumnezeies
cului Duh hrănit fiind şi din râul dumnezeieştii desfătări şi 
din izvorul raiului adăpat, izvoare de mântuire în toate 
părţile a revărsat, adăpând şi hrănind inimile dreptcredin
cioşilor. Şi acum stând înaintea lui Hristos, se roagă să dea 
tuturor mare milă. 

Slavă ... , glas 6: 

Astăzi fericitul părintele nostru Paisie ne cheamă la ospăţ 
plăcut lui Dumnezeu. Să ne adunăm dar fraţilor la dânsul 
cu gând de veselie şi să prăznuim împreună cu el isprăvile 
lui, rugându-ne Mântuitorului nostru Hristos să ne învred
nicească fericirii lui împreună cu toţi aleşii lui Dumnezeu 
întru împărăţia cerească. 

Şi acum ... , a Născătoarei: 

Născătoare de Dumnezeu tu eşti viţa cea adevărată care 
ai odrăslit rodul vieţii, pe tine te rugăm: roagă-te, Stăpână, 
împreună cu preacuviosul Paisie, să miluiască sufletele 
noastre. 

424 

La binecuvântarea pâinilor: Tropar, glas 4 
"Pe cel ce din Rusia ca o stea prealuminată ... " De 2 ori. 

(Caută la Vecernia mică), şi: 

Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, bucură-te, ceea ce 
eşti plină de har, Marie, Domnul este cu tine! Binecuvân
tată eşti tu între femei şi binecuvântat este rodul pântecului 
tău, că ai născut pe Mântuitorul sufletelor noastre. 

(O dată. Şi citire a cuvântului) 

LAUTRENIE 

"Dumnezeu este Domnul" ... Troparul cuviosului de 2 ori. 
Slavă şi acum ... , a Născătoarei. Apoi, după întâia 

stihologie, Sedealna, glas 8, Podobie: 
"Pre înţelepciunea şi cuvântul...". 

Nesuferind slava ta, vicleanul diavol a îndemnat, fericite, 
pe Atanasie, ca înaintea tuturor, din zavistie, să hulească 
bunătăţile tale. Dar tu, părinte, îndelung râvnit, ai sfărâmat 
capul viclean ului vrăjmaş, şi pe Atanasie, cu înţelepciunea 
cea dată ţie de la Dumnezeu aducându-1 spre pocăinţă, l-ai 
făcut a-şi cunoaşte rătăcirea. Pentru aceasta i-ai şi desco
perit voia lui Dumnezeu pentru a ta vieţuire împreună cu 
fraţii şi cu aceasta pe toţi vieţuitorii Sfântului Munte şi spre 
mirare i-ai ridicat, de Dumnezeu înţelepţite Paisie: roagă-te 
lui Hristos Dumnezeu ca şi noi să scăpăm de tot sfatul 
viclean al celor zavistnici. 

Slavă ... , glas 4, Podobie: "Cuvântul cel împreună" 

De gâlcevile şi grijile lumeşti fugind şi viaţa cea înge
rească primind, cu înfrânarea şi cu privegherea sufletul 
ţi-ai împodobit şi multe daruri de la Dumnezeu ai luat, 
Paisie, de Dumnezeu înţelepţite; roagă-te pentru noi cei ce 
te lăudăm cu bună credinţă. 
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Şi acum ... , a Născătoarei: 

Preasfântă Fecioară, miluieşte-ne pe noi cei ce scăpăm 
cu credinţă la tine cea milostivă şi cerem acum a ta caldă 
folosinţă, că poţi cu adevărat a mântui pe toţi, ca una ce 
eşti Maica Dumnezeului Celui Preaînalt, cu rugăciunile 
tale cele de Maică pururea îmblânzindu-L, ceea ce eşti de 
Dumnezeu dăruită. 

După a doua stihologie: Sedealna, glas 8. 
Podobie: "Pe înţelepciunea şi cuvântul ... ". 

Cu înfrânarea, cu durerile şi cu rugăciunile, sufletul tău 
împodobindu-ţi cu dumnezeiasca cuviinţă, te-ai făcut păr
taş cuvioşilor, pururea slăvit, şi darul mai înainte-vederii 
cu adevărat de la Dumnezeu ai luat, ca să vesteşti celor ce 
veneau la tine cu credinţă cele ce urma să li se întâmple. Şi 
gustând din dulceaţa cea cerească, te-ai arătat călugărilor 
dumnezeiesc învăţător. Pentru aceasta şi pentru râvna vieţii 
îngereşti ai ridicat pe toţi şi spre cunoştinţa dumnezeieşti
lor scripturi, purtătorule de Dumnezeu, Paisie, roagă-te lui 
Hristos Dumnezeu iertare de greşeli să dăruiască celor ce 
prăznuiesc cu dragoste sfântă pomenirea ta. 

Slavă ... , glas 4· 
Podobie: "Spăimântatu-s-au Iosif. .. ": 

Spăimântatu-s-au maica ta, Paisie, înfricoşată vedenie 
văzând şi cu mare glas citind ades Acatistul cătră Născă
toarea de Dumnezeu şi rugându-se să ştie cele pentru tine, 
fericite, după ce s-au înştiinţat de la sfântul înger, bucu
rându-se scau suit la cer şi căutând în rai striga: Dacă aşa 
este voia lui Dumnezeu, apoi eu nu mă voiu mai mâhni 
pentru fiul meu. 

Şi acum ... , asemenea: 

Spăimântatu-s-au Iosif, cele mai presus de fire văzând şi 
în minte a avut ploaia cea de pe lână, întru zămislirea ta 
cea fără de sămânţă Născătoare de Dumnezeu, rugul cel 
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nears de foc, toiagul lui Aaron, cel ce a odrăslit. Şi mărtu
risind logodnicului tău şi păzitorul preoţilor a strigat: Fe
cioara naşte şi, după naştere, iarăşi rămâne Fecioară. 

Polieleul. Pripeală: 

Fericimu-te pe tine, prea cuvioase părinte Paisie, şi cin
stim sfântă pomenirea ta, povăţuitorule al călugărilor şi 
împreună vorbitorule cu îngerii. 

Altă pripeală: 

Veniţi toate cetele călugărilor să lăudăm pe preafericitul 
Paisie (zicând); Pe lauda celor din Pantocratorul Moldovei ... 

,,Aşteptând, am aşteptat pe Domnul" ... 
(Stihurile caută-le la Psaltire, octombrie 14). 

După Polieleu, Sedealnă, glas 4. 
Podobie: "Spăimântatu-s-au Iosif' 

Spăimâlitatu-s-au, părinte Paisie, în vremea hirotoniei 
tale ierarhul Grigorie şi cu mintea a socotit harul lui Dum
nezeu cel vărsat preste tine şi mirându-se a zis: Ferice de 
omul acesta, ferice şi de părinţii care I-au născut, ferice va 
fi şi de cei ce îl vor atinge pe dânsul, pentru că eu când 
l-am hirotonit am simţit o mireasmă nespusă şi încă şi 
mâinile mele cu chip negrăit s-au înştiinţat de punerea lor 
pe capul lui. 

Slavă ... , glas 8. 
Podobie: ,,Pe înţelepciunea ... " 

Vieţuind pe pământ în chip plăcut lui Dumnezeu şi prin 
postiri şi rugăciuni şi privegheri de toată noaptea căutând 
pe Dumnezeu, te-ai făcut curată sălăşluire a Sfântului Duh 
şi ai strălucit ca soarele luminos prin fapte bune. Pentru 
aceasta, ca nişte pâraie bună mireasma Duhului cu cea de 
Dumnezeu cugetare ai odrăslit în inimile tuturor care se 
îndulcesc pomenind numele tău, Paisie: Roagă-te lui Hristos 
Dumnezeu iertare de greşeli să dăruiască celor ce prăznu
iesc cu dragoste sfântă pomenirea ta. 
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Şi acum ... , asemenea: 

Laudă de mulţămită după datorie aduc ţie, Stăpână, ca 
văduva acei doi bani pentru toate darurile tale, că tu te-ai 
arătat acoperământ împreună şi ajutor, ferindu-mă pururea 
de supărări şi de nevoi. Pentru aceasta, izbăvindu-mă de 
cei ce mă necăjesc, ca din mijlocul unui cuptor cu văpaie, din 
inimă strig ţie: Născătoare de Dumnezeu, ajută-mi, rugând 
pe Fiul tău şi Dumnezeu, să-mi dea iertare de greşeale, că 
pe tine te am nădejde eu nevrednicul robul tău. 

Apoi Antifonul cel dintâiul, glas 4, şi Prochimen 
• Cinstită este înaintea Domnului moartea cuviosului lui". 

Stih: .Toată suflarea ... ". 
Evanghelia de la Luca (cap. VI, stih 17-23) 

"În vremea aceea stătut-a Domnul la loc şes şi mulţimea 
ucenicilor Lui..." 

Psalm so. Slavă ... , glas s: 
"Pentru rugăciunile cuviosului tău Paisie, Milostive, cu

răţeşte mulţimea greşelilor noastre". 

Şi acum ... 

Pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, Milostive, 
curăţeşte mulţimea greşalele noastre. 

"Miluieşte-mă, Dumnezeule, dupre mare mila ta ... ". 

Stihira, glas 6: 

Preacuvioase părinte Paisie, laudă-se Rusia, căci te-au 
odrăslit; fericească-se şi Sfântul Munte al Athosului, căci 
te-au adus să vieţuieşti întru dânsul; iar pământul Moldo
vei, împreună cu noi toţi, să se bucure, căci te-a avut şi te 
are mângâitor întru nevoi. Pentru aceasta, având îndrăznire 
cătră Hristos Dumnezeu, cere pace sufletelor noastre. 
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CANOANELE 

al Născătoarei de Dumnezeu, cu Irmosul pe 6. 
Şi ale cuviosului. Cântarea 1, glas 8, irmos. 

Fericite Părinte, deschide-mi gura şi mintea îmi lumi
nează ca să pot lăuda viaţa ta şi cu dragoste să arăt tuturor 
faptele tale cele minunate, de Dumnezeu înţelepţite Paisie. 

Iertare de păcate dăruieşte-mi mie, fericite, căci, nădăj
duind în ajutorul tău, încep a povesti tuturor faptele tale 
cele bune şi vitejiile cele minunate pe care le-ai săvârşit 
iubind pre Dumnezeu . 

Râvnit-ai întru bunătate cuvioşilor părinţii cei de mai 
înainte şi, duhovniceşte călcând pe urmele lor, te-ai arătat 
nouă, turmei tale povăţuitor spre toată fapta bună, cuvioase 
Paisie. 

A Născătoarei: 

Izbăveşte-mă, Stăpână, de împresurarea patimilor şi pe 
vrăjmaşii mei ce se luptă cu mine acum, biruieşte-i şi mă 
întăreşte pe piatra voii lui Dumnezeu şi-mi luminează su
fletul meu, ceea ce eşti uşă a dumnezeieştii Lumini. 

Alt canon. Cântarea 1. Glas şi Irmos, aceleaşi. 

Auzi-mă, Părinte Paisie, pe mine, robul tău şi îmi împo
dobeşte cugetul cu străluciri dătătoare de lumină şi îl întra
ripează cu fapte bune, spre a dori totdeauna cele cereşti, 
fugind de cele pământeşti. 

Numele tău, Paisie, pomenindu-se, veseleşte pe ucenicii 
tăi cei adevăraţi, care se silesc a urma învăţăturilor tale, iar 
celor ce voiesc a plăcea trupului şi lumii acesteia înşelătoare, 
le este săgeată. 

Slavă ... 

Dă-ne ajutor de sus, cu rugăciunile tale, părinte, ca să 
putem şi noi lesne călători întru această vale a plângerii; şi 
strică sfaturile celor vicleni, care în taină şi la arătare se 
sfătuiesc a pune piedică mântuirii noastre. 
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Şi acum ... 

Rogu-mă, Stăpână, de Dumnezeu Născătoare, pururea 
Fecioară, cu o picătură a rugăciunii tale, prin milostivire, 
să-mi stingi văpaia sufletului meu şi să mă adăpi cu izvorul 
milostivirii. 

Catavasia după tipic. Ci'lntarea 3· Irmos: ,,Doamne, 
Cel ce ai făcut cele deasupra crugului ceresc ... " 

Cere, părinte, de la milostivul Dumnezeu ca şi noi, fiii 
tăi, care osebită dragoste avem către tine, să nu fim depăr
taţi din fericirea cea cerească, ci să fim număraţi împreună 
cu oile Stăpânului cele alese de-a dreapta. 

Izbăveşte-ne, părinte, de răpirea şi de jaful şi de robia 
păcatului şi ne îndreptează către pocă~ţă, răpindu-ne. t?t
deauna către dragostea lui Dumnezeu ŞI a ta după vredniCie. 

Turma ta, părinte, care cu dragostea cea către tine este 
legată întru acest sfânt şi dumnezeiesc lăcaş, strigă ţie: 
izbăveşte-ne pe noi, fiii tăi, de oamenii vicleni şi de toate 
patimile, cu rugăciunile tale fericite. 

A Născătoarei: 

Robul tău, Fecioară, sunt şi strig către tine: Izbăveşte-mă 
din mâna vrăjmaşilor ca una ce, cu Cllviinţă de maică, ai 
purtat în braţele tale pe Cel ce ţine în palme t~ată lumea, 
ca mântuindu-mă să laud în veci mila ta spre mme. 

Alt canon. Irmos acelaşi. 

Ochii inimii mele îi desc!Iid către tine, părinte, şi strig: 
nu lăsa ochii mei ca să vadă deşertăciuni şi îi învaţă a privi 
numai către căile mântuirii. 

Nu ai dat somn oc!Iilor tăi, prea fericite, nici dormire 
genelor tale, până ce te-ai făcut pe sine l~c~ş î~căpă~or 
strălucirii Duhului celei dătătoare de raze, careia ŞI pe mme 
fă-mă părtaş, rogu-mă. 

Slavă ... 
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Ispitele cele cumplite ale vrăjmaşilor celor nevăzuţi şi 
ale celor văzuţi departe le izgoneşte de la turma ta, fericite, 
şi ne păzeşte nebântuiţi de toată întâmplarea cea rea. 

Şi acum ... 

Cuvântului celui înţelept al gurii tale urmând noi, Fe
cioară, CIITată, te fericim, bucurându-ne, pe tine cea cu totul 
fără prihană, căci tu te-ai făcut nouă pricină unei fericiri 
negrăite. 

Apoi, Sedelna, glas 5· 
Podobie: "Pe cuvântul ... " 

Petrecând, fericite, în linişte în Sfântul Munte al Athosu
lui, prin purtarea de grijă a lui Dumnezeu, ai fost cercetat 
de sfântul stareţ Vasile, de la care ai fost învăţat despre 
toate cele trei rânduieli monahiceşti şi despre altele mai 
înalte taine creştineşti. Pentru aceasta, împreună cu dânsul 
te cinstim, părinte Paisie. 

Slavă ... , glas 8. 
Podobie: "Pe înţelepciunea şi cuvântul..." 

Din pruncie fiind ales de Dumnezeu cu adevărat, preafe
ricite Paisie, cu bărbăţie ai grăit către dascălul tău cuvinte 
pline de darul dumnezeiesc, spunându-i arătat cum că 
dascălii vremii de acum în loc de a pune în mintea tinerilor 
învăţături bisericeşti, insuflate de Duhul Sfânt, ei predau 
învăţături de la Aristotel şi de la alţi înţelepţi păgâneşti, cu 
care hrănindu-şi mintea se rătăcesc din calea cea dreaptă. 
Pentru aceasta şi spre mirare ai adus pe învăţătorii tăi, 
cunoscând cum că întru mari sporiri vei să străluceşti, 
înţelepte, roagă-te lui Hristos Dumnezeu ca şi noi, fiii tăi, 
să scăpăm de asemenea dascăli şi de învăţături pierzătoare 
de suflete. 

Şi acum ... , asemenea 

Gândesc la judecată şi mă tem şi de întrebarea cea înfri
coşată mă cutremur! Spăimântându-mă de răspuns.ul Jude-
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cătorului, mă îngrozesc de pedeapsă! Şi de durerea focului, 
de întunericul tartarului, de scrâşnirea dinţilor, de viermele 
cel neadormit! Vai mie! Ce voi face, când se vor pune sca
unele şi cărţile se vor deschide şi faptele se vor vădi. Atun
cea, Stăpână, fii mie ajutătoare şi folositoare preafierbinte, 
că pe tine te am nădejde, eu, netrebnicul robul tău. 

Cântarea 4· Irmos: "Tu eşti tăria mea, 
Doamne, Tu şi puterea mea ... " 

Păzeşte cu rugăciunile tale, părinte, pre toţi câţi cu dra
goste primesc învăţăturile tale şi îi scoate din mâinile vrăj
maşilor celor văzuţi şi nevăzuţi. 

Arătându-ţi ţie luminat, fericite, minunatul acela pustnic 
Onufrie cu de-amănuntul despre războiul cel gândit cu 
minte pe care îl poartă, fără încetare, diavolii cu monahii 
cei nevoitori şi despre ispitele cele neajunse cu mintea, ai 
sdlpat din toate acestea nerănit, nevoindu-te cu sfinţenie. 

Cu darul cel dat ţie de la Dumnezeu, izbăveşte-ne, pă
rinte, pe noi, fiii tăi, de toate păcatele, precum ai mântuit 
atunci pe cel ce era chinuit de cumplitul duh al hulii. 

A Născătoarei: 

Sălăşluindu-se Dumnezeu în pântecele tău, toată fiinţa 
omenească o a îndumnezeit şi mulţime de cuvioşi cu sfin
ţenie la tine i-a tras, Preacurată. 

Alt Canon. Irmos acelaşi 

Cel ce prin mari nevoinţe ai biruit pe vrăjmaşul, pe mine 
cel ce sunt prins în mrejele lui şi întinat cu fărădelege, mă 
izbăveşte din toate acestea şi mă numără cu oile păstoriei 
tale, cele alese, părinte. 

Nu uita în rugăciunile tale către Dumnezeu pe cei ce te 
cheamă pe tine întru ajutor, ci îi izbăveşte de toată îngrozi
rea şi de cumplita robie a potrivnicilor şi de nevoile cele 
multe, strig către tine, părinte, eu spurcatul. 

Slavă ... 
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.. ~?ilor Stăpânul_ui plecându-te, cuvioase, ai luat pe ume
rn tai crucea ta, calcand pe urmele lui şi, smerindu-te ai 
surpat trufia vrăjmaşului. Pentru aceea şi pe mine mă izbă
veşte din toate călcările de lege. 

Şi acum ... 

Stinge-mi cărbunii patimilor cu picăturile milostivirii ta
le, Fecioară Marie, neispitită de nuntă şi sfeşnicul cel stins 
al i~imii ~ele îl aprinde, ceea ce eşti sfeşnic de aur, cu totul 
făra de pnhană. 

Cântarea s. Irmos: 
"Pentru ce m-ai lepădat de la faţa ta ... " 

lcoană.pre~oasă, împodobită cu faptele bune şi pom 
cu rodun dulci, te avem pe tine, părinte, mângâindu-ne 
pururea cu scrisorile tale cele minunate prin care îndul
ceşti sufletele noastre. 

Eu: cel plin de adaosuri ale patimilor, alerg către a ta 
fo~osir~, părinte, şi cu lacrimi mă rog, izbăveşte-mă de 
marşăvm lucrurilor mele, cu ajutorul tău cel puternic. 

Umple inima mea de har, părinte, cel ce din pruncie te-ai 
fericit_ de dragostea lui Hristos şi ai supus poftele trupului 
puterilor sufletului cele sfinţite şi de toate poftele cele 
vătămătoare mă slobozeşte cu rugăciunile tale. 

A Născătoarei: 

. Maică a lui Dumnezeu, Fecioară, rogu-te, alungă întune
ncul cel greu al lenevirii mele şi norii patimilor cu lumina 
darului care este întru tine. 

Alt Canon. Irmos acelaşi 

Cuvine-se a se lăuda de noi minunatul Proterie pe care 
l-ai văzut, cuvioase, cum îl petreceau cu dragoste păsările 
când mergea la biserică şi când venea la chilie, unele i se 
aşezau pe cap, altele pe umăr şi altele împrejurul lui zbu
rau şi cântau cu feluri de glasuri: pentru aceasta, împreună 
cu dânsul, te cinstim, părinte Paisie. 
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Urmând vieţuirii sfinţilor celor de demult, fericite, cu 
totul te-ai sfinţit prin faptele cele dumnezeieşti, pentru 
aceea tainic sfinţeşti pe cei ce săvârşesc cu dragoste şi cu 
credinţă sfântă prăznuirea ta. 

Slavă ... 

Râu având inima ta, înţelepte, te-ai făcut Bisericii lui 
Dumnezeu, ca o gârlă, plin fiind de învăţături şi, adăpând 
faţa ei, părinte, veseleşti pe toţi fiii tăi. 

Şi acum ... 

Ca unul ce eşti fără de păcat, dă-ne nouă curăţire de cele 
făcute întru necunoştinţă şi împacă lumea Ta, Dumnezeule, 
pentru rugăciunile celeia ce Te-a născut. 

Cântarea 6. Irmos: "Curăţeşte-mă Mântuitorule ... " 

Pe Vasile, stareţul cel prea înţelept, descoperitorul taine
lor celor dumnezeieşti, împreună şi pe minunatul Mihail, 
cel ales, luminează-i, fericite, cu care roagă-te Stăpânului 
pentru noi fiii tăi. 

Laudă după vrednicie se cuvine, părinte, a aduce ferici
tului Visarion, celui mai întâi tovarăş al nevoinţelor tale, şi 
lui Gheorghe, iconomul cel prea blând şi cuvios, cu care 
stând înaintea lui Hristos, te rogi pentru noi, sfinte. 

Pe toţi fraţii care te iubesc pe tine îi chem eu, robul tău, 
fericite, să săvârşească praznicul tău cel luminat, punându-le 
după cuviinţă înainte drept ospăţ nevoinţele tale. Pentru 
aceea şi tu nu mă uita pe mine. 

A Născătoarei: 

Inima mea cea întinată, curăţeşte-o, Stăpână Fecioară, 
şi o umple de har, ca totdeauna la toţi să cântăm măririle 
tale, noi păcătoşii robii tăi. 

Alt Canon. Irmos acelaşi 

Adunându-ne astăzi în soborniceasca biserică a păstoriei 
tale, fericite, cu credinţă te rugăm: scoate pe fiii tăi din 
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toată asupreala vrăjmaşilor şi-i du nerăniţi la limanul 
nepătimirii. 

Tărie dăruieşte, părinte, şi ajutor în înţelepciune povă
ţuitorului nostru, pentru ca, cu blândeţe şi cu dragoste, 
povăţuindu-ne pe noi să ne aducă, bucurându-se, pe toţi 
lui Hristos, Mai-marele păstorilor. 

Slavă ... 

A te ruga să nu încetezi, părinte, pentru turma ta, pe care 
cu multe sudori şi osteneli o ai câştigat. Ci o păzeşte de 
războaiele diavoleşti şi de oamenii vicleni cari se silesc a 
răsturna ostenelile tale. 

Şi acum ... 

Dăruieşte-mi, Fecioară, schimbare vieţii, mântuindu-mă 
din năravurile mele cele cu patimi, şi ducându-mă spre 
dragostea dumnezeieştii nepătimiri, şi dă sufletului meu 
ca să izvorască plângere de bucurie neîncetată. 

Condac, glas 3. Podobie: "Fecioara astăzi 
pe Cel mai presus de fiinţă naşte ... " 

Astăzi Părintele Paisie cheamă la a sa pomenire pe toţi 
fiii săi şi tot pământul Moldovei împreună lui Dumnezeu 
laudă aduce; îngerii cu toate cetele sfinţilor să veselesc 
şi monahii duhovniceşte dănţuiesc şi roagă totdeauna pe 
Dumnezeu Cel mai-nainte de veci. 

!cos 

Cântarea mea spre lauda nevoinţelor tale întinată este, 
părinte, căci n-am inima mea curată, fiindcă neruşinat o 
am întinat cu gândurile şi cu faptele; dar mă rog bunătăţii 
tale, nu mă înfricoşa, ci, privind cu blândeţe ca spre o pel
ticire de prunc, primeşte-mi credinţa şi dragostea ce o am 
către tine şi dăruieşte darul ceresc tuturor binecredincio
şilor acoperind sfânt lăcaşul acesta şi pe noi pe toţi de vrăj
maşii cei văzuţi şi de cei nevăzuţi cu rugăciunile tale cele 
cătră preaveşnicul Dumnezeu. 
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SINAXAR 

intru această lună în 15 zile pomenirea sfinţilor muce
nici şi mărturisitori Gurie, Samona şi Aviv. 

intru această zi pomenirea preacuviosului şi de Dum
nezeu purtătorului Părintelui nostru ieroschimonahul 
Pafsie, arhimandritul şi stareţul sfintelor mănăstiri Neam
ţul şi Secu. 

Acest preacuvios părinte s-a născut întru preaslăvita ce
tate Poltava, în Rusia Mică, în anul 1722, decemvrie 21, din 
părinţi binecinstitori şi foarte milostivi. Tatăl lui se numea 
Ioan Velicicovski, protoiereu al Poltavei, iar maica sa Irina. 
Din nişte părinţi slăviţi ca aceştia şi păzitori de poruncile 
lui Dumnezeu născându-se fericitul, şi bine şi cu dragoste 
de Dumnezeu crescându-se şi învăţând Sfintele Scripturi şi 
din citirea adesea din ele cu luare-aminte, aprinzându-se 
în sufletul lui râvnă spre părăsirea. lumii şi spre primirea 
sfântului monahicescului şi îngerescului chip, lăsând lumea, 
a mers mai întâi în sfânta mănăstire a Liubeţkii, care este 
aproape de cetatea Liubecea, patria preacuviosului părin
telui nostru Antonie al Pecerscăi, unde din început s-a 
apucat de mari nevoinţe: căci toată ziua avea treabă cu 
ascultarea obştească, iar de la trei ceasuri din noapte scria 
la cărţi. Şi fiindcă nu avea lumânări, aprindea apoi fachii 
rezemându-le de păretele chiliei lângă masă şi aşa scria, 
până ce se umplea chilia de fum, mai toată noaptea, iară 
somn foarte puţin dormea. 

Apoi de acolo au mers în mănăstirea Medvedovski, cea 
din ostrov şi acolo s-a întins spre mai mari nevoinţe, că 
toată ziua făcea ascultare cu părinţii la adunat fân şi la se
cere şi la altele, măcar că tare să ostenea, dar Juni, mier
curi şi vineri nu gusta nimic hrană, iară marţi şi joi gusta 
la amiazăzi posmagi de secară şi sâmbătă şi duminică 
mânca împreună cu soborul la masă, însă tot cu înfrânare. 
Deci întru această mănăstire s-a tuns fericitul în rânduiala 
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de rasofor, numindu-se din Petru - Platon, fiind atunci în 
vârstă de 19 ani. 

Deci nu multă vreme trecând şi ridicându-se cumplită 
prigoană în Ucraina asupra pravoslavnicei credinţe de la 
rău-cinstitorii Ieşi [polonezi] a fost silit fericitul a lăsa acea 
mănăstire, fiindcă se afla sub stăpânirea Jeşilor, şi au mers 
în Kiev, întru sfânta Lavră a Pecerscăi, unde iarăşi foarte 
tare se nevoia, precum cu înfrânarea, după cum am zis mai 
sus, asemenea şi cu privegherea, că numai atât somn pri
mea în douăzeci şi patru de ceasuri, câtă vreme era de la 
tragerea clopoţălului celui de sculat până când toca în 
tochiţa cea mică, că atuncea negreşit mergea de se afla la 
strană, după cum era rânduit. 

Şi aşa, culegând mierea faptelor bune de la toţi cuvioşii 
părinţi cei de acolo, au lăsat şi Kievul şi prin osebite şi 
primejduite căi mergând, au ajuns în Valahia la schitul 
Trăisteni, şi de acolo la schitul Cârnu şi, petrecând întru 
mari nevoinţe şi pe acolo mai bine de trei ani şi culegând 
rodurile faptelor bune de la bărbaţii cei cuvioşi ce i-au 
aflat, a mers în Sfântul Munte al Athosului, în grădina cea 
sfântă a Maicii lui Dumnezeu, unde după trei ani şi şase 
luni ai petrecerii sale la linişte a fost tuns în rânduiala 
mantiei, numindu-se din Platon - Paisie, fiind cu vârsta 
de 28 de ani. 

Deci miluit fiind preacuviosul de Domnul Dumnezeul şi 
umplându-se de darul întru tot Sfântul Duh şi de înţelep
ciune, au început a năzui la dânsul mulţi din fraţi, unii 
pentru folos şi alţii ca să-i fie şi ucenici, pe care din început 
nu-i primea, însă, silit fiind de dragoste, au început a-i 
primi. Şi atunci, de aceştia şi de toţi părinţii cei mai du
hovniceşti ai Sfântului Munte silit fiind fericitul, a primit, 
măcar şi nevrând, hirotonie în anul 36 al vârstei sale care, 
prin minunat chip, s-a adeverit şi de la Dumnezeu. Şi aşa 
fericitul era duhovnic mai la toţi nevoitorii Sfântului Munte, 
cei mai aleşi, între care şi Prea Sfinţitul Patriarh Serafim, 
care atunci vieţuia acolo. Şi văzând fericitul că s-au înmul
ţit fraţii au zidit din temelie sfântul schit al Prorocului Ilie, 
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biserica cu chilii trezvitoare. Şi fiindcă primise fraţi şi mol
doveni împreună cu sloveni, apoi a pus rânduială ca şi 
pravila bisericii să se săvârşească în două limbi: slavoneşte 
şi moldoveneşte. Şi aşa petrecea, nevoindu-se ziua şi noap
tea, împreună cu fraţii, că ziua lucra la lucrul mâinilor iară 
noaptea scria, tălmăcind cărţi patristice din elineşte în sla
voneşte. Şi, în scurt timp, fericitul s-a aflat la toţi nevoitorii 
Sfântului Munte mângâietor şi gata doftor sufletesc. Apoi, 
prin descoperire de la Dumnezeu, după 17 ani ai petrecerii 
în Sfântul Munte, ridicându-se cu 64 de ucenici ai săi de 
acolo, au venit în pământul Moldaviei şi i s-au dat de către 
stăpânirea de atunci sfânta mănăstire Dragomirna, în anul 
1763, septemvrie, unde a aşezat aceeaşi rânduială a vieţii 
de obşte ce o orânduise şi în Sfântul Munte în biserică şi 
pe la ascultări. Şi întru această mănăstire, în obştea sa, a 
primit părintele nostru sfânta shimă cea mare monahiceas
că şi se ţinea tot de nevoinţa care din început a avut la 
scrierea şi tălmăcirea sfintelor scripturi, învăţând şi îndem
nând spre aceasta şi pe ucenicii săi. 

O viaţă ca aceasta şi petrecere îngerească aşezându-se şi 
răsădindu-se de preacuviosul părintele nostru în Moldova, 
a început a alerga din toate neamurile cele de primprejur, 
adică moldoveni, rosieni, bulgari, greci, moscali, ruşi şi alţii 
întrucât se adunaseră acolo 350, la numărul cărora mânca
rea le era de obşte, îmbrăcămintea de obşte, viaţă de obşte, 
averea de obşte şi mântuirea de obşte, fieştecăruia puindu-i 
părintele regulă cum să vieţuiască. 

Atunci când au luat nemţii de la turci Bucovina Moldo
vei, loc în care se afla şi mănăstirea Dragomirna, foarte s-a 
întristat cuviosul părinte nevoind să stea nicicât de puţin 
supt stăpânirea papistăşească, cu care Biserica Răsăritului 
nici odinioară pace duhovnicească n-a putut să aibă. Şi aşa 
se ruga milostivului Dumnezeu cu lacrimi ca cu judecăţile 
care le ştie să-I izbăvească împreună cu soborul fraţilor de 
sub stăpânirea ereticilor. Deci, prin iconomia lui Dumne
zeu, li s-a dat de cătră stăpânire mănăstirea Secu, cu toate 
moşiile şi averile ei, unde s-a aşezat preacuviosul cu toţi 

fraţii în anul1776, octombrie 14. Şi a pus şi aici aceeaşi 
viaţă şi orânduială de obşte să se păzească pe cât au fost şi 
în Sfântul Munte şi în mănăstirea Dragomirna. 

Apoi, în anul 1779 august în 14, li s-a dat şi sfânta mă
năstire Neamţu, cu toate moşiile şi averile ei, pentru ţine
rea soborului, căci din zi în zi se înmulţeau fraţii, atraşi 
fiind spre această îngerească viaţă de dragostea cea mare a 
părintelui, care ca şi cuvioşii părinţi cei de demult pe toţi îi 
primea cu dragoste şi le punea aşezământ cum să vieţuiască, 
ca să se mântuiască. 

Şi aşa, cu voia lui Dumnezeu, din această vreme a rămas 
fericitul părintele nostru povăţuitor peste amândouă aceste 
sfinte mănăstiri Neamţu şi Secu, şi era ca alt Avraam, pri
mind izvoarele dragostei şi pe străini care veneau spre în
chinăciune la sfintele mănăstiri şi pe fieşcare mângâindu-i 
cu cuvinte pline de învăţătura Sfântului Duh. Încă era feri
citul împodobit de la Dumnezeu şi cu darul mai înainte 
vederii, la care alerga din toate părţile pentru folosuri mari 
şi mici, după cum se arată în istorisirea vieţii lui cea pe larg. 

Aşa, în anul1790 s-au hirotesit arhimandrit cuviosul de 
către sfinţitul mitropolit Ambrosie, însă nicicum nu şi-au 
sfârşit rânduiala nevoinţei cu primirea arhimandriţiei care 
i-a fost dăruită, ci încă mai tare se nevoia, scriind şi tălmă
cind cărţi bogosloveşti [teologice] împreună cu ucenicii săi 
din elineşte în slavoneşte şi în moldoveneşte. Iar somn 
foarte puţin primea pentru neputinţa trupească însă şi acolo, 
când şedea pe scaun, scria şi abia dacă adormea, iar pe pat 
niciodată nu s-au văzut cândva dormind, încă de când pe
trecea în Sfântul Munte al Athosului. Aşa era de pătimaş 
bărbatul acest sfânt, al cărui obraz era curat şi cu Dumne
zeu împreunat şi, ca în scurt să zic, încă din tânără vârstă 
şi până la al său sfârşit, ziua şi noaptea s-au ostenit în tot 
chipul şi s-au nevoit ca un mucenic până s-au adunat acest 
sobor întărindu-1 întru învăţăturile cele duhovniceşti, pre 
care cei ce le vor păzi se vor mântui. Şi aşa întru bătrâneţe, 
unde ajungând ca cel ce era împărtăşit de firea cea muri
toare, a trebuit să împlinească datoria firii şi, primind în-
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ştiinţare de aceasta cu puţină vreme mai înainte, au înce
put a se lăsa de scris şi de tălmăcit şi a se găti spre ieşirea 
din trup. 

Deci, căzând în slăbiciune, a patra zi au mers la biserică 
şi în vremea canonului s-au împărtăşit în altar cu sfintele 
şi de viaţă făcătoarele ale lui Hristos Taine, fiind ziua dumi
nică. Apoi mai bolind el trei zile, miercuri iarăşi s-au împăr
tăşit cu dumnezeieştile Taine şi, după aceasta, chemând pe 
doi duhovnici la sineşi, pe Sofronie şi pe Silvestru, care pe 
urmă au fost şi stareţi, prin aceştia pace şi blagoslovenie 
[binecuvântare] soborului au dat. Şi aşa s-a săvârşit, ca şi 
cum ar fi adormit, dându-şi sfântul său suflet în mâna lui 
Dumnezeu în anul1794, întru aceeaşi zi miercuri, la al un
sprezecelea ceas din zi, noiembrie în 15 zile. Aşa s-a stins 
marea lumină şi sub obroc s-a pus! Şi comoara ceea ce izbuc
nea duhovniceşte, vechi şi nouă, după cum zice Domnul 
în sfânta Evanghelie [Mt 13, 52] s-au pecetluit şi gura cea 
dulce grăitoare şi de cuvinte dumnezeieşti izvorâtoare s-a 
închis! Cu ale căruia sfinte mijlociri să ne rugăm, să ne des
chidă şi nouă Domnul Dumnezeu Împărăţia cea cerească. 
Amin! 

