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DIMENSIUNI ALE UNIVERSALITÃÞII
nteresul pentru istorie ºi pentru
personalitãþile ei a fost viu din
totdeauna, cu excepþia celor
care nu vor sã-ºi cunoascã rãdãcinile, ei
înºiºi rãmînînd niºte suspendaþi în existenþã. Cultura istoricã ne oferã
cunoaºterea unor epoci ºi episoade parcã
anume alese pentru a simþi imensitatea,
gravitatea ºi zbuciumul interior al
veacurilor scurse. Un gînd frumos al
unui mare gînditor despre un altul poate
ºi mai mare cuprindea ideea reprezentãrii nu numai în faþa generaþiilor vechi
sau a strãinilor, dar ºi în faþa oricãrei
instanþe. Asemenea figuri ilustre ºtiu sã
umple ºi sã conducã cum trebuie arca
vieþii. Am în faþã volumul Dimitrie
Cantemir. Dimensiuni ale universalitãþii, apãrut sub egida Academiei de
ºtiinþe a Moldovei ºi a Institutului de
filologie, care cuprinde studii, sinteze,
eseuri semnate de nume prestigioase ale domeniului.
Cuvîntul înainte aparþine academicianului Mihai Cimpoi,
iar coordonarea ºtiinþificã lui Pavel Balmuº ºi Svetlanei
Korolevski. Aceastã importantã apariþie editorialã se
datoreazã cunoscutei edituri Gunivas din Chiºinãu.
Cartea are ca punct de pornire comunicãrile susþinute
în cadrul Simpozionului, organizat de Academie, cu prilejul aniversãrii a 330 de ani de la naºterea ilustrului
Dimitrie Cantemir. Prin opera sa filosoficã, istoricã, literarã ºi artisticã posteritatea l-a plasat în rîndul oamenilor de
Renaºtere, cu o personalitate ce s-a manifestat în umanism
ºi enciclopedism. La rãscrucea secolelor XVII-XVIII se
regãseºte ºi epoca lui Cantemir, caracterizatã prin spiritul
baroc ºi prin „viziunea orientalã asupra ordinii lumii în
conexiune cu cea a existenþei potrivit categoriilor aristotelice” (M. Cimpoi). Volumul pe care-l semnalãm continuã preocupãrile de valorificare a operei ºi personalitãþii
savantului romîn. Virgil Cândea spune cã opera lui
Cantemir aparþine unei epoci a culturii romîneºti ºi esteuropene, o creaþie de o uluitoare diversitate, de la istoriografia orientalã la etnografie, geografie, muzicologie,
logicã, teologie ºi ºtiinþe politice, fenomene atît de pasionante ºi demne de a ocupa un loc de prim ordin pentru tot ce
priveºte spaþiul european. Dãm cîteva exemple de studii ºi
cercetãri cuprinse în volum: „Înþeleptul în dialog cu lumea
sau Divanul ca text modelator” (Svetlana Korolevski),
„Dimitrie Cantemir, modernitatea romanului” (Elvira
Sorohan), „Istoria ieroglificã ºi începuturile romanului
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baroc european” (Mihai Alin Gherman),
„Înþelepciunea lumii într-un roman”
(Antonio Patraº), „Aforistica lui Dimitrie
Cantemir” (Mihail Dolgan), „Hronicul
vechimei a romano-moldo-vlahilor în
raport cu lucrarea costinianã De neamul
moldovenilor” (Pavel Balmuº), „Dimitrie
Cantemir ºi lavirintul baroc” (Mihai
Cimpoi), „Aspecte din istoria statului ºi
dreptului moldovenesc în viziunea lui
Dimitrie Cantemir” (Dumitru C. Grama),
„Inorogul la Porþile Orientului. Bestiarul
lui Dimitrie Cantemir” (Bogdan Creþu).
M-aº opri puþin la cîteva analize ºi
observaþii ale distinsei universitare
ieºene Elvira Sorohan, obþinute într-un
excelent dialog realizat cu ani în urmã în
volumul Oglinzile Cetãþii. Strãlucitã specialistã în literatura romînã veche ºi nu
numai, în postfaþa la Istoria ieroglificã
preciza: „Caz rar, Cantemir îºi datoreazã
celebritatea, cel puþin în parte, contemporanilor, dar nu atît
compatrioþilor, cît unor minþi enciclopedice ale Europei ce
se afla atunci în pragul epocii luminilor. El însuºi fiind
totodatã figurã de Renaºtere ºi de secol luminat…”. Dupã
multe mãrturisiri dialogale din care nu poþi extrage decît
învãþãminte ºi înþelepciune, domnia sa, rãmînînd tot la
Dimitrie Cantemir, a completat: „Pe el nu l-ar fi încãput
niciodatã graniþele culturii naþionale ºi cu atît mai mult
atunci cînd ele erau foarte strîmte. Despre personalitatea
lui au adus vestea ambasadorii, iar pictorul flamand van
Mour imortaliza figura tînãrului prinþ cu privire vie, îmbrãcat într-un costum oriental-occidental. Însemnãrile contelui de Brassey, care l-a cunoscut în 1711, cum se poate
vedea din pagina de minunate impresii cuprinse în
Mémoires politiques, tipãrite la Amsterdam, în 1716, apoi
corespondenþa din 1714 cu Leibniz, filosoful german care
îi trimite la S. Petersburg (unde se afla în exil) diploma ºi
inelul de doctor al Academiei din Berlin…”. Sunt amintite
ºi alte înalte aprecieri ale multor figuri ilustre din Europa
de atunci.
Volumul pe care îl semnalãm reprezintã o remarcabilã contribuþie la mai buna cunoaºtere a operei cantemiriene, o readucere în actualitate a omului, savantului,
domnitorului, literatului ºi filosofului care a fost Dimitrie
Cantemir, promotorul „orientalismului ºtiinþific”, care se
impune ca o „rãspîntie din care s-a nãscut lumea modernã”. Prinþul moldovean va rãmîne o figurã exponenþialã
în istoria culturii româneºti.
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