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Secolul al XVIII-lea a fost unul dintre secolele bogate în nume mari şi în evenimente culturale de anvergură. Acestui 

veac îi aparţine şi stareţul mănăstirii Neamţu Paisie Velicikovski.  
Experienţa pe care o acumulează la mănăstirile de pe Muntele Athos îi permite să pună bazele unei şcoli de traducători 

din greacă în română. 
Paisie Velicikovski, mare om de cultură religioasă, autor, traducător, filantrop, este iniţiatorul mişcării numite ulterior 

„paisiană” ce presupunea revigorarea vieţii monahale. 
Cuvinte-cheie: călugăr, stareţ, Sfânta Scriptură, textele Sfinţilor Părinţi, mănăstire, sărăcie, ascultare, viaţă 

monahală, şcoală de traducători, autor. 
 
PAISIE VELICIKOVSKI, THÉOLOQUE DE L’ÉPOQUE DES LUMIÈRES 
Le XVIIIe siècle est caractérisé par un grand développement intellectuel et culturel, par des grands noms et des évé-

nements d’envergure. Une personnalité remarquable de ce siècle est Pasie Velicikovski, abbé du monastère Neamţu. 
L’expérience accumulée dans les monastères de la Montagne Athos lui permet de jeter les bases d’une école de tra-

ducteurs du grec en roumain. 
Paisie Velicikovski, grande personnalité de culture religieuse, écrivain, traducteur, philanthrope, est le promoteur  d’un 

mouvement (qui porte son nom «paisian»), dont le but est de faire revivre la vie monastique.
Mots-clés: abbé, monastère, vie monastique, Ecriture Sacre, textes des Pères Sanctifiers, culture religieuse, école de 

traducteurs, auteur. 
 
 
Secolul al XVIII-lea a fost unul dintre secolele bogate în nume mari şi în evenimente culturale de anvergură. 

Acestui veac îi aparţine şi marele stareţ al mănăstirii Neamţu, cuviosul Paisie cel Mare (Velicikovski). 
S-a născut Paisie în decembrie 1722 în familia unui preot din Poltava Ucrainei. Din fragedă copilărie Petru 

(numele de botez al lui Paisie) îşi dorea o viaţă plină de evlavie şi de aceea urmează timp de patru ani primul 
ciclu al Academiei Teologice din Kiev. Dar studiile nu l-au pasionat şi tânărul pleacă în căutarea unui părinte 
duhovnicesc. Peregrinările pe la câteva dintre mănăstirile din Ucraina (unde, la mănăstirea Medvedeschi, a fost 
făcut rasfor sub numele de Platon) nu i-au adus liniştea sufletească sperată. Decizia de a pleca în Principatele 
Române este una benefică, întrucât starea monahismului din Moldova şi Muntenia oferea mult mai multe posi-
bilităţi decât cea din Rusia. Experienţa pe care o acumulează timp de câţiva ani la sciturile Dălhăuţi, Trăisteni 
şi Cârnul îi întăresc şi mai mult dorinţa de a deveni monah.  

Pe acele timpuri primele două schituri erau sub povăţuirea duhovnicească a stareţului Vasile de la Poiana 
Mărului, un nume cunoscut printre călugări, dar şi unul dintre puţinii ce cunoşteau în desăvârşire canoanele 
bisericii.  Însă, nedorinţa de a primi hirotonia îl face să nu-l urmeze pe stareţ, ci să se stabilească în preajma 
unui isihast la schitul Cârnul. După patru ani de şedere în Ţările Române, tânărul Platon pleacă spre Muntele 
Athos, deoarece în toate timpurile şi pentru toţi călugării ortodocşi „o călătorie către Sfântul Munte este o că-
lătorie către Bizanţ, către marele imperiu medieval creştin al răsăritului. A fi trăit în Sfântul Munte înseamnă a 
fi trăit în acea lume îndreptată către Dumnezeu” [1, p.212]. De altfel, Muntele Athos a fost, este şi va fi în-
totdeauna locul unde monahii se apropie de valorile spirituale. În special sunt apreciate sihăstriile, deoarece, zice 
părintele Avacum, anume „aici am învăţat ceea ce ştiu, adică Sfintele Scripturi şi învăţăturile Sfinţilor Părinţi. 
Cândva am vieţuit în acest loc permanent, timp de zece ani şi am studiat masiv. Acum vin aici din când în când 
şi de fiecare dată mă umplu de pace. La mănăstire sunt împovărat de griji şi nu pot studia decât pe apucate. 
În plus, când studiez la mănăstire, lucrurile nu mi se imprimă în minte adânc şi nu le reţin, în timp ce tot ce 
studiez aici îmi rămâne în minte” [1, p.167]. Or, ca şi pe timpurile lui Paisie Velicikovski, pe Muntele Sfânt 
s-au păstrat aceleaşi idealuri, iar sihăstriile au fost şi au rămas o modalitate efectivă pentru exerciţiul cognitiv. 

