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PRIMA CONSEMNARE ÎN LITERATURA ROMÂNÃ A
SFÂNTULUI DIONISIE EXIGUUL
The First Record in Romanian Literature of
Saint Dionysius Exiguus
Silviu-Constantin Nedelcu
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Abstract: Saint Dionysius Exiguus is mentioned for the first time in the
Romanian literature in the preface to Menaion on December, written by Bishop Chesarie of
Râmnic. Thus Dionysius Exiguus was born in Scythia Minor, today‟s Dobrudja,
mentioned in Chesarie‟s preface as tatar. The reason why Bishop Chesarie wrote about
Dionysius Exiguus being a tatar and not scythian remains unknown until now. The problem
is reduced to severeal hypotheses. Whatever, the cause that led Bishop Chesarie to translate
the term Scythian with tatar is that Dionysius Exiguus was originary from Scythia, today‟s
Dobrudja, as his biographer, Casiodor, says.
Keywords: Saint Dionysius Exiguus, Bishop Chesarie of Râmnic,
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Mai întâi de toate trebuie menţionat faptul cã acest studiu
reprezintã al treilea capitol din teza de dizertaţie intitulatã,,Opera
Sfântului Dionisie Exiguul”, susţinutã în anul 2013 la Facultatea de
Teologie Ortodoxã „Justinian Patriarhul” din Bucureşti.1
La baza studiului nostru se aflã o informaţie gãsitã într-o notã
bibliograficã dintr-o carte a Pãrintelui Profesor Mircea Pãcurariu, ce se
intituleazãCultura teologicã româneascã. Scurtã prezentare, apãrutã în 2011 la
Editura Basilica a Patriarhiei Române. Primul capitol al cãrţii se numeşte
Începuturile culturii creştine pe teritoriul românesc de azi şi conţine un subcapitol
intitulat Teologi din Scyhtia Minor. Printre teologii daco-romani amintiţi,
precum Sfântul Ioan Casian şi Sfântul Niceta de Remesiana, se numãrã şi
Dionisie Exiguul („cel mic” sau „cel smerit”).
În cele douã pagini şi jumãtate rezervate Sfântului Dionisie
Exiguul, autorul schiţeazã o scurtã prezentare care cuprinde câteva date
biografice privind viaţa şi contribuţia sa teologicã.
Existã câteva persoane care mi-au fost de mare ajutor în elaborarea acestui studiu,
cãrora aş dori sã le mulţumesc pe aceastã cale: Pãrintelui Protos. Asist. Dr. Maxim Vlad
de la Facultatea de Teologie Ortodoxã a Universitãţii „Ovidius” din Constanţa;
Domnului profesor Lect. Dr. Laurenţiu Avram de la Facultatea de Litere din cadrul
Universitãţii din Bucureşti; Domnului profesor Ion Ciortan de la Muzeul Naţional al
Hãrţilor şi Cãrţii Vechi din Bucureşti; Pr. Prof. Dr. Ioan Moldoveanu de la Facultatea
de Teologie Ortodoxã „Justinian Patriarhul” din Bucureşti.
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Astra Salvensis, an IV, numãr 7, 2016
Lucrul care mi-a atras atenţia în mod deosebit este nota de subsol
nr. 43, pe care o voi reda în întregime, pentru relevanţa ei: „Este interesant
de notat cã la noi Dionisie Exiguul a fost menţionat pentru prima oarã de episcopul
Chesarie al Râmnicului în prefaţa Mineiului pe decembrie (Râmnic, 1779), prin
cuvintele: «Şi se aratã în Istorie cã obiceiul de a se numãra anii de la naşterea lui Hs
întâi povãţuitoriu s-au arãtat Dionisie cel Mic. Acesta, tãtar fiind dupã neam (!),
monah dupã cin, numãrãtoriu de ani dupã învãţãturã, în loc de a numãra anii de la
Dioclitian, au aşãzat în besericã anii cei de la întruparea Domnului. Sânt istoricii
anilor cari, cu adâncime cercetând, aratã cã Naşterea lui Hs. s-au fãcut cu 4 ani mai
nainte decât au socotit cel numit mai sus Dionisie. Însã toatã lumea cu deobşte
întocmire au primit aşãzarea acestui Dionisie, numind-o epohi a lui Dionisie, care şi
aşa va rãmânea în veci, nepricindu-se nicio bãnuialã la dogma vremii.» Cit. de
Alexandru Duţu, Coordonate ale culturii româneşti în secolul XVIII, Bucureşti,
1968, p. 179”.2
Din aceastã notã aflãm o informaţie extrem de valoroasã, aceea
cã prima consemnare a Sfântului Dionisie Exiguul în literatura românã a
avut loc în anul 1779, în prefaţa scrisã de Episcopul Chesarie al
Râmnicului, la Mineiul pe Decembrie, apãrut la Râmnic.3
Astfel, am încercat sã atingem urmãtoarele aspecte: 1) O scurtã
biografie a Sfântului Dionisie Exiguul; 2) Sfântul Dionisie Exiguul. Prima
sa consemnare în literatura românã; 3) Originea Sfântului Dionisie
Exiguul.
O scurtã biografie a Sfântului Dionisie Exiguul
Unii istorici considerã cã el s-a nãscut cu aproximaţie în jurul
anului 460/470 în Scythia Minor (Dobrogea de azi). Amãnunte privind
copilãria sa nu ni s-au pãstrat dar putem presupune cã a rãmas orfan de
mic copil. De creşterea şi educaţia sa s-au ocupat cãlugãrii unei mãnãstiri
dobrogene, în frunte cu pãrintele Episcop Petru (al Tomisului, poate),
cãruia Sfântul Dionisie îi va fi recunoscãtor pentru „hrana duhovniceascã”
pe care i-a dat-o când era mic, lucru pe care îl consemneazã într-una
dintre prefeţele traducerilor sale.

