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7. ACTIVITATEA LUI PAISIE VELICICOVSCHII LA MĂNĂSTIRE,  
REFLECTATĂ ÎN OPERA LUI ANDRONIC POPOVICI 

 
Conf.univ.dr. ION GUMENÂI,  

Institutul de Istorie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei 
 
Abstract: THE ACTIVITY OF PAISIE VELICICOVSCHII AT THE MONASTERY, REFLECTED 
IN THE WORK OF ANDRONIC POPOVICI. The present material includes Andronic Popovici’s 
reflection from his fundamental work „The history of the Neamţ and Secu Sacred Monasteries” 
(vol. 3 and 4) of Paisie Velicicovschii’s activity at Dragomirna Monastery, emblematic figure of the 
Orthodox spirituality in Romania, and not only, in the 19th century. 
Keywords: Romania, Orthodox spirituality, monastery, identity, Dragomirna Monastery.  

 
 
Materialul de faţă cuprinde reflectarea de către Andronic Popovici în fundamentala  sa 

lucrare „Istoria Sfintelor mănăstiri Neamţ şi Secu” (vol. trei şi patru) a activităţii lui Paisie 
Velicicovschii la Mănăstirea Dragomirna, figură emblematică a spiritualităţii ortodoxe din spaţiul 
românesc, şi nu numai, în secolul al XIX-lea.  

Cu toate că s-a încercat să se pună la dubiu autenticitatea autorului acestei lucrări, atât 
cercetările specialiştilor, cât şi investigaţiile proprii demonstrează această autenticitate – ultima  
variantă a lucrării se păstrează la Arhiva Naţională a Republicii Moldova, fiind „scrisă aproximativ 
între anii 1864-1889” (Pelin, 2014; Popovici, 2016).  

Referindu-ne la figura proeminentă a stareţului Paisie, a celui ce a revigorat viaţa monahală 
ortodoxă, practic vorbind în tot sud-estul european, care a alcătuit şi a tradus în română şi slavă un 
important număr de lucrări de teologie, este necesar să evidenţiem două momente importante: 1) 
cauzele emigrării călugărilor slavi spre Ţara Moldovei şi Valahia; 2) cauzele ce l-au determinat pe 
Paisie să părăsească Sfântul Munte Athos şi să se stabilească în Moldova.  

În ce priveşte primul subiect, este necesar de luat în considerare că spiritualitatea monahală 
a Sfântului Serghie de Radonej, care unea în sine misticul şi omul de acţiune, s-a dezvoltat în două 
moduri diferite. În nord, ucenicii săi au accentuat spiritul mistic al învăţătorului său, în timp ce în 
zona centrală a prevalat tendinţa socială şi activă a sfântului. Acest lucru a dus la un declin al vieţii 
monahalde din Rusia care a continuat până la sfârşitul secolului al XVIII-lea. Monahismul a primit 
noi lovituri şi datorită „marii schisme ruse” precum şi politicilor statului rus faţă de instituţia 
bisericii din această perioadă.  

În ceea ceea ce priveşte Ucraina, situată pe malul stând al Niprului (zona din care venea şi 
Paisie Velicicovschii), persecuţia uniată aspră exercitată de autorităţile polone a făcut ca numeroase 
mănăstiri şi scituri să fie închise sau chiar distruse, iar călugării alungaţi.  

Pe de altă parte, în Principatele Române în secolele XVII-XVIII are loc un progres, fie chiar 
lent, al vieţii spirituale şi monahale, sub protecţia domnilor şi a mitropoliţilor, ca argument fiind 
creşterea numărului mănăstirilor şi schiturilor în secolul al XVIII în Moldova cu 21 şi respectiv 102 
şi în Muntenia cu 18 şi 93 (Pelin, 2017, pp. 63-65). 

Cât priveste cea de a doua problemă, este cunoscut faptul că Paisie Velicicovschii, după un  
lung pelegrinaj prin mănăstirile din Ucraina (când primeşte şi treapta de rasofor), ajunge să se 
stabilească între 1743 şi 1746 în Schitul Trăisteni şi ulterior în Schitul Cârnul, perioadă în care este 
foarte mult influenţat de către stareţul Vasile de la Schitul Mărului. După patru ani de şedere în 
aceste schituri se hotărăşte şi pleacă la Muntele Athos pentru a căuta în continuare idealurile sale 
monahale.  