Întru această zi pomenirea preacuviosului stareţ V asi le 
şi a ucenicului său Mihail 

Aceasta, mai înainte, în Rusia şi în munţii Moşenski şi 
între alte cetăţi nu puţină vreme cu dumnezeiască râvnă a 
vieţuit cu rugători vieţii monalliceşti. Apoi, de acolo a venit 
împreună cu fericitul său ucenic Mihail ieroshimonahul în 
Valahia şi a fost povăţuitor vieţii monahiceşti şi învăţător 
tuturor celor ce vieţuiau în Poiana Mărului şi la schitul 
Trăisteni şi la alte mănăstiri. Că acest de Dumnezeu plăcut 
bărbat întru înţelegerea dumnezeieştei Scripturi şi întru 
învăţătura de Dumnezeu purtătorilor Părinţi şi întru înţe
legerea duhovnicească şi întru cea desăvârşită ştiinţă a 
Sfintei Biserici a Răsăritului, a sfintelor pravile şi tâlcuirea 
cea dreaptă a lor, după a lui Zonara şi a lui Teodor Valsa-
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mon şi întru alte înţelegeri pe toţi ce erau în vremea aceea 
părinţi cu neasemănare îi covârşea. Iar vestea despre învă
ţătura şi plăcuta de Dumnezeu povăţuire a sa spre calea 
mântuirii a străbătut peste tot locul. Acest cuvios părinte 
fiind chemat de unii nevoitori în Sfântul Munte şi aflând 
pe părintele nostru Paisie acolo la linişte, după rugămintea 
lui I-au tuns în rânduiala mantiei. 

Întru aceeaşi zi, preacuviosul Proterie 

Acesta era din Rusia Mică, din polcul Reşetilovska şi cu 
meşteşugul argintar. Deci, lepădându-se de lume şi de cele 
din lume, s-a ales monall iscusit şi petrecea la linişte după 
voia lui Dumnezeu între părinţii schitului Trăisteni, în Vala
hia şi, lucrând rucodelie linguri foarte frumoase, le vindea 
şi primea cu mare dragoste pe călugării cei străini şi îi os
păta. Şi din multa lui milostivire ce avea către toată zidirea 
lui Dumnezeu, pe multe feluri de păsări ce zboară în văzduh 
le hrănea îndestul dându-le lor hrană la vremea potrivită. 
Şi în fiecare zi se aduna mulţime multă de păsări, aştep
tând vremea aceea rânduită. Şi când venea vremea, el des
chidea fereastra chiliei sale şi zburau pasările în chilia lui 
fără de frică şi umbla prin chilie adunându-şi ceea ce li se 
da şi el prindea dintru dânsele pe carea voia şi o mângâia 
şi o dezmierda şi o netezea cu mâinile sale şi apoi o slobo
zea, şi nicidecum nu se temeau de dânsul şi, după ce ·se 
săturau, zburau iarăşi afară. Iară când vrea el să meargă la 
biserică se aduna mulţime dintre ele şi-! petreceau pe dânsul 
când mergea la biserică, puindu-se unele pe mână, altele 
pe umere iar altele împregiurullui zburând şi cu multe 
feluri de glasuri cântând, şi, când voia să intre în biserică, 
ele toate zburau şi se puneau pe biserică, aşteptând ieşirea 
lui şi, după ce ieşea din biserică, îndată zburând mergeau 
după acelaşi chip, îi făceau alaiu până la chilie. Aceasta au 
mărturisit preacuviosul părintele nostru Paisie cum că o au 
văzut cu ochii lui. 
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Întru această zi, preacuviosul Ioan Pustnicul 

Acesta era din Rusia Mare şi petrecea la schitul ce am 
zis mai sus întru mari nevoinţe şi el. Din dreaptă osteneala 
sa, de multe ori punea masă la toţi fraţii schitului aceluia, 
însă mai-nainte de masă umbla pre la fiecare din părinţi 
cu vas îndemânatic şi le spăla picioarele şi cu dragoste le 
săruta, despre care părintele nostru Paisie mărturiseşte, 
unde zice că între părinţi sunt mulţi nevoitori. 

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluieşte 
şi ne mdntuieşte pe noi. Amin. 

Cdntarea 7· Irmos "Tinerii evreieşti au călcat în cuptor ... " 

Nebiruii cuget câştigând, părinte Paisie, prin întărirea cea 
nemişcată a sufletului, ai stricat toate măiestriile vrăjma
şului, care erau întinse spre a-ţi opri calea mântuirii. Pentru 
aceasta acum cânţi: Bine eşti cuvântat Dumnezeul părin
ţilor noştri! 

Izbăveşte-ne, prea cuvioase, cu ale tale rugi din toate 
cursele şi smintelile balaurului şi tămăduieşte neputinţele 
noastre cu rugăciunile tale cele către Stăpânul, Căruia să-i 
cântăm în veci: Bine eşti cuvântat Dumnezeul părinţilor 
noştri! 

Maica ta, fericite, bucurându-se din cuvintele îngerului 
de proorocia duhovniciei tale, au primit şi ea asupră-şi ve
selindu-se îngerescul chip şi cu mari nevoinţe săvârşindu-se 
aleargă acum cântând: Bine eşti cuvântat Dumnezeul pă
rinţilor noştri! 

A Născătoarei: 

Aflându-te Cel curat pe tine mai curată decât toată zidi
rea, preacurată, S-a sălăşluit întru tine vrând să scoaţă ca 
un iubitor de oameni Căruia cuvântăm: Bine eşti cuvântat, 
Doamne Dumnezeule, în veci. 

442 

Alt canon. Irmos acelaşi 

Umplut de luminarea Dumnezeiescului Duh, părinte 
Paisie, ca un păzitor al poruncilor lui Hristos şi, curăţit 
fiind de patimi, te-ai făcut cu adevărat lăcaş Treimii celei 
preaîndumnezeite, cântând: Bine eşti cuvântat Dumnezeul 
părinţilor noştri! 

Cine poate să povestească nevoinţele tale, fericite, păs
torule, lacrimile şi privegherile cu care ai întâmpinat pe 
Stăpânul cântând: Bine eşti cuvântat Dumnezeul părinţilor 
noştri. 

Slavă ... 

Cel ce pururea ca un cuptor încins mă ard de focul ispi
telor, alerg către a ta folosinţă, părinte, şi izbăvit fiind . ' 
pnn tine, cânt Stăpânului: Bine eşti cuvântat Dumnezeul 
părinţilor noştri. 

Şi acum ... 

Ţie Fecioară, Preasfântă Stăpână, mă rog: fii curăţitoare 
pă~telor mele şi dă-mi mână de ajutor mie, celui ce mă pri
me]duiesc, ceea ce eşti folositoarea cea tare a creştinilor. 

Cdntarea 8. Irmos: "De şapte ori cuptorul, 
chinuitorul haldeilor ... " 

Mânecând întru rugăciuni ai zămislit întru inima ta frica 
lui Dumnezeu şi ai născut turmei tale hotar de dogme prin 
duhul, părinte, şi pe toţi i-ai învăţat să cânte: Binecuvân
taţi toate lucrurile Domnului pe Domnul. 

Înghesuit fiind de multe ispite, cu credinţă alerg la aju
torul rugăciunilor tale eu, robul tău, fericite ca mântu-
. d ' ' 
m u-rnă din toate ispitele vieţii acestea, să cânt: Binecu-
vântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul. 

Datoria după putere împlinindu-mi cătră tine fericite 
" ' ' ' am Impletit lauda aceasta; deci tu, ca un bun părinte, cu 

blândeţe primind darul dumnezeiesc, dă tuturor a cânta: 
Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul. 
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A Născătoarei: 

Cred, Preasfântă Fecioară, că Hristos Dumnezeul nostru, 

Cel ce pentru noi din tine S-a îmbrăcat cu omenirea, prin 

covârşirea bunătăţilor acestea a preaslăvit numele cuvioşi

lor celor ce L-au iubit pe Dânsul, şi care cântă neîncetat: 

Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul. 

Alt Canon. Irmos acelaşi 

Izbăveşte, părinte, cu rugăciunile tale sfânt lăcaşul acesta 

şi turma ta neîncetat asuprită de cei potrivnici din toate 

nevoile ca cu mulţumită să cântăm: Binecuvântaţi toate 

lucrurile Domnului pe Domnul. 
Iertare de păcate cere fiilor tăi, părinte, pre care ne-ai 

unit întru 'o turmă şi ne învredniceşte a străluci noi iarăşi 

fapte bune, ca, bucurându-ne în veci, să cântăm: Binecu

vântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul. 

Binecuvântăm pre Tatăl ... 

Nu înceta a te ruga, părinte, ca păstor vrednic să ni se 

dăruiască spre a ne ocârmui, izbăvindu-ne de cel potrivnic, 

şi rânduiala călugărească a o ţinea, ca cu toţii să cântăm: 

Bine lăudaţi toate lucrările Domnului pe Domnul. 

Şi acum ... 

Ceea ce ai născut pe Domnul Cel milostiv, una de Dum

nezeu dăruită, roagă-te, curată, ca cu dreapta Lui să milu

iască mintea mea care pururea cumplit se preface cu în

tristările lumii, pentru ca bucurându-mă, să cânt: Bine eşti 

cuvântată, Preasfântă Stăpână, întru toţi vecii! 

Cântarea 9· Irmos: 
"Spăimântatu-s-au de aceasta ceriul" ... 

Darul tău, părinte Paisie, nu-l depărta de la fiii tăi, ci pe 

toţi câţi se închină şi sărută sfântul tău mormânt cu dra

goste îi păzeşte şi îi acoperă de toate relele întâmplări şi de 

văzuţii şi nevăzuţii vrăjmaşi. 

444 

. Adu~u:s-a da~ ~toţiitorului mulţimea celor mântuiţi prin 

tme, pannte Pmsie: pentru aceasta, roagă-te să ne mântu

im şi noi, cei mai de pe urmă fii ai tăi, învrednicindu-ne 

împreună cu tine sfintelor cereşti lăcaşuri. 

_ Rogu-te, pă?nte, împreună cu preasfinţitul Grigore das

calul Moldovei, care au fost povăţuitor acestui sfânt locaş 
şi cu toţi părinţii igumeni şi stareţi ai turmei tale, ca tre~ 
când şi noi cu lesnire din această vale a plângerii, să ne 

facem părtaşi fericirii celei veşnice. 

Usucă şi dezrădăcinează cugetele cele spinoase ale inimii 

mele, Fecioară preacurată, fără de prihană şi cu mijlocirea 

ta o arată pe ea roditoare şi o umple de dar, Maică a lui 
Dumnezeu. 

Alt Canon. Irmos acelaşi 

A lăud~ se cuvine pe minunatul Onorie, cel plin de darul 

dumnezeiesc, pe care după a ta cinstită mutare degrab l-ai 

luat la tine, părinte, şi pe Ioan pustnicul, cel preaplin de 

dragoste, care spăla picioarele fraţilor şi cu dragoste le săruta. 

Sabie asupra hulitorului sfintei rugăciuni te-ai arătat 

fericitule, tăind cu cuvintele tale cele însuflate de Sfântui 

Duh toate bârfele lui şi izbăvind din smintelile lui pre cei 
ce au alergat către tine cu credinţă. 

Slavă ... 

Cu rugăciuni priveghetoare şi cu mari nevoinţe adormind 

dezmierdările trupului, cu adevărat în pace culcându-te 

cuvioase, ai adormit; pentru aceea te avem pe tine păzito; 
neadormit noi cei ce cu dragoste te cinstim pe tine. 

Şi acum ... 

Apărării şi păzirii, acoperământului şi ocârmuirii tale 

afierosindu-se pre sine slujitorul tău Paisie şi pe noi pe toţl 
fiii tăi, Preasfântă Stăpână, a adormit cu pace. Deci nu ne 

lăsa pe noi sărimani, ci împreună cu cei pe care i-ai ales 

prin rugăciunile lui, mă numără şi pe mine întinatul care 

cu darul tău am împletit această cântare. 
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Svetilna. Podobie "Cu ucenicii să ne suim, în muntele ... " 

Părinte Paisie, fiind îndemnat de multă înţelepciune şi de 
dragoste duhovnicească, ai primit, fericite, pe toţi cei ce au 
venit la tine puindu-te legiuitor dumnezeiesc şi îndemnând 
pe toţi să părăsească cele deşarte şi lumeşti şi să meargă 
pe calea mântuirii. 

Slavă ... 

Lăcaş luminos al Sfântului Duh făcându-ţi sufletul, pă
rinte cuvioase, ai avut înăuntru negrăit pe împăratul Hristos 
şi Domnul şi, ostenindu-te ziua şi noaptea la scrierea şi 
tălmăcirea sfintelor scripturi, ai luminat pe fiii tăi, nicide
cum lepădându-te de osteneală pentru slăbiciunea trupului 
celui îmbă.trânit, mai înainte păzind scaunul Celui vechi de 
zile, precum au zis Daniil. 

Şi acum ... 

Uitându-te, Preasfântă Stăpână, spre moştenirea cea prea
lăudată păzeşte-o pe ea cu puterea ta cea nebiruită, în
dreptează schiptrurile împărăţiei creştineşti şi întăreşte pe 
cei credincioşi, iar pe vrăjmaşi îmblânzeşte-i şi sfânt lăcaşul 
acesta îl păzeşte şi revarsă pacea până la marginile pămân
tului, Născătoarea de Dumnezeu, Maica Atotţiitorului. 

La Laude, Stihirile pe 4, glas 4. 
Podobie. "Ceea ce eşti bucuria cetelor ... " 

Cu bucurie cerească să ne adunăm împreună, fraţilor, să 
prăznuim îngereşte pomenirea cea de peste an a părintelui 
nostru, podoaba cea mare a monahilor, şi ungându-ne 
fruntea din sfânt untdelemn, să ne curăţim, prin credinţă, 
sufletele cu rugăciunile lui. 

Cu prealuminată prăznuirea fericitului părinte să ne os
pătăm, fraţilor, şi cu credinţă să ne veselim, iubitorilor de 
prăznuire, cinstind luminată prăznuirea sălăşluirii lui la cer 
cu cântări lăudând pe Hristos Dumnezeu, Cel ce a slăvit 
pomenirea lui. 
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Cu focul dragostei celei duhovniceşti aprinzându-ne fra
ţilor, toţi cu bucurie să dănţuim şi cu cântări să lăudă~ pe 
cinstitullăcaş al Sfântului Duh, pe râul înţelepciunii şi ma
rele îndreptător şi învăţător al nostru, Paisie, care se roagă 
totdeauna pentru noi, cei ce cinstim pomenirea lui. 

Cu laude şi cu cântări duhovniceşti să ne veselim astăzi 
fraţilor, lăudând pe Dumnezeu Cel minunat întru sfinţii săi: 
Care cu darul Său şi puterea Sa a întărit pe preaminunatul 
Paisie de au surpat toate măiestriile vrăjmaşului, şi acum 
se roagă neîncetat pentru cei ce cu dragoste cinstesc pome-
nirea lui. · 

Slavă ... , glas 2: 

Preacuvioase părinte Paisie, tu, din vârstă pruncească cu 
osârdie spre fapte bune nevoindu-te, ai lăsat lumea şi toată 
slav~ ei şi, luând cu bucurie asupră-ţi îngerescul chip, prin 
man nevoinţe te-ai făcut organ Sfântului Duh· din a Cărui 
luminare ai îndemnat pe oameni să urască cele' îndulcitoare 
şi, adunând cete de monahi, le-ai rânduit lor aşezământ 
cu~, în trup petrecând, să vieţuiască îngereşte. Şi acum 
stm înaintea Sfintei Treimi, bucurându-te neîncetat cu cei 
ce s-au nevoit împreună cu tine, fericite, şi te rogi pentru 
pacea lumii şi mântuirea sufletelor noastre. 

Şi acum ... 

Adăpostire şi sprijin şi scăpare tare creştinilor eşti, Maica 
Dumnezeului nostru. Pentru aceasta, prin rugăciunea ta cu 
':riveghere, nu înceta pururea a te ruga ca să fie păzit sfânt 
lacaşul acesta, iar noi robii tăi să ne mântuim de toate 
~rimejdiile, căci, după Dumnezeu, toţi dreptcredincioşii pe 
tine te avem sprijinitoare şi scăpare. 

Doxologia mare. Ecteniile şi otpustul. 
Ceas întâi şi otpust. 
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LA LITURGHIE 

Fericirile din canonul cel dintâiu al cuviosului, cântarea 3, 
pe 4 şi din canonul cel de al doilea, cântarea 6, pe 4· 

Prochimen, glas 7: 

Scumpă este înaintea Domnului moartea cuviosului lui. 

Stih: "Ce voiu răsplăti Domnului pentru toate câte mi-au dat mie". 

Apostol, din Epistola către Evrei, "Fraţilor, aduceţi-vă 
aminte de mai-marii voştri ... " 

Aliluia. Glas 6. "Fericit bărbatul care se teme de Domnul" ... 

Stih: "Puternică pe pământ va fi sămânţa lui". 

Evanghelia de Ia Matei, începerea 11: "Zis-au Domnul 
ucenicilor Săi: Voi sunteţi lumina lumii" ... 

La priceasnă, "Întru pomenire veşnică va fi dreptul" ... 
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Aşezământul vechi de la Dragomirna * 
(1626) 

Cu bunăvoinţa Tatălui Celuifără de 1nceput şi cu 1mpre
ună-lucrarea Fiului Celui veşnic şi cu săvârşirea Sfântului 
şi de-viaţă :făcătorului Duh, Care de la Tatăl purcede şi 1n 
Fiul odihneşte, Treime sfântă, nedespărţită, o Dumnezeire 
1n Trei Feţe nedespărţită, slăvită şi acum şi pururea şi 1n 
vecii vecilor. Amin. 

* După originalul românesc reprodus in Documenta Romaniae 
Historica,A, XIX, nr. 121, p. 144-J48. Pasajele în slavonă sunt redate 
in caractere italice. Un hrisov cu conţinut aproape identic, dar re
dactat de un scrib diferit, a fost emis în aceeaşi zi pentru mănăstirea 
Suceviţa, ibid., nr. 122, p. 149-153. 

Primele decenii ale secolului XVII au adus cu ele, pe lângă dezor
ganizarea produsă de războaiele ruso-turce şi deasa schimbare a 
domniior, şi o intensificare a influenţei greceşti în Principatele Româ
ne (susţinută activ de domni precum Radu Mibnea sau Leon Tomşa). 
Pentru a pune capăt neorânduielilor din viaţa monahală, domnul 
Moldovei Miron Barnovschi (1626-1629) convoacă un Sînod al ierar
hilor ţării prezidat de mitropolitul cărturar şi artist Anastasie Crimca 
(1608-1617, 1619-1629). Acest sobor din septembrie 1626 va elabora 
un plan de reformă a vieţii marilor mănăstiri de obşte sub forma 
unui aşezământ ("tocmeli") in 15 puncte menite să readucă viaţa 
acestora pe linia autentic ascetică, spirituală şi canonică a tradiţiei 
ortodoxe (cf. N. IoRGA, Istoria Bisericii româneşti şi a vieţii reli
gioase a rom{lnilor, ed. II, voi. I, 1928, p. 267-273). Textul acestui 
regulament românesc anticipează cu 137 de ani reforma chinovială 
întreprinsă de stareţul Paisie. 
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Noi, bunul creştin şi întru Iisus Hristos credincios, Io 

Miron Barnovschi Moghila Voevod, cu mila lui Dumnezeu 

Domn al Ţării Moldovei. Vrut-am şi am osârduit cu toată 

inima şi cu tot sufletul nostru, cu puterea ce am avut de la 

Dumnezeu dăruită, după mila ce ne-au miluit Sfinţia Sa, cu 

domnie în scaunul şi în moşia Domniei mele, ca să socotim 

şi să tocmim toate lucrurile cele dumnezeieşti şi a sfintelor 

biserici şi, mai vârtos, tocmelile şi obiceiurile cele bune să 

le întărim şi celea ce's stricate de oameni nesocotitori să 

le tocmim după cum au nevoit şi întâia dată şi Domnii cei 

bătrâni de-au făcut şi au întărit prin sfintele mănăstiri toc

meală şi obicei bun, de n-au agonisit fiecare, nici au ţinut 

fiecare al său, nici s-au grijit fiecare de sine, ci au nevoit 

toţi călugării de-au agonisit în sfânta mănăstire şi au grijit 

numai de paza sfintei biserici şi de pravila călugărească. 

Iară în vremea de acum, acelea toate s-au stricat şi în locul 

acelor tocmeli şi obiceiuri bune ce au fost atunci, au făcut 

alte tocmeli şi obiceiuri prin sfintele mănăstiri oamenii ce 

nu se tem de Dumnezeu, carii au stătut să strângă şi să 

agonisească numai pentru sine şi se grijesc numai de sine, 

iar sfintele mănăstiri le-au lăsat negrijite şi nesocotite şi 

le-au părăsit, de-au rămas lipsite de toate lucrurile. 
Pentru aceea Domnia mea, văzând slăbiciunea sfintelor 

biserici şi părăsirea obiceiurilor celor bune ce au fost mai 

înainte prin sfintele mănăstiri, socotind Domnia mea şi scă

derea ţării, că de nu vor nevoi călugării toţi într-un chip să 

agonisească cine ce va avea şi cine ce va agonisi, să fie tot 

a mănăstirii, să ţie obşte, să nu tragă fiecare pentru sine, 

într-alt chip nu se vor putea ţinea sfintele mănăstiri, pen

tru aceea, Domnia mea am sfătuit cu voia a patru sveatiteli 

[luminători] ai ţării, anume kyr Anastasie [Crimca] arhie

piscop şi mitropolit al Sucevei şi Atanasie episcopul de 

Romanu şi Evloghie episcopul de Rădăuţi şi Mitrofanu epis

copul de Huş şi împreună cu tot Sfatul Domniei mele şi cu 

voia unora din călugării de prin sfintele mănăstiri, cari au 

avut frica lui Dumnezeu şi au iubit podvigul călugăresc 

[asceza monahală], cu aceştia cu toţi împreună am tocmit 
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şi am scris aicea tocmeala obştii, ca să ţie prin toate sfintele 

mănăstiri obşte, cum ţin pretutindenea în toată lumea, în 

Sfeta Gora [Sfântul Munte] şi în ostroave şi cum ţin şi aicea 
trei-patru mănăstiri. 

Aşa am vrut şi am sfătuit Domnia mea cu călugării 

noştri, cu vlădicii şi cu sfatul a toată ţara, să fie prin toate 

sfintele mănăstiri obşte, cum e învăţătura din Evanghelia 

Domnului nostru Iisus Hristos şi de la Sfinţii Apostoli şi 

de la sfintele Soboare [Sinoade], cum scrie la Soborul cel 

dintâi şi al doilea în şase capete şi la al şaselea în patruzeci 

de capete şi la al şaptelea în nouăsprezece capete*, ca să nu 

îndrăznească cineva din călugări să zică "acesta e al meu, 

acesta eal tău", că unde este la mijloc să cheme un lucru al 

tău, altul al meu nu se cade să se cheme viaţă călugărească, 

ci mai vârtos sobor tâlhăresc au zis părinţii că este. 

Pentru aceea, după tocmeala sfintelor Soboare, am întărit 

şi am tocmit cu scrisoare din sfânta pravilă, ca să fie tutu

ror sfintelor mănăstiri obşte neclintită în veci. Iar de se va 

ispiti cineva cândva să strice tocmeala obştii, fie măcar 

Domn, fie vlădică, fie egumen, sau altcineva din călugări, 

sau boieri, sau fie cine va fi, unul ca acela să fie proclet 

[blestemat] de sfintele Soboare şi de noi de toţi. 

Iar tocmeala de obşte a sfintelor mănăstiri să fie aşa: 

[i] Despre obşte. 

Nimeni din călugări să nu ţie nimic al său, nici cal, nici 

stupi, nici alt dobitoc, nimic, nici arătură, nici din afară, nici 

dinăuntru în mănăstire, nimeni nimic deosebi să nu ţie, 

fără numai îmbrăcăminte şi chelşugel [bani de cheltuială] 

de va avea dintru rucodelia sa [lucrul său de mână] să ţie 

cu blagoslovenia egumenului şi a duhovnicului său. 

* Canoanele 6 de la Sinodul Prim-Secund (Constantinopol, 

859-861), 40 de la Sinodul VI (Trullan, 692) şi 19 de la Sinodul VII 

Ecumenic (Niceea, 787). 
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[2] Despre mâncare. 

Călugării să mânce toţi în trapeză, toţi asemenea, ca fraţii, 
din aceleaşi bucate şi să bea toţi dintr-o singură băutură şi 
să nu facă egumenii şi stareţii mâncări altele şi deosebi de cei 
mai săraci, ci într-un chip să mănânce şi să bea toţi, ca fraţii. 

[3] Despre egumeni. 

După aceea, întâi cu blagoslovenia milostivului Dumne
zeu şi cu voia soborului, cine va fi ales să fie egumen, să fie 
ca un părinte tuturor şi de la toţi să aibă cinste ca un pă
rinte sufletesc. Însă egumenul să fie preot şi să se grijească 
de toţi ca un părinte de feciorii săi şi fără de făţărie să so
cotească, să împartă tuturor într-un chip, cui ce-i va trebui 
şi trupeşt~ şi sufleteşte, după pravila Sfântului V as ilie, cum 
învaţă de zice că unde sunt lucrurile cele trupeşti dimpreu
nă tuturor într-un chip, acolo şi cele sufleteşti sunt dimpre
ună tuturor într-un chip şi spăsenia [mântuirea] într-un 
chip şi truda într-un chip şi nevoinţa într-un chip şi cununa. 

[4] Despre ieşirea egumenului. 

Egumenul să nu iasă fără de vreme din mănăstire, unde-i 
va fi voia, ci să aibă iconom, să-I trimită în treburi mai 
mănunte, iar unde va fi lipsa sfintei mănăstiri să meargă 
egumenul, cu ştirea şi cu sfatul stareţilor [bătrânilor] să 
meargă şi un frate, precare-Iva vrea soborul, să meargă cu el. 

Egumenia să o ţie un an încheiat şi, dacă se va împlini 
anul, să se prostească [să stea ca simplu monah] dinaintea 
soborului. Deci de vor socoti că s-a nevoit cu tocmeala cea 
sufletească şi cu obiceiul sfintei mănăstiri, să aibă a cădea 
cu rugăminte să-I roage să ţie egumenia şi într-alt an; iar 
de va fi petrecut anul cu nesocotinţă şi cu risipă întru ago
nisită, pre altul să afle şi să-I roage să egumenească. 

[5] Despre stareţi. 

Iară stareţii, cine va fi ales, de nu va umbla după dreptate 
şi după tocmeala sfintelor mănăstiri, cei după samoviliia 
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sa [voia sa proprie] în mâncări şi în beţii şi în strunsură 
[strângere de averi], unul ca acela să fie scos din stăreţie ca 
o oaie râioasă. 

[6~ Despre chelşug [banii de cheltuială]. 

Iară chelşugul [banii de cheltuială ai] mănăstirii să nu 
îndrăznească să se ţie la sine, nici egumenul, nici alţi sta
reţi, nimeni fără de cine vor alege soborul, să fie cu voia 
tuturor, să-I pună vistiernic sau ecleziarh. 

[7] Despre cine va ţinea deosebi. 

Iară de se va afla oarecine din fraţi ţinând ceva deosebi, 
unul ca acela să fie procleţit [blestemat] de sobor sau să se 
izgonească dintre fraţi. Care egumen sau stareţ sau altul 
din călugări, fie din rudă de boier, fie din târg, fie din ţară 
fie din altă ţară, de va călca zapoveada [porunca] acestel 
scrisori a noastre, ce e aleasă cu soborul din sfânta pravilă 
d~. va ţinea cai sau stupi sau alt dobitoc sau arătură la fraţil 
sai sau la rudele sale sau la prietenii săi sau să dea bani 
într-aslam [în afaceri] sau a face negoţ, fie cu dobitoc, fie 
cu poloboace, orice negoţ, să fie proclet şi treclet [blestemat 
şi de trei ori blestemat], anathema, marantha, amin. 

[8] Despre mâncarea la chilii şi despre oaspeţi. 

Prin chilii, nici bolnav, nici sănătos să nu mănânce, nici 
să bea, fără numai apă. 

Iar la hramul bisericii şi când se va întâmpla să vină 
Domn la mănăstire, atunci numai blagoslovim să mănânce 
şi să bea prin chilii, pentru oaspeţi, iar într-alte zile peste an 
în ospătării să se ospăteze. De va fi vlădică sau egumen sau 
boier sau ctitor să-i ospăteze egumenulla chilia egumenului. 

[9] Despre sobor. 

Când se va aduna soborul pentru treburile mănăstireşti, 
de va vrea soborul, două pahare blagoslovim să aducă, iar 
aiurea nicăieri, nici în chelariu, nici în pivniţă. 
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[10] Despre ecleziarh, despre iconomi 
şi despre metoşari [responsabilii de metocuri]. 

Ecleziarhul un an încheiat se cade să ţie ecleziarhia; 
aşijderea şi iconomii şi metoşarii. Cine va fi pus să soco
tească, să se nevoiască forte cu socotinţă pentru agonisita 
sfintei mănăstiri, cu frica lui Dumnezeu şi cu dreptate. Iar 
dacă se va împlini anul să aducă agonisita ce va fi agonisit 
peste an, să o pună înaintea soborului şi să ia blagoslove
nie. Iar de va fi nesocotitor şi după samoviliia sa [voia sa 
proprie] va risipi seminţiilor [rudelor] şi prietenilor săi, unul 
ca acela să fie sub blestemul sfinţilor oteţi [părinţi] şi nici 
anul să nu-l aştepte, ci să-I scoată de sârg, ca pe un fur de 
biserică şi de aici [încolo] să n-aibă credinţă pentru nimic, 
nici dintr-un loc nici din afara mănăstirii. 

[11] Despre coconi şi despre mas 
[despre copii şi rămânerea în mănăstire]. 

Coconii mici în mănăstire să nu petreacă, nici muiere, 
nici ţigancă sau călugăriţă să nu rămână în mănăstire, nici 
posluşnic [ascultător] mirean să petreacă să rămână înăun
tru în mănăstire, ci în afară unde va fi casa de aceea făcută. 

[12] Despre slugi. 

Egumenii să n-aibă slugi curteni, ci să aibă posluşnic 
[un ascultător] să slujească. Doi cai aleşi să fie de treburile 
egumenului, de slujbă, iar de-acia toţi să fie de obşte. 

[13] Despre samă. 

Egumenul sau fiecare să dea samă înaintea soborului de 
ce va fi cheltuit; şi cine ce va dobândi pe la seminţii [rude] 
sau la prieteni să arate înaintea egumenului, să se blagoslo
vească. Şi de va socoti egumenul că-i va fi de treabă şi de 
polz [folos] să-i lase, iar de nu, în mănăstire să se ia. 
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[14] Despre străini. 

De la alte mănăstiri, de oriunde, de va veni vreun frate 
să petreacă în mănăstire, să ţină obiceiul mănăstirii; iară 
de nu-iva plăcea, să iasă din mănăstire. 

[15] Despre sihăstrie. 

Şi din fraţi cine va vrea să iasă în sihăstrie, să fie cu bla
goslovenia soborului şi a egumenului; şi de va asculta de 
sobor şi de egumen, să petreacă cu Dumnezeu, iar de nu, 
să-I întoarcă în mănăstire să fie sub ascultare şi-n locul lui 
să blagoslovească altul, care va iubi petrecerea pustiei să o 
petreacă cum se cade. 

Pentru aceea, Domnia mea am întărit şi am tocmit şi 
acestei sfinte mănăstiri a noastre, anume Dragomirna, unde 
este hramul Pogorârea Sfântului Duh. Şi pentru mai mare 
credinţă şi tărie, am pus şi pecetea Domniei mele. 

Iar de nu se va pleca cineva, cândva, sau în zilele Dom
niei mele, sau pe cine va alege Dumnezeu, după viaţa 
noastră, să fie Domn Ţării Moldovei, să fie arătat unul ca 
acela, cu temniţa să fie certat, până când să va smeri, că 
scrie Apostolul Pavel: "Daţi pe unul ca acela dosădzei [sa
tanei] întru zmăcinarea [pieirea] trupului, ca să se izbă
vească sufletul lui în ziua Domnului nostru" [1 Co 5, 5], a 
Căruia este slava în veci. Amin. 

În anul7135 [1626], luna septembrie 20. 

Ioan Miron Barnovschi Voievod 
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Aşezământul paisian de la Dragomirna * 
(1763) 

[1. Prefaţa ieroschimonahului Platon] 

Înainte cuvântare pentru rânduiala şi aşezământul 
vieţii de obşte în soborul fericitului întru pomenire 

părintelui nostru stareţului Paisie 

Când a binevoit Dumnezeu a-1 arăta pe robul Său, care 
vieţuise vreo câţiva ani în Sfântul Munte al Athosului, slu
jind lui Dumnezeu în tăcere la singurătate şi în toate zilele 
arzând cu duhul, cu lacrimi şi cu sfărâmarea inimii, şi cu 
smerenie, ca să nu rămână un asemenea vas al Duhului 
ascuns sub obrocul tăcerii, 1-a scos spre lumina a toată 
lumea întru slava Sa şi spre mântuirea şi povăţuirea multor 

• "Marea cartă" a paisianismului, Aşezământul în 18 puncte re
dactat în slavonă al comunităţii stareţului Paisie de la Dragomirna a 
cărui aprobare a cernt-o în 1763 de la mitropolitul Moldovei Gavriil 
Calimachi (1760-1786) a fost de timpuriu tradus în limba română; 
această veche traducere românească a circulat în multe copii in me
diul monahal românesc, fiind editată după ms. rom. BAR 2139 (sfâr
şitnl secolului XVIII, Cernica) de arhim. Clement Popescu şi diac. 
Ioan I. Ică jr: Vieţile, povăţuirile şi testamentele sfinţilor stareţi 
Gheorghe şi Calinic de la Cernica. Monumentele spiritualităţii cer
nicane I, Ed. Deisis, Sibiu, 1999, p. 21-40. Reproducem aici noua 
traducere românească "integrală" (inclusiv prefaţa ieroschimonahu
lui Palton) şi "cu substanţiale precizări de sens" după originalul sla
von realizată de Valentina Pelin şi publicată în: SFÂNTUL PAJSIE DE LA 
NEAMŢ, Cuvinte şi scrisori duhovniceşti II, publicate după traduceri 
vechi revăzute, cu note şi comentarii de Valentina Pelin, cu o post
faţă de Vrrgil Cândea, Editnra "Tipografia Centrală", Chişinău, 1999, 
p. 84-105. 
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suflete la adevărata lucrare a căii celei evangheliceşti a dum
nezeieştilor Lui porunci, după cuvântul ce zice: ,,Aşa să lumic 
neze lumina voastră înaintea oamenilor, aşa încât să se vadă 
faptele voastre cele bune şi să slăvească pe Tatăl vostru Cel 
din ceruri" [Mt 5, 16]. Şi cu toate că se lepăda de fiecare 
din ei cu mare întristare şi cu multe lacrimi îndelungă vre
me, însă neputând scăpa de rugăminţile lor, în puţini ani 
s-au adunat către dânsul până la cincizeci de suflete. 

Şi văzând el aceasta, cu multă mâhnire şi cu amare 
lacrimi suspinând, îşi zdruncina sufletul, căci socotinţa lui 
fusese mai înainte ca să vieţuiască numai în doi sau trei pe 
calea de mijloc [împărătească], şi se lepăda nevrând să se 
înmulţească fraţii. Şi abătut de amară întristare, îşi căznea 
sufletul şi cu lacrimi dureroase multă vreme se ruga lui 
Dumnezeu, temându-se şi cutremurându-se că nu va fi aşa 
de lesne această adunare de fraţi, mai mult încă, să nu fie 
vreo ispită diavolească spre a lui veşnică osândă şi cei 
adunaţi spre batjocura dracilor şi a oamenilor, până ce, în 
rugăciunile şi lacrămile sale, a primit, prin milostivirea lui 
Dumnezeu, desăvârşită vestire. 

