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DIMITRIE CANTEMIR – HUMANISTE PHILOSOPHE
RÉSUMÉ: L’œuvre définit le concept d’humanisme et présente les traits 
déterminants, mais aussi comment ce mouvement se propage univer‑
sellement. Toutes les expériences et les relations de la vie de Dimitrie 
Cantemir l’ont amené à apporter à la culture roumaine des œuvres 
humanistes d’une valeur incontestable. C’est écrivain, créateur, appor‑
tant des idées et des combinaisons. Sa figure, ombragée à ce jour, est 
d’un homme supérieur. En outre, c’était un Voïvode éclairé, ambitieux et 
blasé, homme du monde et ascet de bibliothèque, intrigant et solitaire, 
amoureux de la Moldavie dont il a besoin et aventurier, chroniqueur 
roumain.
MOTS CLÉS: humanisme, universellement, valeur, créateur, expériences.

Termenul de „umanism” (fr. humanisme, lat. humanus se traduce „ome‑
nesc”) înseamnă, în sens larg, o atitudine pozitivă faţă de om ca totalitate, 
ca fiinţă plenară și armonios dezvoltată în trupul și în spiritul său. Sursele 
gândirii umaniste trebuie identificate in Antichitatea greco‑latină, unde 
paideia statua ideea perfectibilităţii fiinţei superioare printr‑o pedagogie 
complexă, iar ciceroniana humanitas punea bazele unui sistem educativ și 
ale unei filosofii despre om, care vor deveni modele europene, integrate 
unei viziuni raţionalist‑antropocentrice asupra lumii. Etapa de istorie ast‑
fel denumită este strâns legată de Renașterea europeană, amplă mișcare 
literară, știinţifică, în domeniul artelor plastice, definită prin dorinţa de 
valorificare a tradiţiei culturale a Antichităţii, prin idealul omului universal. 

Umanismul s‑a manifestat între secolele al XIV‑lea și al XVI‑lea, iniţial 
în Italia (îndeosebi în Florenţa, în timpul lui Lorenzo Medicis), avându‑i ca 
precursori pe Dante, Petrarca și Boccaccio. Ulterior, se va răspândi în toată 
Europa medievală, inclusiv în Țările Române. Cum universităţile timpului 
erau dominate de teologi, gânditorii umaniști își fac cunoscute ideile în 

1 Elevă în clasa a IX‑a, la Colegiul Tehnic „D. Ghika” Comănești, prof. coord. Iancu 
Iuliana.
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asociaţii culturale, unde se poartă discuţii libere, în locuinţele oamenilor 
bogaţi sau ale principilor. Astfel iau fiinţă cenaclurile și academiile și se 
dezvoltă instituţia mecenatului. Umanismul înseamnă, de asemenea, stu‑
diul aprofundat al limbii latine și grecești, al textelor antichităţii, o lectură 
filosofică și critică, o frenezie a căutării manuscriselor vechi. Limba latină 
devine limba de cultură, limba universală. Operele umaniștilor sunt redac‑
tate în latină. Se înmulţesc, în această epocă, bibliotecile. Printre umaniștii 
italieni, se afirmă, în Franţa, Guillaume Budé, în Anglia, Thomas Morus, în 
Țările de Jos, Erasmus din Rotterdam, supranumit prinţul Renașterii, autor 
al lucrării „Elogiul nebuniei”. Totodată, această amplă mișcare culturală, ce 
a marcat secolele al XIV‑lea și al XVI‑lea, înseamnă și inventarea tiparului: 
în 1454, la Mainz, de către Johann Guttenberg.