Nu ne vom opri detaliat asupra acestei perioade a Sfântului Paisie, descrisă şi de către 
Andronic Popovici, vom aminti doar că aici se stabileşte în apropiere de mănăstirea Pantocratorul, 
într-o chilie numită Kiparis, unde duce o viaţă anevoioasă şi cu multe lipsuri. În 1750 se întâlneşte 
din nou cu stareţul Vasile de la Poiana Mărului care în afară de faptul că îl tunde în monahi cu 
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numele de Paisie (la Kiev unde a primit titlul de rosofor i s-a dat numele de Platon), îl sfătuieşte să 
locuiască încă cu unul sau doi fraţi.  

În acelaşi an către Paisie se adresează monahul Visarion din Moldova, care îl ruga să fie 
primit drept ucenic. De fapt, după cum demonstrează cercetările, primii opt ucenici a lui Paisie 
Velicicovschii au fost români (Брискина-Миллер, 2019, p. 246).  Datorită creşterii rapide a 
numărului monahilor care se alăturau lui Paisie, acesta în 1758 a fost hirotonit de către episcopul 
român Grigore Roşca ca preot, fiind necesară şi trecerea la o nouă locaţie, şi anume la schitul 
Sfântului Ilie. Totuşi numărul călugărilor fiind în continuă creştere, acest schit a devenit neîncăpător 
pentru obştea condusă de către Paisie, încă în perioada respectivă apărând ideea părăsirii Muntelui 
Athos.  

Atât fostul patriarh Chiril, cât şi fostul patriarh Serafim, opunându-se plecării lui Paisie,  i-
au propus să se stabilească în mănăstirea împărătească a Cuviosului Simion ce se numea şi 
Simonopetra şi care era pustie la acel moment. În toamna anului 1762, cu o parte din călugării 
soborului se transferă la acel locaş unde locuieşte câteva luni, până când nu este atacat de creditorii 
acestui lăcaş (mănăstirea având datorii de peste 10 000 de ruble), fiind nevoit să se răscumpere cu 
banii pe care îi mai avea, precum şi cu bunuri ale mănăstirii. 

Reîntorcându-se la schitul Sfântului Ilie, ajunge la concluzia că nu va putea să se achite cu 
creditorii, deci nu va putea să folosească acest locaş pentru necesităţile obştii sale, existând şi 
pericolul că odată cu creşterea numărului călugărilor comunităţii sale, să fie supus, la rândul său, de 
către autorităţile otomane la plata anumitor dări (Брискина-Миллер, 2018).  

Acestea fiind impedimentele principale ce nu permiteau organizarea vieţii de obşte aşa cum 
o vedea Paisie Velicicovschii, a luat hotărârea de a părăsi Muntele Athos. Noua sa locaţie  este 
redată de către Andronic Popovici în felul următor: „Apoi, după ce au văzut şi au simţit pre toate 
greutăţile acestea, Preafericitul Părintele nostru stareţul Paisie, voind ca să se adevereaze în ce chip 
este şi voia lui D(u)mnezeu, pentru soborul sf(i)nţiei sale, au început a să ruga cu lacrămi ca să-i 
descopere d(u)mnezeeasca sa voe. Iară Prea milostivul D(u)mnezeu i-au descoperit cum că a sa 
bună voinţă este ca să iasă el cu fraţii din Sf(â)ntul Munte şi la blagocestiva ţară a Moldaviei să vie 
şi întru dânsa să se sălăşluiască. Şi au mulţemit. Prea fericitul foarte mult lui D(u)mnezeu pentru 
aceasta şi aşa sfat făcând de obşte, înpreună cu toţi fraţii despre aceasta, au început a face gătire ca 
să iasă. Iară când s-au înştiinţat de aceasta, cel mai sus zis, Prea Osf(i)nţitul Patriiarh Serafim şi 
ceialalţi cinstiţi părinţi d(u)hovnici ai Sf(â)ntului Munte foarte le-au părut rău pentru eşirea 
fericitului” (1).  

Credem că informaţia furnizată este puţin eronată, fiindcă Paisie la acel moment nu ştia cu 
certitudine în ce loc anume se va deplasa, supoziţie care se confirmă ulterior de acţiunile sale.  

Continuând firul evenimentelor, Andronic arată că: „ Părintele nostru, ertându-să şi cu toţi 
Părinţii d(u)hovnici şi de la toţi cerând blagoslovenie şi rugăciune pentru călătorie şi săvârşindu-să 
şaptesprezeace ani ai vieţuirii sale în Sf(â)ntul Munte Athon, după ce s-au pregătit de călătorie, 
apoi, au năimit doaoă corabii. Şi întru una au întrat însuşi cu toţi fraţii cei din limba slavenească, 
iară în ceialaltă Părintele Ieromonahul Vissarion cu toţi fraţii cei din limba moldovenească. Şi era 
atuncea fraţi de toţi la număr şasezeci şi patru. Şi aşa la 3 zile ale lunii lui aprilie în anul 1763, 
pornind, au înoptat cu ajutoriul lui D(u)mnezeu până la Ţarigrad şi de la Ţarigrad până la oraşul 
Galaţii a Moldaviei cu bună norocire”(2). 

Cât priveşte anul plecării lui Paisie Velicicovschii şi a obştii sale din Muntele Athos şi 
aşezării sale în spaţiul românesc, datele sunt confirmate şi de cercetătorii contemporani (Zahariuc, 
2017, p. 335; Pelin, 2017, p.71). Informaţiile diferă însă cu referire la componenţa etnică a obţtii 
călugăreşti ce a venit împreună cu stareţul. Astfel cercetătătoarea Nina Negru afirmă că împreună 
cu Paisie Velicicovschii au venit şi 64 de călugări slavi (2008, p. 42), lucru care este complet 
incorect dacă luăm comfruntăm pasajul enunţat mai sus şi un alt pasaj din manuscrisul lui Andronic 
Popovici, ce reproduce cuvintele Sfântului Paisie cu referire la viaţa de schitul Sfântul Ilie, care 
afirmă următoarele: „Socotind ca numai cu acest număr de fraţi să petrec în toată viiaţa mea. Însă, 
după ce s-au gătit schitul, am văzut că au început iarăşi a veni fraţi din lume la Sf(â)ntul Munte, din 
aceiaşi ţară a Valahiei, şi din pământul şi patriia mea” (3). Deci la acel moment comunitatea 
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monahilor din preajma lui Paisie Velicicovschii era compusă din reprezentanţi români şi slavi, care 
ulterior se vor completa şi cu alte etnii deja în timpul şederii la Dragomirna, Andronic Popovici, 
referindu-se la sursele folosite, arată că: „Aici locuiau şi moldoveni, români, bulgari, greci, moscali 
şi ruşi” (4). 

Revenind la acţiunile stareţului Paisie şi a celor ce-l însoţeau, conform manuscrisului, iniţial  
aceştia au ajuns la Ţarigrad, de unde au luat drumul Galaţilor. Ajungând la Galaţi, au mers la schitul 
Vărzăreşti în Valahia. De aici fiind îndemnaţi de o serie de călugări originari din această zonă, 
Paisie împreună cu încă doi monahi a plecat la Bucureşti pentru a cere ajutor de la Mitropolitul ţării 
Chir Grigorie. Neavând însă susţinere, face un alt drum – spre Iaşi, la mitropolitul Gavriil, care 
auzise de Paisie încă din perioada când era Mitropolit al Tessalonicului. Citându-l pe shimonahul 
Isaaia, Andronic Popovici menţionează că: „Şi după cererea ce au făcut ca să i să dea vre o 
monastire spre a vieţui înpreună cu ucenicii săi, i s-au dat Prea Fericitului, cu sfatul de obşte şi al 
boiarilor Sf(â)nta Monastire a Pogorârii Sf(â)ntului D(u)h, carea să numeaşte «Dragomirna» cu 
toate moşiile eii şi cu toate altele aveari. Şi încă binecinstitoriul Domn au întărit cu al său domnesc 
hrisov la 31 de zile ale lunii lui august, în anul 1763 pre această dare şi au hotărât ca această 
Sf(â)ntă Monastire, întru toată vremea să fie fără de bir, în vistierie, adecă de banii ajutorinţei, de 
banii mucareriului de chilie, de rânduiala de cai de menzil şi de toate alte dări şi angări ce vor fi 
asupra altor monastiri. Şi la vremea deseatenii să aibă a scuti toţi stupii de deseatină. Şi la vremea 
goştinii, toate oile de goştină şi toate vitele de văcărit şi de coniţă, când s-ar întâmpla a fi. Şi la 
vremea vădrăritului să aibă a scuti 300 veadre vin, pre cum istoriseaşte despre toate acestea 
Preacuviosul Părintele Ghenadie Cocorânul, logofătul Preafericitului Părintelui nostru stareţului 
Paisie. Iară Preasf(i)nţitul Mitropolit Chir Gavriil au rugat prin înscris pre iubitoriul de D(u)mnezeu 
Episcopul Rădăuţului ca să-i încredinţeaze Preafericitului Părintelui nostru numita monastire, cu 
toată dragostea şi să-l aşeaze într-însa cu toată cuviincioasa cinste. Şi aşa Preafericitul râdicând pre 
toţi ucenicii săi de la schitul Vărzăreştii, au mers cântând şi lăudând pre D(u)mnezeu şi au întrat în 
sf(â)nta monastire Dragomirna şi s-au sălăşluit acolo întru acelaşi anu 1763 la luna lui septembrie, 
mulţemind înpreună cu tot soborul frăţimei şi slăvind pre Preaînduratul D(u)mnezeu, pentru a lui 
nespusă milostivire, căci au plecat inimile tuturor cu dragoste şi milostivire spre a noastră 
streinătate” (5). 

