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ANTIOH CANTEMIR: 

„TOŢI SUNT UIMIŢI DE 

REALIZĂRILE MELE 

DIPLOMATICE”
....................................................................

Dr.hab. în fi lozofi e Gheorghe BOBÂNĂ

ANTIOH CANTEMIR: “ALL ARE 
ASTONISHED BY MY DIPLOMATIC 

ACCOMPLISHMENTS” 
This article analyses the political and diplomatic 

activity of Antioh Cantemir – the remarkable 
representative of Russian and European culture of the 
fi rst half of the XVIIIth century.  His contribution to the 
development of Russian-English and Russian-French 
political relations is being appreciated in the period 
of practicing the position of ambassador of Russia in 
London (1732-1738) and in Paris (1738-1744) 

 
Antioh Cantemir – eminent reprezentant al cul-

turii ruse şi europene din prima jumătate  a secolu-
lui al XVIII-lea – s-a născut la 21 septembrie 1708 
(1709) la Constantinopol, în familia domnitorului 
Moldovei Dimitrie Cantemir, şi a încetat din viaţă 
la 11 aprilie 1744 la Paris. Numele lui Antioh Can-
temir, chiar în timpul vieţii, a devenit cunoscut nu 
numai în Rusia, dar şi în Europa. Poet, diplomat, 
adept ferm al ştiinţei şi fi losofi ei moderne, el atrage 
atenţia lui Voltaire şi Montesquieu, face cunoştin-
ţă cu savanţi renumiţi din epocă ca P. Maupertuis, 
A.-C. Clairaut şi B. Fontenelle. Imediat după moar-
tea poetului, opera sa este tradusă şi editată în limbi-
le franceză şi germană, devenind obiectul discuţiilor 
şi confruntărilor literare în Franţa şi Germania de la 
mijlocul secolului al XVIII-lea.

În Rusia, larg răspândite în copii manuscrise, 
satirele creează autorului o mare popularitate. 
Contemporanul său V.K.Trediakovski menţiona că 
Antioh Cantemir „...fără îndoială este cel mai mare şi 
cel mai iscusit poet rus”. Publicate pentru prima dată 
în limba rusă, în 1762, la aproape două decenii după 
moartea poetului, „Satirele şi alte poetice compuneri” 
au sporit şi mai mult interesul pentru personalitatea 
şi creaţia lui Antioh Cantemir. Satirele cantemiriene 
au fost apreciate la înalta lor valoare de scriitorii ruşi 
A.S. Puşkin, V.A. Jukovski, C.N. Batiuskov, K.F. 
Râleev, V.G. Belinski, G.V. Plehanov. 

Educaţia şi instrucţia lui Antioh începe în casa 
părintească. Primele studii le face sub îndrumarea 
tatălui şi a profesorilor particulari. Concomitent 
cu instruirea în casa părintească, viitorul poet 
frecventează Academia slavo-greco-latină din 

Moscova. Din iulie 1722 până în ianuarie 1723, în 
perioada „campaniei persane” a lui Petru I, în timpul 
căreia Dimitrie Cantemir a fost însoţit de familia sa, 
Antioh învaţă timp de şase luni la şcoala capucinilor 
din Astrahan. 

Dimitrie Cantemir intenţiona să-şi trimită copiii la 
învăţătură în Europa. Acest lucru este menţionat chiar 
în una din primele scrisori, cea de la 27 iulie 1711, 
adresată ţarului Petru I. Peste zece ani, în februarie 
1721, principele din nou vorbeşte despre intenţiile 
sale de a-şi trimite copiii la studii în ţările europene. 
În timpul campaniei persane, Dimitrie Cantemir se 
îmbolnăveşte de diabet şi moare la 21 august 1723. 
În Testamentul  său principele reiterează dorinţa ca 
fi ii săi să fi e trimişi la studii „în alte ţări”. 

La mai puţin de un an de la moartea tatălui său, 
în mai 1724, Antioh Cantemir scrie ţarului Petru I o 
scrisoare cu rugămintea de a fi  trimis la învăţătură 
peste hotare şi de a i se acorda în acest scop o bursă. 
Petru I moare la începutul anului 1725 şi cererea 
lui Antioh Cantemir rămâne fără de răspuns. Astfel 
se încheie prima perioadă de formare intelectuală a 
viitorului poet şi diplomat. 