Se introduce studiul artelor literale (gramatica, retorica, dialectica, 
aritmetica, gemetria, astronomia, teoria muzicii), preluate din epoca 
medievală, și studiul limbilor latină și greacă, al operelor filozofice ale 
Antichităţii. Idealul uman al epocii se referă la afirmarea planetară a per‑
sonalităţii omenești, dezvoltarea armonioasă în acord cu macrocosmosul 
și microcosmosul, îmbinarea vieţii active cu cea contemplativă, interesul 
pentru dobândirea unor însușiri fizice, intelectuale și morale. Scriitorul 
latin Terenţiu afirma că: „Sunt om și nimic din ceea ce este omenesc nu 
mi‑e străin”. Literatura renașcentistă franceză este strălucit ilustrată de 
François Rabelais, prin lucrarea sa satirică, cu un umor savuros, „Gargantua 
și Pantagruel”. Modul de viaţă prezentat se întemeia pe principiul libertăţii: 
„Toată viaţa lor se desfășura nu după legi, canoane ori regule, ci după voinţa 
și liberul lor arbitru. Se sculau din așternut când le plăcea, beau, mân‑
cau, munceau, dormeau când aveau poftă; nimeni nu‑i deștepta, nimeni 
nu‑i constrângea nici să beie, nici să mănânce, nici să facă cine știe ce 
altă treabă. Așa statornicise Gargantua. În tipicul lor nu era decât această 
stipulaţiune: fă ce-ţi place!”. Literatura Renașterii se încheie cu operele scri‑
itorilor precum William Shakespeare și Miguel de Cervantes cu renumita 
sa carte „Don Quijote de la Mancha”.

Umanismul pare să se concentreze, la fel ca și Renașterea, în pictură, 
sculptură și arhitecură. În arhitectură se poate remarca pictura pe orizon‑
tală, avându‑i drept reprezentanţi pe Fillippo Brunelloeschi, Leon‑Battista 
Alberti și Donato Bramante. Sculptura își definește treptat specificitatea 
și se apropie de natură, căutând, prin personalităţi precum Michelangelo 
și Donatello, să exprime individualitatea și interioritatea fiinţei umane. 
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De asemenea, pictura înseamna, în această epocă, descoperirea perspecti‑
vului, spaţiul geometrizat, efectul de adâncime prin jocurile de lumini și 
umbre, expresivitatea portretului, apropierea de real, de natură, chiar și 
pentru subiecte de inspiraţie religioasă, așa cum reiese și din capodoperele 
lui Leonardo da Vinici, Tiţian, Veronese și Tintorreto. 

În condiţiile izolării de romanitatea occidentală, începutul culturii 
române stă sub semnul limbii slavone și medio‑bulgare, codificată de fraţii 
Chiril și Metodiu în alfabetul inventat de ei, alfabetul chirilic. Limba sla‑
vonă a fost, la noi, până în secolul al XVI‑lea, o limbă de cultură așa cum era 
latina în Occident. Reflexele umanismului în literatura română sunt târzii. 
Se vorbește, în general, despre umanismul cronicarilor: Grogore Ureche, 
Miron Costin, Constantin Cantacuzino. Aspectele umaniste se referă la 
studii în spaţii culturale umane, cunoașterea limbii latine, interesul pentru 
istorie, descoperirea și afirmarea latinităţii limbii și poporului român. În 
afara cronicarilor amintiţi, sunt consideraţi umaniști Nicolaus Olahus și 
Nicolae Milescu (1638–1708), traducător al Bibliei și autor al faimosului 
„Jurnal de călătorie”, scris în limba slavonă și intitulat „Descrierea Chinei”. 
Cu opera lui Nicolae Milescu intrăm în cea de‑a treia direcţie de dezvol‑
tare a literaturii române vechi, consecinţă firească a orientării religioase 
și istoriografice precedente: direcţia superioară estetic a literaturii e con‑
cepţie și de imaginaţie. Ea s‑a concretizat artistic în două specii noi, eseul 
și romanul, ambele reprezentate de un singur autor, voievodul Moldovei, 
mai târziu consilier intim al ţarului Petru cel Mare, Dimitrie Cantemir 
(1673–1723). Eseul lui, „Divanul sau gâlceava înţeleptului cu lumea sau 
giudeţul sufletului cu trupul” a fost redactat în limbile elină și română, 
apărând la Iași, în 1698.