Mircea Pãcurariu, Cultura teologicã româneascã. Scurtã prezentare istoricã, Bucureşti, Editura
Basilica, 2011, pp. 29-30.
3 Aceastã informaţie, pe care am aflat-o din cartea Pãrintelui Profesor Mircea Pãcurariu,
stã atât la baza alcãtuirii acestui studiu precum şi la baza cercetãrile ulterioare pe care leam fãcut la Biblioteca Academiei Române cu privire la stabilirea biografiei Sfântului
Dionisie Exiguul.
2
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Urmând predecesorilor sãi, Sfântul Dionisie a plecat în pelerinaj,
în Orient, aşa cum fãcuserã, cu aproape o sutã de ani în urmã, alţi
monahi dobrogeni: Sfinţii Ioan Casian şi Gherman. Nu este exclus ca el
sã fi ajuns mai întâi în Siria, la Mabboug (Ierapole), unde a rãmas pentru
puţin timp şi de unde a plecat, din cauza ereziei monofizite.
Alte informaţii cu privire la cãlãtoriile sale la Locurile Sfinte nu se
cunosc, însã cert este cã la sfârşitul secolului al V-lea se afla în
Constantinopol.
În timpul şederii sale în capitala Bizanţului a fost remarcat de
cãtre apocrisiarhul papal (delegatul Papei de la Roma în Constantinopol).
Acesta l-a recomandat Papei Ghelasie al Romei (492-496), deoarece
stãpânea excelent limbile greacã şi latinã. Astfel, a plecat din
Constantinopol la Roma, unde a ajuns la sfârşitul anului 496.
În fosta capitalã imperialã, a lucrat sub îndrumarea a zece papi, în
funcţia de secretar al cancelariei papale, începând cu Papa Anastasie al IIlea (496-498) şi sfârşind cu Papa Vigiliu (537-555).
L-a cunoscut aici, datoritã funcţiei sale, şi pe Flavius Magnus
Aurelius Cassiodorus Senator (aprox. 490-583), primul ministru al regelui
ostrogot al Italiei, Teodoric, cu care a avut o puternicã prietenie.
Casiodor s-a retras din viaţa publicã în jurul anului 540 şi s-a
cãlugãrit la mãnãstirea fondatã de el, pe una din moşiile sale aflate la
Vivarium, în Calabria (sud-estul Italiei). Aici a înfiinţat o „universitate” şi
l-a luat şi pe prietenul sãu, Sfântul Dionisie Exiguul, deja înaintat în
vârstã şi înţelepciune, care a predat dialectica.
Sfântul Dionisie Exiguul s-a mutat la Domnul, dupã mai mulţi
ani petrecuţi în „învãţãmântul glorios”, undeva între anii 545-555.
Opera Sfântului Dionisie Exiguul nu s-a remarcat prin scrieri
originale ci prin traducerea din greacã în latinã a unor lucrãri cu caracter
dogmatic, aghiologic etc., iar la pe unele le-a şi prefaţat.
Lucrul pentru care este cunoscut astãzi în toatã lumea creştinã, şi
nu numai, este acela cã el a început numãrãtoarea anilor de la naşterea lui
Hristos, iar nu de la întemeierea Romei (ab urbe condita, anul 753 î. Hr.),
fiind considerat de cãtre istorici ca pãrintele erei creştine.
El a fost canonizat în anul 2008 de cãtre Sfântul Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române, fiindu-i stabilitã ca zi de prãznuire în calendar, data
de 1 septembrie, atunci când începe anul bisericesc.
Sfântul Dionisie Exiguul.
Prima sa consemnare în literatura românã
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Aşa cum am arãtat în introducere, Sfântul Dionisie Exiguul apare
pentru prima datã menţionat în literatura românã în anul 1779, în prefaţa
scrisã de Episcopul Chesarie al Râmnicului, la traducerea Mineiului pe
luna Decembrie (Râmnic, 1779).
Astfel, pentru a putea înţelege motivul pentru care Chesarie la
menţionat pe Sfântul Dionisie în prefaţa sa la Mineiul pe Decembrie, în
analiza noastrã ne vom rezuma la urmãtoarele aspecte esenţiale: 1)
prezentarea textului prefeţei la Mineiul pe Decembrie; 2) documentarea
Episcopul Chesarie în redactarea prefeţei.
Textul prefeţei la Mineiul pe Decembrie (Râmnic, 1779)
Aceastã prefaţã a fost tradusã pentru prima datã în limba românã,
alãturi de celelalte prefeţe scrise de episcopul Chesarie, de cãtre Ioan
Bianu şi Nerva Hodoş în volumul al II-lea din Bibliografia româneascã veche
(1508-1830), care a apãrut la Bucureşti în anul 1910. Ioan Bianu, care era
bibliotecar al Academiei Române, cunoştea foarte bine limba slavonã şi a
fãcut o traducere foarte bunã a acestei prefeţe, întrucât respectã textului
original.
O altã traducere a fost fãcutã de cãtre Alexandru Duţu în cartea
sa intitulatãCoordonate ale culturii româneşti în secolul XVIII, apãrutã în anul
1968 la Bucureşti.
Deşi între cele douã traduceri nu existã diferenţe substanţiale, le
voi reda totuşi pe amândouã, pentru necesitatea înţelegerii textului.
Traducerea fãcutã de Ioan Bianu. „La toatã persona, ce sã va
îndeletnicì a cetì dândŭ cé întru Hs. îmbrãţişare, rogŭ pre acelaşĭ dãtãtorĭu de haruri,
a-ĭ dãruì toatã fericiré. Priimiţĭ datã în luminã tãlmãcirii şi a tipãririĭ şi luna luĭ
Dechemvrie, caré va sã zicã a zécé. Numãrulŭ alŭ zécelé ĭaste cinstitŭ şi sãvârşitorĭu
tuturorŭ numerilorŭ, cãcĭ dupã ce ajungĭ la numãrulŭ alŭ zécelé, ĭarãşŭ începĭ dela
unulŭ. Întâĭu Ovréiĭ şi Râmléniĭ pânã la Numanŭ, alŭ doilé Înpãratŭ alŭ Romeĭ,
avé anulŭ de lunĭ zéce, şi începândŭ dela Martie, cândŭ au ziditŭ Dumnezeu lumé,
sfâşiĭa anulŭ la luna luĭ Dechemvrie. Intru acĭastã lunã ochĭulŭ cerĭuluĭ, soarele celŭ
vãzutŭ, alergândŭ cu ĭuţime nespusã, ajunge asupra zodieĭ ce sã numéşte Cornŭ de
caprã. Asémené şi Soarele dreptãţiĭ Hs. nãscându-se dupã trupŭ întru acĭastã lunã,
s‟au culcatŭ între doao vite fãrã nicĭ o podoabã. Luna acĭastã, întru caré s-au
întâmplatŭ Naşteré, au fostŭ în véculŭ celŭ de alŭ şaptelé alŭ lumiĭ, létŭ 5500 dela
zidiré sa. Acestŭ vécŭ ĭaste alŭ Creştinlorŭ şi va ţiné şi va ţiné pânã la sfârşitulŭ
lumiĭ. Acĭastã lunã au fosŭ la treĭ zecĭ şi noao de ani, anulŭ celŭ dupre urmã alŭ
înpãrãţieĭ luĭ Irodŭ şi la alŭ patruzecilé anŭ alŭ înpãrãţieĭ luĭ Avgustŭ Chesarĭulŭ.
Intâĭu istoriciĭ numãrà aniĭ dela zidiré lumiĭ, sau dela Avraamŭ sau dela
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Olimbiĭadele Ellinilorŭ. Alţiĭ dela rãzboĭulŭ ce au avutŭ Alexandru înprotiva
Persilorŭ, alţiĭ de la Dioclitianŭ Inpãratulŭ, numindŭ acelŭ vécŭ, vécŭ mucenicescŭ
pentru rãzboĭulŭ ce au fãcutŭ acelŭ tyranŭ asupra Mucenicilorŭ. Iarã dinŭ zilele luĭ
Iustinianŭ Inpãratŭ au începutŭ sã se numere dela naşteré luĭ Hs. ce sã prãznuĭaşte
întru acĭastã lunã. Iarã obicéĭulŭ ce numãrã aniĭ dela Ianuarie s-au aşãzatŭ, fiindŭ
cã Ianuarie ĭaste şi încéperé anuluĭ dupã obicĕĭulŭ Râmlénilorŭ ce vomŭ arãtà la luna
cé viitoare. Şi sã aratã în Istorie, cã obicéĭulŭ de asã numãra aniĭ dela naşteré luĭ Hs.
întâĭu povãţuitorĭu s-au arãtatŭ Dionysie celŭ Micŭ. Acesta Tãtarŭ fiindŭ dupã
némŭ, monahŭ dupã cinŭ, numãrãtorĭu de anĭ dupã învãţãturã, în locŭ de a se
numãrà aniĭ Dioclitiĭanŭ, au aşazatŭ în Beséricã aniĭ ceĭ dela întruparé Domnuluĭ.
Sântŭ dinŭ istoriciĭ anilorŭ, cariĭ, adâncime cercetândŭ aratã cã, naşteré luĭ Hs. s-au
fãcutŭ cu 4 anĭ mai nainte decâtŭ au socotitŭ celŭ numitŭ maĭ susŭ Dionysie. Insã
toatã lumé cu e obşte întocmire au priimitŭ aşãzaré acestuĭ Dionysie, numindu-o
epohi a luĭ Dionysié caré şi aşà va rãmâné în vécĭ nepricinuindu-se nicĭ o bãnuĭalã la
dogmã din bãnuĭala vremiĭ. Şi mãcarŭ cã la numãrulŭ anilorŭ istoriciĭ nu sã
potrivescŭ la naşteré luĭ Hs., darã pentru vréme şi zioa luniĭ toţĭ sã întocmescŭ, toţĭ cu
unŭ glasŭ voescŭ luna lui Dechemvrie sã fie, întru caré s-au arãtatŭ lumiĭ naşteré
Domnuluĭ. Şi maĭ vârtosŭ celŭ întru Arhiereĭ Dascãlŭ al lumiĭ Ioannŭ Zlatoustŭ cu
nebiruite dovedirĭ sã ostenéşte a mai încredinţà Naşteré Mântuitorĭuluĭ a fi întru
acĭastã lunã. Pentru toate céle maĭ susŭ zise, acĭastã lunã ĭaste o mare epohì a
tuturorŭ Creştinilorŭ; ĭaste unŭ Chendronŭ, dinŭ carele s-aŭ întinsŭ în totŭ
cuprinsulŭ pãmântuluĭ, celŭ necuprinsŭ Inpãratulŭ Cerĭuluĭ; ĭaste o sferã caré au
purtatŭ pre cerĭu unŭ îngerŭ, ce sã arãtà în chipŭ de sté şi povãţuĭà pre maghĭ. Intru
acĭastã lunã s-au arãtatŭ în lume lucruri minunate, şi preste orânduĭala firiĭ
întâmplate, nu numaĭ céle ce au propoveduitŭ trâmbiţele Prorocilorŭ, nu numaĭ céle ce
bine vestescŭ Dumnezeeştile Evangheliĭ, ci şi céle ce au scrisŭ maĭ nainte în stihurĭ
Sivilele Prorociţe, luândŭ darulŭ prorocieĭ platã pentru curãţiĭa şi fecĭoriĭa întru caré
au petrecutŭ. Incã şi céle ce dovedescŭ Istoriciĭ ceĭ înnainté Evanghelieĭ şi ne luminaţĭ
de darulŭ eĭ, cariĭ zicŭ cumŭ cã unŭ Prupie, popã alŭ Capiştiĭ Ireĭ, ce s-au ziditŭ de
Chyrŭ Inpãratulŭ Persilorŭ, au vãzutŭ întru acĭastã Capişte o vedéré mare, şî la
oameniĭ înfricoşatã: idoliĭ ceĭ fãrã sufletŭ şî ne simţitorĭ dãnţuindŭ şi ceĭ fãrã glasŭ,
zicândŭ cu glasŭ: «Veniţĭ sã ne bucurãmŭ pentru Ira, cã poartã în pântece ca întrunŭ noĭanŭ, corabie de multe aducãtoare». Iarã maĭ pre urmã au vãzutŭ
sfãrâmându-sã acéle Capiştĭ ce dãnţuĭà. Totŭ întru acĭastã lunã, fiindŭ cã s-au
nãscutŭ Proroculŭ de carele zicé Moysì: «Prorocŭ va râdicà voao Domnulŭ», s-au
contenitŭ Màndiile, adecã idoliĭ ceĭa ce sã credé de închinâtoriĭ lorŭ, cumŭ cã
prorocescŭ le ceĭa ce-ĭ întrebà pentru céle viitoare. Acéste pricinĭ eu crezŭ cumŭ cã vorŭ
îndemnà pre fieşte carele a priimì cu dragoste carté luniĭ luĭ Dechemvrie. Acésté vorŭ
pricinuì silinţã ca sã cinstéscã slujbele ce sã cuprindŭ întru acĭasta, fiindŭ spre slava
stãpânuluĭ şi Domnuluĭ nostru, pentru care s-au întâmplatŭ întru acĭastã lunã céle
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maĭ susŭ zise toate.Alŭ tuturorŭ fierbinte rugãtorĭu cãtrã Dumnezeu, Chesarie,
Episcopolŭ Râmniculuĭ”.4
Traducere lui Alexandru Duţu. „La toatã persona ce se va
îndeletnici a ceti, dînd cea întru Hs. Îmbrãţişare, rog pe acelaşi dãtãtoriu de haruri a-i
dãrui toatã fericirea. Primiţi datã în luminã tãlmãcirii şi a tipãririi şi luna lui
dechemvrie, caré va sã zicã a zécea. Numãrul al zécelea iaste cinstit şi sãvîrşitoriu
tuturor numerilor, cãci dupã ce ajungi la numãrul al zécelea, iarãşi începi de la unul.
Întîi ovréii şi rîmlenii pînã la Numan al doilea împãrat al Romei avea anul de luni
zéce, şi începând de la martie, cînd au zidit Dumnezeu lumea, sfîrşea anul lui
dechemvrie. Întru aceastã lunã ochiul ceriului, soarele cel vãzut, alergând cu iuţime
nespusã, ajunge asupra zodiei ce sã numeşte Corn de caprã. Asémenea şi soarele
dreptãţii Hs. nãscîndu-se dupã trup întru aceastã lunã, s-au culcat între doao vite
fãrã nici o podoabã. Luna aceasta, întru carea s-au întîmplat Naşterea, au fost în
veacul cel de al şaptelea al lumii, leat 5500 de la zidirea sa. Acest veac iaste al
creştinilor şi va ţinea pînã la sfîrşitul lumii. Aceastã lunã au fost la treizeci şi noao de