Un moment important în devenirea concepţiilor 
lui Antioh Cantemir l-au constituit studiile la 
Universitatea de pe lângă Academia de Ştiinţe din 
Sankt-Petersburg. Studiul fi losofi ei sub conducerea 
savantului german Christian-Friedrich Gross a avut 
o importanţă deosebită pentru evoluţia concepţiilor 
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tânărului poet. Pe lângă lecţiile lui C.-F.Gross în 
domeniul fi losofi ei, Antioh Cantemir frecventează 
cursurile de matematică ale lui F. C. Mayer şi ale 
fraţilor Daniel şi Nicolaus Bernoulli, cursul de 
fi zică al lui G.-B. Bülfi nger, de istorie al lui G. S. 
Bayer, cursuri care îl familiarizează cu cele mai noi 
descoperiri şi probleme ale ştiinţei şi fi losofi ei de la 
începutul secolului al XVIII-lea. 

În 1730, Antioh Cantemir, ofi ţer al regimentului 
de gardă Preobrajensk, participă activ la evenimentele 
legate de înscăunarea împărătesei Anna Ioannovna. 
În numele noii nobilimi, el scrie o petiţie către 
împărăteasă în care ea este rugată să devină monarh 
suveran şi autocrat al Rusiei, continuând cauza 
împăratului Petru I. Petiţia a fost semnată de un 
număr considerabil de nobili. La 25 februarie 1730, 
la şedinţa Consiliului Suprem, petiţia redactată de 
Antioh Cantemir a fost citită împărătesei de autorul 
ei. În luna noiembrie 1731 Antioh Cantemir este 
numit reprezentant diplomatic (rezident) la Londra.

 În Europa, la Londra, apoi la Paris, Antioh 
Cantemir, prin personalitatea, instruirea sa, prin 
cunoaşterea limbilor, felul de a discuta, orizontul 
larg al intereselor, seriozitatea opiniilor şi fi neţea 
manierelor a reuşit să se impună în cercurile 
diplomatice şi literare. 

Serviciul diplomatic al lui Antioh Cantemir 
a durat mai mult de 12 ani şi s-a întrerupt odată 
cu moartea sa. Cercetătorii consideră activitatea 
diplomatică a lui Antioh Cantemir la Londra ca 
fi ind de importanţă general europeană. Graţie 
intervenţiilor inteligente ale acestuia, s-au clarifi cat 

o serie de ambiguităţi în relaţiile dintre Franţa şi 
Austria, Rusia şi Turcia, Rusia şi Anglia. Antioh 
Cantemir rămâne şase ani în Anglia, ţară considerată 
de multe personalităţi ale timpului drept patrie a 
libertăţii şi a progresului. Succesul misiunii sale 
diplomatice depindea în mare parte de Robert 
Walpole, ministru, căruia regele George al II-lea îi 
atribuise drepturi depline. Diplomatul rus înţelegea 
că acesta este deosebit de abil şi de infl uent pe lângă 
rege şi în consecinţă se raliază înaltului demnitar în 
scopul reuşitei demersurilor sale diplomatice. 

Direcţiile principale ale politicii externe, 
promovată de Rusia pe întreg parcursul secolului al 
XVIII-lea, au fost trasate de Petru I. Încă în timpul 
vieţii lui în Europa Occidentală s-a format o coaliţie 
a ţărilor ce manifestau o anumită ostilitate faţă de 
Rusia, printre care se afl au Franţa, Anglia şi Prusia. 
În anii serviciului diplomatic al lui Antioh Cantemir 
politica acestor state, mai cu seamă a Franţei, este 
marcată de o deosebită activitate. Franţa depunea 
eforturi susţinute pentru a crea un bloc antirusesc al 
ţărilor vecine cu Rusia: Suedia, Polonia şi Turcia. În 
situaţia creată diplomaţia rusă trebuia să manifeste o 
mare vigilenţă şi maleabilitate, însoţită de măiestria 
de a folosi divergenţele existente între statele mari 
europene. Antioh Cantemir, ca diplomat, poseda în 
deplină măsură aceste calităţi. El depune eforturi 
pentru stabilirea relaţiilor diplomatice normale între 
Anglia şi Rusia,  întreprinde, deşi fără rezultat, un 
şir de încercări de a realiza o alianţă între aceste 
două ţări în timpul disputei, din 1734, pentru 
tronul polonez. Din însărcinarea guvernului rus, 
Antioh Cantemir face demersuri insistente pentru 
recunoaşterea de către guvernul englez a titlului de 
împărăteasă al Annei Ioannovna, considerând acest 
fapt drept o recunoaştere a prestigiului statului rus.