Referindu-se la situaţia în care se afla la acel moment Dragomirna, protoereul Serghii 
Cetvericov arăta că mănăstirea pusă la dispoziţia stareţului se afla într-o situaţie destul de 
deplorabilă. Chilii erau doar cinci, sala pentru masă era fără de acoperiş, s-au găsit ceva cărţi, iar în 
grajdurile mănăstirii erau doar şase boi.   Totuşi mănăstirea ocupa un spaţiu vast şi era amplasată 
într-un loc ferit şi liniştit, având posibilitatea ca cu timpul să fie amenajată şi să devină confortabilă 
pentru obşte. Astfel, şi stareţul, şi călugării erau foarte mulţumiţi de locul ce le-a fost pus la 
dispoziţie.  

În scurt timp la mănăstire  au început să vină ajutoare din partea multor binevoitori.  Bine-
credinciosul domn a construit încă două rânduri de chilii şi arhondaricul. Exemplul domnitorului l-
au urmat boierii care au început să dăruie mănăstirii animale de lucru, vaci, oi, alţii trimiţând 
struguri, vin, grâu, încălţăminte şi îmbrăcăminte (Четвериков, 1938).  

Odată stabilit la Dragomirna, Paisie primeşte de la Mitropolitul Gavriil însărcinarea de a 
prezenta, lui şi la tot soborul, Aşezământul după care se va conduce comunitatea condusă de el care 
acum se afla la Dragomirna. Nu ne vom opri detaliat asupra acestui act important pentru viaţa 
monahală din întreg spaţiul sud-est european, dat fiind că acesta este publicat şi în limba română 
(Paisie de la Neamţ, 2015), şi în limba rusă (Преподобный Паисии Величьковский, 2006), şi în 
alte limbi.  

Practic vorbind, este primul aşezământ a vieţii de obşte ce a fost alcătuit şi aşternut pe hârtie 
de către Sfântul Paisie (lucru care nu a fost posibil în perioada şederii sale în Muntele Athos), care 
va sta la baza vieţii ulterioare la Secu şi Neamţ, şi care va deveni şi un principal instrument al vieţii 
monahale din spaţiul românesc şi nu numai.  

Totuşi nu putem să nu redăm cel puţin un pasaj care se referă la modul de viaţă al obştii 
călugărilor lui Paisie la Dragomirna, redată de Andronic Popovici ce îi citează pe predecesorii săi: 
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„(...) îndată Preafericitul Părintele nostru stareţul Paisie au începuta a înnoi şi a întări rânduila vieţii 
ceii de obşte dupre aşezământul purtătorilor de D(u)mnezeu părinţilor noştri, adecă a Sf(â)ntului 
Vasilie cel Mare şi Theodor Studitul, începătorii vieţii de obşte. Şi nu ca cum nu au fost această 
rânduială, carea acum să începea, că încă în Sf(â)ntul Munte era începută şi să păziia, precum am 
mai zis. Ci după mutarea de acolo, acum, ca cum de iznoavă să începea şi să întăriia. Şi mai întâiu, 
au pus rânduială în Bisearică, iarăşi întocma dupre a Sf(â)ntului Munte şi dupre tipicul Sf(i)ntei 
Pravoslavnicii Biserici a Răsăritului, precum şi mai nainte era. Adecă, cetirea şi cântarea la strana 
dreaptă în limba slavenească, iară la strana stângă, în limba moldovenească au rânduit să fie. Al 
doilea, ca nimenea din fraţi, nici cu un fealiu de chip să îndrăznească a numi ceva din lucruri al 
mieu sau al tău, ci toate ceale trimise de la D(u)mnezeu ale avea de obşte cu tărie au aşezat. Şi toate 
ceale de nevoe să da tuturor de la stareţul. Trapeza era pentru toţi de obşte, afară de cei vătămaţi 
înlăuntrul monastirii, ascultările: în bucătărie, în pitărie, în chelărie şi celelalte de însuşi fraţii să se 
săvârşască. Rucadealiile ceale de tot fealiul şi care sânt de nevoe vieţii de obşte, fraţii cu frica lui 
D(u)mnezeu dupre a lor puteare, dar nu cu sila şi cu turburare să le lucreaze. Întru ascultările ceale 
de obşte, în gură adecă, tăcerea, iară în minte rugăciunea taină să le lucreaze. Şi însuşi Preafericitul 
adeaseori eşiia cu toţi fraţii la ascultările ceale de obşte şi lucra cu toţii, cu toată smerita cugetare, cu 
tăceare şi cu rugăciune. Arătând prin sineşi tuturor chip de smerenie şi de dragoste. Şi grăiia aşa: 
«Fraţilor, nici unul să nu să afle şezând în deşărt, fără numai pentru cea desăvârşită neputinţă şi 
bătrâneaţe. Pentru că din deşertăciune tot răul să naşte, întru chilii la singurătate cetire a cărţilor, 
purtătorilor de D(u)mnezeu părinţi. Şi rugăciunea cea cu mintea în inimă prin meşteşugu, dupre 
sporirea fieştecăruia să se lucreaze. Şi metanii adeaseori cu lacrămi să se facă. Mai mult decât toate, 
mărturisindu-se de la toţi. Iară mai vârtos de la cei noi începători în toată seara să se facă cătră 
Părinţii D(u)hovnici, că mărturisirea este temeaiul adevăratei pocăinţă şi ertarea păcatelor şi 
sufletului celui ce cu adevărat să căiaşte, nădejdea mântuirii». Iară deaca s-ar fi întâmplat între fraţi 
oareşi care turburare, atunci numaidecât întru aceiaşi zi să fie şi adevărata înpăcare, dupre scriptură: 
«să nu apue soarele întru mâniia voastră». Iară de s-ar fi înpietrit cineva şi nu voia a să înpăca, pre 
unul ca acela îl despărţiia ca nici la pragul Bisericii să calce şi rugăciunea Tatăl nostru îl opriia a o 
ceti, până ce să va smeri. La ascultările ceale de pe afară rânduia şi trimitea pre nişte fraţi ca aceia 
dintre carii nu ar fi putut urma vre o sminteală mireanilor, şi nici sufletelor lor s-ar fi pricinuit vre o 
vătămare. Iară deaca ar fi urmat cu nescăpare oareşice spre călcarea poruncii, pentru vre un lucru, 
atuncea porunciia ca mai bine să rămâe acel lucru decât să se treacă cu vederea, porunca lui 
D(u)mnezeu şi să cază în veacinica osândire. Însă pentru toate înpreună să cuvine a zice cum că în 
soboru înlăuntru şi pre dinafară întru toate slujbele şi ascultările de-a pururea să siliea Prea fericitul 
dupre cum şi mai sus s-au zis ca să fie între toţi fraţii pace şi dragoste dupre D(u)mnezeu cucernicie 
şi frica lui D(u)mnezeu. Smereniea şi supunerea cu cea de săvârşită tăiare a voii şi a socotealelor 
sale înaintea a Prea fericitului şi a unul altuia. 

Aşa pre acestea şi pre toate celelalte rânduiale dupre aşezământul sf(i)nţilor şi de 
D(u)mnezeu purtătorilor şi vieţuitorilor de obşte părinţi întru al său sobor le-au rânduit şi a fi păzite 
nestrămutate au întărit” (6). 

Tot în perioada respectivă la Mănăstirea Dragomirna s-a aflat şi ieroshimonahul Alexie de la 
Poiana Mărului, care a stat la mănăstire toată iarna şi care în această perioadă l-a îmbrăcat în shima 
cea mare pe Paisie Velicicovschii  neschmbându/i numele şi lăsându/l pe cel de Paisie (6). 

Pe lângă activitatea spirituală, stareţul Paisie era obligat să se ocupe şi de partea materială a 
obştii sale, de organizarea şi de înmulţirea averilor mănăstireşti-obşteşti, latură fără de care 
comunitatea nu ar fi fost în stare să fie viabilă.  

Astfel, este cunoscut că primul econom la Dragomirna în timpul lui Paisie a fost numit 
ieromonahulVisarion. Credem că este acel Visarion care a devenit primul ucenic al lui Paisie 
Velicicovschii la Muntele Athos. Altfel nu se poate explica faptul că după moartea acestuia stareţul 
decide ca in fiecare an să i se facă panihidă, lucru care s-a păstrat si la mănăstirea Neamţ până la 
moartea lui Paisie.  

După moartea lui Visarion funcţia a fost preluată de părintele schimonah Gheorghie (7). 
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În acelaşi timp au fost aleşi ajutorii lui Paisie, iar el continua să se ocupe de Cuvântul 
Domnului pe care ăl vestea monahilor în limba românească şi slavonă.  

Totodată, după cum consemnează Andronic Popovici, constatând că biserica cea mare a 
mănăstirii este prea friguroasă în timp de iarnă, a zidit încă o biserică lângă clopotniţă cu hramul 
Sfântului Nicolae (8).  

Pentru împodobirea mănăstirii stareţul a apelat şi la ajutor străin. Astfel în 1767 împărăteasa 
Ecaterina a dăruit mănăstirii Dragomirna un policandru şi un clopot numit Zaporojanul cu o 
greutate de 1100 kg ce se află  în clopotniţa mănăstirii (Sfântul cuvios Paisie de la Neamţ 
(Velicikovski), România1, p. 235). 

Vorbind de averile mănăstirii, la 21 iulie 1764 stareţul mănăstirii Dragomirna va obţine de la 
domnul Moldovei Grigore Ghica Voievod reîntărirea hrisovului lui Grigorie Ioan Voievod, deci la 
toate proprietăţile şi scutirile pe care le avea mănăstirea. 

În următorul an Maria jicniceroaia, fiica marelui visternic Grigorie Jora, au dăruit toate 
părţile moşiei sale din satul Blagoşeştii de la ţinutul Romanului, spre a sa şi a tot neamul pomenire, 
stareţului Paisie şi la tot soborul mănăstirii. Din document rezultă că această proprietate era 
compusă din 111 feluri de pământ de hrană, fânaţ, imaş, 14 fălci de huceag, lunci, rărişuri şi un 
heleşteu, şi o moară cu o piatră. De asemena Maria a donat mănăstirii şi 40 de documente ale moşiei 
cuprinse între 4 august 7110 şi 19 martie 1765 (9). 

După cum arată Andronic Popovici, „Paisie prin sârguinţa sa au mai dobândit pentru ţinerea 
fraţilor obşejitiei sale şi cinci pogoane de vie la Nicoreşti, pre care i le-au dăruit un monah anume 
Talasie Ghincea carele în docomentul său carele le-au dăruit pre acestea la 15 zile ale lunii lui iunie 
1768 între altele zice aşa: «de vreame ce milostivul D(u)mnezeu bine au voit de ne-au adus şi pre 
noi la sf(â)ntul chip al vieţii călugăreşti la sf(i)nţia sa părintele kir Paisie stareţul de la carele ne-am 
învrednicit şi cinului călugăresc dând şi făgăduinţă ca să fim cu petrecerea până la sfârşitul vieţii 
noastre supt jugul sf(i)ntei ascultări în soborul sf(i)nţiei sale. Drept aceea am dat şi noi această 
adevărată scrisoare a noastră atât la cinstită mâna d(u)hovnicescului nostru părinte sf(i)nţiei sale kir 
Paisie cum şila mâna a tot soborului sf(i)nţiei sale precum să se ştie că am dat danie sf(i)nţiei sale şi 
soborului sfinţiei sale pentru pomenirea sufletului părinţilor noştri şi al sufletului nostru cât ne vom 
afla în viaţă. Şi după sfârşitul vieţii noastre şi a tot neamul nostru dreaptă moşia noastră, adecă cinci 
pogoane de vie lucrătoare la Nicoreştii de Jos şi altele»” (10). 