ani, anul cel dupre urmã al împãrãţiei lui Irod, şi la al patruzecilea an al împãrãţiei
lui Avgust Chesariul. Înîti istoricii numãra anii de la zidirea lumii, sau de la
Avraam, sau de la Olimbiiadele elinilor. Alţii de la rãzboiulce au avut Alexandru
împotriva perşilor, alţii de la Dioclitian împãratul, numind acel veac, veac mucenicesc,
pentru rãzboiul ce au fãcut acel tiran asupra mucenicilor. Iarã din zilele lui Iustinian
împãrat au început sã se numere de la naşterea lui Hs., ce se prãznuieşte întru
aceastã lunã. Iarã obicieiul ce numãrã anii de la ianuarie s-au aşãzat, fiindcã
ianuarie iaste şi încéperea anului dupã obiceiul rîmlenilor,/ ce vom arãta la luna
viitoare. Şi se aratã în Istorie cã obicéiul de a se numãra anii de la naşterea lui Hs.
întîi povãţuitoriu s-au arãtat Dionisie cel Mic. Acesta, tãtar fiind dupã neam, monah
dupã cin, numãrãtoriu de ani dupã învãţãturã, în loc de a se numãra anii de la
Dioclitian, au aşãzat în beséricã anii cei de la întruparea Domnului. Sînt istoricii
anilor, cari, cu adîncime cercetând, aratã cã naşterea lui Hs. s-au fãcut cu 4 ani mai
nainte decît au socotit cel numit mai sus Dionisie. Însã toatã lumea deobşte întocmire
au primit aşãzarea acestui Dionisie, numind-o epohi a lui Dionisie, carea şi aşa va
rãmînea în véci, nepricinuindu-se nici o bãnuialã la dogmã din bãnuiala vremii. Şi
mãcar cã numãrul anilor istoricii nu se potrivesc la naşterea lui Hs., darã pentru
vréme şi zioa lunii se întocmesc, toţi cu un glas voiesc luna lui dechemvrie sã fie, întru
carea s-au arãtat lumii naşterea Domnului. Şi mai vîrtos cel între arhierei dascãl al
lumii Ioan Zlatoust cu nebiruite dovediri se ostenéşte a încredinţa Naşterea
Mîntuitorului a fi întru aceastã lunã. Pentru toate céle mai sus zise, aceastã lunã
iaste o mare epohi a tuturor creştinilor; iaste un chendron, din carele s-au întins în tot
Ioan Bianu, Nerva Hodoş, Bibliografia româneascã veche 1508-1830, tomul II (1716-1808),
ediţiunea Academiei Române, Bucureşti, Atelierele SOCEC&Co., SOC. ANONIMÃ,
1910, pp. 231-232.
4
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cuprinsul pãmîntului cel necuprins împãratul ceriului; iaste o sferã carea au purtat pre
ceriu un înger, ce se arãta în chip de stea şi povãţuia pre maghi. Întru aceastã lunã sau arãtat în lume lucruri minunate, şi preste orînduiala firii întîmplate nu numai céle
ce au propoveduit trîmbiţele prorocilor, nu numai céle ce bine vestesc dumnezeeştile
Evaghelii, ci şi céle ce au scris mai nainte în stihuri sivilele prorociţe, având darul
prorociei platã pentru curãţia şi fecioria întru carea au petrecut. Încã şi céle ce dovedesc
istoricii cã înaintea Evangheliei şi neluminaţi de darul ei, cari zic cum cã un Prurie,
popã al capiştii Irei, ce s-au zidit de Chyr, împãratul perşilor, au vãzut întru aceastã
capişte o vedéré mare, şi la oameni înfricoşatã: idolii cei fãrã de suflet şi nesimţitori
dãnţuind şi cei fãrã glas, zicând cu glas: „Veniţi sã ne bucurãm pentru Ira, cã poartã
în pîntece ca într-un noian, corabie de multe aducãtoare”. Iar mai pre urmã au vãzut
sfãrâmându-se acéle capişti / ce dãnţuia. Tot întru aceastã lunã, fiindcã s-au nãscut
prorocul de carele zicea Moisi: „Proroc va ridica voao Domnul”, s-au contenit
mandiile, adecã idolii ceia ce se credea de închinãtorii lor cum cã prorocesc la ceia ce-i
întreba de céle viitoare. Aceste pricini eu crez cum cã vor îndemna pre fieştecarele a
prii cu dragoste cartea lunii dechemvrie. Acéstea vor pricinui silinţã ca sã cinsteascã
slujbele ce se cuprind întru aceasta, fiind spre slava Stãpînului şi Domnului nostru,
pentru care s-au întîmplat întru acestã lunã céle mai sus zise toate”.5
Cele douã traduceri ale prefeţei nu diferã foarte mult, ideea
centralã fiind aceea cã numãrãtoarea anilor de la Hristos a fost fãcutã de
Sfântul Dionisie Exiguul, sau „Dionisie cel Mic” aşa cum este menţionat
în text.
Întrebãrile care se ridicã în urma lecturãrii textului prefeţei sunt:
1) De ce nimeni pânã la Chesarie, nu a menţionat nimic despre persoana
şi contribuţia Sfântului Dionisie Exiguul? 2) Cum s-a documentat
episcopul Chesarie în redactarea prefeţei sale, şi ce cãrţi a citit în care a
aflat despre Sfântul Dionisie Exiguul?.
La prima întrebare rãspunsul nu pare a fi greu de aflat şi putem
presupune, dat fiind faptul cã Sfântul Dionisie era îndeobşte cunoscut
mai degrabã în Occident, unde îşi petrecuse mai bine de jumãtate din
viaţã, decât în Orient, cã doar cei care intraserã în contact cu literatura
occidentalã cunoşteau ceva despre el. Astfel, putem afirma cu certitudine
cã Sfântul Dionisie Exiguul nu mai era cunoscut în Orient deoarece
singurele informaţii cu privire la persoana şi contribuţia sa, erau
consemnate în literatura occidentalã care se afla în bibliotecile marilor
centre de culturã din Occident (mãnãstiri, universitãţi, biblioteci private
ale unor principi etc.). Aşadar concluzia e care o putem deduce este aceea
cã prima condiţie pentru a fi aflat cineva, din secolele XVII sau XVIII,
Alexandru Duţu, Coordonate ale culturii româneşti în secolul XVIII (1700-1821). Studii şi
texte, Bucureşti, Editura pentru Literaturã, 1968, pp. 178-180.
5
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informaţii cu privire la Sfântul Dionisie Exiguul era aceea de a cunoaşte
limbile latinã, francezã, italianã şi, poate, englezã şi germanã, limbi în care
se scrise despre contribuţia acestui sfânt, la stabilirea cronologiei creştine.
Rãspunsul la cea de-a doua întrebare, şi anume: Cum s-a documentat
episcopul Chesarie în redactarea prefeţei sale, şi ce cãrţi a citit în care a aflat despre
Sfântul Dionisie Exiguul?, este urmãtorul: Chesarie s-a documentat în
redactarea prefeţei sale la Mineiul pe decembrie, dupã ce a achiziţionat
Enciclopedia francezã, publicatã de Denis Diderot la Paris în anul 1755,
unde a citit nişte articole despre Sfântul Dionisie Exiguul.
Pentru a înţelege modul în care a apãrut consemnat numele
Sfântului Dionisie Exiguul în prefaţa episcopului Chesarie, trebuie sã
mergem pe firul istoric, urmãrind etapele redactãrii prefeţei, începând
mai întâi cu o scurtã biografie a acestuia.
Episcopul Chesarie al Râmnicului
(26 decembrie 1773-9 ianuarie 1780)
S-a nãscut, probabil, în Bucureşti ca fiu al zarafului Anghelachi
Halepliu,6 numele de familie lãsând a se înţelege faptul cã ar fi originar
din Alepul Siriei. Bunicul ori strãbunicul sãu, Gheorghe Halepliu, este
amintit în acte începând cu anul 1693 unde semna cu litere arabe.7
Chesarie a învãţat carte la Şcoala Domneascã din Bucureşti, unde l-a avut
ca profesor pe Alexandru Turnavitu, de neam grec, şi-a ajuns sã cunoascã
limbile greacã, latinã, rusã şi francezã.8
Mai târziu a devenit ucenicul mitropolitului Grigorie al Ţãrii
Româneşti, care l-a cãlugãrit la Mitropolia din Bucureşti în anul 1761.9 În
scurt timp a ajuns protosinghel, demnitate pe care a avut-o vreme de 12
ani, apoi a devenit eclesiarh al Mitropoliei. În acest rãstimp şi-a început
activitatea tipograficã, astfel cã în anul 1765 a tradus în românã lucrarea
Voroavã de întrebãri şi rãspunsuri, scrisã de Sfântul Simeon al Tesalonicului,
iar în anul 1769 a fãcut diortosirea cãrţii Învãţãtura ortodoxã, scrisã de
patriarhul Meletie Pigas,10 tipãritã la Bucureşti în limba greacã.
Mircea Pãcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, vol. 2 (secolele XVII - XVIII), ediţia
a II-a, Bucureşti, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române,
1994, p. 419.
7Ibidem, pp. 419-420.
8Sfânta Episcopie a Eparhiei Râmnicului Noului Severin în trecut şi acum, Bucureşti, Tipografia
«Gutenberg», Joseph Göbl, 1906, p. 149.
9 Gherasim Cristea, Episcopul Râmnicului, Istoria Eparhiei Râmnicului, Râmnicu Vâlcea,
Editura Conphylus, 2009, p. 192.
10 Mircea Pãcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, p. 420.
6
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În anul 176911 sau 1770,12 a fãcut parte din delegaţia Ţãrii
Româneşti, condusã de mitropolitul Grigorie, împreunã cu arhimandritul
Filaret, care a fost trimisã la Petersburg pentru a prezenta condoleanţe
ţarinei Ecaterina a II-a. Aici, Chesarie împreunã cu arhimandritul Filaret
au primit câte o cruce de aur. Spre sfârşitul anului 1771 delegaţia Ţãrii
Româneşti s-a întors acasã, iar Chesarie a fost ridicat la rangul de
arhimandrit.
Dupã moartea Episcopului Partenie, nu s-a putut iniţia imediat
procesul de alegere a unui nou episcop de Râmnic, din cauza rãzboiului
ruso-turc. Astfel, mitropolitul Grigorie l-a numit pe arhimandritul
Chesarie, în data de 26 decembrie 1771, locţiitor al episcopiei
Râmnicului. În aceastã calitate, de locţiitor, a stat vreme de 2 ani pânã pe
26 decembrie 1773, când soborul arhiereilor întrunit la Bucureşti „sub
influenţa şi chiar prezenţa feldmareşalului Petru Romanţov”,13 l-a ales ca episcop
eparhiot al Râmnicului. În ziua de 12 ianuarie 1774 a fost hirotonit
arhiereu şi imediat dupã aceea a fost înscãunat.
Activitatea sa ca episcop a fost destul de bogatã atât pe plan
administrativ cât şi pe plan cultural. Pe plan administrativ s-a remarcat
prin faptul cã, prin îndemnul şi cheltuiala lui, s-au refãcut ori pictat unele
lãcaşuri de închinare precum schitul Dobruşa şi biserica Gãnescu din
Craiova. S-au închinat Episcopiei Râmnicului biserica cu hramul Sfinţii
Patruzeci de Mucenici din Bucureşti, biserica Gãnescu din Craiova şi altele.
Sub pãstorirea sa averea episcopiei a crescut prin daniile oferite de
credincioşi sau prin cumpãrarea unor proprietãţi. Pe plan cultural, efortul
depus de el s-a concretizat prin înfiinţarea de şcoli, scrierea unor lucrãri
cu caracter original, traducerea şi tipãrirea unor cãrţi de cult. A înfiinţat
douã şcoli, în cadrul celor douã metoace ale Episcopiei: una la biserica
Sfinţii Patruzeci de Mucenici din Bucureşti, cu un dascãl de învãţãtura
româneascã pentru 12 copii, şi una la metocul Obedeanu din Craiova, cu
un dascãl de slavonã şi altul de greacã.14 De la el se pãstreazã azi „un
discurs alcãtuit limpede şi cu cuvânt” şi o istorie a rãzboiului ruso-turc ce
a avut loc între anii 1768-1774.15
Activitatea tipograficã reprezintã opera sa culturalã cea mai
importantã. Înainte de a tipãri mineiele şi alte cãrţi de slujbã, Chesarie a
refãcut vechea tipografie râmniceanã, aducând materialele necesare de la
11Sfânta

Episcopie a Eparhiei Râmnicului, p. 149.
Rîmnicului şi argeşului. Monografie, vol. 1, Rîmnicu Vîlcea, 1976, p. 128.
13Sfânta Episcopie a Eparhiei Râmnicului, p. 149.
14Ibidem, p. 150.
15Ibidem, p. 150.
12Eparhia
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Sibiu prin prietenul sãu, negustorul Hagi Constantin Pop. Din tiparniţa
lui au rãsãrit urmãtoarele cãrţi: Învãţãtura bisericeascã (1774), Octoihul
(1776), Mineiul pe octombrie (1776), Triodul (1777), Antologhionul (1777),
Molitvelnicul (1778), Mineiul pe noiembrie (1778), Ceaslovul (1779), Psaltirea
(1779), Mineiele pe decembrie, ianuarie, februarie şi martie (1779).
Traducerea şi tipãrirea celor şase Mineie, cãci pe celelalte şase (pe
lunile aprilie, mai, iunie, iulie, august, septembrie) nu a mai apucat sã le
termine din cauza morţii sale neaşteptate, reprezintã, aşa cum a afirmat
Pãrintele Profesor Mircea Pãcurariu, „o contribuţie de seamã în procesul de
formare […] a limbii române literare”,16 prin faptul cã„a îndreptat substanţial
limba şi le-a tradus integral într-o tãlmãcire nouã”,17 în limba românã.
Originalitate acestor şase mineie o reprezintã tocmai aceste prefeţe scrise
de Chesarie însuşi, unde oferã numeroase informaţii referitoare la
cultura, datinile şi istoria poporului român.
Prin ideile promovate şi activitatea sa culturalã, Episcopul
Chesarie s-a dovedit a fi unul din reprezentanţii iluminismului românesc
şi un precursor al Şcolii Ardelene, militând în plinã epocã fanariotã
pentru formarea unei conştiinţe naţionale 18. Dupã o şedere de 6 ani şi
câteva luni în scaunul episcopal, Chesarie a murit pe neaşteptate pe când
se afla în Bucureşti, în 9 ianuarie 1780. El a fost înmormântat la biserica
Sfinţii Patruzeci de Mucenici, metocul Episcopiei, aflat în Bucureşti. Rafail
Hurezeanul spunea despre acest fapt: „Au apus soarele cel luminos dela ochii
Valahiei; marele dascãl, prea sfinţia sa pãrintele episcopul Râmnicului Chir
Chesarie, s‟au mutat din viaţa aceasta la veşnicele lãcaşuri într‟o zi de Joi la opt
ceasuri din zi în Bucureşti”.19
Prefaţarea celor şase mineie
Revenind la prefaţarea mineielor sale, trebuie menţionatã
corespondenţa purtatã de episcopul Chesarie cu Hagi Constantin Pop,
pentru obţinerea „bibliografiei” necesare în redactarea acestor prefeţe.
Orientarea iluministã a episcopului de Râmnic, dupã cum afirmã
Alexandru Duţu, este confirmatã prin folosirea unei surse, pe care o
citeazã în prefaţa sa la Mineiul pe decembrie, prin cuvintele „şi sã aratã în

Mircea Pãcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, p. 424.
Rîmnicului şi argeşului. Monografie, p. 129.
18 Mircea Pãcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, p. 425.
19 Alexandru Lapedatu, „Manuscriptele de la Bisericani şi Râşca”, în Biserica Ortodoxã
Românã, XXVIII (1904-1905), p. 1146.
16

17Eparhia
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Istorie”, anume Enciclopedia francezã.20 Fiind un bun cunoscãtor al limbii
franceze, a auzit de aceastã carte aşa cum se poate observa din
corespondenţa lui cu negustorul Hagi Constantin Pop,21 care a fost
publicatã de Nicolae Iorga în Analele Academiei Române.
Din aceste scrisori, datate între anii 1774 – 1779, aflãm despre
Chesarie cã îşi aducea din Ardeal, prin acest negustor cãrate nemţeşti,22
canapele de modã nouã, telegari23 negri şi ţepeni,24feşnice,25 şi în afarã de
acestea cerea şi cãrţi strãine. Întrucât Chesarie citea cu uşurinţã în limba
francezã, el şi-a exprimat dorinţa de a achiziţiona de la Viena, Veneţia sau
din altã parte, vestita carte care se chema „dictionaire enciclopedique”.
Corespondenţa dintre cei doi, legatã de achiziţionarea acestei cãrţi, este
foarte interesantã şi totodatã importantã pentru studiul de faţã. Din acest
motiv voi reda aici scrisorile trimise de Chesarie cãtre negustorul Hagi
Constantin Pop.
Scrisoarea I. ,,15 iunie 1778 (Râmnic).«Dupe potriva carãtiĭ ce ni s‟aŭ
trimis de aciĭ din lãuntru avem trebuinţã şi de o pereche de telegarĭ negri marĭ, fiindcã
la nãlţimea scaunului ce-l are de nainte, alţĭ caĭ dupe aicĭ nu face, fiind caĭ mãrunţĭ,
şi aşa scaun maĭ cã aicĭ nu sã gãseşte la nicĭ-o carãtã, la care mãcar cã am socotit de
a-l strica, dar totu ieste grea carãtã şi trebuie a fi cai maĭ ţepenĭ […] O carte ce sã
numeşte sfranţozeşte dictionaire enciclopedique, adicã lexicon, care ieste despãrţitu în
multe tomurĭ, unde sã coprinde toate învãţãturile şi de toate ştiinţele cu alfaviton, unde
este şi tomurĭ cu figuri de învãţãturile care sã învaţã într‟aceste tomurĭ, ačastã carte
lexicon într‟atãtea tomuri nu ştiu de sã va fi aflãndu aciĭ la Sibiiŭ, dar la Viena
trebuie sã s[ã] afle. Pohtescu ca sã întrebĭ dumn[eata] pe cinevaş de aicĭ, care veĭ
socoti cã are ştiinţã de acest lexicon, şi, cunoscãndu-l cinevaş, dupe cum ţi-l va
paradosi dumitale, sã ne înştiinţezĭ aicĭ, şi apoĭ voiŭ scrie dumitali ca sã s[ã]
cumpere. Iar acum deocamdatã îm trebuie un lexicon ce sã numeşte Scliverion, ce