Cunoscând dar dumnezeiasca voinţă, că aşa este Pronia 
lui Dumnezeu, ca să înceapă el vieţuirea cea de un gând şi 
de un suflet a vieţii de obşte a purtătorilor de Dumnezeu 
Părinţi cei de demult, s-a supus voinţei lui Dumnezeu şi 
şi-a aprins inima lui cu dumnezeiască râvnă întru slava lui 
Dumnezeu şi pentrubuna rânduială monahicească cea 
evlavioasă a purtătorilor de Dumnezeu Părinţilor noştri de 
demult, adică pentru adevărata pocăinţă, neprefăcuta sme
renie şi ocărârea de sine, sărăcia ce mai de urmă de bună
voie pentru Hristos, dragostea nefăţarnică către părintele 
său şi unul către altul, ascultarea cea după înţelegere du
hovnicească şi cu smerită cugetare, şi desăvârşita tăiere a 
voii şi socotinţei sale şi cucernicie întru toată înţelegerea 
duhovnicească şi monahicească. Şi această înţelepciune şi 
înţelegere duhovnicească, pentru aplecarea la grijile cele 
pătimaşe, puţin de nu s-a stins desăvârşit în aceste vremi 
deacum. 

S-a sârguit tare, după Dumnezeu, ca după cât îi va fi lui 
cu putinţă, toate cele zise să le răsădească, cu ajutorul lui 
Dumnezeu, în viaţa de obşte şi cu lucrarea să le îndepli
nească. Punând toate grijile în seama lui Dumnezeu, s-a 
nevoit mult şi a căutat cu credinţă în toate dumnezeieştile 
scripturi, cele în limba grecească şi slavonească, toate pra
vilele şi mărturiile apostolilor şi ale soboarelor şi ale Sfin
ţilor Părinţi şi iarăşi, rânduielile aşezămintelor şi obiceiu
rile bisericeşti şi cele din afară, şi cele ale Sfinţilor Părinţi 
de demult şi ale mănăstirilor din Sfântul Munte, mai cu 
sârguinţă privind la aşezămintele Sfântului Vasile cel Mare. 
A rânduit şi a întărit ca acestea toate, necălcate şi neschim
bate, aşa să se păzească întru totul în chinovia sa nu numai 
în viaţa sa, ci şi după dânsul, chiar dacă s-ar întâmpla cândva 
vreo nenorocire, precum şi în timpul vieţii lui a fost, liniş
tindu-se lucrurile, iarăşi să se întoarcă la rânduiala lui cea 
temeinică. Aşa a fost dar socotinţa, hotărârea şi întărirea 
acestui fericit părinte al nostru. 

Însă ne întoarcem iarăşi către cele ce le avem înainte 
(de la care ne-am abătut mult). 

Petrecând el în Sfântul Munte cu o asemenea mulţime 
într-un asemenea nelesnicios loc în cea mai de pe urmă 
sărăcie, puţin de unde având ajutor, numai din lucrul de 
mână şi osteneala fraţilor săi, ajunsese neapărata nevoie, 
cu sfatul întregului său sobor, să se mute în această iubi
toare de Dumnezeu ţară creştină Moldovlahia în căutarea 
pentru biata sa obşte a unui loc cuviincios, după cum şi în 
înştiinţarea următoare, scrisă de el, se arată. 

Venind cu tot soborul în această de Dumnezeu păzită ţară 
în anul1763, el însuşi s-a înfăţişat cu rugăminte în capitală, 
la Iaşi, către marele stăpân Arhiepiscop şi Mitropolit kyr 
Gavriil [Calimachi, 1760-1786]. Iar atotputernica Pronie 
a lui Dumnezeu a pus în inimile tuturor ca să arate către 
dânsul cea mai mare milă a Sa. Şi precum cel ce era atunci 
preacucernicul şi de Hristos iubitorul domnitor Io Grigore · 
Ioan [Calimachi] Voievod [1761-1764] şi Preasfinţitul marele 
stăpân Arhiepiscopul kyr Gavriil, asemenea şi toţi domnii 
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boieri de bun neam şi iubitori de Dumnezeu, cu obştească 
bucurie s-au unit să-i dea lui şi la tot soborul său preafru
moasa Mănăstire Dragomirna, cu toate averile ei, pentru 
cea de-a pururea petrecere. 

Şi aşezându-se el întru acea mănăstire cu tot soborul, deşi 
nu cu mică strâmt oare pentru lipsa chiliilor, a adus mare 
mulţumire cu multe lacrimi din tot sufletul şi în singurătate, 
şi soborniceşte Unuia Dumnezeu celui în Trei lpo~tasu~ 
pentru că i-au dăruit, prin preacucernicul dommtor ŞI 
Preasfinţitul Mitropolit, mănăstirea Sa, a Sfintei Treimi. 

Apoi, după puţină vreme, dorind să ştie Preasfinţitul 
Mitropolit kyr Gavriil rânduiala şi aşezământul chinoviei 
fericitului întru pomenire părintelui nostru Paisie, i-a po
runcit cu toată dragostea ca să-i arate lui în scris, măcar în 
scurt, despre obştea sa. Iar părintele nostru, stareţul Paisie, 
după ponmca Preasfinţitului Mitropolit kyr Gavriil, a scris 
către dânsul şi către tot duliovnicescul sobor această urmă
toare înştiinţare. 

[2. Scrisoarea către Mitropolitul Gavriil Calimachi] 

Preasfinţite Arhipăstor, de Dumnezeu ales şi pus, 
şi Sfinţiile Voastre, de Dumnezeu iubitorilor arhierei 

pe care Dumnezeu v-a pus întru păstorirea Bisericii Sa~e. 
în această creştinească şi pravoslavnică ţară a Moldovlahiei, 

Eu, cel mai de pe urmă rob al Preasfinţiilor voastre, Stând 
înaintea celor cu sfinţenie încuviinţate feţe ale preasfinţii
lor voastre şi ale întregului, de Dumnezeu alesului, sobor, 
vrând a arăta prin acest scurt şi fără de înţelepciune cuvânt 
despre mine, cel mai de pe urmă, şi despre viaţa şi aduna
rea de obşte întru numele lui Hristos a fraţilor către mine 
şi unul către altul, rog pe Preasfinţia voastră ca, urmând 
bunei îndurări a îndelungatei răbdări a lui Dumnezeu, să 
ascultaţi cu multă îngăduinţă această arătare a mea, trecând 
cu vederea necuviinţa mea, a omului de rând şi neînvăţat, 
cu de Dumnezeu data sfinţiilor voastre înţelepciune. 

Având eu întru tinereţile mele multă râvnă şi dragoste 
către viaţa călugărească, lăsând lumea şi cele ce sunt în 
lume, am luat începutul chipului călugăresc în patria mea, 
în Rusia Mică. Apoi, râvnă având ca în peregrinare mai 
prielnic să-hlujesc pe Dumnezeu, lăsându-mi patria, am 
venit în Sfântul întru pomenire Munte al Athosului şi am 
stat la linişte sub Mănăstirea Pantocratorului într-o oare
care colibă [chilie], unde m-am învrednicit a mă îmbrăca 
şi în mantie. 

Şi şezând eu acolo câţiva ani, iată a venit, cu râvna lui 
Dumnezeu, în Sfântul Munte, un frate din neam muntean 
[din Ţara Românească] şi a început a mă sili foarte mult 
cu rugămintea lui, ca să-I primesc în ucenicie. Eu însă, 
văzând neputinţa şi neînţelegerea sufletului meu, m-am 
lepădat de mai multe ori. Apoi iarăşi, văzând, pe de o parte, 
sârguincioasa lui rugăminte pentru primirea sa, iar, pe de 
altă parte, chibzuind că şi Sfânta Scriptură nu laudă, ci 
opreşte a şedea singur de sine călugărul pătimaş, am soco
tit să aleg cu acel frate de un cuget şi un gând calea cea de 
mijloc [împărătească] a vieţii călugăreşti, adică vieţuirea cu 
un frate sau cu doi, ca una care este cunoscută [adeverită] 
şi lăudată de Sfânta Scriptură, şi de insuflaţii de Dumnezeu 
Sfinţii Părinţi. De aceea, punând toată nădejdea în Dum
nezeu pentru a mea şi a fratelui îndreptare, am trecut cu 
vederea neputinţa şi neînţelegerea mea, aşezând înainte 
Sfânta Scriptură, ca povăţuitor nerătăcit întru mântuire şi 
mie, şi fratelui. 
Încumetându-mă a-l primi pe acel frate, i-am descoperit 

lui din Sfânta Scriptură că avere deosebi, până în cel mai 
mic lucru, să nu aibă, precum nici de voia să se ţină sau să 
urmeze după socotinţa sa. Iar ascultarea să o săvârşească, 
cu frica lui Dumnezeu, după puterea sa şi cu sufletul, şi cu 
trupul. Şi acelei învăţături supunându-se acel frate cu toată 
sârguinţa, a înfăptuit-o cu însăşi lucrarea. 

Cu acest fel de viaţă vieţuind eu într-un suflet cu fratele 
acela, au început şi alţi fraţi să mă supere mult cu rugă-



minţile lor pentru primire în ascultare. Eu însă de mnlte ori 
m-am lepădat, temându-mă să iau asupra mea ~ asemene~ 
greutate pentru sufl~tele fraţil~r,,ceea ~e ,num.al ~elor făra 
de patimi li se cuvme. Dar vazand Şl sargumcwasa lor 
rugăminte spre a fi primiţi în ascultare, mă mâhnea~ cu 
inima fiindu-mi milă de dânşii, neştiind ce să fac. Ş1 ast-, " . 
fel, neputând eu scăpa de rugămintea lor staru1toare, am 
început a primi dintre acei fraţi câte unnl î?" asc~tare. . . 

Şi aşa înmulţindu-se fraţii, am tr~cut dm cohba,[chllm] 
aceea în Schitul Sfântului Constantm, unde, adunandu-se 
doisprezece fraţi, am început a chibzui că de la cal~a cea 
mijlocie, adică de la petrecere~ cu "un. fra~e sau cu do!, ~en
tru înmulţirea fraţilor, se sch1mba Vleţmrea noastra catre 
viaţa de obşte care, după aşezământ~l Sf~ntnlui ~asile cel 
Mare trebuie să înceapă de la nu ma1 puţm de dmsprezece 
fraţi. 'şi pentru aceea, neîncăpând în micnl ,schit ~ Sfântu
lui Constantin, am zidit din nou schitul Sfantulm Proor~c 
llie din însăşi temelia lui, cu cheltuiala iubitorilor de ~ns
tos dar mai vârtos cu ostenelile fraţilor, pentru o mm cu
pri~zătoare încăpere a noastră, gândind ca numai cu acest 
număr de fraţi şi viaţa să ne-o săvârşim. 

Iar când s-a zidit schitul şi am văzut că încă şi mai mulţi 
fraţi din lume au început a veni în Sfântul Munte din acest: 
ţări [româneşti] şi din patria mea, râvn.it~~ către ac~eaş! 
vieţuire în acelaşi schit, neputând eu mc1 mtr-un ch1p sa 
scap de rugămintea lor pentru primirea în asc~ltare, .s-au 
înmulţit în câţiva ani până la cincizeci de fraţ1. De~1 .am 
început pentru aceea a socoti că unei asemenea a~un~n de 
fraţi, cu un suflet şi o gândire înt~u numele lm Hnstos, 
Sfântul Munte, deşi sfânt Joc este, c1 ca unul foarte cu ane
voie pentru cele de hrana vieţii, nu n~ va da nouă" mâna ~pre 
0 mai mare întărire şi pentru cele mm de pe urma trebumţe, 
fără de care nu este cu putinţă a se alcătui viaţa de obşte, o 
va aduce după o vreme către risipire. . .. , 

De aceea, m-am gândit să ne mutăm cu toţ1 fraţu 1~ 
această pravoslavnică de DUlUllezeu păzită ţară, pentru o mm 

mare întărire a vieţii noastre de obşte. Iar gândnl acesta i 
l-am descoperit de mai multe ori Sfinţitului Patriarh kyr 
Serafim, care, părându-i rău pentru ieşirea noastră, a vrut 
să întărească vieţuirea noastră într-o mănăstire din Sfântul 
Munte, numită Simonos Petras. Însă şi această bună soco
teală a Preasfinţiei sale, Dumnezeu, cu judecăţile cunoscute 
Lui, nu a împlinit-o, încă şi nouă nu puţină pagubă ne-a fost, 
căci nefiind noi cu nimic vinovaţi, am fost siliţi să plătim 
datornicilor mănăstirii aceleia până la şapte sute de lei. 

Toate socotindu-le şi temându-ne ca să nu fie risipire de
săvârşită vieţuirii noastre (care, cu sporirea lui Dumnezeu, 
a ajuns nu cu puţine osteneli şi sudori întru asemenea pe
trecere cu un suflet şi de obşte unul cu altul), toţi într-un 
gând şi un suflet am făcut sfat de obşte să ieşim din Sfân
tul Munte, ca să ne căutăm loc cuviincios vieţii noastre 
întru această pravoslavnică şi de Dumnezeu păzită ţară 
creştină. Şi întărind acest sfat, am ieşit din Sfântnl Munte 
şi am venit în această de Dumnezeu păzită ţară, punând 
nădejdea pentru toată aşezarea vieţii noastre în Dumnezeu, 
Cel de obşte Chivernisitor şi Ziditor al tuturor. 

Şi El, cu nemărginita şi nespusa Sa milostivire, a insuflat, 
cu danll Său, în inimile binecredinciosului şi de Hristos 
iubitonllui şi următor al lui Hristos în milostivire, a domni
torului nostru lo Grigorie Ioan voievod, şi a Preasfinţitului 
marelui nostru stăpân kyr Gavriil, Arhiepiscop şi Mitropolit 
al acestei de Dumnezeu păzite ţări, care, lui Dumnezeu ase
muindu-se prin milostivirea lor, ne-au dat nouă spre de-a 
pururea noastră vieţuire preafrumoasa Mănăstire Drago
mirna, zidire a acelui întru fericită pomenire, a Preasfin
ţitului Arhiepiscop şi Mitropolit al Sucevei, kyr Anastasie 
Crimca - lucru pe care îl socotim a fi mai întâi ca o nespusă 
şi deosebită purtare de grijă a lui Dumnezeu pentru viaţa 
noastră de obşte, apoi ca o milostivire următoare de Hristos 
a binecredinciosnlui voievod şi a Preasfinţitului Mitropolit, 
care au slujit acestei purtări de grijă şi voii lui Dumnezeu. 
Şi pe aceasta o socotim a fi pentru noi o mare minune. Că 
cine dintre noi a nădăjduit la aceasta, ca nouă, nevoiaşilor, 
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sărmanilor şi străinilor, care nu aveam nici capul unde să 
ni-l plecăm, ni se va da nu numai un loc ca acesta şi o ase
menea minunată mănăstire cuviincioasă vieţuirii noastre 
de obşte, cu toate averile ei, ci încă şi să fie scutită şi slobo
zită de toate obişnuitele biruri pentru care binecredinciosul 
domnitor a întărit cu hrisovul măriei sale? 

Slavă Unuia Celui în Trei Ipostasuri Dumnezeu, Care a 
dăruit obştii noastre prin binecredinciosul voievod şi prin 
Preasfinţitul Mitropolit Mănăstirea Treimii Sale! 
Mulţumim şi binecredinciosului şi de Hristos iubitorului 

şi preamilostivului domnitorului nostru, Io Grigorie Ioan 
Voievod pentru această prea înaltă milostivire a măriei sale 
către noi, pentru care datori suntem până la cea din urmă 
suflare a noastră să-L rugăm pe Dumnezeu cel mare întru 
milă, ca să-i dea măriei sale să ocârmuiască cu milă şi jude
cată încredinţata lui de Dumnezeu ţară şi în această viaţă 
de acum să aibă pace, sănătate, îndelungare de zile şi feri
cire iar în cea viitoare, pentru înţeleapta şi credincioasa 

' b' chivernisire a ţării încredinţate lui de Dumnezeu, să do an-
dească cununa Împărăţiei cerurilor, împreună cu împăraţii 
cei binecredincioşi care bine au plăcut lui Dumnezeu, îm
preună şi cu binecredincioasa noastră stăpână Elena doam
na, şi cu iubitorii de Dumnezeu copiii săi şi cu tot slăvitul 
de Dumnezeu neamul său. 
Mulţumim şi Preasfinţitului Arhiepiscop şi Mitropolit, 

marelui nostru stăpân kyr Gavriil, cu iubitorii de Dumnezeu 
episcopi, pentru nemărginita lor către noi arătată milosti
vire, pentru care întru cele de-a pururi ale noastre p~ţin 
putincioase rugăciuni, le dorim să păstorească turma mlor 
celor cuvântătoare a lui Hristos, de Dumnezeu încredinţată 
lor, la pajiştea dumnezeieştilor lui învăţături, învredni
cindu-se întru cea ce va să fie, cu toţi păstorii şi învăţătorii 
Sfintei Biserici, cu fericire a lua de la Începătorul păstori
lor Marele Arhiereu Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Cel ce a 

' . 
străbătut cerurile, bunătăţile cele gătite celor ce îlmbesc pe 
Domnul Dumnezeu şi Mântuitorul nostru, la care şi îngerii 
doresc să privească. 
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Mai mulţumim încă şi măriţilor şi milostivilor boieri de 
bun neam şi tuturor făcătorilor de bine ai acestei sfinte mă
năstiri, rugându-ne lui Dumnezeu ca, pentru facerea lor de 
bine către noi şi către această mănăstire, să fie răsplătiţi 
întru această de acum viaţă cu cele vremelnice şi întru cea 
ce va să fie cu bunătăţile Sale cele veşnice. 

Această arătare a mea în scurt, de nesocotinţă plină, 
pentru începătura vieţuirii noastre de obşte şi pentru pri
cina ieşirii noastre din Sfântul Munte în această de Dum
nezeu păzită ţară, aşezând-o înaintea Preasfinţiei voastre 
(şi, după puterea noastră, mulţumind pentru milostivirea cea 
următoare de Dumnezeu a binecredinciosului şi prealumi
natului, şi de Hristos iubitorului, domnitorului nostru, Io 
Grigorie Ioan Voievod, şi Preasfinţitului nostru mare stă
pân, kyr Gavriil, Arhiepiscop şi Mitropolit, şi iubitorilor de 
Dumnezeu episcopi ai acestei de Dumnezeu păzite ţări şi 
boierilor de bun neam, care cu cuvântul şi cu fapta ne-au 
ajutat întru acea mai de pe urmă nevoie a noastră, arătând 
toată facerea de bine şi ajutorare a sfintei noastre mănăs
tiri) -, ne apropiem acum către aceea, cu ce fel de rându
ială de obşte trebuie să fie această vieţuire în obştea noastră, 
după aşezământul purtătorilor de Dumnezeu Părinţi, pe 
care, cât ne stă în putinţă, s-o păstrăm şi s-o păzim necăl
cată şi neschimbată. 

Iar pentru că Dumnezeu ne-a învrednicit, prin înalta mi
lostivire a binecredinciosului nostru domnitor şi Preasfin
ţitului nostru stăpân, Mitropolitul, a moşteni o asemenea 
mănăstire care, după cum am auzit, cu aceeaşi socoteală 
s-a zidit şi de către fericitul întru pomenire kyr Anastasie, 
Arhiepiscopul şi Mitropolitul Sucevei, ca să fie toate în ea 
de obşte, după Scriptură, dar nu vieţuire osebită, foarte 
mult am dorit ca şi rânduiala cea de dânsul aşezată vieţii 
de obşte a o păzi, ca a unui părinte şi ctitor al nostru. Ci, 
sârguincios între cărţile date de ctitor (dintre care un mic 
număr se mai află în mănăstire) pretutindeni căutând, 
aşezământul acela nu l-am găsit. 
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De aceea, către Dumnezeu şi, după Dumnezeu, la rugă
ciunile Preasfinţiilor voastre şi ale fericitului ctitor pu
nându-ne nădejdea şi cercetând puterea Sfintei Scripturi, 
şi aşezămintele cele de Dumnezeu date vieţii de obşte, a 
celui întru sfinţi, a Sfântului Vasile cel Mare, şi a celorlalţi 
sfinţi şi purtători de Dumnezeu Părinţi, şi scriind rânduiala 
cea cuviincioasă vieţii de obşte, care şi întru această vreme 
mai de pe urmă se poate păzi şi este mai de nevoie către 
mântuire, vrem s-o propunem Preasfinţiei voastre şi între
gului, de Dumnezeu alesului, sobor duhovnicesc. Şi dacă 
în această rânduială pentru viaţa de obşte scrisă de noi se 
va arăta ceva plăcut lui Dumnezeu şi în unire cu Sfânta 
Scriptură, rugăm pe Preasfinţiile voastre şi pe întreg sfin
ţitul sobor duhovnicesc să întăriţi cu puterea cea de la 
Dumnezeu dată sfinţiilor voastre, ca necălcat să se păzească. 
Iar dacă se va arăta ceva potrivnic lui Dumnezeu şi Sfintei 
Scripturi, rugăm, ca oile pe păstorii noştri, să îndreptaţi cu 
duhul blândeţilor neştiinţa noastră cu cea de Dumnezeu 
dată sfinţiilor voastre duhovnicească înţelepciune Şi la 
pajiştea plăcută lui Dumnezeu a rânduielii vieţii de obşte 
să ne povăţuiţi pe noi. 

Mai întâi vrem să înştiinţăm Preasfinţiei voastre şi între
gului sfinţit sobor despre aşezământul nostru de obşte nu 
ca pentru ceva nou ce am vrea să aşezăm în viaţa noastră de 
obşte şi care înainte nu a fost, ci despre acela care şi mai 
înainte, în viaţa noastră de obşte de la Sfântul Munte s-a 
aşezat şi, cu darul lui Dumnezeu şi cu rugăciunile mult 
putincioase ale sfinţiilor voastre, pe cât este cu putinţă ne
putinţei noastre, necălcat se păzeşte. 

[3. Aşezământul în 18 puncte] 

1 

Întâiul aşezământ şi rânduială în viaţa noastră de obşte, 
pe care şi într-un mic, şi într-un mai mare număr de fraţi 
ferit l-am păzit şi, cu darul lui Dumnezeu, îl păzim până 
acum, este acesta: 
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Ca nici unul dintre fraţi, nici într-un chip să nu aibă nici 
un fel de osebită agoniseală mişcătoare sau nemişcătoare, 
nici până în cel mai mic lucru, şi nici să numească ceva al 
său, ci pe toate cele de la Dumnezeu trimise către alcătui
rea vieţii de _obşte, de obşte a le avea. Iar pentru buna rân
duială, egumenul dator este, nevoia fiecărui frate în hrană şi 
în haine şi în celelalte de trebuinţă socotind ca un părinte 
de fiii săi duhovniceşti grijindu-se, să rânduiască, după 
Dumnezeu, dând fiecăruia după trebuinţele cele de nevoie, 
ca şi primirea celor de nevoie ale fiecărui frate să fie după 
ascultarea şi lepădarea voii sale, dar nu după alegerea de 
la sine putere. 

Şi acest aşezământ sau rânduială l-am pus, cu darul lui 
Hristos, ca un început şi temelie a vieţii noastre de obşte, 
cu adeverire cunoscând că din aceasta răsare întru fraţii 
cei ce vieţuiesc de obşte adevărata către Dumnezeu şi către 
aproapele dragoste, blândeţea, smerenia, pacea, buna înţe
legere şi tăierea întru totul a voii sale. Şi unii fraţi ca aceş
tia vor putea face ascultarea nu ca pe o agoniseală vremel
nică, nici pentru slava şi cinstea, şi odihna cea trupească, 
nici pentru alt oarecare gând omenesc, ci numai pentru 
mântuirea lor. Şi din aceasta, în ei poate fi o inimă şi un 
singur suflet. Iar mândria cea mirenească, ura faţă de 
aproapele, pizma, duşmănia, pomenirea de rău şi celelalte 
răutăţi, acestea nu-şi au încăpere întru fraţii cei ce se 
depărtează de averea deosebi. Căci din averea cea deosebi 
se naşte în viaţa de obşte toată răutatea, toată călcarea 
poruncilor lui Dumnezeu, iar cel ce îndrăzneşte a avea în 
viaţa de obşte o oarecare, cât de puţină agoniseală deosebi, 
unul ca acela, după cuvântul Sfântului Vasile cel Mare, se 
face un al doilea Iuda, fiind vânzătorul adevărului, precum 
şi acela al Domnului. 
Văzând din de Dumnezeu insuflatele scripturi ale pur

tătorilor de Dumnezeu Părinţi această răutate şi vătămare 
de suflet ce iese din averea cea deosebi în viaţa de obşte, 
foarte mult mă înspăimântam cu sufletul, ca nu cumva 
această pierzătoare de suflet boală să aibă încăpere în viaţa 
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noastră de obşte şi să-i pricinuiască desăvârşită pustiire. 
De aceea, mai vârtos decât de toate, am avut sârguitoare 
purtare de grijă, ca fiecărui frate, care se dă în viaţa de obşte 
şi în ascultare, să-i descopăr aparte din Sfânta Scriptură că 
nici într-un chip nu se cuvine să aibă nici un fel de avere 
deosebi până la ultima sa suflare. Şi acestei învăţături toţi 
fraţii într-un suflet supunându-se, cu foarte multă ferire se 
păzesc, încât nici în minte îi vine cândva vreunui dintre 
ei să agonisească ceva deosebi, îndestulându-şi toate tre
buinţele cele pentru alcătuirea vieţii cu cele trimise de 
Dumnezeu. 

2 

A doua rânduială, pe care, cu darul lui Hristos, am aşezat -o 
acestei vieţuiri de obşte a noastră, de care, după cum mi se 
pare, atârnă toată viaţa monahicească, este aceasta: 

Ca toţi fraţii cei adunaţi cu un cuget şi cu un suflet întru 
numele lui Hristos în această viaţă de obşte să aibă de 
datorie, mai înainte de toate şi mai vârtos decât toate, a-şi 
dobândi ascultare după cuvânt (în înţelegerea duhovniceas
că), ca una din căile ce duce neabătut în împărăţia ceru
rilor, lăsând în afară şi lepădându-se de toată voia şi soco
teala sa şi de rânduiala de sine, iar socoteala şi poruncile 
părintelui său, dacă vor fi după puterea Sfintei Scripturi, să 
se sârguiască cu râvnă a le săvârşi şi îndeplini. Şi fraţilor, 
ca Însuşi lui Dumnezeu, dar nu ca oamenilor, să le slujească 
până la moarte, cu frica lui Dumnezeu şi cu smerită înţe
lepciune, cu sufletul şi trupul, după puterea sa. 

3 

Ştiind cu adeverire egumenul că pentru sufletele fraţilor 
va trebui să dea seamă în ziua înfricoşatei a doua veniri a 
lui Hristos, dator este să cerceteze cu toată râvna Sfânta 
Scriptură şi învăţătura purtătorilor de Dumnezeu Părinţi 
şi în afară de scripturile şi învăţăturile lor, de la sine nici 
învăţătură, nici porunci să nu dea fraţilor, nici să rându
iască ceva, ci numai după puterea Sfintelor Scripturi şi 
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învăţătura Sfinţilor Părinţi să-i înveţe şi să-i povăţuiască şi 
voinţa lui Dumnezeu să le descopere. Şi să dea fraţilor as
cultările mănăstireşti după înţelegerea poruncilor lui Hris
tos, temându-se şi cutremurându-se a închipui ceva de la 
sine fraţilor,_ şi nu după cugetarea Sfintei Scripturi, fiindu-i 
cunoscut că Sfânta Scriptură şi învăţăturile Sfinţilor Pă
rinţi sunt îndreptar nerătăcit către mântuire şi lui însuşi, 
şi fraţilor. 

Dator este egumenul să arate prin sine întregului sobor 
chip de smerită cugetare şi întru toate potrivită unire a 
dragostei duhovniceşti de un singur gând şi nu singur de 
sine să înceapă şi să facă fiece lucru fără sfat, ci în multe 
din cele mai de nevoie lucruri, adunând pe cei mai iscusiţi 
fraţi în socotinţa duhovnicească şi cercetând şi Scriptura, 
ca să nu fie ceva potrivnic !ni Dumnezeu şi poruncilor 
dumnezeieşti şi Scripturii, şi aşa a începe şi a face cu al lor 
sfat. Iar dacă s-ar arăta un oarecare lucru de nevoie, pe care 
şi înaintea întregului sobor se cuvine a-1 înfăţişa, atunci, 
întregul sobor adunând, cu obşteasca ştiinţă şi socotinţă 
acel lucru să-I înceapă şi să-I facă. Şi într-acest chip va putea 
fi între fraţi de-a pururea pace, şi o gândire, şi neclintită 
unire a dragostei duhovniceşti. 

4 

Pravila sobornicească a Sfintei Biserici a Răsăritului -
Vecernia, Pavecerniţa, Miezonoptica, Utrenia, Ceasurile 
şi dumnezeiasca Liturghie, aşijderea privegherile de toată 
noaptea cu citiri la toate sărbătorile împărăteşti şi ale Năs
cătoarei de Dumnezeu, şi la cele ale Sfinţilor celor mari, 
iar la sărbătorile mai mici, polieleu şi slavoslovie, iarăşi cu 
citiri, şi toată cealaltă rânduială şi urmare bisericească cu 
datorie este în această mănăstire a noastră să se săvâr
şească întru totul neclintit şi fără lăsare, fără de orice gră
bire, la vremea sa, după tipicul sobornicesc, precum ne-am 
deprins în Sfântul Munte al Athosului. La toate acestea cu 
datorie este a se pomeni neschimbat, după rânduiala şi 
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tipicul Sfintei Bisericii, ctitorii şi făcătorii de bine ai sfintei 
mănăstiri, cei vii şi cei răposaţi. 

Egumenul şi toţi fraţii sunt datori să se afle întotdeauna 
la soborniceasca pravilă bisericească, fiecare după rându
iala sa, în mantii şi în rase şi în camilafce, şi niciodată să 
nu rămână cineva în afară de la aceasta fără de vreo bine
cuvântată pricină, precum boala sau ascultarea cea de ne
voie. Dacă însă careva dintre fraţi nu s-ar fi aflat la pravila 
bisericească, egumenul este dator să facă pentru aceasta 
întrebare în trapeză, înaintea tuturor fraţilor. Şi dacă nu va 
arăta pricină binecuvântată, egumenul este dator, împre
ună cu obişnuita sa duhovnicească dojenire de cuvinte, să-i 
dea acelui frate cuvenitul canon cu mătănii înaintea a toată 
trapeza sau cu nemâncarea în ziua aceea. 

5 

În trapeză egumenul şi toţi fraţii trebuie să se adune în 
fiecare zi şi cu de Dumnezeu trimisa hrană şi băutură de 
obşte, cuviincioasă făgăduinţei călugăreşti, să se împărtă
şească toţi de obşte, întru slava lui Dumnezeu, foarte griju
liu păzindu-se tipicul cel de obşte al Sfintei Biserici pentru 
dezlegare şi nedezlegare. Şi cu datorie este fiecărui frate 
ca, şezând la trapeză după rânduiala sa, în mantie, rasă şi 
camilafcă, să mănânce, cu frica lui Dumnezeu, în mare şi 
desăvârşită tăcere, fiind cu luare aminte la citire, care tre
buie să fie neschimbat la trapeză în fiecare zi din Vieţile 
Sfinţilor şi din cărţile Sfinţilor Părinţi şi din cele de învă
ţătură, după tipicul bisericesc. Iar în toate duminicile de 
peste an, la sărbătorile mari împărăteşti şi ale sfinţilor, şi de 
ar fi cu putinţă, ceea ce este şi mai bine, chiar în fiecare zi, 
trebuie să fie panaghie şi toată rânduiala trapezei în viaţa 
noastră de obşte să se săvârşească după obiceiul Sfântului 
Munte._..-/ -
- Şi nici într-un chip să nu fie liberi să mănânce prin chilii 

niciodată, nici egumenul, nici fraţii, afară de boală sau de cea 
mai de pe urmă bătrâneţe. Şi cu una şi aceeaşi hrană toţi 
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să se împărtăşească, iar dacă vreunul din fraţi are stomac 
vătămat şi nu va putea mânca hrana cea de obşte, unuia ca 
acela trebuie să i se dea, după învăţătura Sfinţilor Părinţi 
şi după socotinţa egumenului, hrana care-I foloseşte, după 
desăvârşita lui nevoie, însă şi pe aceea dator este s-o pri
mească cu toţi fraţii la trapeză, dar nu în chilie. 

6 

În chilii fraţii sunt datori a şedea după mărturia Sfinţilor 
Părinţi, cu frica lui Dumnezeu, mai vârtos decât toată ne
voinţa, întâietate dând rugăciunii minţii, săvârşită iscusit 
cu mintea în inimă, ca una ce este dragostea lui Dumnezeu 
şi izvorul bunătăţilor, după cum mulţi purtători de Dum
nezeu despre ea ne învaţă. Şi care sunt aceştia? - Sfântul 
Ioan Gură de Aur, Sfântul Calist al doilea, Patriarhul Con
stantinopolului, Sfântul Simeon, Mitropolitul Tesalonicu
lui, Sfântul Diadoh, Episcopul Foticeei, Sfântul Isihie Ieru
salimneanul, Sfântul Nil Sinaitul, Sfântul Ioan Scărarul, 
Sfântul Maxim Mărturisitorul, Sfântul Petru Damaschin, 
Sfântul Simeon Noul Teolog, Sfântul Grigorie Sinaitul; 
aceştia toţi şi alţi purtători de Dumnezeu Părinţi, ne învaţă 
această lucrare duhovnicească, adică rugăciunea minţii. Şi 
cea de-a pururea vreme să şi-o istovească fraţii în această 
rugăciune, iar după aceasta să. aibă cu măsură cântarea psal
milor, citirea Vechiului şi Noului Testament şi a cărţilor 
de învăţătură ale Sfinţilor Părinţi. Iar pomenirea morţii şi 
a păcatelor lor, a înfricoşatei Judecăţi a lui Dumnezeu, şi 
muncile cele veşnice şi împărăţia cerurilor, şi ocărârea de 
sine, întotdeauna, atât în chilie, cât şi în oricare alt loc şi în 
orice lucru trebuie să o aibă fiecare după puterea sa. Şi să 
se îndeletnicească cu lucrul de mână sau meşteşugul rân
duit lui de către egumen. Iar fără lucru să nu şadă în chilie 
nicidecum, că deşertăciunea tot răul îl învaţă pe călugăr, şi 
ca de veninul cel purtător de moarte să fugă şi să se abată 
de la ieşirea fără de trebuinţă din chilie şi de vorbele cele 
nefolositoare. 
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Pentru dobândirea smeritei înţelepciuni, a adevăratei 
ascultări şi a tăierii voii şi a socotinţei sale întru toate, care 
este scara ce-i ridică pe ascultători către Împărăţia ceru
rilor, egumenul este dator să rânduiască pe fraţi la bucă
tărie, la pitărie, la chelărie, la trapeză şi, pe scurt, la toate 
ascultările dinăuntru! mănăstirii, cu schimbare şi pentru 
scurt timp, neîntrebuinţând la asemenea ascultări robii mă
năstirii. Iar fraţii să nu se lepede de aceea ce li se pare lor a 
fi cea mai de pe urmă ascultare, privind la Punătorul de 
nevoinţe şi Înfăptuitorul credinţei, Iisus, Care a arătat prin 
Sine chipul ascultării şi al adevăratei smerenii, când a spălat 
picioarele ucenicilor Săi, fiind încredinţaţi că aceea le va 
fi mijlocitmire în împărăţia cerurilor, dacă încă cu smerită 
cugetare şi cu frica lui Dumnezeu vor sluji fraţilor nu ca 
oamenilor, ci ca Însuşi lui Dumnezeu. Iar pe robii mănăs
tirii, egumenul este dator să-i rânduiască la acele lucrări pe 
care fraţii, fără de împrăştierea minţii şi ieşirea din mă
năstire, şi risipirea liniştii minţii, nu le pot îndeplini. 