Romanul „Istoria ieroglifică”, scris la Constantinopol, în 1705, este o 
fabulă alegorică, personajele aparţinând lumii animale, sub măștile cărora 
se ascund protagoniștii certurilor din casa domnitoare a Țării Românești, 
în frunte cu Brâncoveanu și aceea a Moldovei, conduse de Cantemir însuși. 
Făcând dovada culturii sale sale clasicizante, savantul român împrumută 
procedeul tehnic din Etiopica lui Heliodor, decorurile fabuloase din 
Halima, măștile din Bestiarii și cugetări, presărate la tot pasul, din Homer, 
Hesiod, Horaţiu, Sfântul Augustin și din alţii. Deși epicul este sărac și 
adesea sufocant de încifrarea întâmplărilor adevărate în heroglife și de 
ascunderea fizionomiei eroilor sub numele de animale reale sau himerice, 
fantezia umoristică și gustul proiecţiilor fantastice sunt tot atâtea aspecte 
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ale talentului unui scriitor veritabil, ale unicului scriitor propriu‑zis din 
literatura română veche. Ultima sa lucrare, „Hronicul vechimei a romano‑
moldo‑vlahilor”, scrisă deloc întâmplător în limba română, este opera unui 
umanist care demonstrează – pe baza a peste 150 de izvoare – nu numai 
romanitatea și continuitatea românilor în Dacia, dar și rolul urmașilor 
acestora, de apărători ai civilizaţiei europene în faţa invaziilor barbare 
tătărești și turcești: „De le vom căuta firea, inima și cea eroiască vitejie, 
aieve este că a hotarălor românești împotriva sirepelor neamului tătărești, 
ca niște ziduri de aramă puși și nebiruiţi apărători s‑au socotit”2.

Fiind un spirit încrezător în forţa providenţei, D. Cantemir opina că 
această misiune a fost hărăzit poporului român de o raţiune superioară a 
progresului: „Acea de sus pronie, purtând o grijă mântuiţii acestor crivă‑
ţene noroade, cu neamul romano‑moldo‑vlahilor ca un zid prea vârtos și 
nebiruit să se fi slujit, spre carile împotriva a vrăjmașe săriturile păgânilor 
punându‑i cu pieptul lor, întregi încă, până acum și în scaunile sale înfipţi 
și odihniţi să‑i fie păzit”3. Un portret sugestiv îl face Dimitrie Cantemir 
și implicit, acelui tip renascentist de om universal armonios și dezvoltat, 
care a pecetluit imaginea umanismului românesc: „Cantemir e creator de 
idei și de ficţiune, filosof și poet, romancier înzestrat cu imaginaţie plas‑
tică și patos liric. Personalitatea multilaterală a lui Dimitrie Cantemir, de 
voievod luminat, om de lume și ascet de bibliotecă, aventurier ambiţios și 
blazat, academician berlinez și senator al lui Petru cel Mare, matematician, 
arhitect, arheolog, istoric, etnograf, teolog, muzicant, pictor, poet, filosof 
și romancier e asemănătoare lui Lorenzo de Medicis și capabilă să justifice 
singură o operă literară, așa cum este literatura română veche cu valorile 
ei de necontestat”4.

Lucrarea „Descrierea Moldovei”, apărută în 1716, este cea dintâi operă 
a modernităţii noastre spirituale, punând accent pe dezbaterea ideatică, 
notată într‑un limbaj fluent. Nicolae Iorga apreciază că această operă sin‑
tetică, informată și clarvăzătoare inaugura prima carte de idei în mijlocul 
unei literaturi a faptelor cronologice. O altă motivaţie a prestigiului de care 
s‑a bucurat lucrarea lui Dimitrie Cantemir a constat în informaţia bogată, 

2 Dimitrie Cantemir, Hronicul vechimei a romano-moldo-vlahilor, București, Editura Mi‑
nerva, 1989, p. 45.

3 Ibidem, p. 76.
4 Al. Piru, Istoria literaturii române de la începuturi până azi, București, Editura Univers, 

1981, p. 34.
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referitoare la domenii precum istoria, geografia, știinţele naturii, arheolo‑
gia, folcloristica și etnografia, lingvistica comparată, dialectologia, stilistica 
și chiar psihologia socială. Așadar, modernitatea scrierii ei, forma succintă 
și documentară în care a fost redactată, bogăţia informativă, pionieratul 
știinţific, încercarea de a caracteriza modul de a fi și de a se situa în lume 
a românilor, interesul pentru discipline ignorate sau puţin cunoscute până 
atunci.