Prin eforturile diplomatului rus, guvernul englez 
a fost nevoit să condamne, în 1735, activitatea 
ambasadorului englez din Constantinopol, ostilă 
Rusiei, şi să-l recheme din postul acesta diplomatic. 
Eforturi susţinute necesita şi dezminţirea diferitelor 
publicaţii cuprinzând informaţii denigratoare despre 
Rusia, care apăreau în presa engleză a acelor timpuri. 
Manifestând o deosebită atenţie pentru consolidarea 
relaţiilor economice dintre Rusia şi Anglia, Antioh 
Cantemir contribuie activ la încheierea, în anul 
1734, a tratatului comercial anglo-rus, iar în scopul 
dezvoltării mai active a comerţului dintre cele două 
ţări propune să fi e deschis la Londra un consulat 
rus. Diplomatul reuşeşte de asemenea să convingă 
guvernul englez să numească la Sankt-Petersburg 
nu un rezident, ci un ambasador plenipotenţiar.

Pe la mijlocul anului 1737 Antioh Cantemir, 
din însărcinarea guvernului rus, începe tratative 
cu ambasadorul francez de la Londra în scopul 
restabilirii relaţiilor diplomatice dintre Rusia şi 
Franţa, întrerupte în legătură cu războiul polonez. 
Între cele două grupări de state - Rusia, Anglia, 

Ultima pagină a manuscrisului traducerii “Cronicii” 
lui Constantin Manasses,1725
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Austria, pe de o parte, şi Franţa, Suedia, Turcia, pe 
de altă parte, până la Antioh Cantemir, nu a existat 
un schimb de reprezentanţi diplomatici. Antioh 
Cantemir urma să iniţieze misiunea diplomatică 
dintre cele două grupări de state. Era o misiune 
difi cilă, dat fi ind animozitatea dintre guvernele 
francez şi rus. 

În urma încheierii cu succes a acestor tratative 
guvernul rus îi acordă lui Antioh Cantemir titlul 
de şambelan (demnitar de rang superior în statele 
monarhice din Europa) şi îl numeşte reprezentant 
diplomatic al Rusiei în Franţa cu rangul de ministru 
plenipotenţiar. Numirea lui Antioh Cantemir 
ambasador al Rusiei la Paris, în martie 1738, 
corespundea atât dorinţei poetului de a părăsi Anglia, 
de care, cum e lesne de înţeles, nu a fost prea mult 
ataşat, cât şi necesităţilor de ordin diplomatic. 

Deşi reuşeşte să restabilească legăturile dintre 
cele două state, activitatea diplomatică a lui Antioh 
Cantemir în Franţa chiar de la început a fost 
anevoioasă. Noul ambasador rus a sosit la Paris în 
luna septembrie a anului 1738. Experienţa londoneză 
nu-i putea fi  utilă decât teoretic. Difi cultatea mai 
venea si din limitarea subvenţiilor din partea curţii 
imperiale ruse, fapt care, în atmosfera strălucitoare 
a curţii franceze, îi va crea lui Antioh Cantemir un 
handicap. În raportul adresat Sankt-Petersburgului, 
Antioh informează curtea despre atitudinea 
glacială, suspicioasă a suveranilor francezi faţă de 
ambasadorul rus. „Relaţiile ambasadorului rus cu 
Ludovic al XV-lea s-au redus la actul prezentării 
scrisorilor de acreditare şi la audienţe de factură 
ofi cială; în afară de audienţe, regele nu m-a onorat 
cu conversaţia decât de patru ori. Regina, mai mult 
de un an, în timpul şederii mele s-a comportat faţă 
de mine cu tăcere si aceasta înseamnă, după cum 
am afl at de la una din doamnele ei, că doreşte a-mi 
aminti de împotrivirea curţii ruseşti la încoronarea 
regelui Stanislav”.  

Guvernul rus i-a dat indicaţii să acorde o 
atenţie deosebită cardinalului A.-H.de Fleury. Deşi 
reprezentant al clerului, cardinalul îndeplinea şi 
funcţiile de şef al guvernului în timpul domniei lui 
Ludovic al XV-lea şi dispunea de o infl uenţă mai 
mare chiar decât regele. Atotputernicul cardinal era 
serios îngrijorat de creşterea infl uenţei Rusiei asupra 
ţărilor nordice. Prin intermediul ambasadorului său în 
Rusia, marchizul de La Chétardie, guvernul francez 
ducea tratative secrete, la Sankt-Petersburg, cu 
Elisaveta Petrovna în speranţa că, după încoronarea 
ei, infl uenţa franceză în Rusia va creşte. Totodată 
guvernul francez aţâţa Suedia împotriva Rusiei, 
susţinând tratativele secrete dintre Suedia şi Turcia.

 Ambasadorul rus la Paris înţelegea toată 
complexitatea şi seriozitatea misiunii sale în Franţa. 
Mintea pătrunzătoare, perfecta iniţiere în probleme 
de politică internaţională şi cunoaşterea excelentă a 
nuanţelor politicii franceze i-au asigurat lui Antioh 

Cantemir succesul în activitatea sa, îndreptată 
spre consolidarea prestigiului european al Rusiei. 
Afl ându-se în Franţa, el a contribuit la încheierea 
păcii între Rusia şi Turcia. Având experienţa Londrei, 
Antioh nu întârzie să se apropie de adevărata 
autoritate politică a Franţei, cardinalul De Fleury, 
care îndeplinea, după cum am menţionat, funcţia de 
prim-ministru, fără a deţine ofi cial acest post. Dar 
cu toate eforturile stăruitoare ale ambasadorului rus 
de a păstra  cele mai bune raporturi cu cardinalul, în 
scurtă vreme ele se vor deteriora. „Onest şi caritabil” 
în imaginea ideală ce şi-o formase Antioh Cantemir 
în primele luni ale şederii în Franţa, „făţarnic şi 
şiret” – în portretul ce reţine duplicitatea şi perfi dia 
atitudinii lui faţă de rezidentul rus: „el a dat la o parte 
orice ruşine şi nu crede în pedeapsa lui Dumnezeu, 
deşi îi invocă frecvent numele”.

 Deziluzia în raporturile cu De Fleury nu exclude 
contractarea altor relaţii politice. Astfel, Antioh 
Cantemir câştigă stima şi dragostea arhiepiscopului 
Tencin, rivalul cardinalului De Fleury, a miniştrilor 
Amelot şi d’Orry. Când, după zece ani de opoziţie, 
Tencin este numit cardinal, Cantemir îşi exprimă 
satisfacţia în cuvinte ale căror sens coincide cu 
principiile morale exprimate în satirele sale: 
„Domnul Tencin este după naştere modest şi-şi 
datorează întreaga ascensiune meritelor. Este cel 
mai mare elogiu care trebuie să i se aducă; are destui 
prieteni şi tot atât de mulţi duşmani”. În ansamblu, 
relaţiile lui Antioh Cantemir cu guvernul francez 

Foaia de titlu a primei ediţii a “Satirelor” lui Antioh 
Cantemir în limba franceză. 1749
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rămân sub semnul suspiciunii. Fostul ambasador 
rus  la Londra era considerat un adversar al Franţei, 
care chipurile transmitea în Rusia numai lucruri 
defavorabile guvernului francez.

Este evidentă în activitatea lui Cantemir, din 
anii aceştia, separarea strictă a omului politic şi a 
omului de litere. Ca om politic Cantemir nu greşea 
afi rmând ne- sinceritatea cabinetului francez faţă de 
Rusia, acţiunile de subminare a autorităţii Rusiei în 
Suedia, iar politica fi loturcă a cardinalului De Fleury 
i se părea ambasadorului rus nu numai „bizară”, 
dar mai ales „necuviincioasă”. Informaţiile trimise 
de Antioh  Cantemir în Rusia nu ocoleau situaţia 
internă din Franţa, ceea ce nu putea să nu determine 
sporirea suspiciunii în jurul său. În plus, poetul era 
puţin văzut în anturajul monden al curţii, preferând 
saloanele literare vânătorilor, supeurilor fastuoase, 
lipsindu-i, cum nota el însuşi cu umor, două calităţi 
indispensabile: „o sănătate bună pentru a putea supa 
şi veghea, şi o înclinaţie inviolabilă şi eternă pentru 
cadrilul la modă”. 

Antioh avea o constituţie fragilă, suferea de 
o boală de stomac ce a evoluat, se pare, în cancer. 
Cert este că în ultimii ani ai vieţii boala s-a agravat, 
stomacul ajungând în imposibilitatea de a digera. 
Sănătatea precară (încă din 1736 se prefi gura tragicul 
deznodământ, survenit la 11 aprilie 1744 în urma 
unor complicaţii pulmonare care au grăbit sfârşitul), 
fastul curţii franceze ce implica în mod necesar şi 
posibilităţi fi nanciare ale reprezentanţilor străini, 
nesiguranţa materială şi indiferenţa curţii ruseşti la 
apelurile repetate ale ambasadorului de a suplimenta 
subvenţiile îi fac acestuia, sub raport social, şederea la 
Paris obositoare şi plicticoasă. „Scrisorile fi lozofi ce”, 
scrise în ultimii ani de existenţă, adăpostesc aceste 
momente dramatice din viaţa poetului ce lupta cu 
boala, păstrându-şi, însă, luciditatea şi discreţia, 
impunându-şi o tărie de spirit exemplară. 

Funcţiile lui Antioh Cantemir în Anglia şi în 
Franţa nu se rezumau numai la activitatea pur 
diplomatică. Din însărcinarea guvernului rus el căuta 
în Europa specialişti în diferite domenii, trimiţându-i 
în Rusia, îndeplinea diferite comenzi ale Academiei 
de Ştiinţe din Sankt-Petersburg, precum şi ale unor 
demnitari ruşi. În timpul şederii la Londra Cantemir a 
însuşit limba engleză, luând cunoştinţă de literatura, 
arta, ştiinţa, gândirea fi losofi că şi politică engleză. 
Într-o scrisoare către sora sa Maria, Antioh menţiona: 
„Pentru pronunţarea mea eu pot fi  considerat un 
englez veritabil, toţi sunt uimiţi de realizările mele 
diplomatice. Eu însă nu mă consider un fi u al 
Albionului, ci al Rusiei, şi sunt mai curând poet, 
decât diplomat...” 

Antioh Cantemir a trăit şi a creat în epoca când 
se puneau primele pietre de temelie ale limbii literare 
ruse contemporane. Satirele sale au fost scrise în 
versuri silabice, manieră depăşită încă în timpul 
vieţii scriitorului, însă numele lui Antioh Cantemir, 

conform lui Vissarion Belinski, „a supravieţuit de 
acum multe celebrităţi efemere, clasice şi romantice, 
şi va supravieţui încă multe mii”, fi indcă el „primul 
în Rusia a unit poezia cu viaţa”. Devotamentul faţă 
de fi losofi a şi ştiinţa epocii moderne, fi delitatea 
faţă de dezideratele instruirii şi educaţiei, pasiunea 
pentru promovarea culturii, coroborate cu inteligenţa 
diplomatică şi patosul luptei pentru progres sunt 
factorii care menţin în permanenţă interesul pentru 
creaţia lui Antioh Cantemir.

Diplomat care a apărat interesele Rusiei în 
Europa în cel de-al doilea sfert al secolului al XVIII-
lea, primul poet rus modern, Antioh Cantemir 
rămâne, în primul rând, un fenomen al culturii ruse 
din secolul respectiv, însă el aparţine şi culturii 
româneşti, după cum au remarcat de nenumărate 
ori scriitorii iluminişti români din secolul al XIX-
lea – Mihail Kogălniceanu, Сonstantin Negruzzi, 
Alexandru Donici. Însuşi poetul, până la sfârşitul 
vieţii sale, nu abandonează gândul de a se reîntoarce 
în „... patria de altădată...”, să-şi trăiască acolo 
paşnic „... zilele rămase...” 

Interesul pentru personalitatea şi creaţia lui 
Antioh Cantemir apare în Moldova la începutul 
secolului al XIX-lea, în legătură cu primele ediţii 
în limba română a operelor lui Dimitrie Cantemir. 
Mihail Kogălniceanu şi Сonstantin Negruzzi 
tipăresc, în anul 1838, în ziarul „Albina” prospectul 
ediţiei operelor principale ale lui Dimitrie Cantemir 
şi ale fi ului său Antioh. În introducerea la planul 
editorial „Opere complete ale lui Dimitrie şi Antioh 
Cantemir” ei scriau: „Dacă moldovenii au autori 
cu carii se pot făli înaintea Europei, negreşit aceşti 
autori sunt Cantemir, tatăl şi fi ul...”.
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