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O tem care a interesat i înc mai intereseaz mult lume, nu numai pe
istorici, este aceea a rolului personalitilor din istorie. Fr s ne angajm într-o
dezbatere pe aceast tem i fr s minimalizm rolul oamenilor simpli în furirea
istoriei, trebuie s recunoatem faptul c, în anumite momente, rolul personalitilor a
fost foarte important.
Elitele româneti le gsim nu numai în domeniul politic i militar. Atunci când
în plan politic i militar nu mai era posibil lupta pentru independen i afirmare
naional, aceasta era continuat în plan cultural de ctre 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 însemntate
decât lupta de la Podul Înalt i c alturi de marii voievozi învingtori ai timpurilor
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eroice îi gsesc locul vrednic descoperitorii i aprtorii drepturilor noastre istorice ”.
În secolul al XVIII-lea, atunci când dominaia strin asupra Principatelor
române s-a accentuat, lupta pentru înfptuirea idealurilor naionale a fost pregtit i
susinut, în primul rând, în plan cultural prin activitatea crturarilor 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 societii
româneti din secolul al XVIII-lea a fost episcopul crturar de la Râmnic, Chesarie,
exponent de frunte al intelectualitii bisericeti de la noi. N-am ales întâmpltor acest
subiect. La începutul anului urmtor, pe 9 ianuarie se vor împlini 230 de ani de la
trecerea în eternitate a acestei personaliti remarcabile a iluminismului românesc.
Vicar i apoi episcop al Râmnicului începând cu anul 17712, desfurând o
activitate tipografic de excepie, înscriindu-se în spiritul reformator, iluminist al epocii,
Chesarie se distinge prin interesul deosebit pentru istoria românilor fcând din
prefeele la scrierile bisericeti, tiprite de el la tipografia Râmnicului, adevrate lecii
despre originea i evoluia 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
româneti i afirmarea identitii naionale într-un moment dificil al istoriei noastre. Mai
puin se cunoate faptul c vldica de Râmnic a îneles complexitatea „binelui cel de
obte” de care aveau nevoie semenii si angajându-se în activiti ce depeau cadrul
limitat al bisericii.
Chesarie, diplomatul i omul politic
Martor al multor evenimente ce au frmântat istoria spaiului românesc în
secolul al XVIII-lea, vibrând la suferinele semenilor si din Principate, înelegând
cauza acestora, Chesarie s-a simit dator s se implice in rezolvarea problemelor
complexe ale societii româneti. Aa se face c îl întâlnim pe episcopul râmnicean
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participant activ la evenimente politice i diplomatice care au influenat istoria
Principatelor române.
Convins ca dominaia turco-fanariot constituie un pericol deosebit pentru
români, Chesarie s-a implicat în lupta pentru îndeprtarea acestei dominaii cu ajutorul
marilor puteri cretine. Episcopul de la Râmnic a fcut parte din delegaia rii
Româneti care în anul 1770 s-a deplasat la Petersburg, la Curtea împrtesei
Ecaterina a II a, pentru a-i exprima omagiul de credin i pentru a-i prezenta
doleanele rii. Biserica româneasc a fost reprezentat la nivelul cel mai înalt în
delegaia prezent în anul 1770 la Petersburg prin mitropolitul rii Româneti,
Grigore, dar i prin arhimandritul Filaret, urmaul lui Chesarie în scaunul episcopal de
la Râmnic. Este i aceasta o dovad a rolului intelectualitii bisericeti din Principate,
în absena unei intelectualiti laice capabile s trezeasc i s mobilizeze energiile
unui popor aflat în suferin, dar capabil s-i afirme identitatea.
Cunosctor al limbii ruse, dar i al realitilor geopolitice i al intereselor
Principatelor române, Chesarie a avut un rol foarte important în delegaia deplasat în
Rusia, lsând o bun impresie la Curtea arinei Ecaterina a II-a. Ca semn al
aprecierii, a fost druit cu o cruce de aur. Viitorul episcop de la Râmnic a atras atenia
autoritilor ruse asupra sa din moment ce la ceremonia de numire a lui Chesarie în
fruntea Episcopiei râmnicene a participat chiar feldmarealul rus Petru Rumianev.
Dup puin timp, Vldica de la Râmnic i-a întors, cum se spune, vizita lui Rumianev
mergând, alturi de Mihail Cantacuzino, la Iai, la cartierul general al feldmarealului
rus pentru a prezenta, din nou, dorina românilor de îndeprtare a stpânirii otomane.
Era în preajma pcii de la Kuciuk-Kainargi din anul 1774.
