
DIMITRIE CANTEMIR LA ACADEMIA ROMÂNÃ

Academia Românã a organizat, în zilele de 17 ºi 18 noiembrie 2014, în Aula Mare, o sesiune
ºtiinþificã internaþionalã dedicatã vieþii ºi activitãþii enciclopedice a domnitorului-cãrturar Dimitrie
Cantemir, cu ocazia împlinirii a 300 de ani de la primirea acestuia ca membru al Academiei de
ªtiinþe din Berlin. La comunicãri au asistat membri ai Academiei Române, profesori ºi studenþi,
cercetãtori ai Institutului de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþionale, precum ºi cercetãtori din ca-
drul altor institute ale Academiei.

Evenimentul a constituit un prilej de omagiere a domnitorului ºi savantului român. Varietatea
temelor abordate de numeroºii specialiºti, români ºi strãini, care au conferenþiat cu acest prilej, a
scos în evidenþã activitatea enciclopedicã a lui Dimitrie Cantemir, primul creator român de ordine
continentalã, reprezentanul unui sincronism avant la lettre, care ºi-a trãit epoca în ritmurile ei,
fiind coleg de idei cu savanþi precum Leibniz, ºi care a realizat, prin opera sa, o sintezã între tra-
diþia orientalã ºi cea occidentalã, fãrã sã uite de apãrarea tradiþiilor, vechimii ºi continuitãþii nea-
mului sãu.

Cuvântul de deschidere al acad. Ionel-Valentin Vlad, preºedintele Academiei Române, a subli-
niat activitatea de pionierat a cãrturarului român în numeroase domenii, profunda sa dragoste de
þarã, originalitatea creaþiei, dar mai ales universalitatea operei sale.

Acad. Rãzvan Teodorescu, preºedinte al Secþiei de Arte, Arhitecturã ºi Audiovizual a Acade-
miei Române, l-a prezentat pe Dimitrie Cantemir, în comunicarea Umanismul sincretic al Europei
Orientale ºi paradigma Cantemir, ca pe un om al epocii sale, insistând asupra curentelor care i-au
influenþat gândirea. Cãrturarul român a fost un reprezentant al umanismului ortodox sincretic al
Orientului Europei, care punea laolaltã gândirea filosofilor pãgâni cu teologia ortodoxã, marcat de
internaþionalismul padovan pãtruns în Þãrile Române pe filierã greacã, având contacte cu „atmos-
fera occidentalã post-Renaissance din zonã“ (Cipru, Constantinopol). Acestor influenþe prezente
în opera lui Dimitrie Cantemir li s-au adãugat ataºamentul faþã de latinitate, aplecarea asupra origi-
nii propriului neam, precum ºi a altor popoare.

Acad. Dan Berindei, preºedinte de onoare al Secþiei de ªtiinþe Istorice ºi Arheologie a Acade-
miei Române, a vorbit, în comunicarea intitulatã Cantemir: Omul ºi Domnul, despre trãsãturile de
caracter ale omului Dimitrie Cantemir ºi despre educaþia de înalt nivel pe care acesta a primit-o,
precum ºi despre capacitatea sa deosebitã de adaptare la societãþile diferite în care a fost nevoit sã
trãiascã (otomanã ºi rusã). Comunicarea a scos în evidenþã principalele domenii de interes ale
domnului-cãrturar: istoria poporului sãu, studiul lumii orientale, cauza eliberãrii de sub dominaþia
otomanã, dar ºi apãrarea propriei poziþii sociale.

Acad. Eugen Simion, preºedintele Secþiei de Filologie ºi Literaturã a Academiei Române, a
prezentat comunicarea Moralistul Cantemir, subliniind legãtura strânsã dintre Academia Românã
ºi Dimitrie Cantemir, primul proiect al înaltului for de culturã constând în publicarea integralã a
operelor principelui-cãrturar. Conferenþiarul a scos în relief dimensiunea esenþialã a creaþiei lui Di-
mitrie Cantemir, literatura moralã, vocaþia lui moralistã, vizibilã mai ales în Istoria ieroglificã ºi
în Divanul, încadrându-l într-o „serie glorioasã de moraliºti“, deschisã de Miron Costin ºi care se
încheie cu Emil Cioran ºi Constantin Noica.