8 

Însuşi egumenul trebuie să aibă către toţi fraţii pururea 
deopotrivă dragoste ca pentru fiii săi duhovniceşti întru 
Domnul, păzind-o pe aceasta cu mare ferire, ca şi fraţii să 
aibă unul către altul, ca pe un semn al uceniciei lui Hristos, 
adevărata, nefăţarnica, deopotrivă dragoste duhovnicească 
unul către altul. Iar dragostea aparte (dragostea către unul 
anume oarecare) şi cea deosebită, în cete, ca aceea ce este 
ticăloasă şi pricinuitoare de pizmă, şi risipitoare pentru 
dragostea adevărată, să se sârguiască în tot chipul a o dez
rădăcina din obşte. 

Şi trebuie să poarte egumenul părinteşte toate neputin
ţele şi căderile neputincioşilor săi fii cu îndelungă răbdare, 
cu nădejdea îndreptării lor şi a adevăratei pocăinţe, şi cu 
cuvântul întotdeauna către cele de folos povăţuindu-i, să-i 
îndrepte pe ei cu duhul blândeţilor, iar pentru neputinţa lor 
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sufletească, şi mai vârtos, dacă dintru aceasta nu li se face 
vătămare celorlalţi, să nu-i depărteze de la obşte. Iar pe cei 
ce umblă cu rânduială de sine, urmându-şi voia şi socoteala 
lor, lepădându-se de binefăcătorul jug al ascultării, şi adu
când prin acest viclean chip al lor vătămare obştii, nicide
cum să nu-i rabde. Ci, după îndeajunsă povăţuire şi osândă 
de cuvinte aparte şi înaintea a doi sau trei [fraţi], şi înain
tea soborului duhovnicesc petrecând aceia în aceeaşi sau 
încă şi mai rea aşezare, şi nevrând a se îndrepta, atunci, ca 
pe nişte mădulare vătămate cu boală de moarte, să-i taie 
din trupul cel de obşte al frăţimii şi să-i izgonească, deşi cu 
multe lacrimi şi jale, şi durere de suflet, ca să nu se vatăme 
şi alţii cu această boală stricătoare de suflet. Iar pe acei ce 
şi-au venit în simţire şi s-au întors către adevărata pocăinţă, 
ca un părinte iubitor de fiii săi, cu bucurie să-i primească, 
şi toată milostivirea şi mila să le arate, şi să le ierte lor gre
şelile, bucurându-se duhovniceşte cu toţi fraţii de întoar
cerea lor. 

9 

Pentru ocârmuirea moşiilor, a robilor mănăstirii şi a tu
turor lucrurilor mănăstireşti din afară, egumenul trebuie 
să aibă un frate [călugăr] iscusit întru toate din fire, care 
ar fi în stare, fără de încălcarea poruncilor lui Dumnezeu şi 
risipire sufletească, să rânduiască bine aceste lucrări ca, 
fiind el însuşi despovărat de acele pentru fire, să poată avea 
mai cu îndemânare duhovnicească purtare de grijă pentru 
mântuirea sufletească a fraţilor şi de toată buna rânduială 
a celor bisericeşti şi ale obştii. 

La fel şi pentru duhovniceasca purtare de grijă a fraţilor, 
egumenul trebuie să aibă întru ajutor un frate [duhovnic] 
iscusit din fire în înţelegerea duhovnicească, pe care trebuie 
să-I lase în locul său cu fraţii, când va pleca cu treburile 
obşteşti ale mănăstirii, pentru buna rânduială şi ocârmu
irea duhovnicească a fraţilor. Iar vrând egumenul a pleca 
pentru treburile obşteşti ale mănăstirii şi a zăbovi o oare
care vreme, trebuie ca, adunând întregul sobor de fraţi în 
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'i biserică (cu tragerea clopotelor), sărutând sfintele icoane 

şi luând rugăciune de călătorie de la preot, să înştiinţeze 

întregului sobor scopul să şi pe toţi fraţii să-i roage, ca să 

facă rugăciune pentru dânsul către Dumnezeu, întru în

toarcerea lui cu bine şi fără vătămare la ei. Şi aşa, luând 

iertăciune de la toţi fraţii şi binecuvântându-i pe toţi, să se 

pornească la drum. Iar întorcându-se de pe cale, cu ajutorul 

lui Dumnezeu, să nu se ducă îndată la chilie, ci adunând 

toţi fraţii (cu tragerea clopotelor) mai întâi să meargă la 

biserică şi pentru păzirea sa la drum cu rugăciunile fraţilor, 

să facă cuvenita mulţumire lui Dumnezeu înaintea întregu

lui sobor şi înştiinţând de milostivirea lui Dumnezeu pentru 

folosul cel de obşte al frăţimii, pentru care şi plecarea sa a 

fost, încă şi fraţilor să le mulţumească pentru rugăciunile 

lor, şi aşa să se ducă la chilia sa. 

10 

Pe fratele cel de Dumnezeu adus din lume la călugărie, 

egumenul trebuie mai întâi să-I cerceteze aparte şi să-i 

descopere din Sfânta Scriptură îndeajuns puterea vieţii 

călugăreşti de obşte şi ascultarea ce după Dumnezeu, cu 

tăierea şi nimicirea voii şi socotinţei sale până la moarte. 

Şi văzând în el adevărata, iar nu făţarnica dorire de călu

gărie şi râvna dumnezeiască, atunci, descoperindu-i lui şi 

înaintea întregului sobor de fraţi puterea vieţii călugăreşti 

de obşte şi a ascultării, să-I primească pe acel frate în viaţa 

de obşte şi în ascultare. Şi să nu-l călugărească îndată, ci, 

privind la rodul ascultării şi al tăierii voii sale, ţinându-1 

întru ispitire în haine mireneşti pe unul trei ani, iar pe altul 

şase luni, să-I tundă în călugărie la vremea rânduită de 

pravilă - pe unul în rasă, iar pe altul şi în mantie - şi fra

ţilor să-I însoţească. Iar dacă ţinându-1 vremea rânduită în 

încercare, egumenul nu va vedea în el adevărata întru toate 

supunere şi tăierea voii sale, pe unul ca acela, şi după trei 

ani de încercare, nicidecum să nu-l tundă, ci să-I sloboadă 

în lume, ca să nu fie de la asemenea singuri de sine rân

duitori tulburare vieţii de obşte. 
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11 

V r;>a~ s-ar întâmpla ca fratele cel ce vine din lume la călu

gane sa aducă în mănăstire şi o oarecare avere, pe o avere 

ca aceasta ~gumenul trebuie să o păstreze necheltuită în 

?bşteas:a vistierie a mănăstirii până la tunderea acelui frate, 

Iar ~u~a ~~~d~re s-o. cheltuiască pentru trebuinţa de obşte 
a manastm1 ŞI a fraţilor. Iar dacă acela ce este întru încer

care se va căi pentru ieşirea lui din lume mai înainte de 

U:ndere şi va dori să se întoarcă din mănăstire în lume sau 

sa plece în altă mănăstire, pe unul ca acela să-1 sloboadă 

dându-i şi toată averea cea adusă cu dânsul în mănăstire' 
V fi ' 

ca sa ~u e pentru aceasta tulburare şi mănăstirii, şi fratelui 
acel ma. 

12 

În mănă~tire trebu~e să fie neapărat orânduită bolniţă 
pentru fraţn care cad m felurite bol~ ca să aibă cei ce snnt 

suferinzi mâncare şi băutură aparte şi la toată odihna cău

tare. Ia.r în ea ~n frate iscusit, care ar fi în stare să slujească 

b_?lnav!lor :u I~ţele~ere duhovnicească şi încă, de s-ar găsi 
s~ cunoasca macar m parte iscusinţa meşteşugului doftori

~.n, acesta trebuie să fie pus de către egumen. Şi acesta slu

Jl~d cu so~oti~ţă bolnavilor, trebuie să dea fiecăruia dintre 

e1 hr~~a ŞI bautura cuvenită care le foloseşte în suferinţa 
lor ŞI mtru toate să le facă lor, cu frica lui Dumnezeu 

o~i~n~, sluj~ndu-le ca Însuşi Domnului, ca şi cel ce slujeşt~ 
sa ai?a plata de la Domnul, Care a zis: "Bolnav am fost şi 

M -~ţi cercetat" [Mt 25, 43]. Şi bolnavii întru toate cele cu

vemt~ lor ~obândind alinare, să mulţumească lui Dumne

zeu ŞI .Pl~ta pentru răbdare cu mulţumire în suferinţa lor 

vor pnm1 de la Dumnezeu. 

13 

V Egumen?l trebuie să aibă purtare de grijă ca în mănăstire 

~a ~e fel~nte meşteşuguri şi mai cu seamă acelea de trebu

mţa, făra de care nu este cu putinţă a se ţine viaţa omului. 
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Şi la acestea să-i rânduiască pe fraţi, iar pe cei ce nu ştiu: 
să-i înveţe, ca lucrând singuri fraţii aceste meşteşuguri 
pentru folosul cel de obşte, toată obştimea fraţilor îşi va 
putea acoperi în linişte trebuinţele cele de nevoie şi să scape 
de umblarea cea pretimpurie în lume şi din aceasta vor 
putea scăpa de înmulţirea pagubei sufleteşti. 

14 

Pentru primirea străinilor trebuie să se rânduiască două 
case - una înăuntru, pentru cinstitele feţe duhovniceşti şi 
mireneşti care vin la mănăstire, iar alta în afara mănăstirii -
ca cei ce vin la mănăstire, să-şi găsească cuvenita odihnă şi 
slujire, pentru sine înăuntru, şi pentru dobitoacele lor, ~n 
afara mănăstirii. Şi asupra acestei slujbe egumenul trebme 
să pună fraţi pricepuţi, care ar fi în star~ să ~lujeasc~ străi: 
nilor cu înţelegere duhovnicească, ca sa se mvredmceasca 
şi răsplătirii de la Dumnezeu (pentru slujirea cumpătată faţă 
de străini) şi toată obştea, văzându-i pe străini primind 
cuviincioasa ospătare şi slujire, vor petrece fără gâlceavă şi 
fără orice supărare. 

Egumenul trebuie să aibă duhovnicească dragoste, după 
Dumnezeu, atât către duhovniceştii săi fraţi, cât şi către 
toţi cei ce vin la mănăstire - sărmani şi bolnavi care n-au 
unde să-şi plece capul - să le arate aceeaşi dragoste după 
porunca lui Dumnezeu şi să-i primească, pe unul în casa 
pentru străini, pe altul în bolniţă, şi după puterile sale să 
aibă îngrijire de trebuinţele lor trupeşti, şi luându-şi rămas 
bun, să-i lase să plece cu pace cu cele de trebuinţă lor, după 
putinţa mănăstirii. 

Acestea toate şi alte aşezăminte ale Sfinţilor Părinţi pentru 
viaţa de obşte, precum le-am păzit, după puterea noastră, 
în Sfântul Munte al Athosului, tot aşa şi aici se păzesc în 
obştea noastră, cu darul lui Hristos, pe cât ne este cu pu
tinţă. Numai case pentru primirea străinilor nu avem încă 
gata spre găzduirea celor ce vin la mănăstire, aşijderea şi 
chilii pentru odihna fraţilor nu avem destule şi petre~e~ 
întru mare strâmtoare, şi pentru aceea, nu putem avea mea 

rânduială desăvârşită, precum se cuvine în obşte a se păzi. 
Dar, pe cât este cu putinţă şi ne dă mâna, o îndeplinim, cu 
darul lui Hristos, până ce şi această nevoie a noastră o va 
împlini Domnul cu negrăita lui lucrare (după cum rându
ieşte pent:rfr noi şi celelalte trebuinţe de nevoie pentru alcă
tuirea vieţii noastre), ca fiecare frate să aibă chiliuţa sa 
aparte ca pe o adăpostire lină şi neînviforată pentru odihnă 
după ostenelile de la pravila Bisericii şi de la felurite ascul
tări, din care ar fi o mai bună aşezare şi sporire duhovni
cească întru fraţi, la fel şi pentru toate lucrurile s-ar putea 
aşeza o mai bună rânduială. 

înştiinţând Preasfinţiei voastre şi întregului de Dumnezeu 
alesului sobor această rânduială şi aşezare a vieţii noastre 
de obşte (deşi nu în amănunt ca să nu supărăm înţelepciu
nea sfinţiilor voastre cu nesocotinta noastră) şi dacă va fi 
cu voia lui Dumnezeu, şi se orânduieşte ceva întru folosul 
sufletesc, rugăm şi pe Preasfinţiile voastre împreună cu 
A , 

m~regul ~e Dumnezeu alesul sobor, pe acela să le întăriţi 
pnn scrisoare cu puterea dată de Dumnezeu sfinţiilor 
voastre. Iar dacă aceasta nu este în unire cu Scriptura şi 
potrivnică mântuirii sufletului, atunci aceea să rămână care 
este plăcută lui Dumnezeu şi în unire cu Scriptura. 

15 

Iar pe lângă acestea mai rugăm încă pe Preasfinţiile 
voastre şi pe întregul duhovnicescul sobor, ca şi intrarea 
părţii femeieşti în mănăstire să fie oprită, cu puterea dată 
sfinţiilor voastre de la Dumnezeu, afară de nevoia cea de 
obşte creştinească care se întâmplă în vreme de război şi 
de răzmeriţă. 

De asemenea [rugăm] ca şi schitul care a fost zidit mai 
înainte decât mănăstirea de preafericitul ctitorul nostru 
întru cinstirea a trei sfinţi: Enoh, Ilie şi Ioan Teologul, să 
nu fie niciodată răzleţit şi despărţit de mănăstire. Ci să fie 
rânduiţi spre şedere în el, de către egumen şi de către în
tregul sobor, fraţii din mănăstire care păzesc bine rânduiala 
şi aşezământul vieţii de obşte, după ascultarea şi lăsarea 
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voii sale şi să aibă toate trebuinţele lor cele de nevoie spre 

alcătuirea vieţii din obşte. Iar oarecare călugări străini şi cei 

care au averea lor aparte să nu fie nici într-un cbip lăsaţi să 

şadă acolo, ca să nu fie din acesta tulburare soborului de 

. obşte. Iar fraţii ce vor să fie rânduiţi de sobor să şadă acolo 

după ascultare sunt datori să săvârşească acolo întotdeauna 

şi pravila Bisericii după tipic, şi Dumnezeiasca Liturghie 

întru pomenirea ctitorilor şi a făcătorilor de bine. 

16 

Mai rugăm încă pe Preasfinţitul marele nostru stăpân, 

Arhiepiscop şi Mitropolit, ca, dacă va îngădui Dumnezeu, 

sosind. primăvara, să poruncească cu puterea sa dată de la 

Dumnezeu, să se mute robii mănăstirii la metocul mănăs

tirii. Şi acolo, cu binecuvântarea Preasfinţiei sale zidindu-se 

biserică, cu ajutorul lui Dumnezeu, să fie rânduit preot 

mirean pentru oamenii ce trăiesc la metoc şi pentru robii 

mănăstirii, ca să le slujească acolo trebuinţelor lor creşti

neşti şi mântuirii sufletelor. Şi mănăstirea se va afla fără 

de nici o supărare despre aceasta, iar întregului sobor 

de fraţi, în mănăstire şi la schit, li se va aşeza viaţă lină şi 

linişte deplină. 

17 

Şi încă mai rog eu, cel mai de pe urmă, cu întregul sobor 

pe Preasfinţitul nostru mare stăpân, Arhiepiscop şi Mitro

polit, pe iubitorii de Dumnezeu episcopi şi pe întregul sfin

ţitul sobor, ca în obştea noastră să fie aşezată tare şi ne

clintită această rânduială: ca după moartea unui egumen, 

altul de aiurea la egumenie să nu fie trimis. Ci un asemenea 

frate [părinte] trebuie să fie ales şi pus din obştea fraţilor, 

cu cuvenita alegere a întregului sobor şi cu sfatul egume

nului ce va să moară, şi cu binecuvântarea Preasfinţitului 

Mitropolit. Şi cinstit fiind cu rânduiala preoţiei, să-i covâr

şească pe ceilalţi în înţelegerea duhovnicească şi în cu

noaşterea Sfintei Scripturi şi aşezămintelor vieţii de obşte, 

aşijderea şi în ascultare, şi în tăierea voii şi socotelii sale, 
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în dragoste, blândeţe şi smerenie şi în alte virtuţi, fiind în 

stare cu cuvântul şi cu lucrul să se arate pe sine chip spre 
folosul fraţilor. 

Şi ~e~tru că din trei limbi este alcătuită obştea noastră, 
atunci ŞI pe-toate trei limbi: greaca, slavona şi moldove

neasca [româna] sau de nevoie măcar două moldoveneasca 

[româ~a] şi slavona să le cunoască bine, ~ întreaga obşte 
de fr~ţ1 să-şi poată dobândi întotdeauna gata de la el tă

mădmre duhovnicească în nevoile lor duhovniceşti. Cu un 

a~emenea. egumen, ales de obşte de către întregul sobor 

dm acelaş1 sobor de obşte şi aşezat fiind cu binecuvântarea 

Preasfinţitului Mitropolit, întreaga adunare a fraţilor întru 

~o~"nu.l P?ate, <;_U da~llui Hristos, să petreacă viaţă neri

Slplta ŞI bme ocarmmtă, precum o corabie bună cârmuită 
de un cârmaci iscusit. · 

. Iar da~ însă ar fi fost pus un oarecare egumen de aiurea, 

Jar nu ~~~ ~oboru! ~aţ.il~r, care nu şi-a agonisit cu însuşi 
luc~l ~aracJa. desavarş1ta; ascultarea şi tăierea voii şi a so

c?tin~el sale ŞI n-a trecut prin răbdarea ocărilor şi necinstea 

dm ~aţa de obşte, necunoscând puterea Scripturii şi aşe
z:UUmtele vieţii de o~şte, şi încă şi avere a sa aparte având, 

ŞI nu a luat egumema cu acel gând ca să-şi pună sufletul 

pentru fraţi, ci numai ca pe sine să se odihnească şi averii 

sale a"dă~gar~ să fa~ă, cu~ unul ca acela va putea să păsto
reasca bme ŞI cu barbăţ1e turma cea cuvântătoare a oilor 

lui ~ristos la pajiştea Cuvântului lui Dumnezeu şi a po

runci]or dumnezeieşti şi să cârmuiască bine corabia vieţii 

de obşte, el însuşi nefiind încă de alţii după Dumnezeu 

ocârmuit? Dar şi soborul fraţilor, care s-a adunat de bună
voie pentru petrecerea de obşte unul cu altul întru Domnul 

şi pentru mântuirea sa, cum se va supune unui asemenea 

povăţuitor? Şi dacă aceasta s-ar face cândva cu silnicie 

fiind pus egumen asupra fraţilor fără alegere sobornicească' 
atunci.alta nu va urma, decât deplina şi desăvârşita risipir~ 
a fraţilor şi ruinarea vieţii de obşte. 

De aceea, iarăşi rugăm pe Preasfinţia voastră să întăriţi 

cu puterea dată sfinţiei voastre de la Dumnezeu, aceasta; 
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ca să se aleagă egumenul din soborul fraţilor, iar nu de 

aiurea să fie trimis, că nu cunoaştem altă pustiire mai de

plină a vieţii de obşte decât aceasta. Poate doar dacă nici 

într-un chip nu s-ar fi găsit în întregul sobor de fraţi nici 

_ un frate ca acela, care ar fi putut şi cu cuvântul, şi cu lu-

crul, şi cu chipul a fi povăţuitor fraţilor către mântuire. Iar 

de aiurea s-ar fi aflat un asemenea părinte, care şi puterea 

Sfintei Scripturi şi a aşezămintelor vieţii de obşte le-ar fi 

ştiut, care în supunerea faţă de duhovnicescul său părinte 

din viaţa de obşte şi-a îndreptat desăvârşita neagonisire, 

răpunerea voii şi socotinţei sale, care ar putea păstori bine, 

după cuvânt, turma lui Hristos, atunci şi acel părinte, după 

cea mai de pe urmă nevoie, să fie aşezat egumen asupra 

fraţilor iarăşi, cu încuviinţarea de bunăvoie a întregului 

sobor şi cu binecuvântarea Preasfinţitului Mitropolit, lui 

Dumnezeu făgăduindu-se cu jurământ mai întâi, după în

săşi ştiinţa creştinească şi călugărească înaintea întregului 

sobor, că nici într-un chip până la moarte, nici un fel de 

avere oarecare a sa, mişcătoare şi nemişcătoare, în viaţa de 

obşte să nu aibă şi nici să agonisească, ci împreună cu fra

ţii toate cele trimise de Dumnezeu către alcătuirea vieţii de 

obşte, de obşte să-şi aibă trebuinţele cele de nevoie. Un 

asemenea egumen, dacă va fi aşezat asupra fraţilor ce vie

ţuiesc de obşte în acest chip, credem iarăşi că nu va fi, cu 

darul lui Hristos, pustiire vieţii de obşte. 

Astfel, mi se pare, că şi fericitul întru pomenire ctitor al 

acestei Sfinte Mănăstiri [Dragomirna], orânduind în ea 

viaţa de obşte, a poruncit şi cu înfricoşate blesteme a întărit 

ca din altă mănăstire egumen în acest locaş să nu fie pus, 

pentru a nu fi, după cum socotim, risipire vieţii de obşte. 

De acea rugăm pe Preasfinţiile voastre, să întăriţi această 

smerită rugăminte a noastră şi poruncă aşezată de fericitul 

nostru ctitor, ca să stea tare şi neclătită în obştea noastră, 

pentru ca şi vieţuirea acestei obşti, cu darul lui Hristos şi 

mult putincioasele rugăciuni ale sfinţiilor voastre, să se afli;) 

mereu întreagă şi nerisipită. 

---- - - -- --- ---

18 

Iarăşi ~ncă mai rugăm pe Preasfinţiile voastre şi pe în

tre~ sfin~~l sobor duhovnicesc, ca să întăriţi, cu puterea 

data sfinţnlor voastre de Dumnezeu, şi aceasta: ca mănăs

tirea nicăieri niciodată să nu fie închinată, după cum despre 

aceasta am găsit şi înfricoşatul blestem al fericitului întru 

pomenire ctitor al acestei sfinte mănăstiri, pentru că dintru 

aceasta s-ar face desăvârşită risipire vieţii de obşte. Iar 

nefiind nicăieri încllinată mănăstirea, poate să se afle în ea 

cu ~~llui Hristos, şi viaţa de obşte a fraţilor nerisipită şl 
neclmt1tă. 

~ce~stă rânduială a. vieţii noastre de obşte şi smerită 

rugammte pentru nevmle noastre punându-le înainte prin 

prea. seu~ noastră arătare Preasfinţiei voastre şi întregului 

~finţitul_?I sobor, le lăsăm la socotinţa cea duhovnicească şi 

msuflata de Dumnezeu a Preasfinţiilor voastre ca ceea ce 

vă va insufla Sfântul Duh, Care stă întotdeaun~ nevăzut la 

adun?rile. pr.avoslavnicilor arhierei şi a celorlalte feţe du

~ov~nceşti, ŞI precum veţi porunci, aşa se va ţine rânduiala 

I~ '::aţa noas~ră ~e obşte. Sau aceasta, pe care am ţinut-o 

pana acum ŞI o ţmem (deşi n-am scris-o toată ci am luat 

?in ~a num~ ce~e. ~e am socotit a fi mai de trebtrlnţă pentru 

mştiinţarea IUbirn de Dumnezeu a sfinţiilor voastre), sau 

după cum veţi porunci şi precum mai plăcut este lui Dum

nezeu şi mai de trebuinţă către mântuire, aşa să se facă. 

~au dacă încă şi la această rânduială, pe care până acum 0 

ţmem, se va rândui şi se va adăuga ceva de către iubirea de 

D~mm~zeu a s~nţiilor voastre, ca de la Dumnezeu le pri

mim ŞI le sărutam, supunându-ne întru toate ca oile păsto

rului nostru pus de Dumnezeu. 

. Ş.i rămânem ascultători bine supuşi ai Preasfinţiei Voastre 

ŞI ai întregului sfinţitului sobor duhovnicesc , 

Cel mai de pe urmă între ieromonahi , 
Paisie, 

cu toţi fraţii întru Hristos 
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Aşezământul paisian de la Secu* 
(1778) 

[1. Scrisoarea către Mitropolitul Gavriil Calimachi] 

Preasfinţite stăpâne, 

Preaplecată scrisoarea mea de alt mai mult nu este către 
stăpânească milostivirea Preasfinţiei tale fără decât fiindcă 
mai în trecutele zile am scris Preasfinţiei tale cu fratele 

*Aşa cum a arătat cercetătoarea Valentina Pelin, "n-avem nici un 
motiv să ne îndoim de autenticitatea acestei scrisori a stareţului Paisie 
din 1778 şi să punem elaborarea ei in legătură cu derularea eveni
mentelor din 1794" legate de decesul stareţnlui Paisie şi reglementa
rea succesiunii lui cum au crezut arhim. Ciprian Zaharia şi dr. Dan 
Zamfirescu, 1996, p. 110-111 care o socoteau apocrifă. La trei ani 
după ce a fost nevoit să părăsească Dragomirna şi să se stabilească la 
Secu, stareţul Paisie scrie mitropolitului Moldovei Gavriil Calimachi 
pentru a-1 ruga ca după moartea sa egumenul să fie ales dintre mem
brii obştii sale şi a cere ca pedepsele cu blesteme din vechiul aşeză
mânt de la Secu (identic cu cel din 1626, care a fost introdus nu doar 
la Dragomirna, ci şi la toate marile mănăstiri din Moldova) să fie 
înlocuite cu epitimii mai uşoare. La scrisoare, stareţul Paisie a "ane
xat vechiul aşezământ descoperit probabil atunci" şi un rezumat în 
9 puncte al aşezământului comunităţii paisiene. Acesta a fost aşe
zământul după care s-a condus obştea paisiană de la Neamţ Intre 
1779-1794 dar şi după moartea stareţului Paisie, cum arată faptul că 
a fost citit solemn în biserica mănăstirii cu ocazia numirii noului 
stareţ, Sofronie. Cele nouă puncte ale aşezământului au fost editate 
anterior de arhim. Clement Popescu şi diac. Ioan I. Ică jr In Vieţile, 
povăţuirile şi testamentele sfinţilor stareţi Gheorghe şi Calinic de 
la Cernica, p. 41-44. Aşezământullmpreună cu scrisoarea către mi
tropolit au fost editate de către Valentina Pelin, căreia li revine (cf. 
p. 10, 172-173, 258) meritul stabilirii autenticităţii şi contextului lor, 
In: SFÂNTUL PAISIE DE LA NEAMŢ, Cuvinte şi scrisori duhovniceşti II, 
p.172-180. 
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ieromonah Sava, rugându-mă ca să fie milostivirea Prea
sfinţiei tale către soborul părinţilor pentru a se face aşe

zământ întărit de Preasfinţia ta şi de sfinţii episcopi ai ţării 

acesteia, şi de dumnealor, veliţii boieri ai Divanului, pentru 

ca din fraţii soborului nostru, cu blagoslovenia Preasfinţiei 

· tale, .să se aleagă după moartea mea frate dintre fraţi povă

ţuitor. Pentru aceasta şi acum cu umilite lacrimi mă rog 

Preasfinţiei tale, precum dintru începutul venirii mele de 

la Sfântul Munte cu fraţii ai făcut Preasfinţia ta milă şi 

ne-ai primit pe noi străinii, care nu aveam unde să ne plecăm 

capul, şi ne-ai dat întru locuinţă Sfânta Mănăstire Drago

mirna, şi acum mai pe urmă, întâmplându-se pentru păca

tele mele strămutate de acolo, iarăşi ca un părinte milostiv 

ne-ai mângâiat cu darea Sfintei Mănăstiri a Seculni, pentru 
care nu suntem vrednici a mulţumi prea marii milostivirii 

Preasfinţiei tale, fiindcă până acum ca sub un acoperământ 

dumnezeiesc am petrecut şi petrecem sub mila Preasfinţiei 

tale şi nu numai că nu s-a risipit soborul părinţilor, ci mai 

vârtos s-a şi înmulţit. 
Aşijderea şi aşezămintele ce am aşezat dintru început mie 

însumi, şi celor împreună cu mine fraţi petrecători ca să 

păzească, după învăţăturile Sfântului Vasile cel Mare, care 

învaţă pentru viaţa de obşte, cu preaputernice rugăciunile 
Sfântului Vasile şi cu ale Preasfinţiei tale, iarăşi se păzesc 

şi până acum. Despre acestea în hotărârile şi aşezămintele 

Sfântului Vasile cel Mare şi ale altor sfinţi, care scriu pen

tru viaţa de obşte, pe larg se cuprind pentru toate, însă eu 

voi arăta Preasfinţiei tale numai pentru cele mai temeinice 

aşezăminte, care până acum dintru început, pe cât este cu 

putinţă slăbiciunii firii noastre, s-au păzit şi se păzesc cu 

toată întemeierea în soborul nostru. 
După ce am şezut eu la Sfântul Munte câţiva ani la linişte, 

au început a năzui la mine unii dintre fraţi, care veneau din 

ţările acesta la Sfântul Munte pentru călugărie (fiindcă mai 

înainte de ducerea mea la Sfântul Munte, şezând câţiva ani 

în ţările acestea, m-am deprins ceva la limba moldove
nească), şi mă rugau cu multă osârdie ca să-i primesc sub 

ocârmuirea mea, aprinzându-se cu mare dragoste de învă

ţăturile Sfinţilor Părinţi, pe care le citeam lor pe înţeles de 

pe cărţile cele sloveneşti. Însă cunoscându-mi întru toate 

neajungerea mea de acest lucru înfricoşat al povăţuirii 

sufletelor, qe care şi sfinţii fugeau, şi spăimântându-mă să 

nu se plinească şi la mine cuvântul Domnului ce zice: "Orb 

pe orb de va povăţui, amândoi întru o groapă vor cădea" 

[Mt 15, 14], nicidecum nu mă plecam să primesc nici măcar 
pe unul dintre aceia. Iar după câţiva ani, dacă i-am văzut pe 

fraţii aceia mai cu mare osârdie şi cu multe lacrimi rugân

du-se ca să-i primesc şi mai vârtos văzând râvna şi dragos

tea ce aveau către ascultarea cuvântului lui Dumnezeu şi 

învăţătura Sfinţilor Părinţi, mi s-a înfrânt inima şi n-am 

putut mai mult a mă apăra ca să nu-i primesc. 
Ci aruncând toată nădejdea mea la mila şi ajutorul lui 

Dumnezeu şi punând ca pe o temelie tare şi neclintită vieţii 

mele şi a fraţilor celor cu mine, şi ca povăţuitor drept şi 

neabătut la calea mântuirii Dumnezeiasca Scriptură, po

runcile lui Dumnezeu, canoanele Sfinţilor Apostoli şi ale 

Sfintelor Soboare, învăţăturile Sfinţilor Părinţi şi învăţători 

a toată lumea, hotărârile şi aşezămintele vieţii celei de obşte 

ale Sfântului Vasile cel Mare, învăţăturile Sfinţilor Părinţi, 
dascălilor şi învăţătorilor vieţii celei călugăreşti, am început 

a-i primi, după hotărârile Sfântului Vasile cel Mare. 
Întâi ca nimeni din cei ce vor să petreacă împreună cu 

mine să nu aibă averea sa cea deosebită nicidecum (şi cele

lalte porunci pe rând precum s-a scris deosebit). Acest fel 

de hotare ale Sfântului Vasile cel Mare şi ale altor Sfinţi 

Părinţi, arătând cu amănuntul fiecăruia dintre fraţii care 

se rugau să-i primesc şi apucându-se şi ei din tot sufletul 
lor să le păzească, cu ajutorul lui Dumnezeu, ca lumina 

ochiului până la moarte, aşa am început a-i primi, şi, după 

orânduita vreme de Sfinţii Părinţi petrecând fiecare sub 

ispitire, i-am şi călugărit. Şi după această rânduială, şi la 

Sfântul Munte, şi după ieşirea noastră de acolo la acest 
blagoslovit pământ, primind pe câte unul, s-au adunat până 

la acest număr ce se află acum în soborul nostru, şi rându-
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iala aceasta, şi hotarele, şi aşezămintele cele mai sus ară
tate ale Sfinţilor Părinţi se păzesc, cu darul lui Dumnezeu, 
neclintite. 

Şi pentru ca şi după moartea mea să rămână tari şi în
temeiate, nevoie urmează neocolită, ca din soborul nostru 

· să se aleagă povăţuitorul sufletelor părinţilor [egumenul], 
care ar fi petrecut multă vreme sub desăvârşită ascultare şi 
fără de prihană, şi prin ascultarea şi tăierea voii sale ar fi 
câştigat adâncă smerenie sufletului său. Şi prin smerenie 
s-ar fi învrednicit darului socotelii celei drepte, şi ar fi 
dobândit dragostea lui Hristos către toţi fraţii deopotrivă şi 
pace adâncă, şi răbdând toate ispitele şi defăimările multă 
vreme, şi ocărându-se de-a pururea pe sine, ar fi scăpat cu 
totul de iuţime şi de mânie, şi ar fi câştigat blândeţile cele 
întemeiate în sufletul său. Şi în scurt, prin lucrarea fierbinte 
a poruncilor lui Hristos Dumnezeu şi a Sfinţilor Părinţi, ar 
fi scăpat de toate patimile şi ar fi câştigat desăvârşita răb
dare, prin care ar fi putut să sufere toate neputinţele cele 
sufleteşti ale părinţilor. 

Deci unul ca acesta din soborul părinţilor ar fi putut, cu 
ajutorul lui Dumnezeu şi povăţuirea învăţăturilor Sfinţilor 
Părinţi, a rândui şi a povăţui sufletele părinţilor la calea 
poruncilor lui Dumnezeu şi cu lucrul, şi cu cuvântul, şi ar 
fi păzit şi aşezămintele Sfinţilor Părinţi, aşezate în soborul 
părinţilor neclintite şi nemişcate câtuşi de puţin. Pentru 
aceea, nevoie urmează, unul ca acesta să se aleagă din sobo
rul părinţilor, ca să fie iscusit a povăţui şi a doftori sufletele 
părinţilor. 
Că dacă nici într-un chip nu este cu putinţă să se înveţe 

pe sine însuşi cineva meşteşugul doftoriei, prin care să 
doftorească trupurile oamenilor, până nu va fi la un doftor 
iscusit, care în multă vreme ar fi învăţat cu lucrul şi cu cu
vântul meşteşugul acesta, cu cât mai vârtos nu este cu putin
ţă a se învăţa la meşteşugul povăţuirii sufletelor părinţilor 
(care fără potrivire întrece toate meşteşugurile), nedând-se 
cu tot sufletul său ca la o casă de doftorie a vieţii celei de 
obşte şi neînvăţându-se la toate iscusinţele cele duhovni-
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ceşti, cele mai sus scrise, prin desăvârşita supunere a sa 
întru toate. 

Şi aceasta ce cerem noi, adică ca după moartea mea să se 
aleagă din soborul părinţilor stareţul şi mai-marele peste 
părinţi, nu ~erem lucru nou şi scornit din capul nostru. Să 
nu fie una ca aceasta. Ci lucrul acela era hotărât şi înteme
iat întru toate vieţile cele de obşte, precum arătat este la 
multe vieţi ale preacuvioşilor părinţi. Că vrând să se mute 
din viaţa aceasta către Dumnezeu vreunul dintr-înşii, însuşi 
alegea pe fraţii care-i ştia mai iscusiţi decât toţi şi-i punea 
peste fraţi, ca să fie în locul lor povăţuitori la calea mântuirii. 
Şi tot soborul părinţilor, din obişnuita sa cea de-a pururea 
ascultarea ce avea către părinţii săi, primea această hotă
râre de la dânşii ca din gura lui Dumnezeu şi-i primea pe 
cei aleşi de părinţii săi, şi li se supunea întru toate ca şi 
părinţilor săi celor dintâi. 

