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XVIII)*

Acad. Andrei EŞANU,
Valentina EŞANU

cercetător ştiinţifi c la IISD, A.Ş.M.
CANTEMIRS’ DYNASTY (XVII – XVIII)
This is the title of the volume recently published 

in the Academica series at the Stiinta publishing house 
from Chisinau. The project was realized in the frame of 
the State Program “Cantemirs’ Dinasty: the polyphonies 
of the scientifi cally – artistically concern”, under the 
guidance of the Academy of Sciences of Moldova. 
The authors of this important work are researchers 
from the Republic of Moldova and Romania. The 
coordinator and the editor of this issue is academician 
Andrei Esanu. The edition is an attempt of an historical 
and genealogical study, elaborated in an investigatory 
stile with plenty of references to the sources and 
bibliography. 

La editura Ştiinţa din Chişinău în prestigioasa 
serie Academica a văzut lumina tiparului volumul 
întitulat Dinastia Cantemireştilor (secolele XVII-
XVIII), elaborat de un valoros colectiv de cercetă-
tori din Republica Moldova şi România, sub egida 
Academiei de Ştiinţe a Moldovei, avându-l în cali-
tate de coordonator şi redactor ştiinţifi c pe istoricul 
Andrei Eşanu. Proiectul a fost realizat în cadrul Pro-
gramului de Stat Dinastia Cantemir: polifonismul 
preocupărilor ştiinţifi co-artistice, printre autori fi -
ind cercetători de la cele patru institute ale secţiei de 
Ştiinţe Umanistice şi Arte a A.Ş.M., precum şi dife-
rite instituţii academice şi universitare din Româ-
nia (acad. Andrei Eşanu, acad. Haralambie Corbu, 
m.cor. Demir Dragnev, dr. prof. