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O tem� care a interesat �i înc� mai intereseaz� mult� lume, nu numai pe 

istorici, este aceea a rolului personalit��ilor din istorie. F�r� s� ne angaj�m într-o 
dezbatere pe aceast� tem� �i f�r� s� minimaliz�m rolul oamenilor simpli în f�urirea 
istoriei, trebuie s� recunoa�tem faptul c�, în anumite momente, rolul personalit��ilor a 
fost foarte important. 

Elitele române�ti le g�sim nu numai în domeniul politic �i militar. Atunci când 
în plan politic �i militar nu mai era posibil� lupta pentru independen�� �i afirmare 
na�ional�, aceasta era continuat� în plan cultural de c�tre elitele intelectuale. Este 
motivul pentru care istoricul Nicolae Iorga aprecia c� Istoria pentru începuturile 
românilor în Dacia, a lui Petru Maior, „n-a avut pentru noi o mai mic� însemn�tate 
decât lupta de la Podul Înalt �i c� al�turi de marii voievozi înving�tori ai timpurilor 
eroice î�i g�sesc locul vrednic descoperitorii �i ap�r�torii drepturilor noastre istorice1”.  

În secolul al XVIII-lea, atunci când domina�ia str�in� asupra Principatelor 
române s-a accentuat, lupta pentru înf�ptuirea idealurilor na�ionale a fost preg�tit� �i 
sus�inut�, în primul rând, în plan cultural prin activitatea c�rturarilor din �ara 
Româneasc� �i Moldova care se împletea în chip fericit cu aceea a corifeilor �colii 
ardelene din Transilvania. O personalitate cu implicare puternic� în cadrul societ��ii 
române�ti din secolul al XVIII-lea a fost episcopul c�rturar de la Râmnic, Chesarie, 
exponent de frunte al intelectualit��ii biserice�ti de la noi. N-am ales întâmpl�tor acest 
subiect. La începutul anului urm�tor, pe 9 ianuarie se vor împlini 230 de ani de la 
trecerea în eternitate a acestei personalit��i remarcabile a iluminismului românesc. 

Vicar �i apoi episcop al Râmnicului începând cu anul 17712, desf��urând o 
activitate tipografic� de excep�ie, înscriindu-se în spiritul reformator, iluminist al epocii, 
Chesarie se distinge prin interesul deosebit pentru istoria românilor f�când din 
prefe�ele la scrierile biserice�ti, tip�rite de el la tipografia Râmnicului, adev�rate lec�ii 
despre originea �i evolu�ia poporului nostru. 

Începând cu istoricul Nicolae Iorga �i pân� la P.S. Gherasim, arhiepiscopul 
actual al Râmnicului3, a fost remarcat rolul lui Chesarie în dezvoltarea culturii 
române�ti �i afirmarea identit��ii na�ionale într-un moment dificil al istoriei noastre. Mai 
pu�in se cunoa�te faptul c� vl�dica de Râmnic a în�eles complexitatea „binelui cel de 
ob�te” de care aveau nevoie semenii s�i angajându-se în activit��i ce dep��eau cadrul 
limitat al bisericii. 

 
Chesarie, diplomatul �i omul politic  
 
Martor al multor evenimente ce au fr�mântat istoria spa�iului românesc în 

secolul al XVIII-lea, vibrând la suferin�ele semenilor s�i din Principate, în�elegând 
cauza acestora, Chesarie s-a sim�it dator s� se implice in rezolvarea problemelor 
complexe ale societ��ii române�ti. A�a se face c� îl întâlnim pe episcopul râmnicean 
                                                
1Nicolae Iorga, Istoria literaturii române în secolul al XVIII-lea, Vol. I, Editura Didactic� �i 
Pedagogic�, Bucure�ti, 1969, p. 13  
2Chesarie devine vicar al Episcopiei Râmnicului în anul 1771, iar între anii 1773 – 1780 a fost 
episcop al Râmnicului. 
3A se vedea recenta lucrare a arhiepiscopului Gherasim Cristea, Istoria Eparhiei Râmnicului, 
Editura Conphys, Râmnicu Vâlcea, 2009, p. 191, 192. 
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participant activ la evenimente politice �i diplomatice care au influen�at istoria 
Principatelor române. 

Convins ca domina�ia turco-fanariot� constituie un pericol deosebit pentru 
români, Chesarie s-a implicat în lupta pentru îndep�rtarea acestei domina�ii cu ajutorul 
marilor puteri cre�tine. Episcopul de la Râmnic a f�cut parte din delega�ia ��rii 
Române�ti care în anul 1770 s-a deplasat la Petersburg, la Curtea împ�r�tesei 
Ecaterina a II a, pentru a-i exprima omagiul de credin�� �i pentru a-i prezenta 
dolean�ele ��rii. Biserica româneasc� a fost reprezentat� la nivelul cel mai înalt în 
delega�ia prezent� în anul 1770 la Petersburg prin mitropolitul ��rii Române�ti, 
Grigore, dar �i prin arhimandritul Filaret, urma�ul lui Chesarie în scaunul episcopal de 
la Râmnic. Este �i aceasta o dovad� a rolului intelectualit��ii biserice�ti din Principate, 
în absen�a unei intelectualit��i laice capabile s� trezeasc� �i s� mobilizeze energiile 
unui popor aflat în suferin��, dar capabil s�-�i afirme identitatea.  

Cunosc�tor al limbii ruse, dar �i al realit��ilor geopolitice �i al intereselor 
Principatelor române, Chesarie a avut un rol foarte important în delega�ia deplasat� în 
Rusia, l�sând o bun� impresie la Curtea �arinei Ecaterina a II-a. Ca semn al 
aprecierii, a fost d�ruit cu o cruce de aur. Viitorul episcop de la Râmnic a atras aten�ia 
autorit��ilor ruse asupra sa din moment ce la ceremonia de numire a lui Chesarie în 
fruntea Episcopiei râmnicene a participat chiar feldmare�alul rus Petru Rumian�ev. 
Dup� pu�in timp, Vl�dica de la Râmnic i-a întors, cum se spune, vizita lui Rumian�ev 
mergând, al�turi de Mihail Cantacuzino, la Ia�i, la cartierul general al feldmare�alului 
rus pentru a prezenta, din nou, dorin�a românilor de îndep�rtare a st�pânirii otomane. 
Era în preajma p�cii de la Kuciuk-Kainargi din anul 1774. 

Se cunoa�te acum c� ac�iunile politice �i diplomatice ale boierilor patrio�i 
români sus�inute, dup� cum am ar�tat, de c�tre cei mai de seam� reprezentan�i ai 
Bisericii, n-au r�mas f�r� ecou. Dup� 1774, statutul politico-juridic al Principatelor 
române s-a schimbat în sensul sl�birii u�oare a regimului domina�iei otomane, iar 
Chesarie de la Râmnic nu era str�in de aceste schimb�ri. Potrivit afirma�iilor lui 
Nicolae Iorga, Chesarie chiar a scris o istorie a r�zboiului ruso-turc din 1768-1774, 
folosit� ca surs� de informare de c�tre profesorul grec de la Ia�i Ambrosie Pamperis4. 
De altfel, episcopul râmnicean a r�mas sub impresia rezultatelor, considerate pozitive, 
ale eforturilor depuse de boierii din Moldova �i �ara Româneasc�, concretizate în 
tratatul de pace de la Kuciuk Kainargi, semnat între Rusia �i Turcia în anul 1774. 
Prefe�ele Mineielor5 tip�rite de Chesarie în tipografia de la Râmnic, constituite în 
adev�rate lec�ii de istorie, eviden�iaz� eforturile militare �i diplomatice ale ��rilor 
române, fr�mânt�rile politice din spa�iul românesc sus�inute de un „c�rturar patriot” 
încadrat �i el în aceste eforturi6. 

În orice ipostaz� l-am semnala, Chesarie a fost, înainte de toate, un str�lucit 
om de cultur� al secolului s�u, un secol al luminilor �i al lumin�rii prin cultur�. 

 
Ideea de patrie la Chesarie 
 
Rar întâlnit� �i nedefinit�, ideea de patrie î�i g�se�te un contur mai clar în 

scrierile lui Chesarie, episcopul c�rturar de la Râmnic. 

                                                
4Nicolae Iorga, op.cit., p. 431 
5Mineiele reprezint� cânt�ri biserice�ti specifice fiec�rei luni calendaristice. 
6Alexandru Du�u, Coordonate ale culturii române�ti în sec. al XVIII lea, Ed. pentru literatur�, 
Bucure�ti, 1982, p.21.  
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Cei mai numero�i locuitori ai �inuturilor române�ti, ��ranii, nu puteau s� 
în�eleag�, atunci, în secolul al XVIII-lea, necesitatea iubirii de patrie deoarece nu 
aveau no�iunea de patrie7. 

Pentru ei, „patrie” înseamn� mo�ie. Cum ��ranii nu au mo�ii, nu au nimic ce ar 
putea iubi în sensul iubirii de patrie. Vremurile glorioase în care ��ranul f�cea din 
unealta lui arm� �i la chemarea voievodului era gata s�-�i dea via�a pentru ap�rarea 
��rii, trecuser� demult. În sufletul ��ranului obidit, amintirea str�bunilor �i a vremurilor 
de glorie a acestora s-a stins încet, încet. În secolul al XVIIl-Iea, termenii de „români”, 
sau „valahi” �i-au pierdut în�elesul glorios. Boieri p�mânteni, marginaliza�i de regimul 
turco-fanariot, domina�i de boierii greci, ascund ca pe o ru�ine numele ��rii lor.8 Omului 
simplu nu-i mai vorbe�te nimeni despre str�bunii s�i, nimeni nu l-a înv��at s� citeasc�, 
nu �tie când a venit pe lume, al c�rui urma� este �i care au fost faptele înainta�ilor s�i.  

Chesarie se angajeaz� s� rezolve �i aceast� delicat� problem�. El folose�te 
frecvent termenii „patrie” �i „patrio�i” pentru binele c�rora, dup� spusele episcopului 
luminist de la Râmnic, ac�ioneaz� �i mitropolitul Grigorie care, „v�zând pe patrio�ii s�i” 
lipsi�i de slujbele sfin�ilor în limba român�, „s-a îndemnat” s� t�lm�ceasc� acele c�r�i 
trebuincioase. 

Vl�dica de la Râmnic este un slujitor al bisericii �i nu p�r�se�te convingerea 
sa religioas�. El �tie, îns�, c� nu numai rug�ciunile sfin�ilor, ci �i ac�iunile energice 
militare �i diplomatice ale „patrio�ilor” au f�cut ”ochiul blând al împ�r��iei asupra 
tic�loasei patrii9”. Spunând „tic�loasei patrii”, Chesarie se gânde�te la situa�ia dificil� a 
��rii, la fr�mânt�rile puternice din interiorul ei, putând fi �i un repro� la adresa 
conduc�torilor vremelnici care nu sunt incapabili s� redea libertatea �i prestigiul pe 
care-l dorea poporul. Pentru c�rturarul râmnicean, „patrie” înseamn� tot ceea ce este 
p�mânt românesc, iar „patrio�i” sunt locuitorii acestui p�mânt care vorbesc limba 
româneasc�. 

Folosit� în istoria povestit� în prefe�ele Mineielor, preluat� în cadrul slujbelor 
biserice�ti de c�tre preo�ii care citeau aceste slujbe, ideea de patrie începe s� prind� 
contur �i la oamenii simplii. Putem aprecia, astfel, drept rod al str�daniei lui Chesarie, 
celebra defini�ie a patriei data, câteva decenii mai târziu, de c�tre un alt mare patriot 
român, Tudor Vladimirescu: „patria se chiam� norodul, iar nu tagma jefuitorilor”. Tot 
aici putem aminti cuvintele unui episcop, ales pe la 1825, care �i-a luat drept tem� a 
primei sale predici „patria”: „...trebuie înainte de toate s� ne slujim patria. Biserica are 
datoria s�-�i încheie toate str�daniile sprijinirii patriei10”. 

Ideea de patrie se r�spânde�te �i în acela�i timp este în�eleas� în adev�ratul 
sens în perioada postchesarian�. Pentru un adev�rat patriot, iubirea de patrie trebuie 
s� fie pe acela�i plan cu iubirea de Dumnezeu. 

Într-un scurt articol de revist� nu poate fi cuprins�, departe de mine gândul, 
personalitatea complex� a c�rturarului iluminist de la Râmnic, Chesarie. Acest scurt 
articol î�i propune doar s� atrag� aten�ia asupra acestei personalit��i complexe, la 230 
de ani de când înceta s� mai slujeasc� „folosul ce de ob�te”. 
 
 
 
 
                                                
7Pompiliu Eliade, Influen�a francez� asupra spiritului public în România, Editura Univers, 
Bucure�ti, 1982, p.21 
8Ibidem, p. 22 
9Ion Bianu, Nerva Hodo�, Bibliografia român� veche, tom II, Ed. Academiei Române, Bucure�ti, 
1910, p. 216 
10Pompiliu Eliade, op. cit., p. 39. 
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Summary 

 
In January 1780, 230 years ago, it passed into eternity Chesarie, the Bishop 

of Ramnic. Recognizing the role of the intellectual elites in the evolution of the society, 
and remarking Chesarie of Ramnic as an important representative of the Romanian 
intellectuals of the eighteenth century, I considered it was necessary a call to memory. 
This article is an invitation to explore the Romanian history of the eighteenth century. It 
is, at the same time, an attempt to illustrate the complexity of the era, called by 
Nicolae Iorga "Chesarie’s age" and the age of the personality of the enlightened 
bishop from Ramnic, Chesarie: vlada, patriot, diplomat, scholar. 
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