Se cunoate acum c aciunile politice i diplomatice ale boierilor patrioi
români susinute, dup cum am artat, de ctre cei mai de seam reprezentani ai
Bisericii, n-au rmas fr ecou. Dup 1774, statutul politico-juridic al Principatelor
române s-a schimbat în sensul slbirii uoare a regimului dominaiei otomane, iar
Chesarie de la Râmnic nu era strin de aceste schimbri. Potrivit afirmaiilor lui
Nicolae Iorga, Chesarie chiar a scris o istorie a rzboiului ruso-turc din 1768-1774,
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folosit ca surs de informare de ctre profesorul grec de la Iai Ambrosie Pamperis .
De altfel, episcopul râmnicean a rmas 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.
Prefeele Mineielor5 tiprite de Chesarie în tipografia de la Râmnic, constituite în
adevrate lecii de istorie, evideniaz eforturile militare i diplomatice ale rilor
române, frmântrile politice din spaiul românesc susinute de un „crturar patriot”
încadrat i el în aceste eforturi6.
În orice ipostaz l-am semnala, Chesarie a fost, înainte de toate, un strlucit
om de cultur al secolului su, un secol al luminilor i al luminrii prin cultur.
Ideea de patrie la Chesarie
Rar întâlnit i nedefinit, ideea de patrie îi gsete un contur mai clar în
scrierile lui Chesarie, episcopul crturar de la Râmnic.
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Cei mai numeroi locuitori ai inuturilor româneti, ranii, nu puteau s
îneleag, atunci, în secolul al XVIII-lea, necesitatea iubirii de patrie deoarece nu
aveau noiunea de patrie7.
Pentru ei, „patrie” înseamn moie. Cum ranii nu au moii, nu au nimic ce ar
putea iubi în sensul iubirii de patrie. Vremurile glorioase în care ranul fcea din
unealta lui arm i la chemarea voievodului era gata s-i dea viaa pentru aprarea
rii, trecuser demult. În sufletul ranului obidit, amintirea strbunilor 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 înelesul glorios. Boieri pmânteni, marginalizai de regimul
turco-fanariot, dominai de boierii greci, ascund ca pe o ruine numele rii lor.8 Omului
simplu nu-i mai vorbete nimeni despre strbunii si, nimeni nu l-a învat s citeasc,
nu tie când a venit pe lume, al crui urma este i care au fost faptele înaintailor si.
Chesarie se angajeaz s rezolve i aceast delicat problem. El folosete
frecvent termenii „patrie” i „patrioi” pentru binele crora, dup spusele episcopului
luminist de la Râmnic, acioneaz i mitropolitul Grigorie care, „vzând pe patrioii si”
lipsii de slujbele sfinilor în limba român, „s-a îndemnat” s tlmceasc acele cri
trebuincioase.
Vldica de la Râmnic este un slujitor al bisericii i nu prsete convingerea
sa religioas. El tie, îns, c nu numai rugciunile sfinilor, ci i aciunile energice
militare i diplomatice ale „patrioilor” au fcut ”ochiul blând al împriei asupra
9
ticloasei patrii ”. Spunând „ticloasei patrii”, Chesarie se gândete la situaia dificil a
rii, la frmântrile puternice din interiorul ei, putând fi i un repro la adresa
conductorilor vremelnici care nu sunt incapabili s redea libertatea i prestigiul pe
care-l dorea poporul. Pentru crturarul râmnicean, „patrie” înseamn tot ceea ce este
pmânt românesc, iar „patrioi” sunt locuitorii acestui pmânt care vorbesc limba
româneasc.
Folosit în istoria povestit în prefeele Mineielor, preluat în cadrul slujbelor
bisericeti de ctre preoii care citeau aceste slujbe, ideea de patrie începe s prind
contur i la oamenii simplii. Putem aprecia, astfel, drept rod al strdaniei lui Chesarie,
celebra definiie a patriei data, câteva decenii mai târziu, de ctre 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
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datoria s-i încheie toate strdaniile sprijinirii patriei ”.
Ideea de patrie se rspândete i în acelai timp este îneleas în adevratul
sens în perioada postchesarian. Pentru un adevrat patriot, iubirea de patrie trebuie
s fie pe acelai plan cu iubirea de Dumnezeu.
Într-un scurt articol de revist nu poate fi cuprins, departe de mine gândul,
personalitatea complex a crturarului iluminist de la Râmnic, Chesarie. Acest scurt
articol îi propune doar s atrag atenia asupra acestei personaliti complexe, la 230
de ani de când înceta s mai slujeasc „folosul ce de obte”.
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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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