Anume pe Muntele Athos trăieşte câţiva ani în singurătate şi sărăcie, până când vine stareţul Vasile de la 
Poiana Mărului, care îl tunde monah cu numele Paisie şi îl îndrumă să trăiasă împreună cu unul sau doi fraţi. 
Cei şaptesprezece ani de şedere la Athos îl transformă pe Paisie într-un „tânăr bătrân”, călăuzitor şi povăţuitor 
de suflete. Anume pe Muntele Sfânt stareţul pledează pentru o viaţă plină de ascultare şi sărăcie, reguli pe care 
le-a urmat când s-a stabilit ulterior la mănăstirile din Moldova, Dragomirna, Secu şi Neamţ. 
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Numărul de călugări care se adunau pe lângă Paisie creştea de la o zi la alta şi toată comunitatea monahală 
se stabileşte iniţial la chilia Sfântului Constantin, apoi la schitul Sfântului Prooroc Ilie. Intenţia de a se transfera 
împreună cu fraţii la mănăstirea Simonopetra suferă eşec, deoarece Sfântul Munte se afla pe acele timpuri sub 
ocupaţie otomană şi stareţului i s-a cerut să restituie toate datoriile mănăstirii pe care le avea faţă de imperiu. 
Decizia pe care a luat-o Paisie Velicikovski a fost de a părăsi Muntele Athos şi a se stabili, împreună cu cei 
şaizeci şi patru de ucenici, în Ţările Române. 

Domnitorul Moldovei Grigore Calimachi le-a oferit mănăstirea Dragomirna, cu toate proprietăţile ei, dar 
şi cu scutiri de impozite. Aici stareţul a introdus aşa-numitul Aşezământ, care era nu altceva decât un cod de 
legi ce vizau viaţa monahală, constituită după modelul celei atonite. Conform principalelor caracteristici ale 
Aşezământului, ascultarea este fundamentul central al vieţii monahale. La Dragomirna Paisie nu doar studiază 
scrierile Sfinţilor Părinţi, ci şi pune bazele unei şcoli de traducători din greacă în română, care cunoaşte o dez-
voltare maximă la mănăstirea Neamţ. Astfel, acest mare om de cultură religioasă, autor, traducător, filantrop 
este iniţiatorul mişcării numite ulterior „paisiană” ce presupunea, în primul rând, revigorarea vieţii monahale. 
Dar mişcarea respectivă, fiind complexă, a influenţat nu doar colectivitatea de călugări, ci şi societatea laică. 

Paisie este organizatorul şi conducătorul unei obşti monahale multinaţionale (români, ucraineni, ruşi, bielo-
ruşi, bulgari, sârbi, greci ş.a.). Prin introducerea reuniunilor de seară unde se explicau diverse lucrări patristice, 
stareţul încearcă să consolideze  comunitatea pe care o avea în subordine, deoarece „dacă setea de cuvântul lui 
Dumnezeu, adică de studiul Scripturii şi textele Părinţilor, va scădea, atunci în locul ei vor apare între fraţi ne-
păsarea şi dezbinările, slăbirea zelului pentru Domnul şi prin urmare căutarea voii proprii şi a bunăstării” [3, p.30].   

După ce mănăstirea Dragomirna a ajuns pe teritoriile ocupate de habsburgi, cuviosul Paisie, împreună cu 
fraţii, s-a stabilit la Secu, iar după patru ani i-a fost încredinţat cel mai important centru cultural şi duhovnicesc 
din Moldova, mănăstirea Neamţ, unde a trăit până la trecerea în nefiinţă, în 1794.    