Iar alţii lăsau lucrul acesta la bună voirea părinţilor, ca 
să-şi aleagă lor povăţuitor din soborul fraţilor, şi celor aleşi 
le da blagoslovenie, şi lăsa povăţuiri în locul său peste fraţi. 
Deci şi eu, ca cel mai de pe urmă, şi cu toţi fraţii cei întru 
Hristos, având pilda şi chipul acesta de la Sfinţii Părinţi 
despre alegerea povăţuitorului din soborul fraţilor, am năzuit 
la mila Preasfinţiei tale. Pentru aceea, cu. umili te lacrimi 
mă rog, ca să fii Preasfinţia ta milostiv asupra acestei vieţi 
a noastre şi să se întemeieze cu aşezământ întărit, pentru 

·ca şi după moartea mea, şi după a altor stareţi care vor fi 
soborului, să poată sta nestrămutat. 
Că să-mi crezi, milostive stăpâne, în vremile acestea mai 

de pe urmă, care sunt vrednice de multe lacrimi, pot să zic 
că în toată lumea n-au rămas alte locuri, ca să poată cineva 
mai vârtos a ţine viaţă de obşte cu pace şi cu linişte, fără 
numai într-aceste blagocestive ţări, pe care Dumnezeu cu 
pronia Sa cea dumnezeiască le păzeşte, ca să se proslă
vească numele Său cel Sfânt. Pentru aceea, şi ca nişte lima
nuri neînviforate, scăpare se fac şi ocrotire celor străini, şi 
mai vârtos părţii călugăreşti, care din multe ţări pravoslav
nice năzuiesc, precum şi în soborul nostru se află: şi greci, 



şi bulgari, români şi slaveni, care toţi aceştia, fiind legaţi 
cu legătura cea veşnică şi nedespărţită a dragostei celei 
duhovniceşti, toţi cu o inimă şi cu o gură proslăvesc numele 
lui Dumnezeu, şi mulţumesc milei Preasfinţiei tale. Iar 
când va rămâne să se risipească, apoi mai vârtos cei stră-

. ini, unde pot să găsească liman ca acesta neînviforat al 
mântuirii sufletului şi odihnă? 

Pentru aceea, ca să se proslăvească întru toate nmnele lui 
Dumnezeu, să binevoieşti Preasfinţia ta, precum din înce
put ai făcut Preasfinţia ta cu mine, nevrednicul, şi cu tot 
soborul fraţilor atâta mare facere de bine, să faci şi această 
mai de pe urmă faptă bună, pentru care acum mă rog 
Preasfinţiei tale, care şi mai mare decât celelalte se va socoti 
înaintea l11i Dumnezeu, prin care şi numele Preasfinţiei 
tale, şi a tot neamul Preasfinţiei tale, se va proslăvi din neam 
în neam şi aici pe pământ, şi la cer. 

Iată am trimis Preasfinţiei tale şi aşezământul cel vechi, 
care l-am găsit aici la Mănăstirea Secului făcut de Sfinţiţii 
arhierei, ca să-I vezi Preasfinţia ta. Însă fiindcă nu-i aşezat 
la toate după puterea învăţăturii Sfântului Vasile cel Mare 
şi mai vârtos că toate cele aşezate într-însul, măcar şi mici 
lucruri sunt, însă sub blestem stau toate până la una de nu 
se vor păzi şi cea mai mare, că nici un chip de canonisire 
n-au lăsat ca, după greşeală, să dobândească cineva iertă
ciune şi dezlegare. Pentru care iarăşi mă rog, ca să rându
ieşti cu înţelepciunea Preasfinţiei tale şi pentru aceasta în 
ce chip să rămână, căci nu puţină tulburare are soborul, 
temându-se şi înfricoşându-se, să nu rămână sub blestemul 
acela, fiindcă a nu greşi noi, nu este cu putinţă, oameni fiind 

Aşijderea şi pentru aşezământul acesta ce ne rugăm Prea
sfinţiei tale ca să faci acum întărit, să nu fie cu blestem şi 
anatemisiri (pe care Biserica şi Sfinţii Părinţi le dădeau 
numai asupra ereticilor şi asupra celor ce se împotrivesc 
Bisericii şi dogmelor sfintei credinţe), ci de s-ar fi întâm
plat oarecărora dintre fraţi a aluneca şi a greşi şi a cădea, 
şi împotriva poruncilor lui Dumnezeu, şi împotriva aşeză
mintelor acestora de mai sus arătate, unii ca aceia să se 
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canonisească pentru orice greşeală după canoanele Sfân
tului Vasile cel Mare, care fiind locaş Duhului Sfânt, a rân
duit canon pentru fiece greşeală. Acele canoane şi certări 
pe care le-a aşezat şi Sfânta Biserică şi noi le primim, şi le 
sărutăm şi ne supunem. 

Iar pentru punctul acesta - ca să nu se pună trimis din 
afară egumen gata, ci numai din soborul fraţilor să se 
aleagă şi să se pună, prin blagoslovenia Preasfinţiei tale -
acest punct, fiindcă este ca o temelie pe care stă întemeiată 
şi viaţa soborului nostru, să se întărească cu altă oarecare 
întărire bisericească, precum Duhul Sfânt va lumina pe 
Preasfinţia ta. Ca să stea neclintit şi nemişcat şi după 
moartea mea, precum şi în urma celor ce vor fi după mine 
aleşi stareţi şi povăţuitori soborului. Şi într-acest aşezământ 
făcându-se întărire pentru aceasta, am bună nădejde la 
mila marelui Dumnezeu şi la preaputernicele rugăciunile 
Preasfinţiei tale, că şi Preasfinţiţii arhierei ce vor fi la scaun 
în urma Preasfinţiei tale, că şi Preasfinţiţii arhierei ce vor 
fi la scaun în urma Preasfinţiei tale încă îl vor întări. Şi va 
sta soborul fraţilor care s-a adunat întru numele Domnului 
neclintit şi nerisipit, prin mila Preasfinţiei tale, care cu toţii, 
după puterea lor, toţi cu un suflet şi cu mare osârdie se 
nevoiesc, pe cât se poate, şi acum în vremurile acesta mai 
de pe urmă a împlini şi cu lucrul aşezămintele Sfinţilor 
Părinţi care se ating pentru viaţa călugărească. 

De aceasta mă rog, iar mila şi blagoslovenia şi rugăciu
nile Preasfinţiei tale să fie de-a pururea cu noi. 

[2] Hotarele şi aşezămintele şi orânduielile ce s-au 
hotărât şi s-au aşezat şi s-au orânduit în soborul nostru. 

1 

Sărăcia cea desăvârşită de bunăvoie, după făgăduinţa 
chipului călugăresc, adică nimeni din părinţii soborului 
nostru să nu aibă nicidecum averea sa osebită până la 
moartea sa, nici bani, nici altă oarecare avere mişcătoare 
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sau nemişcătoare până la cel mai subţire lucru, ci toate 
cele ce sunt spre ocârmuirea vieţii, de obşte să fie şi să se 
numească. 

2 

Ascultarea, adică dându-se fiecare din fraţii soborului 
. nostru de bună voia sa, cu sufletul său şi cu trupul, sub 

jugul cel bun al dumnezeieştii ascultări, mărturisită de Sfânta 
Scriptură şi hotărâtă de Sfinţii Părinţi, după puterea porun
cilor lui Dumnezeu, să nu mai fie stăpân de sine şi însuşi 
rânduitor de sine, şi să nu mai aibă întru nimic osebită 
voia sa şi socoteala sa, ci întru toate cele după Dumnezeu 
şi de suflet folositoare, să fie supus şi plecat până la moartea 
sa. Şi nici un lucru, măcar deşi bun după părerea lui ar fi, 
să nu-l facă fără de ştirea şi blagoslovenia stareţului. 

3 

Mărturisirea, adică toţi fraţii prea des, iar cei noi înce
pători negreşit şi în toate zilele să mărturisească şi să des
copere fiecare la duhovnicul său toate tainele inimii sale, 
neascunzând, nimic, pentru că fără de deasa mărturisire 
nu este cu putinţă nicidecum să dobândească îndreptarea 
sufletului său şi povăţuire la calea lui Dumnezeu. 

4 

Petrecerea până la moarte cu fraţii, adică toţi fraţii după 
făgăduinţa lor ce au dat-o înaintea lui Dumnezeu şi după 
legătura dragostei dumnezeieşti, cea veşnică şi nedezlegată, 
să petreacă până la moarte cu soborul fraţilor adunaţi întru 
numele lui Hristos, răbdând toată strâmtorarea vieţii pentru 
Împărăţia lui Dumnezeu. Aşijderea răbdând cu vitejie şi 
toate ispitele şi defăimările cele orânduite de Sfinţii Părinţi, 
prin care ca aurul în foc se lămureşte smerenia călugărului, 
însuşi pe sine totdeauna hulindu-se şi ocărându-se în inima 
sa, şi întru toate pe sine vinovat socotindu-se, şi ca robul cel 
cumpărat, după putinţa sa şi trupeşte, şi sufleteşte, cu toată 
osârdia şi cu multă smerenie, şi cu frica lui Dumnezeu, 
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ca fraţilor lui Hristos, şi ca Însuşi lui Hristos să slujească 
părinţilor, gata fiind spre toată slujba ce i se va porunci lui. 

5 

Citirea dumnezeieştilor Scripturi şi a învăţăturilor Sfin
ţilor Părinţi, adică părinţii cei cărturari cu mare râvnă şi 
cu credinţă, şi cu dragoste să citească învăţătun1e Sfinţilor 
Părinţi, care povăţuiesc spre dreaptă înţelegerea Sfintelor 
Scripturi şi spre cunoştinţa dogmelor credinţei pravoslav
nice a soborniceştii Biserici. Prin care învăţături, cu ajuto
rul lui Dumnezeu, poate să cunoască şi voia lui Dumnezeu, 
şi puterea poruncilor celor mântuitoare de suflet ale lui 
Dumnezeu, şi ca în oglindă toată aşezarea sufletului său. Şi 
prin acelea, şi prin desăvârşita ascultare, şi tăierea şi omo
rârea voii sale poate, cu ajutorul lui Dumnezeu, să fie po
văţuit la dreapta şi neabătuta nici în dreapta, nici în stânga, 
socoteala dumnezeieştii Biserici, care este mai de nevoie 
decât toate spre mântuirea sufletului. 

6 

Pentru sfintele posturi şi pentru pravila bisericii, adică 
să păzească nemişcat toate sfintele posturi cele hotărâte şi 
aşezate de Sfinţii Apostoli, de sfânta şi soborniceasca Bise
rică peste tot anul. Şi pravila Sfintei Biserici, după tipicul 
Bisericii, s-o păzească totdeauna, aşijderea şi pravila cea 
deosebi, în chilie fiecare s-o păzească, după cum au rânduit 
Sfinţii Părinţi. 

7 

Bolniţa, adică fraţii cei rânduiţi să slujească bolnavilor 
(celor ce sunt în bolniţă şi celor ce nu încap în bolniţă, şi 
celor prea bătrâni şi prea slabi, dintre care nu puţin număr 
se află în soborul părinţilor) au datoria ca să slujească, cu 
frica lui Dumnezeu şi cu mare osârdie, întru toate slujbele 
celor cuviincioase bolnavilor, spre toată odihna acelora, 
pentru mântuirea sufletelor lor. 
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Slujbele mănăstirii, adică fraţii c~~ orându~ţi la s~ujb_ele 
mănăstirii, ori în cele dinăuntru, on m cele. dinafara, sa 1~ 
facă cu mare băgare de seamă şi cu frica lm Dumnezeu, ŞI 
să rânduiască toate treburile mănăstiri~ cele din afară .c~ 
păzirea poruncilor lui Dumnezeu, pe cat se .poate, adica 
pentru oarecare pricini ce des se întâmplă dm partea ?a: 
menilor, să nu se strice dragostea cea către aproapele: ci ~~ 
vestească soborului şi soborul, prin dumnealor ~r.e~atoTII: 
va căuta acele pricini şi se va face îndreptare ŞI !mişte, ŞI 
fără de risipirea poruncilor lui Dumnezeu. 

9 

M eşteş~guri şi rucodelii, adică s-a aşeza~ şi a~e~st~ î~ 
soborul părinţilor, ca, după hotărârea Sfinţilor Pa~~nţ1, s~ 
lucreze însuşi fraţii felurite meşteşuguri şi rucode~u,, ca s~ 
nu aibă pentru acelea nici o nevoie a ieşi în ~~~e, CI s~ngu~ 
să împlinească neocolită nevoia lor cu toată hmştea ŞI nen-
sipirea sufletului. · 

Aceste toate şi altele multe din rânduielile Sfinţ~lor 
Părinţi s-au rânduit şi s-au aşezat în sobon!l nostru, ŞI se 
păzesc cu întărire, cu darul lui Dumnezeu. 

Iar de vreme ce toţi oamenii sunt şi urmează neputinţei 
firii omeneşti a aluneca şi a cădea şi a g~eşi~ fiindcă Un~! 
Dumnezeu este fără de greşeală, de s-ar mt~mpla oareca~ 
rora dintre fraţi, din neputinţa sa cea fireasca, a aluneca Ş~ 
a cădea, şi a greşi şi împotriva p?runcilor lui J?umnez:u ŞI 
a aşezămintelor acestora, să se mdrepte~e. pnn adevarata 
mărturisire a greşelilor sale către duhovniC!, cu darea de la 
dânşii şi primirea şi facerea canonului. 

[Paisie Stareţul] 
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Aşezământul pentru Neamţ şi Secu* 
(1843)** 

Cu mila lui Dumnezeu, noi, Mihail Grigorie Sturza 
Voievod Domn Ţării Moldaviei [1834-1849] 

De vreme ce lucrătorii faptelor bune, a acelor după rân
duiala şi întocmirea dumnezeieştilor ponmci, se fac vred-

* După adormirea în Domnul a stareţului Paisie, mănăstirea 
Neamţ·va fi condusă de o serie de stareţi slavi: Sofronie (1794-1800; 
1802-1805), Dorotei (lBoo-1802), Dositei (1805-1809), Ioan (1809-
1812), urmaţi de o serie de stareţi transilvăneni sau moldoveni: 
Silvestru (1812-1818), Ilarie (1818-1823), Dometie (1823-1834). 
În 1834 devine stareţ la Neamţ energicul şi autoritarul bucovinean 
Neonil, care, dorind să menţină independenţa totală a mănăstirii, a 
intrat rapid în conflict cu boierii, cu domnul Sturdza şi mitropolitul 
Veniamin Costachi, fiind înlocuit Intre 1835-1838 cu slavul Mardarie. 
Revenit în 1838, Neonil cere mitropolitulni Veniamin un .aşezământ 
statornic" pentru a pune capăt dezordinilor interne şi intervenţiilor 
străine In treburile mănăstirii. Acest aşezământ promulgat printr-un 
hrisov domnesc din 28 aprilie 1839 nu 1-a mulţumit pe Neonil pen
tru că subordona mănăstirea mitropoliei care obţinea largi drepturi 
de intervenţie. Intrat din nou în conflict, Neonil e scos din stăreţie şi 
trimis la Slatina, în locul lui e readus pentru scurt timp (1839-1840) 
Mardarie. Acesta moare se pare otrăvit, după care mitropolitul 
Veniamin însuşi vine şi instalează stareţ pe transilvăneanul Venedict 
(1840-1843),.ultimul ucenic In viaţă al stareţului Paisie. În 1842 însă, 
mitropolitul însnşi e scos din scaun. Neonil revine stareţ în iunie 1843, 
an în care domnul Mihail Sturdza promulgă printr-un hrisov din 
3 mai noul Aşezămănt al mănăstirilor Neamţ şi Secu care a funcţionat 
până Ia secularizarea din 1860. 

•• După textul din: Uricarul sau colecţiune de diferite acte care 
pot servi la istoria românilor de Theodor Codrescu, volumul IX, Iaşi, 
1887, p. 179-211. Reproducere a unui caiet imprimat la mănăstirea 
Neamţ. 
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nici de mari răsplătiri în veacul acesta şi în cel ce nu are 

sfârşit, apoi cu atâta mai vârtos se fac vrednici acestora 

când ei pun în lucrare şi săvârşesc cea mai întâi şi cea mai 

mare din acele porunci, adică: ,,A iubi pe Dumnezeu şi buna 

rânduială a casei lăcaşului măririi Sale întru care de-a 

pururea se săvârşeşte Jertfa cea de Taină"; şi care, pe lângă 

aceasta, este menit a fi adăpostul şi limanul călătoriei către 

Împărăţia cerului şi moştenirea slavei celei veşnice. 

Drept aceea Domnia Noastră, din fierbinte râvnă şi do

rinţă ce avem către calea cea adevărată a dumnezeieştilor 

porunci, căzându-se a împlini cu fapte bune şi datoria mul

ţumirii către Atotputernicul Dumnezeu, din a Cărui milă 

şi pronie, ni s-au încredinţat Domnia acestei pravoslavnice 

ţări a Moldaviei, şi cu neadormită priveghere aflându-ne 

pentru toate cele plăcute lui Dumnezeu, după alte lucruri 

şi bune aşezăminte la care tot cugetul nostru este plecat şi 

pe cât au fost nouă cu putinţă după vreme ne-am sârguit a 

le împlini, am întors luarea noastră aminte şi asupra aşe

zământului pentru statornicirea rânduielii Soborului sfin

telor mănăstiri Neamţul şi Secu!, întemeierile şi rostirea lui, 

care sunt acestea: 
Potrivit cu învăţătura Mântuitorului, a Apostoleştilor şi 

Sinodiceştilor canoane, precum şi a cărţilor Sfinţilor Părinţi, 

soboarele tagmei monahiceşti au fost menite şi povăţuite de 

Duhul Sfânt, către trei mari sfârşituri [scopuri] mântuitoare 

omenirii: 
1) a fi lăcaşul mântuirii sufleteşti; 
2) a fi adăpostul şi limanul celor ce au nevoie de milă, şi 

de îndurare; 
3) a fi pildă acelei adevărate vieţuiri duhovniceşti, din 

care, ca razele unei lumini, să se răspândească aceasta fără 

încetare asupra credincioşilor. 
Fericitul întru pomenire Preacuviosul Arhimandrit şi sta

reţ Paisie, pătruns fiind de aceste înalte adevăruri, şi având 

mai înainte dată Preacuvioşiei sale şi Soborului ce avea pe 

lângă sine adunat încă din Sfântul Munte al Atosului, sfânta 

Mănăstire Dragomirna, de unde, după ce s-au luat locul 
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acela întru care se cuprindea şi acea Mănăstire sub austri

iceasca st.ăpânire, venind aicea în pământul Moldaviei, din 

dumneze1escul năstav, i s-au dat de către ocârmuirea poli

tice~scă şi bisericească întâi Mănăstirea Secui, apoi, nu 

dupa multă vreme, s-au socotit de cuviinţă a i se da şi Mă
năstirea Neamţul (pentru că este mai de evlavie la norod 

având şi sfânta Icoană a Maicii Domnului făcătoare d~ 

Minuni, la care năzuiesc mulţi spre folos şi vindecare, la 

orice boli şi necazuri), pentru că se făcuse cunoscută viaţa 

~ea î~bunătăţită a acestui Cuvios Părinte, petrecerea cea 

mcuvnnţată a Soborului său ce cu necontenire urma întoc

mai după duhul aşezămintelor Sfinţilor Părinţi ce s-au ară

tat mai sus. Aşadar având amândouă mănăstirile acestea 

întru deplină a sa cârmuire, şi purtare de grijă, au aşezat 
într-însele rânduială cu prea bună cuviinţă, atât pentru 

slava şi lauda lui Dumnezeu prin sfintele biserici, cât şi 

pentru părinţii şi fraţii adunaţi, ca sub ascultarea chipului 

călugăresc să petreacă viaţă de obşte la aceste mănăstiri 
A d' , 

urm~n mtru toate şi supunându-se povăţuitorilor şi po-

runcilor cuviosului acelui bărbat. Şi era de multă evlavie 

pricinuitoare şi pildă de mare laudă petrecerea părinţilor 

unii cu alţii şi întru ale lor purtări, oriunde se trimitea în 

ascultări, încât nu numai în pământul acesta era cunoscută 

şi plăcută viaţa lor cea de obşte, care acum se întemeiase 

şi se înrădăcinase cu tot dinadinsul, dar şi prin multe alte 

străine ţări, de pe unde cu necontenire năzuia şi se da la 

cea de obşte viaţă întru aceste sfinte mănăstiri, în care în

florea buna rânduială şi liniştea, urmându-se de către toţi 

de obşte întocmai după aşezământul sfinţilor Părinţi. Apoi 

pomenitul Stareţ Paisie, pentru ca şi în urma sa să se pă

zească aceeaşi rânduială ce a fost aşezată, întru aceste două 

mănăstiri încredinţate lui şi între părinţii şi fraţii ce vor 

petrece într-însele, au făcut rugătoare cerere către fericitul 

întru pomenire Mitropolitul Gavriil Calimah, ca să binevo

iască a întări acel Sobor cu un aşezământ după ponturile 

[punctele] închipuite de preacuvioşia sa. Dar fiindcă a urmat 

curând după aceea trecerea din viaţă a acestui Mitropolit, 
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şi nu după multă vreme s-a deschis război între împărăţii, 
nu s-a împlinit atunci cererea sa. Iar după încheierea păcii, 
în zilele fericitului întru pomenire Mitropolit Iacob, după 
stăruirea Soborului, s-au întărit rânduielile Cuviosului 
Staret Paisie spre a sluji de aşezământ statornic acestor 

· mănăstiri, aflându-se arătatele rânduieli întru o copie a po
menitei mai sus ale sale scrisori din 1778 către Mitropolitul 
Gavriil Calimah, scrise cu slova lui Ghenadie Cocoreanul, 
logofătul acestui stareţ, şi mărturisită de însuşi fostul Mitro
polit Veniamin Costachi, că este întocmai cu cea originală 
pierdută din pricina întâmplărilor. Care aşezământ în vre
mea tulburărilor de la anul1821, mutându-se de la mănăs
tirea Neamţul la aceea a Secului spre mai bună păstrare, 
cu alte multe documente şi hrisoave, între care şi acela al 
Domnului Constantin Moruz Voievod [1777-1782], ce uneşte 
pentru totdeauna aceste două mănăstiri, ca în veci să fie 
nedespărţite, s-au topit dimpreună cu însăşi mănăstirea în 
focul întâmplat atuncea [în 1821]. 

Soborul însă al acestor mănăstiri, întru a cărui cuget şi 
inimă erau adânc sădite înţeleptele rânduieli ale Cuvio
sului său întemeietor n-au încetat a le păzi ca un scump 
odor, şi a le urma cu neabatere, încât slabei omeniri este 
cu putinţă. Dar de la o vreme încoace mulţi din acei pă
rinţi, care au fost crescuţi şi însufleţiţi de acest preacuvios 
bărbat mutându-se din această viaţă către cea veşnică, în
văţăturlle şi obiceiurile cele mântuitoare, ca nişte predanii 
ce erau numai în aducerea aminte a acelor trecători, au în
ceput a slăbi, şi alunecându-se la câte puţine abateri, care 
apoi au tras după sine multe necuviinţe, a căror sporire, 
pricinuită din felurite împrejurări, ameninţa cu surparea 
acelui dumnezeiesc locaş. La anul1839, Stareţul vremii ace
leia şi Soborul au fost siliţi să le supună prin jalbă Domniei 
noastre cu plecată rugăminte, de ale hărăzi un aşezământ 
statornic întemeietor a sus-pomenitelor rânduieli spre stâr.
pirea vătămătoarelor pricini şi liniştita petrecere a acestui 
kinovion [obşti]. După care, fostul Mitropolit Veniamin 
Costache [1803-1842] a închipuit din rânduielile pomenite 

un aşezământ cu osebire, care, urmându-se în curgere 
aproape de patru ani, n-au răspuns scopului înfiinţării lui. 
Deci Domnia noastră întru părinteasca îngrijire ce avem 
pentru binele obştesc, cercetând şi încredinţându-ne despre 
asemenea nepriincioase urmări, am binevoit prin ţidula din 
18 februarie 1843, nr. 10 către preasfinţitul Arhiereu Meletie 
Stavropoleos, a învoi acestui Sobor de a-şi alcătui un aşe
zământ întemeiat pe ades pomenitele rânduieli ale preacu
viosului Paisie, spre a-i sluji de pravilă. 

Drept aceea, Obştea acestor mănăstiri, adunându-se în. 
soborniceasca biserică şi dând laudă preaputernicului Dum
ne.zeu pentru mare mila ce a întors asupra ei, au închipuit 
pnn aleşii săi duhovnici şi părinţi, un aşezământ pe care 
s-au supus nouă prin jalba din 16 martie. Iar Domnia 
noastră cugetând la mărimea acestei lucrări, şi cu râvnă 
dorind ca să fie potrivit cu sfintele apostoleştile şi soborni
ceştile canoane, şi în cât se poate mai de săvârşit, am che
mat pe rugătorul nostru Preasfinţia sa Episcopul de Roman 
kyr Meletie, şi am încredinţat pomenita închipuire ştiinţe
lor duhovniceşti şi îndelungatei ispite [experienţe] a numi
tului Episcop, care, povăţuit de îndatoririle caracterului şi 
chemării sale, sfătuindu-se şi cu alte feţe duhovniceşti, şi 
după o pătrunzătoare luare-aminte şi chibzuire aflându-1 . ' 
potnvit, au adus la ştiinţa noastră pomenitul aşezământ cu 
oa~ecare cuviincioase îndreptări. Pe care, iată, prin acest 
Hnsov Domnesc al nostru îl statornicim şi îl întărim spre a 
se păzi legiuit şi îndeobşte rânduială pentru Soborul sfinte
lor mănăstiri Neamţul şi Secui în tot cuprinsul lui, precum 
urmează: 

RAMUL DUHOVNICESC 

1 

Oricare va năzui de a sa bunăvoie şi dorinţă spre vieţui
rea în Soborul acestor mănăstiri cu sufletul şi cu trupul 
său, sub jugul cel bun al dumnezeieştii ascultări celei măr
turisite de Sfânta Scriptură şi hotărâte de Sfinţii Părinţi, 
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după puterea poruncilor lui Dumnezeu să nu mai fie stăpân 
de sineşi şi însuşi rânduitor de sineşi, şi să nu aibă întru 
nimic a sa osebită voinţă şi socotinţă, ci întru toate cele 
după Dumnezeu şi de suflet folositoare să fie supus şi ple
cat până la moartea sa, şi nici un lucru, măcar bun de ar fi, 
după părerea sa să nu facă fără ştirea şi blagoslovenia Sta
reţului, care pe neascultători după canoanele sfinţilor Pă
rinţi îi va canonisi. Şi pentru că acest Sobor însemnat, care 
până acum a fost foarte lăudat şi cinstit în toate ţările pra
voslavnicilor creştini, să fie şi în viitor întrupat numai de 
petrecători cuvioşi şi cu purtări pilduitoare, pe părinţii cât 
şi pe fraţii care după sfătuirile, ascultările şi ispitirile la care 
vor fi supuşi, n-ar făgădui că vor putea ajunge a fi vrednici 
chemării lqr, să-i depărteze din sânul acestei obşti. 

2 

Acei care vor veni la mănăstire spre viaţa monahicească, 
vor putea fi primiţi numai cu blagoslovenia Mitropolitului 
în scris, care să încredinţeze, după cercetarea ce va fi făcut, 
pentru cei de loc, că nu sunt supuşi birului, nici din miliţie, 
că nu se află învăluiţi în niscareva împrejurări de vinovă
ţie, şi că au ajuns vârsta de 18 ani, iar nu mai jos, iar pen
tru acei străini, după încredinţare, că nu au nici o oprire ce 
ar împiedica primirea lor. Dar de chipul monahicesc nici
decum nu se vor învrednici, decât la împlinirea vârstei de 
24 de ani, după ispitirea vremii hotărâte de Sfinţii Părinţi, 
a cărei scurtare sau prelungire va atârna de· duhovnicul 
ucenicului şi de Stareţ. Şi când, după o desăvârşită încre
dinţare, pe cât înţelepciunii omeneşti este cu putinţă a o 
dobândi, Stareţul ar găsi pe vreunul sau mai mulţi din fraţi 
vrednici de această schimă, îşi va lua mai întâi blagoslovenie 
de la Chiriarhul ţării spre a călugări după canoanele bise
ricii. Asemenea şi pentru cei pe care Stareţul cu duhovnicii 
îi vor socoti vrednici de hirotonie, va face rugăminte Chiri
arhului spre a-i săvârşi diaconi şi preoţi sau duhovnici. 

La primirea în mănăstire, se vor îmbrăţişa mai cu seamă 
cei care, pe lângă dorinţa către viaţa monahicească, ar arăta 

soo 

şi aplecare la citirea şi învăţarea sfintelor scripturi, potrivit 
cu punctul al 5-lea din aşezământul preacuviosului Paisie, 
cum şi bărbaţii care prin a lor talente şi vrednicii ar fi ară
tat sluJbe folositoare statului şi care, obosiţi de sarcina vie
ţii, ar dori î1pbrăţişarea schimei monahiceşti ca un adăpost 
mântuitor. 

3 

Nimeni din cei care se vor da spre vieţuire în Soborul 
acestor sfinte mănăstiri, să nu aibă nicidecum voie a ţine la 

si.n~ nimic din cele cu care va fi venit, nici bani, nici odoare, 
mci altfel de lucruri scumpe, pentru multe nerânduieli ce 
se pot întâmpla. Iar de nu va voi să le dea să fie de obşte, 
este mai întâi dator, îndată ce va veni, să le arate toate Sta
reţului, şi apoi prin ştirea acestuia şi în ştiinţa duhovnicu
lui la .care va fi rânduit, să le depună spre păstrare şi sigu
ranţă în cămara mănăstirii. Pentru aşa lucruri se va ţine o 
condică osebită şnuruită şi pecetluită cu pecetea mănăstirii 
în care, toţi acei care vor încredinţa lucrurile lor cămării, 
vor înscrie ei înşişi şi vor iscăli în ce zi şi ce lucruri anume 

au dat - pentru cel care n-ar şti a scrie va îndeplini aceasta 
duhovnicul său -, iar cămăraşul va fi dator să dea încre
dinţătorului adeverinţă cu copie după condică. Şi în câtă 
vreme noii începători vor petrece în sânul acestui Sobor ca 
fraţi, să nu poată lua nimic din cele depuse la cămară, afară 
numai pentru niscaiva binecuvântate trebuinţe, cu ştirea 
duhovnicului şi cu blagoslovenia Stareţului, dând cămăra
şului pentru orice vor primi contra chitanţe. Iar dacă, neîm
păcându-se cu vieţuirea de obşte, ar voi să iasă din mănăs
tire, îşi vor lua toate, până la cel mai mic lucru ce va fi dat 
spre păstrare. Acela însă care se va fi învrednicit după 

r?nduiala Soborului chipului monahicesc este slobod a-şi lua 
ŞI a face cu ale sale ce va voi, dar tot cu ştirea Stareţului. 
Toţi trăitorii în sânul acestui Sobor nu vor putea să lase 
nimănui spre moştenire câte vor avea ale lor în cuprinsul 
mănăstirilor, nici nu vor putea face testament pentru ele 
ci vor rămâne avere a obştii; chiliile însă ce vor fi ale lo; 
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au voie a le lăsa după moarte oricăruia din părinţii acolo 

petrecători spre pomenirea lor. 

4 

Toţi părinţii şi fraţii sunt datori foarte adeseori, iar noii 

începători negreşit în toate zilele, după pavecerniţă să se 

mărturisească, şi să descopere fiecare la duhovnicul său, 

nu numai greşelile lor cu lucrul, ci şi gândurile lor şi tainele 

inimii, neîndrăznind a ascunde nimic; pentru că fără de 

deasa mărturisire, primire de învăţătură şi mustrare, nu este 

nicidecum cu putinţă să dobândească îndreptarea sufletu

lui şi povăţuire la calea mântuirii. Duhovnicii sunt datori ei 

înşişi a-i cerceta adeseori, şi a priveghea cu neadormire ca 

fiecare să împlinească această neapărată datorie. 

5 

Toate sfintele posturi hotărâte şi aşezate de Sfinţii Apos

toli şi de sfânta soborriicească Biserică să se păzească peste 

tot anul fără nici o strămutare sau scădere câtuşi de puţin. 

Aşijderea şi pravila bisericii să se păzească în toată vremea 

întocmai după tipicul şi după rânduiala ce s-au păzit şi 

până acum, fiiră a fi iertat niciodată, câtă vreme va milui 

Dumnezeu de a sta aceste sfinte mănăstiri, să se scadă ori 

să se prefacă cel mai mic lucru. Nu mai puţin şi pravila cea 

osebită prin chilii, fiecare să o păzească cum au rânduit 

sfinţii părinţi. Iar duhovnicii sunt datori a avea de aproape 

luare-aminte asupra ucenicilor lor, ca să o împlinească, 

datori fiind şi părinţii care se trimit în ascultări să o urmeze 

când slujba le va îngădui. 

6 

După făgăduinţa ce a dat înaintea preaputernicului Dum

nezeu fiecare ce s-a învrednicit chipului. monahicesc, şi 

după legătura dragostei celei dumnezeieşti, veşnice şi ne

dezlegate, dator este să petreacă până la moarte cu soborul 

fraţilor celor adunaţi, pentru care dau şi fiigăduinţă în 
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numele lui Hristos la tunderea călugăriei, fiindu-le cu totul 

oprit după aceasta a se abate în alte căi sau a primi orice 

altă chemare li se va face prin orice îndemnare şi închipuire 

ca să iasă de la mănăstirea metaniei sale, unde este dator 

să rabde şi şă sufere până la mormânt toată strâmtorirea 

vieţii pentru Împărăţia cerului. De asemenea, să rabde cu 

vitejie toate ispitele, şi defiiimările, după învăţăturile Sfin

ţilor Părinţi, prin care ca aurul în foc se lămureşte smere

nia călugărului, însuşi pe sine totdeauna prihănindu-se şi 

mustrându-se în cugetul său, şi întru toate avându-se vino

vat pe sine însuşi, şi, ca robul cel cumpărat, să-i slujească 

după putinţa sa pe toţi trupeşte, cu multă osârdie, cu sme

renie, şi cu frica lui Dumnezeu, nu ca unor oameni, ci ca 

fraţilor lui Hristos şi lui Hristos Însuşi. 

7 

Părinţii ce au fost de folos acestei dumnezeieşti case, 

adică aceia care din averile lor vor fi făcut ajutor mănăsti

rilor, şi aceia care în tinereţile lor vor fi săvârşit cu vredni

cie slujbe şi ascultări, au ajuns la bătrâneţe sau cuprinşi de 

boală şi slăbiciune, să fie căutaţi cu multă îngrijire şi aju

taţi cu toate cele de mângâiere. De asemenea, stareţul să . 

aibă luare-aminte şi pentru acei din fraţii care vor fi mai 

gingaşi şi mai slab~ să-i rânduiască la ascultări măsurate 
' 

purtând de grijă şi pentru cele ale îmbrăcămintei şi a hranei 

lor, ca nu cumva din multa asprime şi strâmtorire să fie 

siliţi a se întoarce în lume, căci multă vătămare s~ poate 

pricinui dintru aceasta unora ca acelora. Iar osebire de 

neam şi de treaptă să nu fie nicidecum, pentru că toţi sunt 

deopotrivă înaintea Preaputernicului Dumnezeu, şi numai 

sporirea întru faptele cele bune îi deosebeşte. 

8 

Adunările pe la chilii şi ospeţele în tovărăşie nicidecum 

sunt iertate, pentru că din acestea se nasc împerecheri şi 

sfaturi necuviincioase spre surparea dragostei cea în Dum-
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nezeu, se stârnesc vorbe deşarte şi glume, din care apoi 
izvorăsc patimile şi tot răul. Pentru aceasta, când va avea 
vreme slobodă, fiecare părinte va fi îndatorat, pentru pe
trecerea sa mântuitoare, a citi cărţi folositoare din biblio
teca mănăstirii, şi când va avea trebuinţă de vreo tâlcuire, 
este învoit a merge la cei mai bătrâni, sau mai învăţaţi, 
spre a-l lămuri întru nedumeririle sale, căci numai acest 
fel de petrecere poate fi adevărat folositoare. Asemenea şi 
mâncărurile cele neîngăduite de tipicul bisericii pentru 
călugări, între care mai ales mâncarea de carne, sunt de 
istov neiertate, precum şi întrebuinţarea de tutun şi de 
tabac, sunt cu totul oprite părinţilor şi fraţilor, nu numai 
când petrec înăuntrul mănăstirilor şi pe la schiturile unde 
sunt aşezaţi, ci şi când se află trimişi în ascultări pe afară, 
vremelniceşti sau pentru o vreme mai îndelungată. Stare
ţul şi duhovnici vor avea încă cea mai de aproape îngrijire 
prin pildă, prin sfătuire şi prin mustrare, ca să stârpească 
întrebuinţarea a tot felul de băuturi, afară numai de orân
duita băutură ce se dă la trapeză. 