În anul 1774 la 25 aprilie un monah, anume Serafim Perjotă cu fii săi Crăstian şi Manea, 
prin docomentul lor au dăruit spre a lor veacinică pomenire soborului stareţului Paisie o moşie, 
anume Stăvărăştii, care ţinea de Varniţa (11). 

Apoi la 23 iunie 1775 un anumeboier Toma fiul lui Nicoară Cucoranul jitnicer milostivindu-
să au dăruit prin documentul său preafericitului părintelui stareţ Paisie şi soborului sf(i)nţiei sale o 
moşie anume Durăştii care este în ţnutul Tecuciului pe apa Bârladului şi cu vad de moară în Bârlat . 
Şi împreună cu moşia au mai dat încă şi 51 de docomente, adecă zapise de cumpărături şi hrisoave 
(fila 91v-92 v.). În documentul dat de către Toma se mai arată că „Aşijderea şi partea mea de ţigani 
carii iarăşi mi să trag drepţi robi de pe maică mea Ruxanda, fata lui Vasilie Balş, nepoata lui 
Ionaşco Balş vornic, anume, Dumitra care o ţine ţigan strein anume Cârstea, şi Sandul, şi Stefan 
holteiu, fraţii Dimitrii, feciorii lui Ioan Holban şi a Anniţii ţigancii precum pre largul arată înpărţiala 
ce au avut tată mieu cu Dumnealui Iordache Cantacuzino vornicul” (11).  

După aceasta la 26 iunie în acelaşi an 1775 şi monahul Ghenadie, fratele trupesc, a sus 
citatului Toma, prin documentul său au dăruit o moşie anume Furcenii care este în ţinutul 
Tecuciului, lângă râul Siretiului. Şi împreună cu aceasta au mai dat încă 10 documente pe ea care 
încep cu anul 7205 (12). 

În continure, Andronic Popovici menţionează: „Şi tot în acel an 1775 şi o cocoană, anume 
Maria jicniceroae, fiica lui Grigore Jora, prin diata sa au dăruit părţile sale din moşia Băloşeştii, 

                                                             
1 Conform altor surse însă clopotul mare de 1.100 kg a fost realizat la Moscova cu ingrijirea preacuviosului parinte 
Paisie Velicicovschi si a fost daruit de Petru Rumiantov maresal al Rusiei din partea armatei cazacesti in anul 1767, 
drept semn de cainta pentru jefuirea manastirii (Vezi: https://www.cni.ro/proiecte/restaurare-si-consolidare-turn-
clopotnita-manastirea-dragomirna-id-126-cmsid-61#). 
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care este la ţinutul Romanului, preacuviosului părintelui nostru stareţului Paisie şi soborului 
sf(i)nţiei sale înpreună şi cu 40 de docomeante atingătoare de această moşie, adecă zapise de 
cumpărături, hrisoave domneşti întăritoare, mărturii hotarnice şi altele, începătoare din anul 7110 şi 
la1765 spre a sa veacinică pomenire” (13). 

Evoluţia firească a vieţii de obşte din mănăstirea Dragomirna a fost întreruptă de conflictul 
dintre Imperiul Rus şi cel Otoman care a dus la ştirbirea teritorială a Ţării Moldovei şi, în cele din 
urmă, la plecarea lui Paisie cu o bună parte dintre călugări la Mănăstirea Secu. Aceste evenimente 
sunt redate în felul următor de către Andronic Popovici care îi citează pe predecesorii săi: „Aşa noi 
petrecând în sfânta monastire Dragomirna întru adâncă pace şi de sufletească mântuire îndulcindu-
ne precum am zis, întru toate acestea iată că s-au sculta înfricoşată furtună şi frica morţii!  