Prof. ªtefan Lemny, de la Biblioteca Naþionalã a Franþei, a vorbit despre L’histoire d’un livre
d’histoire. „Incrementa atque decrementa aullae Othomanicae“. Une nouvelle lecture, oferind o
privire de ansamblu asupra istoriei acestei cãrþi, bazatã pe ºase puncte de interes: preistoria cãrþii,
motivaþiile autorului, momentul redactãrii operei, atitudinea autorului faþã de sursele utilizate, pu-
blicarea cãrþii ºi receptarea ei europeanã, primirea ºi viitorul cãrþii în România.
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Dr. Alessandra Mascia, de la Departamentul de Istoria Artei, Universitatea din Fribourg, El-
veþia, a susþinut o conferinþã despre Les Cantemir et l’invention d’un portrait dynastique: quelques
réflexions autour de l’iconographie cantemirienne, prezentând o istorie vizualã a domnitorului-
cãrturar ºi a fiului sãu, Antioh, cu referire la filmele, picturile ºi gravurile în care cei doi au fost
portretizaþi de-a lungul vremii.

Acad. Alexandru Surdu, vicepreºedinte al Academiei Române, a prezentat comunicarea Lo-
gica în opera lui Dimitrie Cantemir, subliniind interesul domnitorului român pentru logicã, datorat
educaþiei sale ºi în primul rând dascãlului sãu, Ieremia Cacavela, unul dintre cãrturarii greci re-
fugiaþi în Þãrile Române, care au predat la Academiile Domneºti de la Iaºi ºi Bucureºti. Dimitrie
Cantemir a fost preocupat de logicã pentru cã logica este un organon, un instrument indispensabil
pentru studierea tuturor ºtiinþelor, iar domnitorul român era interesat de toate domeniile ºtiinþei.
Pasionat de istorie ºi iubitor de þarã, el a dorit sã întemeieze istoria pe axiome incontestabile, prin
care sã demonstreze continuitatea ºi vechimea romano-moldovlahilor pe teritoriul daco-romanilor.
Buna cunoaºtere a logicii de cãtre cãrturarul român este evidentã în toate lucrãrile sale, dar reiese
în mod incontestabil din Compendiolum universae logices institutionis, un rezumat al unei ample
lucrãri a dascãlului sãu grec, în care novicele Cantemir îºi manifestã originalitatea, modificând de-
finiþia datã de Ieremia Cacavela acestei ºtiinþe, precum ºi structura iniþialã a manualului. O altã
contribuþie originalã a lui Dimitrie Cantemir a constat în traducerea în limba românã a termenilor
greceºti ai categoriilor lui Aristotel, precum cel de feldeinþã (pentru „ce fel de?“), care l-a încântat
pe Constantin Noica, dar care nu s-a încetãþenit în limba românã.

Acad. Andrei Eºanu, Academia de ªtiinþe a Republicii Moldova, membru de onoare al Acade-
miei Române, a vorbit despre Urme ale bibliotecii lui Dimitrie Cantemir în Rusia, insistând asupra
bogãþiei bibliotecilor principelui ºi asupra destinului acestora pe teritoriul Rusiei, ca ºi prof. Ser-
ghei Frantsouzoff, de la Institutul de Manuscrise Orientale al Academiei Ruse de ªtiinþe din Sankt
Petersburg, care, în comunicarea En quête de la bibliothèque de Dimitrie Cantemir, a prezentat
câteva cãrþi orientale aflate la Sankt Petresburg, despre care se presupune cã ar fi aparþinut lui Di-
mitrie Cantemir.

Dr. Victor Þvircun, secretar general al Organizaþiei Cooperãrii Economice la Marea Neagrã, în
comunicarea Cantemiriologia contemporanã – realizãri, probleme, perspective, a realizat o perio-
dizare a cantemiriologiei, prezentând provocãrile fiecãrei epoci. Conferenþiarul a insistat asupra
legãturilor lui Dimitrie Cantemir cu demnitarii de stat ai vremii (otomani ºi ruºi), asupra influenþei
factorului politic asupra operei principelui-cãrturar ºi a scos în evidenþã problemele (precum nu-
mãrul redus al cunoscãtorilor de paleografie orientalã ºi rusã) dar ºi perspectivele cantemiriologiei
contemporane, subliniind necesitatea înfiinþãrii unui centru de studii/cercetãri ale moºtenirii lui
Dimitrie Cantemir.

Prof. dr. Vlad Alexandrescu, de la Facultatea de Limbi ºi Literaturi Strãine, Universitatea din
Bucureºti, a susþinut o comunicare despre Importanþa lucrãrii „Sacro-sanctae scientiae indepin-
gibilis imago“ în studiile cantemiriene, insistând asupra receptãrii eronate de-a lungul ultimelor
secole a celei mai puþin cunoscute opere a lui Dimitrie Cantemir.