9 

Ieşirea atât a părinţilor, cât şi a fraţilor din cuprinsul 
mănăstirilor şi a schiturilor, să fie cu totul oprită, nici mă
car până la Târgu-Neamţ, căci este neîncuviinţat lucru şi 
care poate să aducă multora mare vătămare sufletului a se 
purta prin lume aceia care s-au dat vieţii de obşte, şi numai 
cu blagoslovenia în scris a stareţului să poată ieşi în ascul
tări, sau pentru niscaiva împrejurări de mare nevoie a lor, 
pe vreme în scris hotărâtă. Dar nici de la o mănăstire la 
alta, precum nici de la un schit la altul, să nu fie iertaţi a 
umbla fără voia în scris a proestoşilor. Călcarea acestei 
rânduieli se va socoti una din cele mai însemnate greşeli. 

10 

Acest sobor adunat în numele Domnului, fiind întrupat 
din multe naţii de oameni, din moldoveni, rosieni, români, 
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greci, sârbi şi alţii, dar pravăţul lor cel duhovnicesc fiind 
unul şi acelaşi: mântuirea sufletului, datori sunt a petrece 
cu dragoste adevărată după asemănarea obştii cea întâi a 
Ortodoxiei, şi a se socoti că toţi, după însuşi graiul Aposto
lului [Ga 3,-28], una sunt întru Hristos, şi nu mai este 
iudeu, nici elin, nu este scit, nici barbar, nu este rob, nici 
slobod pentru acei adunaţi şi înscrişi sub steagul mântuirii. 
Precum zice şi sfântul Ioan Hrisostom în Cuvântul al 3-lea 
către părintele credincios, pentru a nu opri pe fiu de la viaţa 
monahicească: "De vreme ce viaţă îngerească a ales, întru 
nimic mai răi decât aceia trebuie să fie şi ei, ci precum întru 
aceia nu este vreo nepotrivire, nici unii întru îndestulare, 
iar alţii în cele de lipse, ci toţi sunt într-o pace, într-o bu
curie şi într-o slavă". Aşadar, şi în kinovion [obşte] nimeni 
să se prihănească pentru sărăcie, şi nimeni să se laude 
pentru bogăţie, vorba: "Al meu şi al tău", care pe toţi îi 
strică şi tulbură, să lipsească cu totul. Toate să fie lor de 
obşte, şi masa şi locuinţa şi îmbrăcămintea, şi să nu se pară 
de mirare, pentru că însuşi sufletul unul şi acelaşi trebuie să 
fie. Că toţi cu aceeaşi cinste sunt cinstiţi, cu aceeaşi robie 
sunt robi, cu aceeaşi slobozenie sunt slobozi, acolo tuturor 
le este drept bogăţie adevărata bogăţie, şi drept slavă ade
vărata slavă - că bunătăţile lor nu sunt întru numire, ci în 
fapte, e o îndulcire, o nădejde la toţi, şi de un îndreptar şi 
de o cumpănă trebuie să se îndrepteze toate. Iar nerându
ieli niciuna să fie, ci buna rânduială şi desăvârşita unire. Şi 
mai jos: "Că numai acolo, aiurea însă nicăieri se poate vedea 
în acest chip curat nu numai că se trec cu vederea cele de 
faţă (adică deşertăciunile lumii), ci se taie şi tot prilejul 
tulburării şi al gâlcevii, ci şi că au strălucite nădejdi pentru 
cele ce vor să fie, şi că socotesc cele ce se întâmplă fiecăruia, 
fie ele mâhnitoare, fie veselitoare, că sunt de obşte ale 
tuturor". Deci îndatorat este stareţul a avea neadormită 
priveghere să nu-şi dea părinţii porecle unul altuia, ca nu 
cumva prin aceasta să se nască între ei urâciune şi dezbi
nare. Iar mai cu osebire să fie el însuşi chip şi pildă a sme
reniei, a dragostei şi a blândeţii. 
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Pentru înlesnirea punerilor la cale a pricinilor duhovni

ceşti tainice, stareţul va face alegere de trei sau şase părinţi 

duhovnici, care, atât împreună cu stareţul, cât. şi fără de el, 

vor cerceta asemenea pricini, şi le vor pune la cale. Dar 

acele ce se vor cerceta în absenţa stareţului, i se vor aduce 

la cunoştinţă, şi, dacă este unire, vor rămânea încheiate, 

dar dacă nu se împacă în niscaiva pricini, ce ar trebui luate 

în băgare de seamă mai cu deadinsul, acelea se vor cerceta 

a doua oară în prezenţa şi a stareţului, ca să le facă îndrep
tarea cuviincioasă. 

12 

Pentru toate purtările cele din potrivă ale oricăruia din 

vieţuitori din Soborul acesta care au nevoie să se canoni

sească, atât pentru îndreptarea lui, cât şi pentru pilduirea 
celorlalţi, stareţul este deplin puternic să-i orânduiască după 

faptă canon potrivit. Pentru greşelile mai însemnate ce pot 

fi supărătoare cârmuirii casei ori pricinuitoare de scandal 

fraţilor, va trimite pe vinovaţi şi pe la schiturile acestor 

mănăstiri, sub osebită priveghere a egumenului, pe vreme 

hotărâtă sau şi pe viaţă, după cum va fi şi fapta pentru care 

se canonisesc. Iar dacă vinovăţia vreunuia ar fi atât de grea 

încât Soborul să nu o poată suferi, nici ierta, atunci cu şti

rea Chiriarhului, după hotărârea Sfinţilor Părinţi, unul ca 

acela să se depărteze din sânul Soborului, ca nu cumva 

rămânând, să vatăme şi celălalt trup al Soborului, ca nişte 
oi râioase. Iar numele acestora cu greşeala lor, precum şi a 

fraţilor care se vor fi depărtat, să se scrie întru o condică 

osebită, să fie spre ştiinţă şi stareţilor de mai apoi. 

13 

De se va întâmpla săvârşirea Stareţului, sau retragerea 

vreunuia, împlinirea tuturor datoriilor duhovniceşti va 

atârna asupra acelor părinţi aleşi de Stareţul spre a-i fi de 

ajutor, despre care s-a vorbit la punctulu. Aceştia dimpre-
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ună cu cârmuitorii intereselor mănăstirilor, adică dichiul, 

cămăraşul şi logofătul, vor fi răspunzători pentru orice 

sminteală s-ar face până la punerea noului Stareţ, şi tot ei 

sunt îndatoraţi, pe de-o parte, a înştiinţa pe Mitropolitul 

ţării despre împrejurarea care cere alegerea unui Staret şi, 

pe de alta, după ce vor primi răspunsul Mitropolitului în

tovărăşit de cartea Domnească, a păşi atunci către alegere 

după chipul arătat mai jos, având de aproape priveghere 

ca rânduielile aşezate întru aceasta să se păzească cu sfin
ţenie, căci, în caz contrar, vor avea a da seamă atât Prea

puternicului şi Dreptului Judecător, cât şi stăpânirii pentru 

cea mai mică abatere sau prefacere din cele scrise. 

14 

Stareţul acestor mănăstiri Neamţul şi Secui să fie de-a 

pururea ales din părinţii Soborului amânduror mănăstiri

lor, fără să se poată niciodată sub nici un cuvânt a se rân

dui, nici a se alege la această vrednicie vreun părinte venit 

sau adus de aiurea. Acela care s-ar ridica la această treaptă 
trebuie să fie bărbat cu neprihănită viaţă, sporit întru cele 

duhovniceşti, şi în cunoştinţa dumnezeieştilor scripturi, is

cusit întru cele iconomiceşti, călugărit în mănăstirile aces

tea, hirotonit pentru ele, şi să fi petrecut nelipsit în sânul 

acestui Sobor, căci întru alt fel cum I-ar putea şti părinţii 
că este vrednic a le fi povăţuitor şi cârmuitor? 

15 

Alegerea să se facă întotdeauna în chipul următor după 

cum a cerut a se întemeia preacuviosul Paisie. După trece

rea din viaţă a Stareţului, ori după retragerea lui, se va 

urma precum se arată la punctul13, şi după primirea dez
legării se va da de ştire prin clopotul cel mare ca să fie toţi 

gata spre săvârşirea cu umilinţă a sfintelor rugăciuni către 

Dumnezeu, ca să se milostivească a le alege povăţuitor 

vrednic de chemarea sa. După această priveghere de toată 

noaptea, să se adune toţi duhovnicii, ieromonahii şi mo-
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nahii bătrâni, atât acei aflători în mănăstirile acestea, cât 
şi cei de pe la schituri, în casa trapezei, unde fiind pe ~asă 
Sfânta Evanghelie şi cinstita Cruce, mai întâi să se sene pe 

0 foaie de hârtie numele tuturor părinţilor aflători de faţă, 
după care îndată să păşească către alegerea Stareţului cu 
mare luare-aminte, încuviinţare şi frica lui Dumnezeu, ca 
unii ce cunosc pe fiecare, şi cine ce poate, şi cum se sileşte 
pentru întemeierea acestui Sobor. Şi alegându-se şi nu
mindu-se un părinte înzestrat cu însuşirile cerute spre a fi 
stareţ, atunci pe loc să se scrie numele alesului pe o alt~ 
foaie în care după rânduiala ce s-a păzit până acum, toţi 

' ' câţi se vor uni la această alegere să meargă pe rand spre a 
se iscăli într-însa, şi aşa se va numi Stareţ acel către care 
va atârna cu dragoste cea mai numeroasă parte a Soboru
lui. Iar când pentru cel întâi propus nu ar covârşi numărul 
glasurilor în priinţa sa, atunci se va p~opu~e pe, un. altul, 
până când s-ar sfeti bărbatul pentru orandmrea carma s-ar 
uni cele mai multe glasuri ale alegătorilor. În urmă se va 
face îndată ştiut Mitropolitului ţării alegerea noului stareţ, 
trimiţându-se totodată şi pomenita foaie a alegerii, rugându-1 
soborniceşte să fie şi a Preasfinţiei Sale bunăvoinţă la 
aceasta. Despre aceasta Preasfinţia Sa va face împărtăşi~e 
Domnului şi, după întărire, să trimită a sa blagosloveme 
prin vreun Arhiereu eparhial împuternicit, ca după biseri

. ceasca urmare obişnuită să-1 hirotesească pe alesul Stareţ 
Arhimandrit, cu ceremonie şi după rânduiala ce s-a păzit 
până acum în această sfântă Lavră. 

16 

Arătata alegere să se facă cum s-a zis cu multă luare
aminte încuviinţare şi frica lui Dumnezeu, punându-şi 
fiecare 'în gând că lucrul cel mai de căpetenie al aceluia 
este să povăţuiască un mare număr ~e suflete c~ i se în~r.e
dinţează. Pentru aceea, după cum sene preacuv10sul Pms1e, 
se cuvine să se aleagă Stareţ acela care multă vreme ar fi . 
petrecut sub cea mai desăvârşită ascultare, fără toată pri-
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hana, şi prin ascultarea şi tăierea voii sale ar fi câştigat 
adâncă smerenie în sufletul său, şi prin smerenie s-ar fi 
învrednicit darului socotelii celei drepte şi ar fi dobândit 
dragostea lui Hristos către toţi fraţii deopotrivă, şi pace 
adâncă, şi, răbdând toate ispitele şi defăimările prin multă 
vreme şi ocărându-se de-a pururi pe sine, ar fi scăpat cu 
totul de iuţime şi mânie, şi ar fi câştigat blândeţile cele 
întemeiate în sufletul său. Şi, în scurt, prin cea fierbinte 
lucrare a poruncilor lui Hristos Dumnezeu, şi a sfinţilor 
părinţi, ar fi scăpat de toate patimile şi ar fi câştigat şi de
săvârşita răbdare, prin care ar putea să sufere toate nepu
tinţele cele sufleteşti ale tuturor părinţilor. Unul ca acesta 
dar, alegându-se din Soborul părinţilor, va putea cu ajuto
rul lui Dumnezeu şi povăţuirea învăţăturilor Sfinţilor Pă
rinţi a rândui şi a povăţui sufletele părinţilor pe calea po
runcilor lui Dumnezeu şi cu lucrul şi cu cuvântul, şi a păzi 
neclintite şi nemişcate cât de puţin aşezămintele Sfinţilor 
Părinţi cele întocmite în soborul părinţilor. De aceea nu 
este iertat nicidecum a se alege stareţ prin împerecheri 
[asocieri] părtinitoare, pentru că o aşa uneltire n-ar putea 
ţinti la alt sfârşit decât a înlesni în urmă părtinitorilor dre
gătorii şi foloase, care vor fi neapărat în nepriinţa obştimii. 
Nici nu se poate vreodată ca alegerea stareţului să se facă 
prin dare de mită, de către oricine ar fi, căci pentru nişte 
aşa urâte lui Dumnezeu şi neplăcute oamenilor luări cu 
vânzare de suflete omeneşti, îi supunem atât pe aşa alesul, 
cât şi pe mijlocitori, hotărârii sfintelor canoane soborni
ceşti. Aşijderea monahii care vor fi scoşi pentru vreo vino
văţie din sobor, iar în urmă, căindu-se, ar veni iarăşi la 
locul metaniei lor, să fie primiţi. Dar unii ca aceştia, de se 
vor fi hirotonisit diaconi sau preoţi aiurea, nu vor lucra 
cele sfinte aici în sobor, după predania fericitului Paisie, 
nici să se poată ridica vreodată la treapta stăreţiei, ci aceia 
care ar încerca, dimpotrivă, prin orice chip, să se înalţe la 
această treaptă, să fie căzuţi dimpreună cu sprijinitorii lor 
sub asprimea aceloraşi sfinte canoane. 
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17 

Stareţul care se va alege după cele cuprinse în punctele 
15 şi 16 va fi neieşit din bunul obicei al soborului ce cu ne
strămutare se păzeşte de toţi stareţii de mai înainte ador
miţi până astăzi, adică nu se va osebi nici cu îmbrăcămin
tea mai presus decât s-au obişnuit, nici cu mese şi băuturi, 
nici cu altele, afară din buna rânduială a celor de mai înainte. 

De cum vor fi chemaţi după vremi la această treaptă, toţi 
stareţii să se pătrundă de sfinţenia datoriilor lor, şi să-şi ia 
drept pildă pe începătorul şi întemeietorul acestui sobor, a 
cărui toată viaţa a fost o neîncetată jertfă pentru obştescul 
bine al fraţilor săi. Stareţului nu-i este iertat să aibă nimic 
deosebit al:său mai mult decât ceilalţi părinţi. Nu poate să 
strângă nici să ia ceva pentru sine din cele ale obştii, nici 
bani, nici lucruri, precum nici a dărui sau a vinde prin ico
nomie la rudele, neamurile sau prietenii săi cel mai mic 
lucru. El trebuie, ca un bun părinte, să caute cu multă 
durere pe toţi sărmanii aceştia ca să fie mângâiaţi cu toate 
cele trebuitoare, mai ales despre ale hranei şi ale îmbră
cămintei din cele cuvenite lor, şi apoi şi din cei străini va 
ajutora pe cei vrednici de milă cu cât îl vor ierta închipuirile 
mănăstirilor. 

18 

Stareţul este poruncitor şi cârmuitor cu deplină putere 
soborului acestor mănăstiri Neamţul şi Secul; dar fiindcă 
numai stareţul singur nu poate cuprinde şi veghea pentru 
toate spre buna rânduială a soborului, pentru aceasta va 
avea orânduiţi priveghetori tainici pe acei din părinţi pe 
care-i va socoti vrednici, liniştiţi şi neclevetitori, ca să ia 
seama atât obşteşte în sobor, cât şi cu osebire, asupra ori
cui i s-ar părea că petrece cu neîncuviinţare. Şi aceia sim
ţind că se urmează vreo neorânduială despre cineva, să 
arate stareţului, iar stareţul să facă punere la cale spre 
îndreptare în chip duhovnicesc, iar unde va covârşi răul, 
va şi canonisi apoi pe vinovat, după puterea ce are, precum 
s-a arătat la punctul12. 
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19 

Mănăstirea Secul, care încă din vremea fericitului întru 
pomenire Domn Constantin Moruzi Voievod, şi a preasfin
ţitului Mitropolit Gavriil Calimah, s-a unit cu mănăstirea 
Neamţul, şl. s-a întemeiat de atunci un sobor şi o obşte 
întru amândouă aceste mănăstiri, statornicindu-se stăreţia 
ale amândurora mănăstirilor în Neamţ, aşa şi rămân spre 
de-a pururea nedezbinare şi povăţuire de aceeaşi legiuire 
orânduindu-se la Secul un vechil cu nume de egumen: 
Vechilul acesta, deşi s-a obişnuit a-şi avea numire de egu
men, este şi rămâne supus stareţului întru toate, cerând şi 
primind de la el povăţuire în cuprinderea aşezământului 
acesta, de pe care i se va şi da întocmai copie adeverită de 
stareţul. Egumenul acesta va fi din mijlocul soborului, ales 
de duhovnicii şi ieromonahii bătrâni ale amândurora mă
năstirilor şi întărit de stareţul, făcându-i cunoscut de egu
men şi chiriarhului, mădular al soborului şi cel întâi după 
stareţul. 

Pe monahii cei vrednici de hirotonii în trebuinţa sobo
rului îi vor face cunoscuţi stareţului, şi aceasta împreună 
cu dul10vnicii găsindu-i vrednici, şi cu vârsta legiuită, adică: 
diaconul de 25 de ani, şi preotul de 30 de ani, va face atunci 
cerere pentru aceea mitropolitului, spre a-i hirotonisi. 

RAMUL ECONOMICESC 

20 

Stareţul va cârmui averile mişcătoare şi nemişcătoare ale 
acestor mănăstiri, spre folosul lor cu chipul şi după rân
duiala ce au fost aşezate de preacuviosul Paisie, adică: va 
rândui cu sfatul duhovnicilor pe dichiul cel mare, pe cămă
raşul cel mare, şi pe logofătul, care sunt cârmuitorii intere
selor mănăstirilor sub povăţuirea sa, datori fiind aceştia a-i 
cere dezlegare pentru toate, fără să îndrăznească a face ni
mic de la sine în întâmplări neprevăzute, ci să fie datori a-i 
da ascultare împlinind poruncile sale fără de nici o abatere, 
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asemenea el va rândui pe nacialnici la schituri, pe economi 

la metocuri şi la moşii, precum şi la toate celelalte slujbe şi 

ascultări, atât înăuntrul mănăstirilor, cât şi pe afară. 

21 

Pentru căutarea folosului mănăstirilor şi ale feluritelor 

pricini, interese şi judecăţi ce au acestea, se va urma precum 

din vechime prin sfătuirea stareţului cu părinţii cei mai 

cuvioşi, vrednici, ispitiţi [experimentaţi] şi cu ştiinţă des

pre cele politiceşti şi economiceşti, după a căror punere la 

cale, fiecare din părinţii soborului va fi dator ca poruncile 

şi povăţuin1e ce va primi de la stareţul a le împlini cu toată 

osârdia şi râvna pentru folosul mănăstirilor, fără cruţare 

de sine sau' privire către vreun interes particular, ca pe o 

datornică ascultare. Vechili stăruitori în pricini de judecăţi 

pe la instanţe nu este iertat nici odinioară sub nici un cu

vânt a.se rândui din monahi, ci numai din mireni a se alcătui 

oameni ispitiţi, cu chezăşie şi frica lui Dumnezeu, având şi 

însuşirile cerute de pravila aceea pentru vechilii din 1839, 

iunie 11, nr. 1127, publicată în Foaia Sătească din acelaşi 

an, nr. 46. 
Oricare din acei părinţi căruia s-a încredinţat o slujbă 

vremelnic sau pe mai îndelungă vreme, şi se va dovedi că a 

fost călcător poruncilor şi povăţuirilor ce le-a primit, că a 

păgubit pe mănăstiri ori din lenevire, sau din nepurtarea 

de grijă, sau din ajungerea cu alţii, sau pentru folosul său 

particular,.stareţulnu este în dreptate a-1 ierta, ci e dator a 

face sobor cu părinţii duhovnici ş~ judecându-1 după toată 

asprimea, să-I canonisească potrivit. Se hotărăşte că stare

ţul nu poate ierta pe unul ca acela, pentru că vinovatul n-a 

greşit lui, nici părinţilor care îl judecă, ci obştii pentru al 

cărei bine sufletesc şi material ei sunt răspunzători. 

22 

Stareţul va cârmui şi va povăţui toate după chipul arătat 

în punctele de mai sus, iar vânzările în posesie a moşiilor 

atât a celor din Moldova, cât şi a celor de peste Prut, nu le 
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va putea săvârşi singur, nici măcar cu unirea duhovnicilor, 

ci trebuie să le orânduiască prin mezaturi în formă. Mai 

întâi însă va osebi acele câte se vor socoti trebuitoare pen

tru economia casnică, pentru care să se îngrijească de a se 

gospodări bine, şi mănăstirile şi schiturile să fie îndestulate 

cu toate cele de trebuinţă, :fiiră să vină în nevoie de a cum

păra nici un fel de produs, ci pornind de la cel întâi an 

roditor, prisosul să nu-l vândă, ci să-I păstreze ca o rezervă 

care, sporită cu prisosul a acelor următori, să poată asigura 

îndestularea soborului pe trei ani, şi numai după înteme

ierea unei aşa rezerve, să se vândă pe tot anul prisosul cât 

ar fi, desfăcând, se înţelege, totdeauna produsele cele mai 

vechi. Apoi pentru acele moşii câte vor rămâne spre dare în 

folosinţă, la începutul anului de pe urmă a oricărui contract 

de moşie sau de acaret, stareţul va înştiinţa pe mitropolit 

şi departamentul dinăuntru, ca să se publice prin Buletin 

şi Foile Săteşti, însemnând un termeni de trei lui, pentru 

acele din Moldova, şi de şase luni pentru acele de peste 

hotar, ca doritorii la o zi hotărâtă să se adune în Târgu

Neamţ. Până a nu se urma mezatul, stareţul dimpreună cu 

cârmuitorii intereselor mănăstirilor, şi uni din părinţii cei 

mai ispitiţi în asemenea treburi, vor alcătui cu multă lă

murire condiţiile cu care moşia ori acaretul ce are să se 

strige, se dă în posesie sau se închiriază. Apoi la ziua hotă

râtă vor merge la Târgu-Neamţ cârmuitorii intereselor 

mănăstirilor, acei care vor fi slobozi, dichiul însă neapărat, 
şi trei-patru din cei mai aleşi părinţi, pe care stareţul îi va 

însărcina cu aceasta şi, adunându-se cu toţii în metocul ce 

au mănăstirile în acel târg, mai întâi să se citească condi

ţiile pomenite, care vor fi iscălite de stareţul, cu hotărârea 

că acestea rămân nestrămutate, şi că aterdisitorii [licitato

rii] nu vor putea în urmă cere nici o prefacere, cât de mică. 

După aceasta se va începe strigarea care pentru moşii se va 

urma trei zile de rând, şi a treia zi se vor tocmi asupra ace

luia care va da preţul cel mai folositor, şi chezăşie răspun

zătoare îndatoririi lor. Iar pentru acareturi, mezatul se va 

sfârşi într-o singură zi, şi în urmă după cuprinderea condi-
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ţiilor pomenite, se vor face contractele, dar numai pe trei 
ani pentru acele din ţară, şi până la şase ani pentru acele 
de peste hotar, şi iscălindu-se de stareţul cu pecetea ?Iă
năstirii, precum şi de către cumpărători, se vor încredmţa 
după legile statornicite de către tribunalul de ţinut. Orice 
contracte s-ar face în alt fel se vor socoti ca neînfiinţate, şi 
banii ce ar apuca muşteriii a-i da, li se vor întoarce, fără să 
poată ei ridica vreo pretenţie sub nici un cuvânt, căci aşe
zământul acesta fiind publicat, nu le rămâne dreptate că nu 
ar fi avut ştiinţe. 

23 

Nu este iertat nici unui călugăr din acest sobor a lua în 
posesie mqşii sau acareturi pentru d~~sul, nici a: a!e.mă
năstirilor, dar nici străine, precum niCI a avea tovaraş1e cu 
cineva nu numai la moşii şi acareturi, dar nici la un fel de 
specul~ţii, şi nici măcar a aterdesi [licita] în numele altuia. 

24 

Aceste mănăstiri sunt oprite cu totul şi pentru totdeauna, 
sub orice cuvânt sau închipuire, de a vinde de veci moşii, 
acareturi, vii sau robi. Oricare din stareţii sau părinţii acestui 
sobor ar îndrăzni împotriva afierosirilor ctitoreşti să săvâr
şească o aşa nelegiuire, să fie căzuţi, dimpreună cu îndem
nătorii şi părtaşii la asemenea faptă, sub blestemele acel~r 
Şapte Soboare a toată lumea. Iar frăţimea obştii acestem 
este datoare a stărui prin toate mijloacele putincioase pen
tru sfărâmarea ei. Asemenea acest sobor de mare număr, 
după însăşi cererea lui, este oprit de acum înai~te de a mai 
face schimburi, deşi pravilele slobod acestea cand este de 
folos. Aşijderea nu le este iertat sub nici un c~vân~ şi du~~ 
nici 0 împrejurare, să se îndatoreze cât de puţin, ŞI dar niCI 

să se zălogească moşii, acareturi sau altă avere ori lucru de 
ale mănăstirilor. Iar când vreo extraordinară întâmplare 
sau nevoie (de care să ne ferească Dumnezeu), I-ar sili să 
facă vreo împrumutare, stareţul cu soborul duhovnicilor şi 
a celor mai bătrâni părinţi, va cere mai întâi voie, cu arăta-
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rea tuturor împrejurărilor, prin chiriarhul ţării de la Dom
nul, şi numai după dezlegarea ce va primi, va putea săvârşi 
împrumutarea trebuitoare. 

25 

Veniturile atât acelea regulate ale posesiilor, cât şi acelea 
neregulate, precum din embaticuri, vânzări de vite, pro
ducturi şi imaşuri de la moşiile oprite în căutarea mănăsti
rilor şi altele de asemenea, au a se primi toate cu ştirea 
stareţului de către cămăraş [casier] sau dichiu, pentru a 
căror răspundere stareţul va avea de aproape îngrijire a se 
ţine două condici şnuruite şi pecetluite cupecetea mănăs
tirii, în care se vor trece regulat fără scăpare din vedere 
până la cea mai mică sumă ce s-ar primi şi s-ar cheltui. 
Apoi la sfârşitul fiecărui an, alcătuindu-se o dare de sea
mă, şi iscălind-o stareţul, dichiul, cămăraşul şi logofătul, 
fiindcă toate. primirile şi daturile prin mâinile lor se petrec, 
şi patru din duhovnici o vor trimite împreună cu doi pă
rinţi la Mitropolitul ţării, care cercetând-o împreună cu 
Episcopii, părinţii trimişi vor da lămuririle ce li se vor cere 
şi, după ce se va căuta şi încredinţa de către tustrei arhie
reii care înfiinţează înaltul cler al ţării, se va întoarce ca să 
se păstreze în arhiva mănăstirii. 

Stareţul şi cu orânduiţii în slujbe sunt datori a cumpăni 
cu mare luare-aminte toate cheltuielile până la cea mai 
mică, şi a încllipui cele trebuitoare cu toată cruţarea putin
cioasă, pentru ca niciodată cheltuielile să nu covârşească 
veniturile, ci dimpotrivă să fie încă silitori a economisi pe 
tot anul un prisos, pentru niscaiva extraordinare cheltuieli 
şi întâmplări neprevăzute, care prisos să se păstreze în o 
ladă de fier cu două chei, din care una va sta la stareţul, şi 
cealaltă la cămăraşul [casierul]. 

26 

Lefuri hotărâte de la cămară [casierie] nicidecum să nu 
se dea părinţilor, decât cu aceea ce stareţul va socoti că se 
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cuvine să mângâie şi să ajutoreze pe bolnavii şi pe obosiţii 
de bătrâneţe şi de slujbe; este slobod a le da câte ceva din 
vreme în vreme, potrivit nevoilor lor. 

27 

Nici unul din călugări, precum nici însuşi stareţul nu au 
voie să ţină cai sau alte vite ale lor, pentru că în viaţa cea 
de obşte, nimeni, pe cât se poate, nu trebuie să aibă al său 
îndeosebi, căci, pentru trebuinta soborului, spre cele bine
cuvântate, economia mănăstirilor datoare este a ţine un 
număr de ajuns de cai şi de vite, şi a da trăsură aceluia 
care cu blagoslovenia stareţului s-ar duce pentru o treabă 
particulară .ori a soborului. 

28 

Cumpărări şi vânzări în sobor unul de la altul, nici de 
chilii, nici de alte lucruri, nicidecum să nu se îngăduie, 
precum nici rucodelele [artizanatul] ce unii din părinţi obiş
nuiesc a lucra, nimeni nu voie a le vinde pe la târguri, ci 
sunt datori mai .întâi a le duce la cămara mănăstirii, de 
unde să li se dea de împotrivă ceva din cele lor de nevoie, 
iar câte nu vor trebui cămării, prin ştirea duhovnicului sunt 
slobozi a le vinde străinilor la poarta mănăstirii. Pentru 
aceasta toţi acei ce vor întâmpina greutate în citirea şi 
învăţarea de carte, vor fi îndemnaţi de către stareţul a se 
deprinde la lucrurile de mână, ca nu cumva din şederea în 
zadar, să se dea la gânduri rele, şi să cadă în ispită. La 
acest scop se va pune în lucrare punctul 9 din Aşezământul 
fericitului întru pomenire stareţul Paisie, ce glăsuieşte în 
soborul părinţilor că s-a aşezat şi aceasta, ca după hotărârea 
Sfinţilor Părinţi, înşişi fraţii să lucreze feluri de feluri de 
meşteşuguri, şi lucruri de mână, ca să nu aibă pentru ace
lea nici o nevoie a ieşi în lume, ci singuri să-şi împlinească 
nevoile neocolite cu toată liniştea şi nerăpirea sufletului. 
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29 

Băuturi spirtoase să nu se poată nicidecum vinde înăun
trul mănăstirilor, sau pe la chiliile de afară, ori pe la schi
turi, şi în veci să nu fie iertat a se face cârciumi în apropiere 
de mănăstH sau de schituri. Nici la praznicele mănăstirilor 
să nu fie îngăduiţi, nici învoiţi străinii ce vin a urma vânzare 
de băuturi tari, căci norodul se adună spre închinăciune şi 
nu ca să facă beţii, mai vârtos când fiecare este slobod a-şi 
aduce cu sineşi băutura ce-i poate fi trebuitoare. 

30 

Bolniţa să se aducă în cea mai bună stare, aşezându-se 
întru toate rânduiala ce trebuie a se păzi într-un spital bine 
înjghebat; să se alcătuiască o bună spiţerie, sub un spiţer 
iscusit, şi un doctor a practica de cei învoiţi de comitetul 
sănătăţii; bolnavii să aibă cu îndestulare toate cele trebui
toare, hrană, îmbrăcăminte şi schimburi şi să fie rânduit 
un număr de-ajuns de posluşnici [ascultători], care să caute 
şi să slujească pe fraţii lor bolnavi cu toată râvna, răbdarea 
şi dragostea poruncite de Domnul nostru Iisus Hristos, 
ţinând de-a pururea cea mai mare curăţenie în bolniţă. 
Stareţul este neapărat dator, de nu în toate zilele, măcar o 
dată pe săptămână, a merge la bolniţă şi a cerceta pe fiecare 
bolnav îndeosebi, spre a se încredinţa de este căutat pre
cum se cuvine, şi în zilele când n-ar putea să meargă în
suşi, de orice pricină împiedicat, să trimită pe unul din cei 
mai credincioşi părinţi care să facă această revizie şi să-i 
aducă răspuns. Osebit că doctorul trebuie să fie îndatorat 
ca în toată vremea să-i aducă raport atât pentru starea 
bolniţei, cât şi pentru căutarea bolnavilor. · 

31 

Asemenea şi bolniţa celor lipsiţi din păcatele lor de minte 
şi munciţi de lupte grele, să se ţină de-a pururea în cea mai 
bună stare, fiind aceşti nenorociţi sunt vrednici de o îndoită 
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milă şi îngrijire, ca unii ce sunt şi pătimaşi şi în neputinţă 
de a se căuta însuşi şi a se îngriji cu cele de nevoie. Aşadar 
stareţul este dator a căuta pe aceştia cu mai multă osârdie 
încă decât pe acei bolnavi numai, şi a-i cerceta deopotrivă 
şi el însuşi, cât şi prin părinţi de toată nădejdea. Să fie cu 
luare-aminte, să fie căutaţi, pe de-o parte, trupeşte şi, pe 
de alta, sufleteşte, făcându-li-se de-a pururea în toată vine
rea Sfintele Masluri, şi osebit un duhovnic din cei mai 
cuvioşi, care, având numai această bolniţă în sarcina sa, să 
fie dator în toate zilele a-i cerceta, a-i mângâia pe cât starea 
lor iartă, şi a le citi Molitvele Sfântului Vasile, după cum 
din vechi a fost aşezat, şi în vremea de înainte s-a păzit. 
Toamna să li se dea îmbrăcămintea şi încălţămintea trebu
itoare pentru vremea cea aspră, şi primăvara, luându-se 
hainele de iarnă, să li se dea altele potrivite timpului, într-un 
cuvânt, să nu fie lipsiţi de nimic. Părinţii şi fraţii care se 
rânduiesc să-i păzească şi să-i slujească, să se aleagă dintre 
cei mai vrednici şi ispitiţi prin multa ascultare întru tăie
rea voii lor, milostivi, îndelung răbdători, căci cei care cu 
tot sufletul, şi din toată inima lor, caută pe aşa nenorociţi, 
mare dar vor dobândi înaintea Domnului nostru Iisus 
Hristos, şi mare le va fi răsplătirea. 

32 

Tipografia ce este aşezată în mănăstirea Neamţului să 
urmeze în puterea dreptului întărit şi de Regulamentele 
[organice] a tipări şi a vinde la oricine, fără nici o oprire de 
la nimeni, toate cărţile bisericeşti câte au dobândit odată 
voia chiriarhului de a se întrebuinţa în ţara aceasta. În cazul 
în care ar voi să scoată la lumină o carte, chiar bisericeas
că, ce nu va fi fost încă tipărită în Moldova, stareţul va cere 
mai întâi blagoslovenia chiriarhului, şi apoi numai va slo

bozi tipărirea ei. 
Stareţul este dator să aibă osebită luare-aminte ca această 

tipografie să se ţină totdeauna în cea mai bun stare şi să se 
tipărească neîncetat acele cărţi bisericeşti, ca din ele să se 
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adauge şi să se sporească biblioteca mănăstirilor, de unde 
fiecare părinte are dreptul a primi sub a sa iscălitură cărţi 
spre citire, pe care apoi este îndatorat a le întoarce biblio
tecarului luându-şi adeverinţa dată. 