Alexandru Duţu, Coordonate ale culturii româneşti în secolul XVIII (1700-1821). Studii şi
texte, p. 147.
21 Hagi Constantin Pop era fiul lui Hagi Petru Luca şi Stanca, boieri din Oltenia de
neam grec. La fel ca şi tatãl sãu, a mers în pelerinaj la Locurile Sfinte, apoi şi-a numele
de Hagi. El s-a ocupat de afacerile bãneşti ale unor boieri olteni mai importanţi, cãrora
le îndeplinea toate comenzile şi, din întâmplare, era şi negustor de cãrţi. A avut legãturi,
printre altele, şi cu Iosif, episcopul de Argeş, în ce priveşte tipãrirea şi rãspândirea
cãrţilor bisericeşti. A purtat o corespondenţã şi cu Chesarie, episcopul Râmnicului cf.
Nicolae Iorga, „Contribuţii la istoria literaturii române în veacul al XVIII-lea şi al XIXlea”,în Analele Academiei Române, seria II-tom XVIII, Memoriile secţiunii literare, 1906, p. 185.
22Cãrata este o trãsurã închisã, cu patru roţi.
23Telegar înseamnã cal tânãr, voinic.
24Ţepen vine de la ţeapãn, care înseamnã robust, puternic, viguros.
25 Sfeşnice.
20
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începe elineşte şi sã tãlmãceşte latineşte. Acestu lexicon pohtescu sã mi-l cumperĭ de
unde va fi, şi sã mi-l trimiţĭ…»”.26
Scrisoarea a II-a. ,,1-iu iulie 1778. «Ches. pisc. Rimc.» «Am priimit şi
lecsiconul cel trimis în dar de la preacuviosul arhim. chir. Neofit, şi printr‟ačastã
scrisoare cãtre Prea Cuvioşiia Sa îĭ facem mulţumita… Pentru fiurĭ, dupã cum ne
scriĭ dum., maĭ pe urmã, înştiinţãndu-ne de preţ, vom scrie dum[i]tale. Pentru celãlalt
lec[s]icon ce ne scriĭ dum. cã veĭ scrie la Beč, cã acolò sã aflã, pohtesc pe dum. ca sã nu
sã facã vre-o greşealã ca în locul aceluia ce am arãtat dum[i]tale, neştiindu-i prea
b[i]ne numele, sã nu sã trimiţã altul, ci tot veĭ maĭ aştepta a nu scrie pãn voiŭ afla
bine numele şi voiŭ înştiinţa dum[i]tale. [P.S.] Iar, de va fi încredinţat pe dum.
cinevaş pentru acest lecsicon, cum cã acela iaste ce am arãtat dum[i]tale, atuncĭ sã s[ã]
trimiţã»”.27
Scrisoarea a III-a. ,,14 septembrie 1778.«Ches. p. Rimc.» «…Pentru
acel lexicon ne-am mirat cum de nu sã gãseşte la Becĭu şi, dupe cum ne scriĭ cã poate
sã v[a] gãsi la Lipţsca, fiindcã acum dovedim şi cum sã numeşte acel lexicon, pentru
ca sã nu sã facã greşealã, iatã cã fãcum însemnare cum sã numeşte pe limba
sfranţozeascã şi pe limba greceascã, şi te pohtim, gãsindu-sã, sã ni sã trimiţã, cã ne
iaste de trebuinţã… «Dictionaire raisone des sciences. Tipãritã iaste cartea ačasta la
Paris. «La cartea e am scris dumitali împreunã cu socoteala ce este între noĭ… la
acea carte nu am priimit rãspunsul dumitali»”.28
Scrisoarea a IV-a. ,,20 ianuarie 1779. «Ches. pisc. Rimc.» «…Pentru
lexicon, dacã nu sã gãseşte nicĭ la Veneţiia, va rãmãnea, şi vom cerceta la altã parte.
Şi rãspunsul ce aŭ venit de acolò pentru vivlie şi pentru lexicon, vãzãndu-l, iatã îl
trimitem iarãşi înnapoĭ la dumneata»”.29
Scrisoarea a V-a. ,,7 martie 1779. «Ches. pisc. Rimc.» «Am priimit
Mercuriile şi cartea sfranţozeascã cu istoriia Ţãriĭ-Rumãneştĭ, care mi le-aĭ trimis, şi
foarte sãntem mulţãmiţĭ dragostiî dumitale ce arãţĭ cãtre noĭ, numaĭ, ačastã carte
cetindu-o, vãzum cã are multe greşãli într‟ãnsa. Pentru care veĭ arãta dumn. la acel
domnu care ţe-au dat-o şi veĭ zice cã bine ar fi ca sã tipãreascã altã carte care sã
îndrepteze greşalile aceştiia. Iar, pentru Mercuriĭ, dintr‟aceste dooã ce ne-aĭ trimis,
vãzuiŭ cã sãntu literaire et politique, dar sãntu şi alte Mercuriĭ ce sã numescu numaĭ
politique, care de acelea ceream noĭ, ci, de veĭ socoti dumn. cã sã poatã sã scriĭ şi sã ni
sã trimitã de acelea, veĭ scrie dumn[ea]ta, iar, de nu, ne veĭ trimite pe acest an tot de
acestea de care ne-aŭ maĭ venit… Cartea ce ne-aŭ fost trimis duml. cu socoteala,
tocmai acum ne spune Nica Teişanul aicĭ în Bucureştĭ cã aŭ venit la dumn., dar
Nicolae Iorga, „Contribuţii la istoria literaturii române în veacul al XVIII-lea şi al
XIX-lea”,p. 193.
27Ibidem, p. 194.
28Ibidem, p. 195.
29Ibidem, pp. 195-196.
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încãpãn acum n‟am luat-o, ci, mergãnd la Rãmnec, vom lua-o; şi sã avem rãspunsu
cãt iaste plata la un an pentru Mercuriĭ»”.30
Scrisoarea a VI-a. ,,28 noemvrie 1779. «Ches. pisc. Rimc.» «Veĭ ştii
cã, fiind noĭ doritorĭ de a avea patriia Slujbele Sfinţilor, toate cãte sã prãznuesc peste
an pe deplinŭ în limba sa, ne-am nevoit şi ne-am ostenit, atãt prin tãlmãcire, cãt şi
prin tipãrire, care pãn acum aŭ eşit de la tipar 6 lunĭ, şi ajutãnd D[u]m[ne]zeŭ,
lucru mearge înnainte, a le aduce pe toate la sãvãrşire; din care pentru trebuinţa casiĭ
dumitali saŭ ca sã dãrueştĭ şi dum. cuiva, dã va fi treacerea slobodã, dãruim dumitali
un rând de mineae, de fieştecare lunã cãte unul»”.31
Din analiza primelor patru scrisori se poate observa interesul lui
Chesarie pentru aceastã enciclopedie francezã, precum şi rugãmintea
adresatã lui Hagi Constantin Pop în a i-o procura.
În prima scrisoare, datatã în 15 iunie 1778, Chesarie i-a scris
negustorului oltean spunându-i cã doreşte sã achiziţioneze „o carte ce sã
numeşte sfranţozeşte dictionaire enciclopedique”.32 În urmãtoarele trei scrisori,
datate în 1 iulie, 14 septembrie 1778, respectiv 20 ianuarie 1779, Chesarie
îl roagã pe Hagi Pop sã o caute la „Beč”,33 apoi îi spune, vãzând cã nu a
gãsit-o acolo, sã încerce şi la „Lipţsca”.34 În a patra scrisoare, observând
cã n-a avut succes în cãutarea sa, îi zice cã„dacã nu sã gãseşte nicĭ la
Veneţiia”,35 sã o caute în altã parte.
În scrisoarea a cincea, datatã în 7 martie 1779, Chesarie îi
mulţumeşte lui Hagi Pop pentru cã a primit „cartea sfranţozeascã cu istoriia
Ţãriĭ-Rumãneştĭ”36 şi îi dã de înţeles cã este foarte mulţumit de ea, cu
menţiunea cã„ačastã carte cetindu-o, vãzum cã are multe greşãli într‟ãnsa”.37 Ba
mai mult, fãcând „abuz” de erudiţia şi cultura sa, îl roagã, observând
greşelile din carte spunându-i cã„veĭ arãta dumn. la acel domnu care ţe-au dat-o
şi veĭ zice cã bine ar fi ca sã tipãreascã altã carte care sã îndrepteze greşalile
aceştiia”.38
În a şasea scrisoare şi ultima, cu privire la acest subiect, datatã în
28 noiembrie 1779, Chesarie îi spune lui Hagi Constantin Pop cã au ieşit
de sub tipar şase mineie.39
30Ibidem,

p. 196.
p. 197.
32Ibidem, p. 193.
33Ibidem, p. 194.
34Ibidem, p. 195.
35Ibidem, p. 196.
36Ibidem.
37Ibidem.
38Ibidem.
39Ibidem, p. 197.
31Ibidem,
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Analizând ultimele douã scrisori, am ajuns la urmãtoarea
concluzie: Chesarie a scris prefeţele celor patru mineie (pe lunile
decembrie, ianuarie, februarie şi martie) în anul 1779. El s-a inspirat în
redactarea sa şi din enciclopedia francezã, carte mult doritã de el, de unde
putem deduce faptul cã a redactat cele patru prefeţe între 7 martie (data
la care a primit enciclopedia) şi 28 noiembrie (prima menţiune a faptului
cã mineiele erau deja tipãrite).
Întorcându-ne iarãşi la prefaţa mineiului pe decembrie putem
afirma cã o parte din informaţiile cuprinse în aceastã prefaţã sunt
preluate din enciclopedia francezã a lui Diderot.
Astfel textul care ne intereseazã pe noi, din prefaţa amintitã mai
sus, este urmãtorul: „Şi sã aratã în Istorie (Enciclopedia lui Diderot, n. n.), cã
obicéĭulŭ de asã numãra aniĭ dela naşteré luĭ Hs. întâĭu povãţuitorĭu s-au arãtatŭ
Dionysie celŭ Micŭ. Acesta Tãtarŭ fiindŭ dupã némŭ, monahŭ dupã
cinŭ, numãrãtorĭu de anĭ dupã învãţãturã, în locŭ de a se numãrà aniĭ Dioclitiĭanŭ,
au aşazatŭ în Beséricã aniĭ ceĭ dela întruparé Domnuluĭ”.40
În urma lecturãrii acestui text se ridicã urmãtoarea întrebare: ce la determinat pe Chesarie sã afirme cã Sfântul Dionisie a fost tãtar de
neam?
Originea Sfântului Dionisie Exiguul
Cu privire la afirmaţia lui Chesarie despre Sfântul Dionisie
Exiguul, cum cã ar fi tãtãr de neam, mã voi rezuma la principalul izvor
care vorbeşte despre Dionisie, portretul pe care îl gãsim la Marcus
Aurelius Cassiodorus, primul ministru al lui Teodoric, regele ostrogat al
Italiei.41
Din portretul biografic pe care i-l schiţeazã Casiodor lu Dionisie
aflãm urmãtoarele: „Fuit enim nostris temporibus et Dionysius monachus, Scytia
natione, sed moribus omnino Romanus…”.42 Acest pasaj este tradus de
Monseniorul Aloisie Tãutu astfel: „Astfel a fost în zilele noastre cãlugãrul
Dionisie, schit de neam dar cu moravuri întru totul romane…”,43 iar Pãrintele