Prof. dr. Bogdan Creþu, de la Facultatea de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ din
Iaºi, a conferenþiat despre Inorogul lui Dimitrie Cantemir: coruperea unui mit creºtin, subliniind
transformarea suferitã de mitul medieval al inorogului în lucrarea lui Cantemir, Istoria ieroglificã.
În opera principelui-cãrturar, inorogul, simbol al puritãþii în imaginarul medieval, care preferã
moartea în locul captivitãþii, „coboarã din cadrul mitului ºi se balcanizeazã“ pentru a supravieþui,
reuºind prin ingeniozitate ºi viclenie sã-ºi depãºeascã adversarii.

Acad. Ioan-Aurel Pop, rector al Universitãþii „Babeº-Bolyai“ din Cluj-Napoca, director al
Centrului de Studii Transilvane al Academiei Române, a vorbit despre Dimitrie Cantemir ºi
Transilvania. Transilvania, în viziunea lui Cantemir, era o parte a þãrii româneºti numitã de strãini
Valahia, încorporatã de unguri în þara lor, dar rãmasã locuitã în majoritate de români, amestecaþi
cu alte neamuri. Cantemir a prefigurat o unitate româneascã, inclusiv una politicã, genericã ºi per-
petuã, opera sa influenþând gândirea reprezentanþilor ªcolii Ardelene.

Prof. univ. dr. Mihai Maxim, directorul Centrului de Studii Turce „Dimitrie Cantemir“, Uni-
versitatea din Bucureºti, membru de onoare al Societãþii Turce de Istorie „Türk Tarih Kurumu“, a
þinut o comunicare despre Dimitrie ºi Antioh Cantemir. Noi documente din arhivele turceºti, iar
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prof. dr. Tasin Gemil, directorul Institutului de Turcologie ºi Studii Central-Asiatice, Universitatea
„Babeº-Bolyai“ din Cluj-Napoca, a vorbit despre Documente turceºti privind Palatul Ortaköy al
lui Dimitrie Cantemir. Cele douã comunicãri s-au bazat pe documente turceºti privind confiscarea
bunurilor lui Dimitrie Cantemir de cãtre Fiscul otoman, ºi mai ales a Palatului Ortaköy din Fanar.

Dr. Ioana Feodorov, de la Institutul de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române, a vorbit
despre „Divanul“ lui Cantemir tradus în arabã pentru creºtinii din Siria otomanã, argumentând
cã traducerea acestei lucrãri în arabã, în 1705, reprezintã un caz unic de transfer cultural între Ru-
sia – Moldova – Siria, petrecut într-un interval de timp scurt.

Dr. Tudor Tiron, de la Cancelaria Ordinelor, Administraþia Prezidenþialã, a susþinut comuni-
carea intitulatã La rãscrucea tradiþiilor heraldice: stemele Cantemireºtilor, scoþând în relief faptul
cã Dimitrie Cantemir a fost primul exponent al familiei sale care ºi-a creat o identitate heraldicã,
odatã ajuns în Rusia, cu scopul de a se integra ºi de a-ºi asigura o mai bunã poziþie socialã în þara
de exil.

Cercetãtorul Ovidiu Olar, de la Institutul de Istorie „Nicolae Iorga“ al Academiei Române, a
prezentat comunicarea Povestiri curioase: „Sistemul religiei muhammedane“ în context, oferind
o altã cheie de lecturã acestei lucrãri, prin semnalarea povestirilor „picante“ presãrate de autor
printre informaþiile erudite despre religia musulmanã.

În cuvântul de încheiere, acad. Ionel-Valentin Vlad a anunþat intenþia Academiei Române de a
publica comunicãrile susþinute într-un volum care sã cuprindã ºi contribuþiile din cadrul sesiunii
de comunicãri organizatã de cãtre Academia de ªtiinþe ºi Studii Umaniste din Berlin-Brandenburg
pentru a-l omagia pe Dimitrie Cantemir, la 12 decembrie 2014.

Sesiunea solemnã a fost însoþitã de vernisajul expoziþiei Dimitrie Cantemir – domnitor ºi sa-
vant umanist, care a avut loc 17 noiembrie, în Sala „Th. Pallady“ a Bibliotecii Academiei Române.
Expoziþia a fost vernisatã de cãtre acad. Rãzvan Teodorescu ºi de Gabriela Dumitrescu, ºefa Servi-
ciului Manuscrise – Carte rarã, curatorul expoziþiei. Au fost expuse hrisoave semnate de domni-
torii Constantin, Antioh ºi Dimitrie Cantemir, precum ºi opera principelui-cãrturar ºi a fiului sãu,
Antioh, în diverse ediþii, datând de la sfârºitul secolului al XVII-lea ºi pânã în zilele noastre.

Ana Maria Iancu
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