33 

De cea mai neocolită nevoie fiind a se lua cele mai nime
rite măsuri pentru învăţătura în cele bisericeşti a tinerilor 
acestui sobor, stareţul se va îndeletnici cu tot dinadinsul 
ca să facă punerea la cale hotărâtă în acest scop în cea mai 
scurtă vreme cu putinţă. Aici se vor învăţa carte moldove
nească şi rusească, şi totodată se vor paradosi [transmite] 
şi acele ştiinţe pregătitoare care sunt de neapărat şi de 
mântuitor folos vieţii monahiceşti, după regulamentul spe
cial pe care stareţul împreună cu duhovnicii îl va alcătui 
potrivit cu duhul punctului al5-lea, din Aşezământul prea
cuviosului Paisie ce zice: Ca părinţii cei cărturari cu mare 
râvnă, cu credinţă şi cu dragoste, să citească învăţăturile 
Sfinţilor Părinţi care povăţuiesc spre dreapta înţelegere a 
Sfintelor Scripturi, şi spre cunoştinţa dogmelor credinţei 
celei pravoslavnice [ortodoxe] a Bisericii celei soborniceşti, 
prin care învăţături cu ajutorul lui Dumnezeu poate să cu
noască şi voia lui Dumnezeu şi puterea poruncilor lui 
Dumnezeu cele mântuitoare de suflete, şi priveşte ca în o 
oglindă toată aşezarea sufletului său, iar prin acelea, şi 
prin cea desăvârşită ascultare şi tăcerea şi omorârea voii 
sale, poate cu ajutorul lui Dumnezeu să fie povăţuit la so
coteala dreaptă şi neabătută nici în dreapta, nici în stânga 
a dumnezeieştii Biserici, care este mai de nevoie decât toate 
spre mântuire a sufletului. Se hotărăşte deci cu nestrămu
tare că numai tinerimea soborului acestuia va putea asculta 
arătatele învăţături de la care nu va fi nicidecum iertat, 
nici se va putea face silă de la nimeni de a se primi mireni, 
ori preoţi de mir, sau călugări de pe la alte mănăstiri. Sta
reţul dimpreună cu duhovnicii vor alege pe acei din monahi 
şi fraţi pe care îi vor cunoaşte mai râvnitori spre ştiinţele 
cele mântuitoare. 
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34 

Precum întru cele duhovniceşti, aşa şi întru cele econo
miceşti, egumenul mănăstirii Secului este supus Stareţu
lui, de la care va lua povăţuire pentru orice treabă, şi va fi 
dator a-i da seamă de toată primirile şi cheltuielile de bani, 
vite, produse şi lucruri ce se vor urma printr-însu!, oricând 

i s-ar cere. 

35 

Odoarele, argintăriile, veşmintele şi toate celelalte care cu 

anume arătătoare catagrafie se vor încredinţa egumenului 
sub a sa iscălitură, acesta este dator a le păstra totdeauna 
în cea mai bună stare, având a răspunde pentru toate .. 

36 

Schiturile Sihăstria, Sihla şi Nifon vor rămâne întru pur
tarea de grijă a egumenului, rânduindu-se de către Stare
ţal la dânsele proistoşi din părinţii cei mai încuviinţaţi ai 
mănăstirii acesteia Secui, după rânduiala păzită încă din 
zilele preacuviosului Paisie, sub a cărui stăreţie s-au unit 

pentru totdeauna aceste două mănăstiri. Şi când la această 
mănăstire nu s-ar afla părinţi pentru aşa vrednicie, se vor 
rândui din cei de la Neamţ. De asemenea din Secui cei mai 
tineri părinţi şi fraţi vor fi rânduiţi în Neamţ să înveţe sau 
la lucruri de mână, sau la tipografie, sau la învăţăturile 

rânduite, fiecare după aplecarea sa, spre a se putea face 
prin aceasta o mai mare frăţie şi unire între amândouă 

mănăstirile. 

37 

De vreme ce s-a găsit de folos ca mănăstirile Neamţul şi 
Secui să fie împreunate, şi soborul lor să alcătuiască în veci 
un trup şi un suflet, neapărat urmează ca şi cârmuirea in
tereselor materiale, precum şi povăţuirea celor duhovni
ceşti, să fie una şi aceeaşi. Prin urmare, Stareţul este dator 
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să aibă necurmată luare-aminte ca economia obştească să 
îndestuleze pe părinţii şi fraţii de la mănăstirea Secui şi de 
la schituri cu toate cele trebuitoare, ca şi pe acei de la mă
năstirea Neamţul, fără nici o deosebire sau scădere întru 
nimic. Să le trimită la vreme cele spre hrană şi hainele tre

buitoare, şi să-i îngrădească în preajma lor cu vitele, gră
dinile, argaţii şi toate câte se cer pentru numărul vieţuito
rilor acolo, ca niciodată şi nici într-o zi măcar să nu ducă 
lipsă de nimic din cele cuvenite, căci a o face dimpotrivă ar 

fi păcat şi o strâmbătate mare, atunci când această mănăs
tire s-au făcut un trup cu acea a Neamţului. 

38 

Peceţile amânduror mănăstiri să fie de-a pururea în păs
trare la Stareţul; iar egumenul de la Secui, pentru trebuinta 
corespondenţei ce urmează a ţine cu Stareţul sau cu alte 
feţe, îşi va face pecetea sa particulară. 

39 

Pentru la punctul 20 cârmuitorii şi toţi ceilalţi câţi se 
rânduiesc în slujbe statornice pomeniţii, Stareţul dimpre
ună cu părinţii cei mai practisiţi va alcătui pentru fiecare 
instrucţie atingătoare de slujba cei se încredinţează, ca, 
avându-le pururea în vedere, să împlinească în toată vremea 
datoriile lor, fără a se putea apăra sub cuvânt de neştiinţă 
sau uitare. 

40 

Stareţul va avea îngrijire a se ţine totdeauna o condică 
şnuruită şi pecetluită în care să fie anume însemnate odoa
rele, argintăriile, veşmintele, cărţile şi toate lucrurile bise
riceşti, atât acelea ale mănăstirilor, cât şi a schiturilor atâr
nate de ele, pentru care să ia, sub iscălitura lor, izvod foarte 
lămuritor despre orice lucru de la egumenii, proestoşii şi 
slujitorii ce va avea rânduiţi. În arătata condică se vor trece 
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încă toate altele asemenea odoare şi lucruri câte se vor 
adăuga după vremi, cu osebită arătare pentru acele ce s-ar 
preface sau, învechindu-se, nu ar mai putea fi de slujbă. 
Aşijderea se va ţine o altă osebită condică, cu aceeaşi rân
duială, pentru toate lucrurile şi uneltele economiei şi gos
po<Uiriei. 

41 

Oricare din stareţii, egumenii şi părinţii întrebuinţaţi, în 
slujbe statornice ori vremelnice, ar călca în ştiinţă datoriile 
lui şi rânduielile cuprinse în acesta aşezământ, şi din această 
abatere, s-ar pricinui soborului rătăcire, vătămare ori pa
gube, şi vinovatul nu ar îndrepta greşeala sa, să fie tras sub 
judecata Şi canonisirea Soborului, aducând la cunoştinţă 
de aceasta şi Chiriarhului. 

42 

Acest aşezământ să se tipărească şi, împărţindu-se pe la 
toate schiturile şi metocurile mănăstirilor acestora, să se 
statornicească pentru totdeauna ca de patru ori pe an, la 
zile hotărâte, după săvârşirea Sfintei Liturghii, să se citească 
în auzUl a toată frăţimea, pentru ca prin deasa aducere-amin
te, toţi să se pătrundă de datoriile lor, şi fiecare în parte de 
cele ale sale, şi în unire să fie silitori şi stăruitori pentru 
împlinirea lor. 

Împlinind legiuirile aşezate, acest sfânt sobor în sfârşit va 
răspunde cu ajutorul lui Dumnezeu la înaltele temeiuri ale 
începutului său, statornicite pe nestrămutatea rânduială a 
sfintelor aşezăminte ale Bisericii, şi va putea ajunge acea 
mântuitoare rostire a Domnului nostru Iisus Hristos care 

zice: "Casa Părintelui Meu casă de rugăciune şi de învăţă
tură este!" [Mt 21, 13] potrivit glasului celui ce strigă în 
pustie: "Gătiţi calea Domnului" [Mt 3, 3], şi celelalte ale 
Sfântului Ioan Botezătorul, care se trase la munţi pentru a 
lăsa învăţătură celor din lume, şi pildei căreia au urmat 
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apoi toţi sihaştrii şi pustnicii vremilor vechi şi mai noi, de 
asemenea şi Javrele cele mai vestite. 

Aşadar cu mila lui Dumnezeu şi darul Domnului şi Mân
tuitorului nostru Iisus Hristos s-a scris hrisovul acesta la 
scaunul Domniei în oraşul Iaşi, în anul alw-lea al Domniei 
noastre. 

(Iscălitura domnească). 
(L.P.) 

1843Mai4 nr.175 

Ştefan Catargiu vet Logofăt 
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Observaţii oficiale pe marginea 
jalbelor stareţului Gherasim Miron* 

(1858) 

Pietatea, virtutea caracteristică a poporului român, a 
făcut a se ridica în Principate, şi în special în Moldova, o 
mulţime de mănăstiri şi aşezăminte religioase, cărora fon
datorii lor, în scop de filantropie şi renaştere morală, le-au 
dat şi mijloace întinse, înzestrându-le cu averi însemnate. 

Mai nu este Domn al Moldovei, nu este familie din cele 
avute ale ţării care, într-un scop ca acesta, să nu fi fondat 
vreuna din mănăstiri sau, cel puţin, să nu fi dăruit ceva 
vreuneia din ele. 

Dintre toate însă aceste mănăstiri nici una nu s-a bucu
rat de o dărnicie mai mare, de o înzestrare mai bogată, ca 
mănăstirile N eamţu şi Secu, pentru că în adevăr a fost un 
timp când mănăstirile acestea, ca un azil al oamenilor în
văţaţi şi a servitorilor statului căzuţi sub greutatea anilor, 
erau făclia luminilor şi podoaba Bisericii Moldovei, iar viaţa 
şi faptele petrecătorilor în ele un îndemn de bună rânduială 
şi propăşire. 

Urmaşii însă ai stareţului Paisie şi ai bărbaţilor ce, dim
preună cu el, au pus bazele reformelor în aceste mănăstiri, 
abătându-se de la principiile mântuitoare statornicite de 

• După: RADu RosETTI, "Conflictul dintre guvernul Moldovei şi 
Mânăstirea Neamţului, 1. Înainte de 1 iunie 1859", Analele Acade
miei Române. Memoriile Secţiunii Istorice 32 (1910), p. 765-775 
(extras p. 125-135). 
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acei preacuvioşi monahi, guvernul şi Obşteasca Adunare a 
ţării au trebuit să intervină şi în deosebite timpuri să le 
dea instrucţie şi legiuiri de care să se ocârmuiască şi să le 
prescrie îndatoriri proporţionate cu mijloacele întinse ce au 
la dispoziţie. 

Astfel, la anul1832, s-a legi uit prin Regulamentul Organic 
ca mănăstirile acestea să înfiinţeze şi să ţină un spital în 
Târgu-Neamţ şi o şcoală în mănăstire. 

La anul 1843 Domnitorul de atunci, Mihail Sturdza, 
văzând starea de decadenţă a acestor mănăstiri, le-a dat şi 
le-a statornicit un aşezământ pe bazele aceluia lăsat de 
stareţul Paisie, aşezământ care acum este în părăsire şi 
uitare, şi le-a îndatorat ca să ţină şi un seminar. 

Chipul cum s-au păzit de mănăstire legiuirile acestea şi 
osebite ale dispoziţii se cunoaşte pe lângă altele şi din ofisul 
Domnului Grigorie Ghica, nr. 618, dat în anul1855 stare
ţului de atunci arhimandritul Natanail (Rusu). 

Prin acest oficiu, în care anume se arată toate abaterile, 
risipa în venituri, abuzuri neiertate şi neîndepliniri a nici 
uneia din îndatoriri, s-a porunci mănăstirii, în chipul cel mai 
energic, îndreptarea neorânduielilor şi înfiinţarea semina
rului, potrivit cu trebuinţele Bisericii, încât numai sub ame
ninţare că la din contra se va aplica şi pentru aceste mă
năstiri măsura anume prevăzută prin art. 8 al legii Obşteştii 
Adunări din anul1835, pentru regularea averilor mănăsti
nlor pământeşti, soborul, îngrijit ca să nu piardă din mâini 
cârmuirea averilor, a trebuit silit să păşească către facerea 
programului, pe care trimiţându-1 în sfârşit în cercetarea 
şi încuviinţarea Departamentului învăţăturilor, s-a întărit 
spre punere în aplicaţie cu hrisovul domnesc nr. 3016 din 

anul1855. 
Stareţul însă de atunci, arhimandritul Dionisie, chemat 

înadins ca să pună în lucrare aceste mântuitoare dispoziţii, 
văzând trebuinta de oarecare modificări cerute de împre
jurări, a încheiat jurnalul din 5 iunie anul1855, în unire cu 
comunitatea, prin care arătând prefacerile ce s-au găsit. de 
nevoie, s-au supus apoi aprobării guvernului, care cu un alt 
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hrisov, din anul1856, nr. 1274, a întărit de asemenea şi 
aceste dispoziţii. 

Mulţumită energiei guvernului şi bunelor aplecări ale 
stareţului de atunci (Dionisie), şcolile, atât aceea din mănăs
tire, precuiiLşi gimnaziul din Târgu-Neamţ, pe· lângă care 

e;a şi un internat de 50 de elevi, fiind de îndată începute 
ŞI, cu toate piedicile indirecte, şcolile acestea, la încheierea 
anului, au înfăţişat un succes îndestul de mulţunlitor. 

Retragerea de la cânna ţării a Domnitorului Ghica a adus 
după sine şi ruinarea şcolilor acestora. Intriga, viciu adânc 
înrădăcinat în aceste mănăstiri, şi care pe un timp fusese 
numai înăbuşit, ridică iarăşi capul. Aceasta, dimpreună cu 
calomniile cele urâte, încurajate făţiş de neprietenii lumi
nilor, motivă scoaterea din stăreţie a arhimandritului 
Dionisie în chipul cel mai arbitrar şi înlocuirea sa prin altul, 
care .Putea să corespundă tendintelor retrograde şi la sco
puri lăturalnice şi interesate. 

Cel întâi pas ce se făcu de noul stareţ, arhimandritul 
Gherasim, fu ca să adreseze, la 3 septembrie 1856, nr. 50, 
o suplică părintelui mitropolit, cu propunere: că mănăstirea 
n-ar fi în stare să întreţină şcolile înfiinţate prin hrisoavele 
Domnului Grigorie Ghica, hrisoave ce ar ameninţa desfiin
ţarea soborului; că mijloacele mănăstirii nu-i sunt de ajuns; 
că soborul n-are trebuinţă de şcoli pe baze întinse, sub 
controlul Departamentului Învăţăturilor; că în şcoala ce 
propune să se facă în mănăstire să nu fie primiţi monahi 
sau fraţi de pe aiurea şi că, în sfârşit, pentru ca mănăstirile 

să fie ferite de amestecul oricărei autorităţi bisericeşti sau 
politiceşt~ cade la picioarele Prea Sfinţiei Sale, ca să mijlo
cească desfiinţarea hrisoavelor domneşti şi să ceară de la 
căimăcămia ţării slobozirea unul alt hrisov, întăritor pro
punerilor sale. 

Iată în scurt descrierea înfiinţării şi a desfiinţării şcolilor 
di~ mănăstirea Neamţ şi a gimnaziilor din Târgu-Neamţ. 

Incordările personale, deosebirea intereselor şi stăruin
ţele ademenitoare ale monahilor emisari au contribuit în 
mare parte la desfiinţarea lor. 



Mănăstirea şi stareţul abuzând de încrederea guvernului 
de atunci, de curând instalat, dobândi hrisovul cerut, cu 
care odată în mână, mănăstirea nu ezită a închide de îndată 
şcolile, nu ezită să izgonească în mijlocul semestrului pe 
profesorii angajaţi şi, fără nici o milă, să desfiinţeze inter
natul din Neamţ în mijlocul iernii, azvârlind şi lăsând copiii 
pe uliţe. Poate-se numi această faptă creştinească, faptă de 
caritate şi în spirit evanghelic? Iată iubire de luminare şi 
de progres a mănăstirii Neamţ! Care, în loc să fie făclia 
luminătoare Bisericii şi ţării, ridică stindardul reacţiei în 
secolul al XIX-lea şi, în mijlocul împrejurărilor în care se 
afla ţara, se întăreşte în întuneric. 

O aşa urmare din partea mănăstirii de sine se înţelege 
că a umplut de indignare pe toţi bine cugetătorii; opinia 
publică se revoltă la auzirea unei fapte atât de necrezută şi 
nemulţumirea se făcu generală. 

În faţa acestora, Departamentul Învăţăturilor, care nici 
măcar n-a fost întrebat asupra stării împrejurărilor, când 
sub guvernul căimăcămiei s-a slobozit hrisovul precitat, n-a 
putut decât a se face interpretul legal al opiniei publice, şi, 
printr-un raport conştiincios, să supună toate acestea la 
cunoştinţa guvernului de astăzi. 

Prin acel raport publicat din ordinul Prinţului Caimacam, 
prin suplimentul la Gazeta de Moldova nr. 53 din 7 iulie a.c., 
Departamentul cu destulă rezervă s-a mărginit numai a 
arăta adevăratele împrejurări şi starea de faţă a numitelor 
mănăstiri. El a fost mult mai indulgent către sobor decât 
Mitropolitul în anul1848, când a adus la cunoştinţa Dom
nului Mihail Sturdz neorânduielile ce se petreceau în aceste 
mănăstiri. 

El n -a făcut alta decât a propus că de vreme ce mănăsti
riie pretind că s-ar găsi în lipsă de mijloace şi că n-au cu ce 
să întreţină şcolile ce se înfiinţaseră acolo, în vreme când 
ele erau de abia la început, să se rânduiască o comisie cu 
însărcinare ca să cerceteze câtă este averea şi veniturile 
adevărate ale acestor mănăstiri? Să cerceteze ce se face şi 
cum se întrebuinţează venitul de la 14 moşii din cele mai 
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mari care se caută pe conta mănăstirii? Ce se face cu venitul 
din păduri? cu venitul de la vite şi de la stupi şi cu venitul 
din dările închinătorilor ce duc prinoasele lor acolo? Care-i 
numărul exact al monahilor din mănăstire şi din metocuri 
şi de se urmează primirea acestora după aşezăminte? Şi dacă 
veniturile vor fi îndestulătoare, precum nici este îndoială, să 
se înfiinţeze şcolile pe baza hrisoavelor Domnului Ghica. 

Departamentul n-a cerut nicicum vreun amestec în câr
muirea averilor, de care se îngrozeşte atât de mult stareţul 
de astăzi; el n-a cerut nici desfiinţarea aşezământului, ci 
mai ales a cerut păzirea lui, şi dacă a cerut ceva, aceasta a 
fost privegherea asupra învăţăturilor din şcolile ce se zic că 
sunt în mănăstire, drept însuşit Departamentului prin în
săşi numirea ce poartă, însuşit lui prin aşezământul şcolar 
§§ 63 şi 64, prin hrisoavele domneşti citate mai sus, prin 
art. 4 al legii Obşteştii Adunări din anul1844 pentru însu
şirile Vornicului Bisericesc, şi prin legea votată de Divanul 
Obştesc în anul1851, pentru organizarea învăţăturilor bise
riceşti în Moldova. Căci cine altul să privegheze învăţăturile 
din mănăstire? Au doară stareţul sau părinţii de acolo, 
dintre care partea cea mai mare nu ştiu măcar a scrie? 

Guvernul Excelenţei Sale Prinţului Caimacam, informat 
de nişte asemenea neorânduieli, nu pregetă a numi o co
misie alcătuită din persoane oneste, cu misie să cerceteze 
la faţa locului şi să descopere avutul şi adevăratele venituri 
ale mănăstirilor, să alcătuiască apoi bugetul de cheltuieli şi 
să prevadă într-un chip îndestulător reînfiinţarea şi între
ţinerea şcolilor după hrisoavele Domnului Ghica, sub pri
vegherea şi povăţuirea Departamentului Învăţăturilor. 

Înştiinţându-se despre aceasta, stareţul Gherasim ce se 
crede că a făcut? În loc ca stareţul să se pătrundă de ade
văratul interes al mănăstirilor, care cere să se dezbrace de 
omul cel vechi şi să intre in calea nepărtinirii şi a progre
sului, potrivit cu trebuinţele Bisericii, cu spiritul veacului 
şi cu interesele naţiei, care tocmai în scopul acesta a re
nunţat la o parte din averile sale; în loc să se pătrundă de 
acest adevăr netăgăduit, de la care atârnă existenţa mănăs-
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tirilor, şi să se plece decretărilor guvernului spre binele lor 

stareţul Gherasim, uitând preceptele blândului Iisus, se 

aprinde de mânie, se supără foc, cade iarăşi la picioarele 

părintelui Mitropolit şi, prin tânguirea ce-i depune în scris, 

strigă la călcare de drepturi, citează legiuiri, ba până şi 

simple· rezoluţii domneşti dictate de împrejurări, şi trece 

sub tăcere pe acele ce impune îndatoriri; admite de bune şi 

se închină înaintea simplelor apostile ale Domnului Ghica, 

în vreme ce hrisoavele sale, ce-i prescriu îndatoriri, le dis
preţuieşte şi le proclamă drept utopii şi nelegiuiri. Protes

tează în contra a orice amestec, şi apoi tot stareţul se scan

dalizează de zicerea departamentului că: mănăstirile sunt 

astăzi stat în stat; iar apoi, în tulburarea şi mânia sa, se 

uită şi ar vrea să dea a înţelege că mănăstirile Neamţ şi 

Secu nici n-ar face parte din mănăstirile pământeşti. 
De ce nu pot a se scula din morminte Ştefan cel Mare, 

fondatorul mănăstirii, atâţia alţi domni şi nenumăraţi cti

tori, ca să vadă pe urmaşii acelora la care s-au depozitat 

averile, în scopuri filantropice şi de folos pentru ţară, cum 

se încearcă a renega astăzi chiar numele de pământean? 
Această suplică, cu o ţesătură de aere făloase, plină de 

cuvinte muşcătoare, nedemne de un stareţ, arogantă până 

la temeritate, atacatoarea până şi în guvern, subscrisă de 

staret în numele soborului, fără să o înţeleagă nici unul, nici 
altul, nu este decât icoana cea mai vie a ignoranţei, în luptă 

cu luminile, şi nu respiră decât întuneric şi materialitate. 
Această suplică ce s-a prezentat guvernului prin părin

tele Mitropolitul .fU respinsă, ea nu merită reputaţie, decât 

spre a se cunoaşte gradul de cultură şi tendinţele soboru

lui, prin glasul stareţului său; ea se publică aici în toată în

tinderea, cu observaţiile următoare şi se lasă în critica ţării. 
Stareţul Gherasim înşirând legiuiri pentru a-şi scoate 

drepturi, uită şi nici gândeşte că mănăstirile au şi îndato

riri, şi când vede că se iau măsuri pentru păzirea şi înde

plinirea acelora, se supără că soborul, lipsit până acum de 

un control serios, deprins a dispune de venituri după plă

cere, înrădăcinat în ideea că averile sunt hărăzite în per-
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soana monahilor dedaţi la o viaţă mai mult decât tihnită, 

se înţelege că nu se poate nicicum împăca cu ideea de con
trol şi, sub influenţa spaimei de care s-a cuprins, aleargă şi 

cade din nou în persoana stareţului, la picioarele părinte

lui Mitropolitin speranţă de a găsi ajutor: dar ce se va zice 

când se va şti că tot acest sobor a fost un timp când contesta 

chiar şi mitropoliei dreptul de amestec? Să cercetăm însă 

şi chipul cum mănăstirea şi-a îndeplinit datoriile sale. 
Regulamentul Organic dat în anul1832 le obligă, precum 

s-a arătat, ca să ţie între altele şi un spital în Târgu-Neamţ; 

cu toate acestea, douăzeci de ani au trecut şi ele nici nu 

cugetau să puie în lucrare acest aşezământ, care în sfârşit 

s-a văzut înfiinţat tocmai la anul1852, şi atunci silite numai 
de ameninţările guvernului. 

Vine dar întrebarea: ce s-a făcut cu venitul ce urma a se 
cheltui cu spitalul în timp de 20 de ani? 
Aşezământul din anul1843, citat de stareţ şi pe care îl 

numeşte lege fundamentală, se ştie că a fost şi este călcat 

şi profanat în toată întinderea lui, aşa de pildă: paragraful 2, 

pag. 67, cuprinde că, la primirea în mănăstire, să se prefere 

tineri ce ar arăta plăcere la învăţătură şi bărbaţi ce au servit 

statului. Este adevărat că tinerii s-au primit într-un număr 

foarte mare şi se primesc şi astăzi, însă cu preferinţă din

tre fiii sătenilor şi ai meseriaşilor, în paguba fiscului şi în 

paguba agriculturii şi a industriei, căreia i se răpesc braţele, 

iar cât pentru învăţătură, mărturisească însuşi stareţul de 
unde a putut să ia, când şcolile n-au fost, nici sunt? 

De asemenea să arate care sunt bărbaţii din mănăstire 
ce au servit statului şi cine anume! 

Paragraful 28, pag. 24, îndatorează pe cei ce nu vor pu

tea să înveţe carte să se deprindă la lucruri de mână, însă 

unde e şcoala de arte? căci în loc de aceasta, mănăstirea 
prefera să-i ţie pe la metocuri sau pe la moşii ori pe la viile 

ce are, unde se învăţau în arta facerii de vin şi a distilaţiei, 
şi unde mulţi contractează deprinderile cele urâcioase. 

Ospitalitatea este o virtute caracteristică a poporului în 

genere. În casa până şi a celui mai sărac locuitor, străinul, 
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călătorul şi săracul este bine primit. De ce dar se mai făleşte 

stareţul Gherasim cu primirea de străini, ca şi cum numai 

singură această chinovie ar practica asemenea faptă? Şi 

lauda sa, că oricine găseşte masa întinsă, şi că pentru 

aceasta se cheltuiesc sume însemnate este neîntemeiată, 

fiindcă închinătorii ce se duc acolo nu merg pentru îmbui

bare, spre a mânca şi a bea, aceasta este o tristă recoman
dare, ci merg spre a-şi depune rugăciunile lor şi, cu ofran

deie ce adus, răsplătesc cu prisosinţă cheltuielile ce se fac, 

merg spre a-şi găsi hrana sufletului, mângâiere, povăţuire 

şi ajutor moral, dar oare le găsesc precum se cuvine? 
Stareţul se laudă că a fondat bolniţa pentru bătrâni, mare, 

largă şi bine aerată, ca şi cum nu s-ar şti în ce chip sunt 

căutaţi bătrânii şi bolnavii. 
Este de mirare cum se laudă şi pentru casa acelor smin

tiţi la minte, când se cunoaşte că aceasta nu-i decât o casă 

de mizeri, unde nu sunt decât bătăi şi schingiuiti, şi nici o 

îngrijire după cuviinţă; când se ştie că toate guvernele ce 

s-au succedat în Moldova au stăruit în zadar pentru înfiin

ţarea unui spital precum se cuvine, când se ştie că deşi s-a 

făcut încă din anul1853, prin proto-medicul statului, trimis 
de prinţul Urusov, un plan şi deviz pentru clădirea unei 

zidiri înadins, totuşi mănăstirea care, prin jurnalul atunci 

încheiat, s-a îndatorat să execute planul, n-a făcut nimic 

până astăzi, decât că în cea mai de pe urmă s-a hotărât 

numai să strămute pe nenorociţii pătimaşi în nişte case 

făcute de stareţul Dionisie cu totul pentru alt sfârşit. 
Este adevărat că mănăstirea, în urmarea ameninţărilor 

guvernului, a clădit în sfârşit, după trecere de 20 de ani de 

la data îndatoririi, spitalul din Târgu-Neamţ. Zidirea este 

frumoasă, aceasta nu o contestă nimeni, căci mănăstirea 
ţine mult la cele de pe din afară, însă se ştie că bolnavii nu 

sunt primiţi în număr proporţionat cu încăperile, şi este 

mare îndoială dacă şi aceştia sunt bine căutaţi şi îngrijiţi. 
Stareţul se laudă şi cu spiţeria din Târgu-Neamţ, când 

aceasta e un ram de venit al mănăstirii: ea se dă în posesie 

şi nu numai că nu o costă ceva, dar mai aduce folos. 
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Nimic însă nu este mai de milă, nimic mai trist decât 

laude ce-şi face cu şcoala din Târgu-Neamţ. "0 şcoală atât 

de folositoare neamului!", după cum zice stareţul, şi cu 

seminarul din mănăstire, cu care preacuvioşia sa ne mân

gâie că trage mare speranţă "să dea patriei şi altarului băr
baţi dedaţi în ştiinţele mântuitoare, spre slava naţiei şi 
podoaba Bisericii". 

Dar lăsând a zice că nenorocita şcoală din mănăstire s-a 
făcut numai cu numele, tocmai după 23 de ani de la data 

îndatoririi, iar şcoala din Târgu-Neamţ, după 12 ani de la 

data aşezământului din 1843, însă se poate numi seminar 

o biată şcoală cu 2 profesori, în care abia învăţau câţiva 

călugări şi aceştia neregulat? Cu toate acestea iată măreţul 

seminar al mănăstirii Neamţ! Iată şcoala cea vestită ce, după 

zisa părintelui stareţ, are să dea patriei şi altarului, spre 

slava şi podoaba lor, bărbaţi dedaţi în ştiinţele mântuitoare! 
Bucură-te, patrie! Bucură-te, Biserică! 

Cât pentru şcoala din Târgu-Neamţ, se ştie că ea s-a făcut 
cea mai din urmă, numai în scop ca să scape de şcoala din 

mănăstire, însă unde-i seminarul cu internatul său? unde 
sunt şcolile începute sub stareţul Dionisie? 

Părintele stareţ Gherasim se teme, se îngrozeşte de şco

lile din Hrisoavele lui Ghica, zice curat prin altă suplică 

(vezi broşura oficială, pag. 46), dată părintelui Mitropolit, 

că ele ameninţă desfiinţarea mănăstirilor, însă reformă nu 

vrea să zice desfiinţare, ci întemeiere, şi cu toate acestea 

stareţul califică "de nelegiuire" fapta cea mai mântuitoare 
(broşura, pag. 46). Mai zice că programul pe un curs de 

16 ani, după citatele hrisoave, nu s-a făcut în mănăstire, şi 

apelează la mărturia persoanelor cinstite; zice că soborul 

nu ştie unde s-a făcut şi de unde a venit? Că acele mai mult 

de 30 de iscălituri de care este acoperit programul, şi care, 

după zisa sa, ar fi numai câteva, nu înfăţişează pe întregul 

sobor, căci nici nu se putea iscăli un aşa act peste puterea 
sa? Dar se apelează şi la conştiinţa preacuvioşiei sale, să 

mărturisească în frica lui Dumnezeu, unde s-a făcut şi de 

unde a venit programul cuprins în suplica sa către părintele 
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Mitropolit din 30 septembrie 1856, nr. 50, cu cele 9 iscăli

turi de care este acoperită, înfăţişează ele pe întregul sobor? 

Sunt foarte curioase aceste contraziceri! 

În sfârşit, după ce se mai laudă şi cu şcolile sătene, din 

care nici una măcar nu este deschisă, şi care se vede că 

provin din îngrijirea în care 1-a pus puternicul îndemn al 

Departamentului Învăţăturilor, publicat prin Gazeta de 

Moldova nr. 30, din 17 aprilie a.c., vine apoi tot la una şi 

aceeaşi, adică: lipsa de mijloace, vrând să arate că înfiin

ţarea şcolilor ar fi sărăcit mănăstirile. Însă mărturisească 

stareţul cu mâna pe conştiinţă, dacă desfiinţarea şcolilor n-a 

costat pe mănăstire mai mult decât ţinerea lor? Mărturi

seasc-o aceasta! Zice că n-are mijloace, şi sub acest pretext, 

după ce izgoneşte şi lasă pe drumuri copiii amploiaţilor 

statului şi ai preoţilor servitori Bisericii Domnului, primeşte 

şi adaogă în mănăstire îndoit număr de părinţi, tunde şi 

preoţeşte o mulţime de monahi contra legiuirilor şi contra 

aşezământului. 

În urmă se laudă şi arată îngrijirea ce are de buna câr

muire a mănăstirii, citând § 22 din aşezământ, ca şi cum 

nu s-ar cunoaşte că §§ 22, 23, 24 şi 25 sunt călcate în toată 

întinderea lor, ca şi cum nu s-ar şti că ale 14 moşii, rămase 

pe contul casei, că pădurile, viile, vitele şi altele sunt cău

tate în chipul cel mai rău de călugării ce n-au nici o idee, şi 

a căror misie nu este nicicum să fie prefăcuţi în epistaţi, în 

speculanţi şi în zapcii. Legile Sfinţilor Părinţi opresc sub 

afurisenie, nu numai pe călugării ordinari, ci chiar şi pe 

ieromonahi de a se purta din loc în loc, şi a se ocupa cu 

lucruri materiale. Vezi cap. 121, faţa 101 din Nomocanonul 

tipărit la Târgovişte, şi 89 din aşezământul mănăstirii. Vine 

apoi la cifre şi la fostul stareţ, arhimandritul Dionisie, asu

pra căruia se descarcă de tot necazul şi-! califică de stareţ 

impus şi nelegiuit, când acela, în miJ1ocul neorânduielilor ce 

sfâşiau mănăstirea, fu înadins chemat de guvern din Ţara 

Românească, ca să reintre în sânul comunităţii, al căreia 

este singurul membru luminat, şi cu anume îndatorire să 
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introducă şi să aplice regula şi reformele mântuitoare 

cerute de timp. [ ... ] 
Se supără asupra departamentului că a cerut să ştie nu

mărul monahilor şi al fraţilor din mănăstire şi, în naivita

tea sa, mărturiseşte că frăţimea acelui sobor nu agoniseşte 

decât a sluji până şi pe vrăjmaşi - iar după ce îngrozeşte, 

spunând de legături înfricoşate şi nedezlegate, zice că se 

roagă pentru toţi acei care, în respect către religie şi Bise

rică, au hotărât: a nu se mai îngădui şi înnoi proiecte şi 

împrejurări ce învederat ameninţă sfărâmarea şi desfiinţarea 

mănăstirilor. 

Cu alte cuvinte: că se roagă pentru aceia ce-şi închipu

ieşte că sunt şi care le-ar zice: nu faceţi şcoli! nu vă lumi

naţi! rămâneţi în întuneric! şedeţi, beţi şi mâncaţi, împrăş

tiind veniturile, petreceţi-vă viaţa în intrigi, curăţiţi-vă, 

Instruiţi-vă pe dinafară, şi înlăuntru rămâneţi tot omul cel 

vechi! căci la din contră, să ştiţi că se ameninţă desfiinţarea 

chinoviei ce a fost slava şi cinstea ţării - după cum zice 

părintele staret, şi foarte bine zice: că numai a fost! 

Vai, dar, de aceia ce-i învaţă din contra! Unii ca aceştia 

la ce oare se pot aştepta? [ ... ] 

Iată suplica părintelui Gherasim! Această capodoperă, 

prin care când se umileşte, când se semeţeşte şi în semeţia 

sa uită până la aceea de a scoate cuvinte muşcătoare şi 

ironice; suplică ce toată se rezumă în puţinele aceste cu

vinte: Sunt neatârnat, nu dau nimănui voie de control, nu 

voiesc să mă luminez şi rămân în întuneric, nici voi să ştiu 

decât de acei ce-mi dau mână de ajutor în intenţiile mele 

retrograde şi aceasta, în părerea stareţului, nu se numeşte 

nicicum stat în stat. 
Dar oare ce voieşte să înţeleagă prin repetatele ziceri: că 

Departamentul Cultului şi al Învăţăturilor a fost puţin în

durător în privirea împrejurărilor şi a persoanelor? care-i 

sunt împrejurările? care-i sunt persoanele? Aceasta pentru 

dânsul este o enigmă. Departamentul nu se ocupă de per

soane, el merge în principiu; n-are nimic nici cu stareţul 

Gherasim, din contra îi dă multă dreptate - căci care-i 
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şcoala unde şi-a făcut învăţăturile, spre a fi pre~ăt~t ~e~tru 
o misie atât de însemnată? Ca adevărat fiu al manastmi, se 
înţelege că voieşte să ţie ceea ce a apucat; viermele din 
rădăcina hreanului nu cunoaşte nimic mai bun. 

Departamentul dacă a ridicat şi ridică glas.ul, o fac.e 
aceasţa pentru că el este interpretul legal al dormţel~r BI
sericii şi ale naţiei în înaintarea către progres. Ce zice el 
alta? fără numai ca soborul să se reformeze, să facă şi să 
ţie şcoli spre a da Bisericii bărb~ţi lumi~aţi ~i povăţuito.~ 
aleşi. Biserica şi ţara nu au nevme de epistaţi pe la moşn, 
n-au trebuinţă de vieri şi distilatori! Căci cine nu ştie că 
dintr-o mie şi mai bine de călugări, nu este unul măcar 
care să poată ţine un cuvânt sau o predică? nu este unul 
care să facă· o scrisoare? spună părintele stareţ, în frica lui 
Dumnezeu,' dacă măcar suplica aceasta este făcută în mă
năstire? Cine nu ştie că ea n-are astăzi măcar o şcoală de 
muzică bisericească? Altfel şi-ar aduce ea cântăreţii de pe 
la mănăstiri străine? şi apoi stareţul mai are curaj să ceară 
pentru acest sobor cinstea şi slava ţării! Tristă laudă! ... 