Ioan Bianu, Nerva Hodoş, Bibliografia româneascã veche 1508-1830, pp. 231-232.
Dr. Aloisie L. Tãutu, Dionisie Românul, o podoabã a Bisericii noastre strãmoşeşti, ediţia a IIa, Roma, Fundaţia Europeanã Drãgan, 1967, p. 9.
42 Cassiodor, De institutione divinarum litterarum, cap. 23, în Patrologia Latinã, vol. 70, col.
1137 B-C.
43 Dr. Aloisie L. Tãutu, Dionisie Românul, o podoabã a Bisericii noastre strãmoşeşti, p. 9.
40
41
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Profesor Ştefan Alexe îl traduce: „Cãci a fost în zilele noastre şi cãlugãrul
Dionisie, scit de neam, dar dupã caracter cu totul roman…”.44
Din traducerea descrierii lui Casiodor reiese faptul cã acesta era
de neam scit. De unde, aşadar, originea tãtarã despre care vorbeşte
Chesarie?
Consultând sursa folositã de Chesarie, în redactarea acestei
prefeţe, şi anume, Enciclopedia lui Diderot 45, am descoperit urmãtorul
lucru: informaţii cu privire la Sfântul Dionisie Exiguul apar în douã
articole şi anume, în Epoque, la pagina 834, şi în Ere, la pagina 901.
În articolul intitulat Epoque se spun urmãtoarele lucruri cu privire
la originea lui Dionisie: „L‟auteur de l‟époque vulgaire, ou la méthode de compter
les années depuis la naissance de J.(esus) C.(hrist) est Denis le Petit, Abbé en Rome,
Scythe de nation”.46 În traducere înseamnã: „Autorul epocii
vulgare/comune/obişnuite şi a metodei de numãrare a anilor de la naşterea lui Iisus
Hristos este Dionisie cel Mic, Abate/Stareţ în Roma, de naţionalitate
scitã/scit de neam”.
În cel deal doilea articol menţionat, care se cheamãEre, cu privire
la originea lui Dionisie se spun urmãtoarele lucruri: „Denys, surnommé le
Petit, né en Scythie”,47 adicã„Dionisie, supranumit cel Mic, nãscut în
Sciţia”.
În ambele articole, atât în Epoque cât şi în Ere, se spune despre
Dionisie cel Mic (Exiguul), cã era de neam scit, adicã el s-a nãscut în
Sciţia (Dobrogea de azi).
Aşa cum am arãtat mai sus, în scurta prezentare a vieţii
episcopului Chesarie, avem informaţii cu privire la educaţia şi
cunoştinţele sale solide, fiind totodatã şi un vorbitor fin al limbii
franceze. Apare atunci o altã întrebare: de ce l-a menţionat Chesarie în
prefeţele sale pe Dionisie ca fiind era tãtar de neam, dacã în sursa folositã
de el în redactarea prefeţei, apare în mod evident faptul cã era de neam
scit, adicã dobrogean?
În gãsirea unui potenţial rãspuns la aceastã problemã ar trebui sã
vedem mai întâi înţelesul cuvântului tãtar şi apoi cum a fost

Casiodor, Scrieri. Istoria bisericeascã tripartitã, traducere de Liana şi Anca Manolache,
introducere şi note de Pr. prof. dr. Ştefan Alexe, (PSB, 75), Bucureşti, Editura
Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 1998, p. 12.
45 Chesarie a consultat prima ediţie a enciclopediei, care a fost publicatã la Paris în anul
1755.
46 M. Diderot, M. d‟Alembert, Enciclopedie ou Dictionnaire raisonné des science, des artes et des
métiers, par une societéde gens de lettres, tome cinquieme, Paris, 1755, p. 834.
47Ibidem, p. 901.
44

174
CEEOL copyright 2019

CEEOL copyright 2019

Astra Salvensis, an IV, numãr 7, 2016
reprezentatãDobrogea în izvoarele istorice şi cartografice pânã spre
sfârşitul secolului XVIII.
Consemnarea în izvoarele istorice şi cartografice
a termenul „tãtar”
Pentru a avea o înţelegere mai bunã asupra termenului tãtar
trebuie sã cercetãm originea şi provenienţa acestui popor migrator.
Din punct de vedere etimologic termenul tãtar desemneazã o
persoanã care face parte din populaţia de bazã a Republicii Tãtare sau din
grupurile etnice (înrudite ca limbã cu aceastã populaţie) care s-au stabilit
de-a lungul istoriei în diverse regiuni din Europa şi din Asia. Totodatã un
alt înţeles al termenului, aşa cum o regãsim în dicţionar, este acela care
desemneazã o persoanã care a fãcut parte din triburile de origine
mongolã, care în secolul al XIII-lea s-au întins din Asia pânã în Europa
Centralã şi de Rãsãrit, constituind statul Hoardei de Aur, de unde au
fãcut dese incursiuni în ţãrile vecine.
În cazul nostru, fiind vorba de Dobrogea, putem spune despre
tãtari cã sunt originari „din Asia central-esticã şi sunt înrudiţi cu turcii”,48 şi sau stabilit în Dobrogea între anii 1262-1263,49 dupã ce nãvãliserã aici,
mânaţi fiind de Hoarda de Aur condusã de celebrul conducãtor Gingis
Han, în 1242.50
Odatã stabiliţi tãtarii aici „în anul 1396, Dobrogea a devenit provincie
turceascã, fapt care a durat aproape cinci secole, pânã în anul 1877 când Dobrogea la
revenit la Ţara Româneascã”.51
Începând cu secolul al XVI-lea, şi poate mai devreme, izvoarele
poloneze îi amintesc le locuitorii Dobrogei sub numele de „Tartari
Dobriczen”52 şi „Tartari Dobriczenses”.53
În anul 1590, Paul Giorgiu a cãlãtorit în Dobrogea şi afirmã cã
aici se aflau, pe lângã creştini, şi „turci”54 în „regiunea interioarã a Dobrogei
[...] de la Babadag în jos şi pânã la Bazargic”.55
Toader Nicoarã, Istorie.Istoria şi tradiţiile minoritãţilor din România, Bucureşti, Ministerul
Educaţiei şi Cercetãrii, 2005, p. 65.
49Ibidem.
50 Nicolae Stoicescu, O falsã problemã istoricã-discontinuitatea poporului român pe teritoriul
strãmoşesc, Bucureşti, Editura Fundaţiei Culturale Române, 1993, p. 43.
51 Antoaneta Stoica, Dobrogea în documente cartografice din sec. XVIII-XIX, tezã de doctorat,
Facultatea de Geografie, Bucureşti, 2004, p. 181.
52 Alexandru P. Arbore, Din etnografia Dobrogei. Contribuţiuni la aşezãrile tãtarilor şi turcilor în
Dobrogea, Bucureşti, Tipografia Curţii Regale F. GÖBL (şi) FII, 1920, p. 6.
53Ibidem.
48
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În anul 1596, Marco Venier îi scrie dogelui Veneţiei spunându-i
cã„sub conducerea unui frate al hanului tãtãresc, s‟au aşezat în Dobrogea 40.000 de
Tãtari”.56
Dousa, trecând prin Bazargicum în anul 1597, „îşi urmeazã
cãlãtoria în tovãrãşia unor Turci, şi dupã ce strãbãtu oraşul Carasu, cam pe unde e
Medgidia de azi, intrã în câmpia întinsã pe care locuitorii o numeau «Tatarski
pole»”.57
Astfel, era cunoscut cãlãtorilor strãini în Ţãrile Române, care au
traversat şi Dobrogea, cã aceastã regiune era locuitã de tãtari şi purta
diverse denumiri precum Tatarski pole, iar bãştinaşii erau numiţi Tartari
Dobriczen şi Tartari Dobriczenses.
Aceste izvoare istorice sunt consemnate de izvoare cartografice
în care apar diferite denumiri ale Dobrogei în secolele XVI-XVIII.
Astfel, în hãrţile occidentale Scythia Minor sau Dobrogea, apare sub
mai multe denumiri pe care le voi prezenta cronologic, în funcţie de
datarea hãrţilor, pe care le-am avut la dispoziţie.
 N. Sanson d‟ Abeville-Cursul Dunãrii-62×44,5 cm.-Paris-aprox.
1665=în zona Dobrogei apare scris „Tartares de Dobruce”.58
 G. Valck & P. Schenk-Regatul Ungariei-62,2×51 cm.Amsterdam-aprox. 1678=în zona Dobrogei de Nord scrie „Tartares de
Budziak”.59
 Justus Danckerts-Regatul Ungariei, Grecia şi Moreea,
Transilvania, Valahia şi Moldova-61× 52 cm-.Amsterdam-aprox.
1680=în regiunea Dobrogei scrie „Tartaria Buzdakienses”.60
 Anonim-Marea Neagrã-detaliu-Paris-aprox. 1680=în zona
Dobrogei apare scris „Tartares Dobruces”.61
 N. Sanson-Regatul Ungariei-89×60 cm.-Amsterdam-1690=în
zona Dobrogei de Nord apare scris „Tartares de Budziak”.62
 N. Sanson-Cursul Dunãrii-119×60 cm.-Paris-1693=în zona
Dobrogei apare scris „Tartares de Dobruce”.63
Cu sensul de tãtari.
p. 7.
56Ibidem.
57Ibidem, pp. 7-8.
58Descriptio Romaniae, volum coordonat de Octavian Ion Penda, Ion Ciortan, Mãriuca
Radu, Bucureşti, Regia Autonomã Monitorul Oficial, Muzeul Naţional al Hãrţilor şi
Cãrţii Vechi, 2004, pp. 68-69.
59Ibidem, pp. 150-151.
60Ibidem, pp. 70-71.
61Ibidem, pp. 72-73.
62Ibidem, pp. 164-165.
54