Portretul lui Paisie, lăsat urmaşilor de către ucenicul său, monahul Vitalie, este unul impresionant, în care 
sunt accentuate principalele elemente ce definesc personalitatea părintelui spiritual, în special adânca experienţă 
duhovnicească şi harisma deosebită cu care-şi povăţuia comunitatea monahală multinaţională: „Toţi îl asculta şi 
i să supunea din dragoste, şi avea mare vestire de mântuire şi credinţă către cuviosul acesta părinte: carii era 
mai din toate neamurile, mai vârtos sloveni şi rumâni: greci, bolgari, i proci: 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 dumnezăeşti, 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 înainte... şi în scurt, toate chipu-
rile lui cinstite şi cuvioase, icoană vie cu adevărat şi la chipurile cele dinlăuntru şi la cele din afară” [1, p.24]. 
Iar biograful stareţului, călugărul Isaac, vine cu nişte completări importante despre capacitatea de convingere 
a cuvântului paisian: „Şi cu mari dragoste şi bucurie l-au primit ca pre cel de Dumnezeu trimis Gură de Aur 
la Moldaviia. Pentru că nu era cu putinţă a nu să cuceri de el orişicine l-ar fi văzut” [3, p.25].  

O calitate incontestabilă a stareţului era grija pentru aproapele său, în special pentru cei bolnavi, bătrâni, 
dar şi pentru credincioşii care veneau să se roage la mănăstire şi, nu în ultimul rând, pentru călugări. De altfel, 
construcţia spitalului, a casei de oaspeţi şi înmulţirea numărului de chilii sunt relevante în acest sens.  

După cum era şi firesc, pentru Paisie Velicikovski, ca păstor de suflete, a primat activitatea cărturărească. 
Încă de tânăr, el a avut o atracţie deosebită faţă de literatura religioasă. Viaţa duhovnicească începe printr-o 
lungă perioadă de ucenicie la bătrâni dascăli. Pornind în căutarea unei mănăstiri şi a unui duhovnic, atât de 
necesare sufletului său fraged, Paisie constată cu amărăciune lipsa acestora: „Negăsind un loc în care să pot 
vieţui sub ascultare faţă de un „stareţ”, m-am gândit să îmbrăţişez viaţa potrivit căii împărăteşti, adică împre-
ună cu un frate având acelaşi gând şi aceleaşi dorinţi cu mine, iar în lipsa unui părinte duhovnicesc, să avem 
drept povăţuitor pe Dumnezeu şi învăţăturile Sfinţilor Părinţi” [3, p.34]. Astfel, absenţa duhovnicului putea fi 
suplinită de Scriptură şi de scrierile Sfinţilor Părinţi, pe care el îi numeşte „învăţătorii vieţii de obşte”. Aceste 
idei i-au călăuzit întreaga viaţă, deoarece, mult mai târziu, într-o scrisoare adresată părinţilor de la Poiana 
Mărului, stareţul reliefează cunoaşterea operei Sfinţilor Părinţi drept o componentă primordială în păstorirea 
sufletelor călugărilor: „Întâi-stătătorul unei mănăstiri trebuie să fie smerit, blând, neprihănit, paşnic..., dar 
lucrul cel mai de trebuinţă pentru mântuirea tuturor e ca el să ştie cum să călăuzească sufletul fraţilor după 
poruncile Domnului şi învăţăturile Părinţilor” [3, p.27].  

Pe de altă parte însă, manuscrisele greceşti ale textelor patristice pe care le căuta şi le găsea cu dificultate 
trebuiau traduse în slavonă şi în română. Serghie Cetfericov susţine că la mănăstirea Neamţu: „Cu ajutorul 
unor călugări bine pregătiţi ştiinţificeşte şi sub conducerea statornică a stareţului, aicea se făcea şi copierea 
cărţilor, şi îndreptarea textelor slave după cele greceşti, şi traduceri nouă din limba greacă. Însuşi stareţul, cu 
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toţi anii săi înaintaţi şi cu toată limba sa, da ajutoarelor sale pildă de activitate neobosită. Fiind toată ziua îm-
povărat de treburile mănăstirii duhovniceşti şi gospodăreşti, el nopţile le petrecea traducând şi îndreptând la 
cărţi” [2, p.322]. Într-una din corespondenţele sale, Paisie dezvăluie câteva dintre metodele sale de lucru. Di-
ficultatea majoră era că fragmentele din traducerile slavone de care dispunea conţineau numeroase greşeli, 
omisiuni, inadvertenţe şi confuzii. Compararea diferitelor manuscrise slavone nu ar fi dat rezultatul scontat. 
Stareţul a înţeles necesitatea realizării traducerii de pe originalul grec.  