Că în anul 1768 dooaă înpărăţii a Rossiei şi a Turchiei s-au rădicat una asupra alteia. Şi 
aceasta fiindprin D(u)mnezeiască slobozire au sosit şi altă pagubă şi altă frică a morţii! Adică ciuma 
înpreună cu foametea în anul 1771. Şi aceste amărăciuni prin milostivirea lui H(risto)s Dumnezeu 
de grab au trecut. Aşijderea şi războiul cel de şase ani au contenit. Şi s-au făcut între Rossiia şi între 
Poarta Otomanicească pace în anul 1774. 

Şi după ce acum au eşit armiile Rosiei din Moldaviia în patria sa îndată porcii cei selbatici 
carii mai de tot au păscut viia D(u)mnezeului Savvaot; vulpile ceale vicleane carii totdeauna o strică 
pre dânsa, cei tari întru vicleşug şi la război slabi, înpărăţia austriacă o zic, care în câtă vreame au 
ţinut acel războiu i-a au dat ajutoriu pre taină şi cu vicleşug înpărăţiei turceşti asupra înpărăţiei 
rossieneşti, şi plată pentru facerea de bine au luat o bucată de loc, foarte frumoasă, din trupul Ţării 
Moldaviei pre care o au numit Bucovina, întru care să cuprinde şi monastirea Dragomirna. 

(...) Şi iarăşi plângea! Pentru aceia căci au rămas monastirea supt stăpânirea papistaşilor cu 
carii biserica răsăritului nici odată pace d(u)hovnicească  putea să aibă. 

Aşijderea şi fraţii să scârbeau foarte! Şi cu amar plângea! Pentru că vedea preacuviosul 
părintele nostru cu ochii minţii acele ce mai pre urmă s-au lucrat la sfintele monastiri.  Adică luarea 
şi vânyarea cea de istov a moşiilor monastireşti, jefuirea şi darea la mezat a sfintelor veşminte prada 
şi stricarea sf(i)nţitelor vase, şi mai apoi de toate prefacerea sfintelor monastiri în biserici de mir, şi 
date pustiirii desăvârşit!” (14). 

În această situaţie, primind între timp şi o scrisoare de la stareţul mănăstirii Secul prin care 
acesta îl chema pe Paisie Velicicovschii să se transfere la această mănăstire, precum şi acceptul 
Domnului Ţării Moldovei Grigorie Ghica şi a Mitropolitului Gavriil, stareţul împreună cu soborul 
au luat decizia de a trece la mănăstirea Secul.  

Pentru a nu lăsa mănăstirea Dragomirna în deplină pustietate, Paisie îl numeşte aici stareţ pe 
părintele duhovnic Narchis care urma să se îngrijească de călugării ce rămâneau în mănăstire. 
Restul călugărilor sub pretextul deplasării pentru seceriş la moşia Necşanii a mănăstirii care era în 
Ţara Moldovei.  

Însuşi Paisie Velicicovschii după ce s-a rugat în Biserica cea mare pleacă la 1 septembrie 
1775 de la Dragomirna, ajungând şi fiind întîlnit la Secu la 14 octombrie acelaşi an (15).  

În concluzie, se poate afirma că atât venirea lui Paisie Velicicovschii din regiunea Ucrainei, 
cât şi revenirea din Muntele Athos în spaţiul românesc se datorează în primul rând unei vieţii 
prospere călugăreşti în această zonă în intervalul de timp dat.  

Practic vorbind, la mănăstirea Dragomirna Paisie Velicicovschii va pune bazele şi va 
elabora Aşezământul pentru viaţa de obşte, care în scurt timp va constitui un regulament pentru 
toate mănăstirile din Ţara Moldovei şi Valahia şi nu numai.  

Tot aici Paisie îşi va continua activitatea sa privind transcriera, traducerea şi interpretarea 
textelor patristice, fapt care îi permitea în acelaşi timp să lucreze şi asupra Rugăciunii Inimii.   

La Dragomirna, Paisie va pune temelia unei şcoli de trăducători, care îşi va atinge apogeul la 
Mănăstirea Neamţ. Tot aici călugărul Rafail a tradus în limba română o serie de texte, astfel fiind 
compusă prima Filocalie în limba română.  

În cele din urmă, perioada de viaţă la Mănăstirea Dragomirna, după cum o prezintă şi mulţi 
dintre ucenicii lui Paisie Velicicovschii, a fost cea mai apropiată de idealurile spre care ţintea 
această figură emblematică a spiritualităţii româneşti. 
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