Mai bine ar fi ca stareţul şi soborul să cugete, să se pă
trundă adânc de interesele sale, de trebuinţele ţării, să iasă 
din întunericul în care zace şi să nu uite cuvântul Mântui
torului: "Pomul ce nu face roade se taie şi în foc se aruncă" 
[Mt 3, 10] - să nu ascundă talantul [Mt 25, 1~. 24-28], 
nici să puie lumina sub obroc [Mt 5, 15]. Dar sa se nevo
iască astfel şi aşa să lumineze lumina lui înaintea oameni
lor ca văzând faptele lui cele bune, să mărească pe Dumne
ze~ [Mt 5, 16]. Atunci, numai atunci, soborul mănăstirilor 
Neamţ şi Secu va fi onoarea Bisericii, onoarea naţiei! 

Adresa Ministerului Cultului 
şi al Învăţăturii Publice* 

(1858) 

Prea. Cuvioşiei sale părintelui Gherasim, 
stareţul sfintei mănăstiri Neamţu şi Secu, 

şi soborului acelor mănăstiri 

Scopul mântuitor al aşezămintelor religioase la toate na
ţiile creştine a fost şi este întinderea moralei evanghelice, 
învăţătura şi luminarea omenirii, dezvoltarea ştiinţelor şi 
sprijinul orfanilor şi a celor neputincioşi. 

În mănăstiri s-au păstrat ştiinţele şi bărbaţii învăţaţi, în 
timpul chiar a invaziilor barbarilor, şi din ele, pe urmă, 
s-au răspândit la credincioşi. 

Moldova n-a rămas întru nimic mai jos în privirea aşeză
mintelor de binefacere decât alte naţii creştine, căci ce sunt 
mănăstirile de care este plină dacă nu atâtea aşezăminte de 
facere de bine? 

Drepturile angajează la datorii, potrivite de binefacerile 
de care se bucură cineva. 

Cu toate aceste, cu mâhnire se priveşte că acele mănăs
tiri, în contra acestui principiu, căruiatrebuie a se supune, 
consfinţit fiind de chiar aşezământul de care se cârmuiesc; 
ba ce e mai mult, în contra chiar a datoriei ce-i dictează 
trebuinţele ţării, ce le-au înzestrat cu averi colosale, şi chiar 
tocmai pentru aceasta are tot dreptul să le pretindă ca să o 

• După: RADu ROSETTI, "Conflictul dintre guvernul Moldovei şi 
Mânăstirea Neamţului, 1. Înainte de 1 iunie 1859", Analele Acade
miei Romilne. Memoriile Secţiunii Istorice 32 (1910), p. 747-749 
(extras p. 107-109). 

539 

1 

1 'i 

' 



1 

il 
1 

1
'.' 

l, 
i 

l,, 
,l 
11 

,1 

1 

1 

1 

1 ! 

1 1 

ajute în înaintarea sa pe calea progresului. Soborul acelor 
mănăstiri, neînţelegând o.ri nevoind să înţeleagă această 
mare trebuinţă, de la care atârnă chiar fiinţa lui, rămâne şi 
stă pe loc, de ani îndelungaţi, în apatia cea mai adâncă, 
fără să dea nici un semn de viaţă, în vremea când ar trebui 
să fie lumina ţării şi paladiul învăţăturilor. 

E trist să se vadă în veacul al XIX-lea, veacul luminilor, 
chinovie ca aceea, care se bucură de un venit anual dintre 
cele mai însemnate, că nu-şi înţelege misiunea sa. Ţara, 
ale dlreia sunt averile, este în drept să-i ceară a se trezi din 
somnul în care zace. Departamentul Cultului şi al Învăţă
turii, ce este organul dorinţelor locuitorilor (ar trebui să fie 
a mitropoliei) pentru luminarea şi propăşirea pe calea civi
lizaţiei, îşi îndeplineşte una din cele mai sfinte datorii a pune 
înaintea soborului că drumul în care merge nu este nicicum 
acela care i s-a prescris de fericitul Paisie, nu este defel în 
spiritul aşezământului, nici în spiritul veacului, din contra, 
este în paguba Bisericii, în paguba învăţăturii publice, şi 
spre desăvârşita decadenţă a acelor mănăstiri. 

Soborul trebuie să se pătrundă adânc de aceste adevă
ruri, şi cugetând la darea de seamă, la care va fi odată 
chemat, să se puie pe lucru, ca nu "venind Mirele în miez 
de noapte, să-I găsească dormind şi fără haină de nuntă" 
[Mt 25, 6; 22, 11]. 

Încă din trecut se ştie că au fost atâtea îngreunări la înfi
inţarea de şcoli în lăuntrul mănăstirilor şi în Târgu-Neamţ, 
precum întâi se proiectase prin hrisoavele Domnitorului 
Grigorie Ghica [1849-1856], întemeiate pe însăşi cererea 
soborului, dar se ştie că, desfiinţând internatul de la Neamţ 
în timp de iarnă, a lăsat copiii rătăcind, până ce i-au adunat 
părinţii lor; a mai insistat a se sustrage de la privegherea 
Departamentului asupra predării învăţăturilor în mica şcoală 
ce funcţionează în lăuntrul mănăstirii, şi despre care se 
ştie că nu propăşeşte precum se cuvine. 

Soborul, deşi târziu, dar tot mai bine decât nicidecum, 
trebuie să aibă în privire măcar nevoia ce urmează de lumi
narea populaţiei, până în cele mai depărtate ramuri ale sale. 
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Departamentul apelează întru aceasta în numele ţării, 
şi în numele ei pretinde că soborul, pătrunzându-se de 
această mare trebuinţă, să grăbească a înfiinţa măcar şco
lile săteşti pe numeroasele şi întinsele moşii ce are în dispo
ziţie. Mijloacele întru aceasta le sunt foarte întinse şi costul 
ţinerii unor asemenea este foarte neînsemnat în asemănare 
cu foloasele ce pot să producă. 

Aşadar, se crede că acele mănăstiri nu vor întârzia a în
datori pe posesori îndeobşte ca să facă pe moşii case de 
şcoală, după planul trimis mai înainte, prin organul Prea 
Sfântului Mitropolit, să dea de la deschiderea lor câte un 
om de slujbă, să le ţie cu lumânare şi încălzire, şi să plă
tească un onorariu pe an de două mii patru sute lei profe
sorului ce I-ar numi; onorariu însă de care mănăstirile s-ar 
putea scuti, dacă alegând din părinţii cei mai bătrâni, cu
vioşi şi cu ştiinţă de carte, i-ar trimite învăţători la şcolile 
acestea, ca să deprindă pe fiii sătenilor în citire, carte, so
cotelile şi principiile sfintei noastre religii. 

Departamentul încă o dată mai repetă că împlineşte o 
datorie din cele mai sfinte propunând soborului trebuinţa 
grabnicelor înfiinţări a şcolilor acestora. Poporul vine şi 
depune prinosurile sale la picioarele altarului în acele mă
năstiri şi care spre răsplătire se cuvine să răspândească 
luminare şi moral. Soborul nu trebuie să uite cuvântul Mân
tuitorului: "Mergând învăţaţi toate neamurile" [Mt 28, 19] 
şi "Voi sunteţi lumina şi sarea pământului" [Mt 5, 13-14]. 

(ss) Prinţul Dimitrie A. Cantacuzin 

D.D.G. Dulcescu 
Nr. 2.582, aprilie 10 anul1858 
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(1858) 

[ ... ] Înainte însă de a încheia raportul lor, subscrişii nu 
socot de prisos de a face următoarele observaţii: 

Mănăstirea Neamţu şi Secu era odată întâia Javră a Mol
dovei,, era odată faţa ţării, nu atât prin colosalele ei averi, 
pe care le are şi astăzi, cât prin pietatea şi virtuţile creştine 
ale monahilor săi şi prin capacitatea şi sentimentele naţio
nale ale stareţilor ei. Spre aceasta n-are decât a se citi istoria 
acestor cuvioşi părinţi, n-are decât a se vedea institutele 
folositoare fondate din timp în timp şi întreţinute de 
mănăstire. 

De la săvârşirea din viaţă a stareţului Neonil, de la criza 
din anul trecut, 1856, însă, ocârmuitorii acestei mănăstiri 
au apucat o cale care cheamă asupră-i toată serioasa şi 
energica luare-aminte a orice ocârmuire naţională. 

Mănăstirea este în deplină decadenţă intelectuală şi eco
nomică. Aşezământul mănăstirii se observă numai întrucât 
priveşte apărarea de orice intervenţie, dinspre orice încer
care din partea ocârmuirii pentru a pune un capăt unei 
scandaloase stări de lucruri, care de mult a revoltat în con
tra acestei mănăstiri opinia publică a întregii ţări! Cuviosul 
stareţ Gherasim - şi în numele său monahul Varahiil, re-

• După: RAou RosETTI, "Conflictul dintre guvernul Moldovei şi 
Mânăstirea Neamţului, I. Înainte de 1 iunie 1859", Analele Academiei 
Romllne. Memoriile Secţiunii Istorice 32 (1910), p, 779-781 (extras 
p.139-Lp). 
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prezentant oficios al mănăstirii, plătit pentru aceasta cu 

egumenia Lipovei şi cu moşia dimprejur - reclamă şi 

invocă aşezământul numai întrucât priveşte drepturile ce 

condiţionat s-au hărăzit mănăstirii, dar nu şi îndatoririle 

care i s-au impus. 
Profitând de efemerele împrejurări în care ne aflăm, 

arhimandritul Gherasim fără sfială s-a hotărât a combate 

progresul şi a sparge toate aşezămintele de folosinţă publică 

fondate de stareţii de mai înainte. 
Spitalul din Târgu-Neamţ, menit a întreţine una sută de 

paturi, de abia astăzi primeşte patruzeci de bolnavi, semi

narul monahal din lăuntrul mănăstirii există numai cu 

numele. Teascurile tipografiei, care ar putea să reproducă 

atâtea cărţi:folositoare clerului şi naţiei, stau închise. Bi

blioteca slujeşte de hrană guzganilor. 
Bolniţa sau casa de alienaţi este ruşinea mănăstirii şi a 

omenirii. Gimnaziul şi internatul din Târgu-Neamţ astăzi 

nu mai există, căci în vremea când pretutindeni aiurea se 

fac sacrificii de tot felul pentru a întemeia şcoli, vocea 

publică strigă că mănăstirea Neamţului a cheltuit mii de 

galbeni spre a le închide. 
Spre a da o caracteristică exactă despre spiritul ce insu

flă pe acest sobor, nu încape decât a descrie împrejurările 

sfărâmării şcolilor din Târgu-Neamţ. 
Onorabilul Departament păstrează în arhiva sa actele şi 

propriile cereri ale aceste comunităţi, după care Domnul 

Grigorie Ghica [1849-1856] s-a îndemnat de a consfinţi 

prin hrisoave existenţa legillă a gimnaziului şi a internatu

lui din Neamţ. Onorabilul Minister cunoaşte asemenea şi 

împrejurările care au uneltit desfiinţarea acestor folosi

toare aşezăminte prin răposatul Caimacam Toderiţă Balş 

[1856-1857]. 
Odată ce stareţul a avut în mână actul de desfiinţare, el 

n-a stat un minut în îndoială pentru a-l pune în lucrare, 

fără milă şi îndurare. 
Era timpul iernii [decembrie 1856], gerul era grozav. Ei 

bine, s-au găsit călugări, slujitori ai Dumnezeului păcii, a 

544 

acelui Iisus Care iubea mai presus de toate copiii şi-i chema 

împrejurul Său, s-au găsit zicem monahi fără inimă care 
• o • 

' 

au mers ŞI au 1zgomt pe uliţele Neamţului pe bieţii copii 
din apartamentele internatului. 

Tot Târgu-Neamţ mărturiseşte despre cruda şi păgâ

neasca faptă! Mulţi din aceşti nenorociţi elevi, victime ale 

brutalităţii monahale, nu şi-au putut salva viaţa de foame 

şi ger decât găsind un adăpost generos în casele şi la masa 

l~ic~l?r din târg, ~i mai mulţi ei înşişi oameni cu familie şi 
hps1ţ1 de avere! Zma desfiinţării şcolilor din Neamţ a fost o 

zi rea, o zi de doliu pentru toată Moldova; ea a fost o zi 

fericită, ? zi de mare bucurie pentru mănăstirea Neamţu ş~ 

spre ruşmea omenirii şi a religiei, în ziua sosirii actului 

desfiinţător, s-a văzut celebrându-se în biserica cea mare . . , 
ŞI c~ cea mm mare solemnitate, un pompos tedeum, mul-

ţummdu-se lui Dumnezeu că erau două şcoli mai puţin în 
Moldova. 

Aces~ tede~m zice tot, acest tedeum strigă neîncetat şi 
mărtunseşte 1n glas mare că mănăstirea Neamţu şi Secu 

este în deplină decadenţă; că sufletul care îi anima odată 

sobon!l de mult 1-a părăsit; că această comunitate nu mai 

răspunde la trebuinţele religiei şi ale ţării; că ea dimpotrivă 

compromite sublima putere a celei dintâi şi interesele celei 

de-a doua; că, prin urmare, dacă este ca această Javră să se 

mai ţin~, să s~ perpetueze pentru vreun folos public, apoi 

ea trebme radical reformată şi că aceasta trebuie să formeze 

una din cele întâi şi din cele mai serioase ocupaţii ale viito
rului guvernământ definitiv. 

(ss) Grigorie Cuza Vornic 

24 septembrie 1858 
Mihail Kogălniceanu 

545 



i 

'li 

1 

11 

Apelul mitropolitului IosifNaniescu* 
(1888) 

Înalt Prea Sfinţitului Arhiepiscop 
Mitropolit al Ungrovlahiei, Primat al României 

şi Preşedinte Sfântului Sinod 

Înalt Prea Sfinţite, 

În interesul celei mai înalte instituţii morale religioase a 
Sfintei Bisericii noastre naţionale, creştină ortodoxă, insti
tuţia monahismului, care s-a practica în ţările noastre ro
mâne de secole în mănăstiri, fondate de pioşii noştri domni 
români şi boieri din trecut, şi pe care acei fericiţi binecre
dincioşi fondatori le-a fost înzestrat şi cu averi îndestulă
toare pentru întreţinerea monahilor vieţuitori într-însele, 
pentru serviciul bisericii cu neîncetate rugăciuni ziua şi 
noaptea şi susţinerea edificiilor, precum biserici, case de 
oaspeţi, chiliile vieţuitorilor monahi, infirmeriile (sau cum 
ziceau bătrânii noştri bolniţele), pentru cei bătrâni şi ne
putincioşi, şi celelalte acareturi pentru economia casei, în 
care mănăstiri s-a întreţinut şi cultivat întotdeauna simţul 

• Adresa Înalt Prea Sfinţitului Mitropolit al Moldovei şi Sucevei 
D. D. Iosif Naniescu (1875-1902), nr. 1899, din 29 noiembrie, anul 
1888, prezentată Sfântului Sinod, in şedinţa de la 2 decembrie acest 
an 1888, referitoare la starea actuală a Sfintei Mănăstiri Neamţ, pe 
care adresă Sfântul Sinod, ascultând-o cu mult interes, a decis ca, pe 
de o parte, să se comunice în copie Domnului Ministru al Cultelor şi 
Instrucţiunii Publice, iar, pe de altă parte, să se publice in jurnalul 
Sfântului Sinod "Biserica Ortodoxă Română". Documentul e tipărit 
şi in broşură in anul1889 in Tipografia Cărţilor Bisericeşti din Bucu
reşti şi a fost reluat in: Uricarul sau colecţiune de diferite acte care 
pot servi la istoria romilnilor de Theodor Codrescu, volumul XI, laşi, 
1889, p. 285-294· 
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religios de către cei ce vieţuiau într-însele, atât pentru ei 
prin ne-ncetatele rugăciuni, cât şi pentru cei ce wneau spre 
închinăciune cu evlavie, şi pentru tot poporul român locuitor 
în ţară. Subsemnatul cred a-mi îndeplini o datorie sfântă, 
punând în vederea Sfântului Sinod al Sfintei Bisericii noas
tre autocefale Ortodoxe Române, o chestiune de cea mai 
mare importanţă religioasă prin comunicarea în copie pe 
lângă aceasta a raportului preacuviosului stareţ al sfintelor 
mănăstiri Neamţul şi Secui de sub nr. 172, din 29 octom
brie anul curent 1888, prin care se plânge arătând deca
denta în care a ajuns această sfântă, mare şi renumită mă
năstire, împuţinându-se cu desăvârşire monahii din cauză 
că nu se mai pot primi pentru călugărire dintre cei mai 
tineri, şi astfel nu mai sunt monahi, care să îndeplinească 
diferitele ascultări şi servicii necesare atât pentru biserică, 
cât şi cele pentru economia casei. 

Înalt Prea Sfinţia Voastră, precum şi toţi ceilalţi fraţi 
episcopi şi arhierei, cu toţii cunoaşteţi marea importanţă 
ce a avut această sfântă şi mare Javră a mănăstirii Neamţu
lui în ţara noastră, până chiar în zilele noastre, prin renu
mele şi poziţia ei, şi prin serviciile ce a făcut Bisericii şi 
ţării în susţinerea, şi propagarea religiei noastre strămo
şeşti, prin răspândirea cărţilor religioase în limba noastră 
naţională. Aici ca şi în toate sfintele mănăstiri ale patriei, 
pe lângă cultivarea simţului moral religios, totdeauna s-au 
practicat şi faptele morale creştine evanghelice; aici nenu
mărată mulţime de tot felul de oameni, şi din toate clasele 
societăţii noastre române, au găsit adăpost şi mângâiere 
sufletească şi trupească, ca în cel mai sigur azil de scăpare 
în toate nevoile vieţii. Apoi, aici mai ales în această sfântă 
mănăstire a Neamţului, dimpreună cu cultura şi practica 
religiei, părinţii monahi vieţuitori de mai înainte şi până în 
zilele noastre, aveau şi deosebite ocupaţiuni folositoare 
întregii societăţi române; aici până nu de mult au existat 
diferite fabrici, precum acea de postav, sau cum călugării şi 
astăzi îl numesc şiac, din care nu numai ei se îmbrăcau, ci 
şi altora în ţară îl procurau, fabrici de confecţionarea pot-

capurilor şi culioanelor, de croitorie, de cojocărie, de ciz
mărie şi celelalte, dar mai presus de toate acestea, tipografia 
din sfânta mănăstire a Neamţului a fost renumită până în 
zilele noastre: această tipografie îndestula toată trebuinta 
bisericilor din toată ţara cu cărţile pentru serviciul biseri
cesc şi alte asemenea scrieri teologice şi morale. Căci aici 
mulţi bărbaţi învăţaţi găseau adăpost şi toate cele necesare 
vieţii, şi în linişte şi simplitate sfântă, sau cum ziceau bă
trânii noştri, prostime sfântă, ei se ocupau cu traducerea şi 
tipărirea a multe cărţi dintr-ale Sfinţilor Părinţi, clasicii 
scriitori ai Sfintei Bisericii noastre Ortodoxe, şi pentru mul
ţimea cărţilor ce ieşeau din renumita tipografie a acestei 
sfinte mănăstiri Neamţul, era tot acolo şi un întins atelier 
de legătorie de cărţi. Cu lucru la toate aceste fabrici, tipo
grafie şi legătorie de cărţi, erau ocupaţi călugării monahi, 
şi fraţi pentru sfânta ascultare în numele lui Dumnezeu 

' spre mântuirea sufletului. 
Pe lângă toate acestea era şi o bogată bibliotecă de cărţi, 

atât străine în diferite limbi, cât şi de acelea ce se tipăreau 
în tipografia mănăstirii, iar manuscrisele ce se conservau în 
această bibliotecă erau cu deosebire preţioase, între care 
traduceri din diferite limbi şi ale Sfinţilor Părinţi, de către 
părinţii timpului din această mănăstire, care însă din nefe
ricire toate aceste tezaure de literatură naţională s-au pre
făcut în cenuşă la finele anului 1862, cu arderea mănăstirii. 

Ei bine, toate acestea astăzi nu mai există, toate au dis
părut, căci mijloacele materiale u mai sunt, deşi edificiul 
mănăstirii s-a reînnoit cu multă greutate, graţie stăruinţe
lor repauzatului stareţ Timotei. Dar ceea ce este şi mai du
reros este că chiar serviciile religioase ale bisericii nu mai 
are cine să le îndeplinească, preoţ~ diaconi, cântăreţi lip
sesc aproape cu desăvârşire; primirea în monahism fiind 
împiedicată, cei în vârstă mai tânără nu se mai pot primi, 
cei bătrâni mor pe fiecare zi, aşa că numărul monahilor s-a 
împuţinat şi se împuţinează cu desăvârşire; cei din spitalul 
bătrânilor şi neputincioşilor suferă şi se prăpădesc, neavând 
cine să le mai servească, toţi fiind bătrâni şi neputincioşi. 
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Dacă starea lucrurilor va continua tot astfel, apoi pe 
această cale, curând peste puţini ani renumita mănăstire a 
Neamţului nu va mai fi decât cu numele. Această mănăstire 
care, după cum am zis mai sus, a strălucit mai mult de un 
secol, dacă vom socoti numai de la fericitul stareţ Paisie, 
re!ntemeietorul vieţii monahale, va rămânea numai cu 
numele In istoria Bisericii noastre Ortodoxe Române şi a 
patriei neamului românesc, şi este dureros lucru a cugeta 
la asemenea stare de lucruri, când noi ştim că din aceste 
mănăstiri, Neamţul şi Secui, şi altele asemenea, au ieşti cei 
mai însemnaţi mitropoliţi şi episcopi ai ţării, precum: 
Varlaamii, Dositeii, lacobii, Veniaminii şi alţii asemenea 
mitropoliţi, şi Pahomie cu loanichie episcopi la Roman, şi 
alţii pe la alţe episcopii, fiindcă In aceste mănăstiri se for
mau asemenea bărbaţi prin cultura morală practică, împo
dobiţi şi cu ştiinţele teologice In care se învăţau şi-şi petre
ceau viaţa lor; aci, cum am zis mai sus, se adăposteau şi se 
linişteau bărbaţi învăţaţi ca Gherontie şi Grigorie din zilele 
noastre, care toată viaţa lor şi-au petrecut-o scriind, tradu
când şi tipărind cu ajutorul fericiţilor părinţi Veniamin 
mitropolitul Moldovei, Iosif întâiul episcop de Argeş, şi altor 
binevoitori şi bine-credincioşi patrioţi, cărţi bisericeşti, teo
logice şi părinteşti, care fac podoaba literaturii noastrl') bise
riceşti de care cărţi, Grigorie devenit în urmă la anul1822 
mitropolit al Ungrovlahiei, n-a încetat a tipări până la 
sfârşitul vieţii sale In Sfânta Mitropolie din Bucureşti. 

Aceste sfinte mănăstiri erau şcoala noastră naţională a 
Sfintei Bisericii noastre Ortodoxe de Răsărit, unde se învăţa 
cunoştinţa şi practica moralei noastre religioase, se formau 
bărbaţii cei mari ai Bisericii noastre române naţionale, cum 
am zis mai sus, şi se tipăreau cărţile cele mai însemnate 
bisericeşti şi chiar istorice. Aceste sfinte mănăstiri erau 
azilul religiozităţii noastre strămoşeşti, şi ca nişte citadele 
ale religiei naţionale ortodoxe, dar totodată şi ca un centru 
al simţămintelor naţionale, unite cu cele religioase; căci aici 
erau adunaţi părinţi monalli din toate provinciile locuite 
de români, ca nişte reprezentanţi ai aceluiaşi neam, cu 
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aceeaşi religie strămoşească ortodoxă, şi toţi împreună 
trăiau In cea mai frumoasă unire duhovnicească religioasă, 
întocmai după cuvântul Psalmistului: "lată acum ce este 
bun sau ce este mai frumos fără numai a locui fraţii îm
preună" [Ps _!.32, 1]. Au nu am apucat noi în zilele noastre 
chiar pe stareţii acestor mănăstiri, care erau de origine din 
diferite provincii româneşti? Stareţul Dometian, român din 
Braşov; stareţul Neonil de origine bucovinean, iar cel din 
urmă stareţul Timotei, încetat din viaţă în anul trecut 1887, 
basarabean: toţi români fără ură unii către alţii, şi fără pre
tenţii că unii ar fi mai români decât alţii, ştiindu-se ro
mâni, călugări supuşi sfintei ascultări în numele lui Dum
nezeu, pentru mântuirea sufletului şi folosul aproapelui, 
purtând sarcinile unul altuia, cu frica lui Dumnezeu, cu 
credinţă şi cu dragoste. 
Dacă împrejurările nestatorniciei lucrurilor omeneşti ale 

lumii acesteia, dacă greşalele şi pasiunile unora din cei ce 
credeau că lovind în buna stare a acestei sfinte mănăstiri 
din trecut, fac un serviciu ţării şi poate şi Bisericii, dacă 
asemenea idei greşite şi fapte vătămătoarea au contribuit 
la reaua stare de faţă a sfintelor mănăstiri ale patriei, şi 
mai ales a acestei sfinte mari mănăstiri a Neamţului, care 
a fost şi încă este cea dintâi dintre mănăstirile patriei, apoi 
preasfinţiţi părinţi şi fraţi, eu cred că noi care suntem mar
tori ai acestei triste stări de lucruri, nu ne este permis a sta 
indiferenţi, ci avem încă datorie a întâmpina cu măsuri 
prevăzătoare progresul răului spre decadenţă. 

Mănăstirea Neamţului trebuie să existe şi are drept la 
existenţă, pentru gloria Bisericii noastre române, şi pentru 
onoarea patriei, mai ales că şi aceasta este una din bisericile 
făcute de marele Ştefan şi, prin urmare, unul din monu
mentele naţionale istorice. 

Măsuri de urgenţă trebuie luate ca monallii neapărat tre
buincioşi şi pentru biserică şi pentru întâmpinarea oaspe
ţilor ce vin acolo, şi pentru căutarea bolnavilor bătrâni 
neputincioşi, şi pentru celelalte servicii economice ale casei, 
să se completeze In numărul reclamat de aceste trebuinţe. 
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Să se fixeze, spre exemplu, un număr de trei, patru sau 
ciuci sute de monahi, cu fraţii ce ar veni pentru toate mă
năstirile pendinte de această mare lavră cu Secui, Pocro
vul, Sihăstria, Vovidenia şi Sihla: să se fixeze zic un număr 
stabil care să fie totdeauna complet, completându-se neîn
cetat cu cei ce se vor primi din nou, bineînţeles că mai ales 
pentru serviciile bisericeşti trebuiesc primiţi din cei mai 
tineri şi cu bună ştiinţă de carte, din care să se poată alege 
şi hirotoni preoţi şi diaconi; asemenea şi cântăreţii trebuie 
să fie oameni în puterea vârstei, care să poată întreţine şi 
şcoala de cântări a Bisericii noastre Ortodoxe a Răsăritului, 
precum a fost aici totdeauna, nu bătrâni căzuţi în nepu
tinţă, care să nu mai poată cânta nici în biserică, şi pentru 
această dispoziţie, subsemnatul crede că este bine a se face 
din partea Sfântului Sinod un apel călduros către onoratul 
guvern, prin mijlocirea Domnului Ministru al Cultelor şi 
Instrucţiunii Publice, ca să se prevadă în bugetul statului o 
sumă hotărâtă, pentru întreţinerea acestor sfinte mănăstiri, 
după necesităţile arătate mai sus. 

Şi când cere aceasta, eu cred că suntem în drept a zice 
oricui: să nu se mire nimeni crezând sau prefăcându-se a 
crede şi pretextând că exagerăm, ori în numărnl monahilor, 
ori necesităţile semnalate, că am cere adică mari sacrificii 
din partea guvernului, din tezaurul public; căci este cunos
cut în genere în toată ţara că numărul monahilor care la 
această sfântă mănăstire cu dependinţele ei aici numite, 
trecea peste una mie până nu de mult (până la seculariza
rea averilor), şi toţi aceştia erau întrebuinţaţi în ascultările 
serviciilor ce s-au arătat mai sus, iar averile acestei sfinte 
mănăstiri erau îndestulătoare şi pentru marele număr al 
monahilor, şi pentru marele număr al oaspeţilor vizitatori 
închinători, şi pentru toate necesităţile economice ale tu
turor schiturilor mai sus-numite, pendinte de aceasta, pre
cum şi pentru multe faceti de bine neprevăzute. 

Biserica dar, cu mănăstirile, nu cere pentru întreţinere 
ei mijloace ce ar proveni din niscaiva impozite de orice 
natură asupra contribuabililor, care poate ar da ocazia la 
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nemulţumiri, ci cere dintr-al său, cere din averea sa adu
nată prin donaţiile străbunilor pioşi şi conservată de secole 
de către monahii care au vieţuit în aceste sfinte mănăstiri 
până astăzi. Tot din aceste averi subsemnatul crede că 
Biserica are dreptul să ceară şi îmbunătăţirea soartei a tot 
clernlui mirean din ţară, care chestiune astăzi este la ordinea 
zilei, şi numai atunci donaţiile străbunilor pioşi domnitori 
şi boieri din trecut, închinate Bisericii, vor fi întrebuinţate la 
adevărata lor destinaţie şi în folosul tuturor la trebuinţele 
ţării. 

t Iosif Mitropolit al Moldovei 
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Stareţul Paisie: 
epoca şi contemporanii lui 

Europa politică* 

1699: Pacea de la Karlowitz: Austria învinge Imperiul 
Otoman şi anexează Slovenia, Croaţia şi Transilvania. 

1700: ;,Uniaţia" în Transilvania, 
1700-1721: Războiul Nordului. 
1701-1714: Război pentru succesiunea la tronul Spaniei. 
1709: Carol XII, regele Suediei învins de ţarul Petru 1 la 

Poltava. 
1710-1711: Război ruso-turc. 
1711: Ţarul Petru 1 înfrânt de turci la Stănileşti. 
1713: Pacea de la Utrecht încheie războiul pentru succesiune 

la tronul Spaniei. 
1715: Moare Regele Franţei, Ludovic XIV. 
1714-1718: Război ruso-austro-turc. 
1718: Pacea de la Passarowitz: Austria anexează Banatul, 

Serbia de Nord şi Oltenia. 
1733-1738: Războiul pentru succesiunea la tronul Poloniei. 
1735-1739: Război ruso-austro-turc. 
1739: Pacea de la Belgrad: Austria evacuează Oltenia şi Serbia. 
1740-1748: Războiul de succesiune la tronul Austriei. 
1756-1763: Războiul de 7 ani. Ascensiunea Prusiei în Europa. 

• Cronologie mai detaliată la: F. CHAUNU, Civilizaţia Europei în 
secolul Luminilor (1971), Irad. Irina Mavrodin, Ed. Meridiane, Bu
cureşti, 1986, voi. II, p. 252-309 . 
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1762-1796: Ţarina Ekaterina II în Rusia. 
1764: Secularizarea averilor mănăstireşti în Rusia. 
1768-1774: Război ruso-turc, încheiat cu pacea de la 

Kuciuk-Kainargi. 
1775: Austria anexează Bucovina. Sporirea hegemoniei 

. Rusiei în Principate şi în Orient. 
1772: Prima împărţire a Poloniei. 
1773: Înfiinţarea lojii Grand Orient de France, direcţia 

violent anticreştină a masoneriei franceze. 
1776: Declaraţia de independenţă a Statelor Unite ale 

Americii. 
1778: Constituţia Statelor Unite ale Americii. 
1787-1792: Război ruso-austro-turc încheiat cu pacea de la 

Şiştov şi laşi. Rusia ajunge la Nistru. 
1789: Revoluţia Franceză. "Declaraţia drepturilor omului 

şi ale cetăţeanului". 
1793: Executarea regelui. 
1794: "Teroare" revoluţionară la Paris. 
1795: A treia împărţire a Poloniei (după cea de-a doua din 

1793). 
1796: Napoleon, comandant în Italia. 
1804: Napoleon împărat. 
1812: Napoleon în Rusia. 
1806-1812: Război ruso-austro-turc, încheiat cu pacea de la 

Bucureşti. Rusia anexează Basarabia. 
1815: Napoleon învins la Waterloo. Congresul de la Viena 

şi "Sfânta Alianţă". 

Europa culturii 

1685-1750: Bach. 
1685-1759: Hiindel. 
1685-1753: Berkley. 
1689-1755: Montesquieu. 
1694-1778: Voltaire. 
1706-1790: Franklin. 
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1711-1776: Hume. 
1713-1784: Diderot. 
1712-1776: Rousseau. 
1724-1781: Lessing. 
1724-1804:-Kant . 
1730-1788: Hamann. 
1749-1832: Goethe. 
1756-1791:Mozart. 
1751-1772: Enciclopedia franceză. 
1759: Voltaire, Candide. 
1762: Rousseau, Emile şi Contractul social. 
1767: J. Watt, maşina cu abur. 
1779: Lessing, Nathan înţeleptul. 
1781: Kant, Critica raţiunii pure. 

Europa religiei 

Pietismul şi "trezirea" mistică în Germania: 

1635-1705: Spener. 
1670: Colegiile de pietate. 
1675: "Pia desideria". 
1663-1727: Francke. 
1700-1760: Zinzendorf. 
1700-1782: Ottinger. 

1703-1791: Wesley şi "trezirea" metodistă în Anglia. 
1688-1772: Swedenborg, teozof suedez. 
1743-1803: Louis Claude de Saint-Martin, teozoffrancez. 
1722-1794: Grigori Skovoroda, teozofucrainean şi primul 

filozof religios rus. 

Hasidismul şi "trezirea" mistică în iudaismul est-european: 

1700~1760: Israel Baal Shem Tov. 
1704-1772: Maggidul din Mezeritch. 
1711-1786: Elimelek din Lizensk. 
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Paisianismul şi renaşterea "filocalică" ortodoxă în sud-estul 
european: 

1722-1794: Sfântul Paisie Velicikovski. 
1749-1809: Sfântul Nicodim Aghioritul. 
1782: La Veneţia apare Filocalia greacă. 
1793= i.a Moscova apare Dobrotoliubia slavonă. 

Cuprins 

Un stareţ şi autobiografia lui (pr. Elia Citterio) . . . . . 5 

Posteritatea românească a paisianismului 
şi dilemele ei ( diac. Ioan I. Ică jr) . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 

Odiseea editării scrierilor paisiene ( diac. Ioan I. Ică jr) 87 

1 

AUTO BIOGRAFIA UNUI STARET .••••..••••••.••.•. 105 
1. Motivul scrierii autobiografiei . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 
2. Copilăria şi familia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 
3· Elev la Academia din Kiev .................... 108 
4· Vizita la schitul Kitaev . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 
5. Lavra Peşterilor din Kiev . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 
6. Intenţii cu privire la viaţa monahală . . . . . . . . . . . . 116 
7· O nouă vizită la schitul Kitaev . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 
8. O lecţie duhovnicească la schitul Kitaev . . . . . . . . . . 122 
9. Îndrăgostit de Liturghia în limba română . . . . . . . . 124 
10. Renunţă la studiile teologice . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 
11. Reîntors la Poltava comunică mamei hotărârea sa . . 129 
12. Prietenul Dimitri nu-şi ţine cuvântul . . . . . . . . . . . . 132 
13. Călătorie primejdioasă spre Cernigov . . . . . . . . . . . 136 
14. Trimis la mănăstirea Liubeţki . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 
15. Frate la mănăstirea Liubeţki . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 
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Prin Ucraina înapoi spre Kiev . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 
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28. Durerea mamei după plecarea sa ............... 172 

29. Vedeniaimamei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 

30. Nevoitori din Lavra Peşterilor ................. 176 

31. 1 se prezice că va părăsi Lavra Peşterilor ......... 179 

32. Pregătiri pentru plecarea în Moldova . . . . . . . . . . . . 183 

33· O întâmplare neprevăzută . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 

34· Se desparte de prietenul Alexie . . . . . . . . . . . . . . . . 189 

35· Stareţul Mihail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 
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