Dimitrie Cantemir și‑a conceput această operă în trei părţi distincte: 
una geografică, alta politică și ultima consacrată organizării bisericești și 
învăţăturii în Moldova. Partea geografică, în șapte capitole, tratează des‑
pre numele vechi și nou al ţării, așezarea Moldovei, hotarele ei, condiţiile 
climatice, principalele cursuri de ape care o străbat, ţinuturile și târgurile 
mai importante, munţii și bogăţiile subsolului, câmpiile și pădurile, pre‑
cum și despre fauna sălbatică și domestică a Moldovei. Partea politică este 
cea mai amplă, cuprinzând nouăsprezece capitole. Interesul fată de istoria 
veche și medievală a ţării se explică și prin fosta calitate a lui Cantemir, 
aceea de domnitor, totul fiind analizat din perspectiva lucidă a suveranului 
responsabil de soarta ţării lui. Autorul descrie orânduirea de stat, ceremo‑
nialul pentru alegerea domnilor, obiceiurile de înscăunare a voievodului, 
confirmarea sau, dimpotrivă, mazilirea domnilor de către sultanii turci: 
„O luminoasă slavă de om învăţat și‑a făcut Cantemir încă în viaţă fiind, 
pretutindeni pe unde a umblat, iar prin legăturile sale și ţări pe unde n‑a 
umblat. El stă în corespondenţă cu oameni de o copleșitoare autoritate a 
epocii, printre alţii cu Leibniz, polihistorul cel mai prodigios al acelor ani, a 
cărui efigie Cantemir o reproduce în dimensiuni mai locale și în condiţiile 
răsăritului nostru. E de presupus apoi că Dimitrie Cantemir s‑a folosit pen‑
tru întemeierea legăturilor sale cu oamenii din Occident și de alte mijloace: 
nu este tocmai exclus ca un asemenea motiv să‑l fi îndemnat să se înscrie 
într‑un ordin spiritual secret, cum era acela ros‑crucianilor care‑și aveau 
îndoială masoneria lor”5. 

Ulterior, prezintă clasa boierească și rangurile specifice, îndatoririle lor, 
oastea moldovenească și maniera de recrutare a soldaţilor, ritualurile de la 
curţile voievodale, modul de fastuoasă desfășurare a vânătorilor domnești, 
ceremonialul de îngropare a conducătorilor de ţară, legile și modul lor de 
aplicare de către divanul de judecată prezidat de domni, veniturile, schiţa 

5 Lucian Blaga, Isvoade, București, Editura Minerva, 1972, p. 23.
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de caracterizare psihosocială a acestora, credinţele populare, mediului 
folcloric, obiceiurile de logodnă și de nuntă, precum și riturile funerare. 
Partea finală este și cea mai succintă, rezumată în cinci capitole dedicate 
religiei și ritualurilor creștine moldovene, organizării bisericești și rangu‑
rilor ecleziastice, mănăstirilor din Moldova, graiului literelor cu ajutorul 
cărora se exprimă poporul nostru.

Dimitrie Cantemir este primul scriitor român preocupat să schiţeze 
portretul moral, cu valoare generalizatoare, al poporului din care face parte. 
El descrie un neam vital spontan, deopotrivă, să păstreze formele vechi ale 
mentalităţii obștești și să caute noutatea. În plus, surprinde plăcerea de a 
vorbi mult la pământeni semeţia, locvacitatea, impulsivitatea și spiritul 
de gâlceavă, faptul că erau băutori grozavi, iubind ospeţele. Moldoveanul 
care l‑a întrecut pe muntean într‑un celebru rămășag bahic a fost înnobilat 
de un voievod. Autohtonii acestor pământuri sunt generoși și ospitalieri, 
primindu‑i pe străini în casele lor, oricât de modeste, ca să‑i omenească. 
Ei sunt comunicativi, sentimentali, dar și exigenţi până la extreme în pri‑
etenie, precum și în dușmănie. 

Ca un paradox, în ciuda impulsurilor nestatornice, moldovenii apar 
drept un miracol de rezistentă a unui neam vital și de existentă perenă în 
mijlocul atâtor împrejurări vitrege și agresiuni militare. Moldovenii preţu‑
iesc în mică măsură prudenţa, manifestă capacitate de premoniţie în faţa 
morţii, devenind fataliști și neîncrezători în soartă. Iubesc nespus viaţa, dar 
au generozitatea de a și‑o dărui cu ușurinţă, comportându‑se cu o vrednicie 
uluitoare în războaiele permanente. Secvenţa prodigioasă a cărţii conţine 
descrierea exactă a obiceiurilor de nuntă și a riturilor funerare moștenite de 
la romani, dicţionarul mitologic, referinţele la practicile magice, prezenta‑
rea călușarilor ca joc iniţiatic și cu efecte curative, a horelor, a „danţului”, 
evidenţiind înclinarea spre artă, spre organizarea spectaculoasă care indi‑
vidualizează orice manifestare spirituală a poporului român.
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