55Ibidem,
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 N. Sanson-Regatul Ungariei-97×59 cm.-Amsterdam-1700=în
zona Dobrogei de Nord apare scris „Tartares Budziak” şi în câmpia
Dobrogei (judeţul Constanţa) scrie „Tartarie Dobruce”.64
 Mattheus Seutter-Marea Neagrã şi Ţãrile vecine-58,2×50 cm.Augsburg-1726=în regiunea Dobrogei scrie „Tartari Dobrucensis”.65
 G. de l‟Isle dupã T. C. Lotter-Ungaria-60×48 cm.-Augsburg-1760
= în Dobrogea, în judeţul Tulcea scrie „Tatarski Pole”.66
 Tobias Conrad Lotter-Marea Neagrã-58×50 cm.-Augsburg1772=în zona Dobrogei de Nord este scris „Tartaria Budziacensis”.67
Din analiza acestor hãrţi am ajuns la urmãtoarele concluzii: 1)
Numele regiunii Dobrogea nu apare scris niciodatã în mod individual; 2)
Regiunea Dobrogei este scrisã în legãturã cu numele populaţiei tãtare din
zonã; 3) Numele Dobrogea apare scris sub diferite forme precum: Tartares
de Dobruce, Tartares de Budziak, Tartaria Buzdakienses, Tartari Dobrucensis,
Tartarie Dobruce etc.; 4) Numele Dobrogea este identificat cu Tartaria.
Astfel, atât istoricii şi cãlãtorii vremii care au scris ceva despre
Dobrogea, cât şi cartografii care au alcãtuit hãrţi ale Europei,
menţioneazã aceastã regiune ca fiind locuitã şi stãpânitã de tãtarii, care se
stabiliserã aici în timpul incursiunilor fãcute de Hoarda de Aur. Cu alte
cuvinte, când se vorbea despre un locuitor al acestei zone era numit tãtar
şi/sau dobrogean.
Ipoteze privind originea Sfântul Dionisie Exiguul:
scit sau tãtar de neam?
Analizând izvoarele istorice precum şi cele cartografice cu privire
la regiunea Dobrogei se ridicã urmãtoarea întrebare: Sfântul Dionisie
Exiguul a fost scit sau tãtar de neam?
Aşa cum am arãtat mai sus, tãtarii au invadat Europa Centralã şi
de Rãsãrit în timpul invaziei Hoardei de Aur, şi s-au stabilit în Dobrogea
în anul 1262 sau 1263. Pânã în anul 1262/1263 regiunea Dobrogei a fost
cunoscutã în istoria universalã ca Sciţia Micã, ulterior luând numele
Dobrogea dupã unul dintre conducãtorii ei, Dobrotici (1347-1386), fiul

63Ibidem,

pp. 74-75.
pp. 174-175.
65Ibidem, pp. 94-95.
66Ibidem, pp. 184-185.
67Ibidem, pp. 98-99.
64Ibidem,
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boierului Balica, ce şi-a declarat independenţa faţã de Imperiul Bizantin
(330-1453).68
Concluziile preliminare la care am ajuns sunt urmãtoarele: 1)
tãtarii nu apar menţionaţi ca locuitori ai Dobrogei mai devreme de anul
1262, când se stabilesc aici; 2) în perioada 1262 – 1877 regiunea
Dobrogei apare consemnatã în izvoarele cartografice şi maritime sub
diverse denumiri precum Tartaria sau Tartarie Dobruce.
Aşadar, prima ipotezã este aceea cã episcopul Chesarie a tradus
termenul scit, aşa cum îl citise în francezã, în termenul tãtar, din motive
politice. Explicaţia gestului sãu poate fi gãsitã în faptul cã dacã ar fi fãcut
vreo aluzie la Sciţia, care nu mai exista de câteva secole ca stat şi nu mai
aparţinea Ţãrii Româneşti, iar acum se afla sub stãpânirea tãtarilor
dobrogeni, ar fi putut porni un conflict politic interstatal. Acest conflict
ar fi putut isca foarte repede un nou rãzboi ruso-turc, imediat dupã
încheierea celui dintre anii 1768-1774, întrucât Ţara Româneascã fusese
un aliat de importanţã strategicã a Rusiei, permiţându-i sã tranziteze ţara
cu trupele sale. Conflictul ar fi fost generat de interpretarea greşitã a
termenului scit care, probabil, ar fi sugerat recuperarea Dobrogei de cãtre
Ţara Româneascã, de sub stãpânirea otomanã.
O a doua ipotezã ar putea fi aceea potrivit cãreia, Chesarie a
tradus din francezã în românã termenul scit în tãtar, cu sensul pe care îl
are astãzi: dobrogean sau scit, adicã sã arate apartenenţa etnicã la Dobrogea.
O altã ipotezã ar fi aceea cã Chesarie înţelegea prin termenul scit,
pe care l-a tradus cu tãtar, apartenenţa etnicã la neamurile de rasã indoiranianã înrudite cu popoarele asiatice, despre care istoricul Herodot
spune cã ar fi sciţii adevãraţi.
Motivele pentru care episcopul Chesarie al Râmnicului îl
menţioneazã pentru prima datã pe Sfântul Dionisie Exiguul, ca fiind tãtar
de neam, ne rãmân pânã în prezent necunoscute, autorul prefeţelor
nelãsând vreo explicaţie în acest sens.
În urma studiului nostru am încercat sã arãtãm care a fost prima
consemnare în literatura românã a Sfântului Dionisie Exiguul, care a fost
supranumit pãrintele erei creştine, întrucât a avut meritul de a fi numãrat anii
de la naşterea lui Hristos iar nu de la Diocleţian.
Acest sfânt pãrinte al Bisericii Ortodoxe Române, care ne face
cinste prin contribuţia sa teologicã, a fost consemnat pentru prima datã
în literatura românã ca fiind tãtar de neam, în prefaţa la Mineiul pe
Decembrie, scrisã de episcopul Chesarie al Râmnicului.
68http://www.historia.ro/exclusiv_web/actualitate/articol/unde-provin-numele-

regiunilor-rom-niei-pove-tile-botez-torilor (site accesat pe 10 martie 2016).

178
CEEOL copyright 2019

CEEOL copyright 2019

Astra Salvensis, an IV, numãr 7, 2016
Din nefericire, motivele pentru care episcopul Chesarie a scris cã
Sfântul Dionisie Exiguul a fost tãtar iar nu scit, ne rãmân necunoscute
pânã în prezent, problema reducându-se la mai multe ipoteze.
Concluzia noastrã, indiferent de cauzele care l-au determinat pe
Chesarie sã traducã termenul scit cu tãtar, este aceea cã Sfântul Dionisie
Exiguul a fost scit de neam, adicãdobrogean, dupã cum ne spune şi
biograful sãu, Casiodor.
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