A iniţiat căutarea, la mănăstirile de pe Sfântul Munte, a manuscriselor în greacă a autorilor ascetici şi mistici 
ce au format mai târziu colecţia Filocaliei. Experienţa pe care a  trăit-o l-a făcut să conştientizeze un anumit 
lucru: călugării nu cunoşteau textele patristice şi autorii acestora, din simplul motiv că nu ştiau limba greacă 
veche. Astfel, „Stareţul, împreună cu alţi călugări cu învăţătură, au continuat lucrarea, începută încă la Athos, 
de tălmăcire a lucrărilor unor Sfinţi Părinţi şi mari asceţi din greceşte în româneşte şi slavoneşte, formându-
se o adevărată «şcoală» de traducători” [4, p.308]. Aşadar, lui Paisie îi datorăm stabilirea unor norme, intuitive 
bineînţeles, de traducere: „Înainte de toate trebuia stabilit textul original autentic, evaluând diferitele recenzii 
manuscrise, apoi se proceda la o traducere literală, cu scopul de a evita subiectivitatea traducătorului, pentru 
a se ajunge în sfârşit la o ultimă revizuire”. 

Studiul Scripturilor şi al textelor Sfinţilor Părinţi devine, puţin câte puţin, activitatea de bază a Stareţului şi a 
întregii comunităţi monahale, aceştia reînviind în mănăstirile noastre dragostea de carte, de citit şi de scris. În 
viziunea mitropolitului Ardealului Antonie Plămădeală, lui Paisie îi putem atribui meritul de a „traduce din cei 
mai subtili părinţi ai Bisericii, adevăraţi filozofi, metafizicieni în adevăratul înţeles al cuvântului... Dar impor-
tant e altceva: asemenea cărţi erau un exerciţiu intelectual de mare calitate, de foarte pretenţioasă subtilitate, erau 
instrumente de înaltă şlefuire a minţii, ceea ce nu putea fi fără importanţă pentru orice cititori, clerici sau laici. 
Asemenea lecturi creau aptitudini pentru gândirea şi disciplinele abstracte şi calificau pentru calitate în orice 
gândire şi disciplină. Din punctul acesta de vedere, mişcarea paisiană a fost cu totul şi cu totul înaintată. Ea nu 
poate fi circumscrisă aşadar exclusiv unui domeniu foarte special, cum ar fi tehnica rugăciunii minţii” [5, p.121]. 

Citirea cu luare aminte a cărţilor Sfinţilor Părinţi era obiectivul stareţului, deoarece doar lectura şi nu doar 
a unei cărţi, ci a mai multor surse facilitează înţelegerea textelor. Într-un dialog cu un monah erudit, Atanasie 
îi reproşează acestuia nedorinţa de a studia. Paisie insistă asupra necesităţii citirii cărţilor: „...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 răbdare, alta îi propăvăduieşte iubirea cătră Dumnezeu şi 
aproapele – în scurt vorbind, din multe cărţi patristice învaţă omul viaţa evanghelică” [3, p.34]. 

Paisie e considerat iniţiatorul unei mişcări de înnoire a vieţii monahale din mănăstirile din Moldova şi Ţara 
Românească. El a ridicat prestigiul monahismului românesc, a influenţat viaţa moral-religioasă a credincioşilor, 
lăsând în urmă o pleiadă de ucenici care au continuat acţiunile începute de stareţ. „Influenţa paisiană a fost 
deosebit de puternică în mănăstirile Moldovei. Învăţăturile şi rânduielile lui Paisie s-au răspândit mai ales prin 
ucenicii săi direcţi: Macarie, traducător de cărţi din greceşte, Ilarion, egumenul de la Secu, Sofronie, urmaşul 
lui Paisie în stăreţia Neamţului, Gherontie şi Grigorie (viitor mitropolit al Ungrovlahiei), tălmăcitori de scrieri 
patristice, Onoriu, îngrijitorul spitalelor de la Dragomirna şi Neamţ, ierodiaconul Ştefan, care a tradus din 
slavo-rusă Vieţile Sfinţilor în 12 volume, Neonil, ucenic al lui Sofronie şi viitor stareţ la Neamţ, continuator 
al tradiţiilor paisiene şi mulţi alţii” [4, p.309]. 

Deşi au trecut 220 de ani de la trecerea în eternitate a cuviosului Paisie cel Mare (Velicikovski), numele 
lui trăieşte în istoria Bisericii Ortodoxe şi în istoria culturii noastre, pentru că face parte din acei care, deşi nu 
erau prin naştere români, au înviorat şi organizat viaţa monahală, au avut o profundă influenţă asupra vieţii 
culturale din principate. 
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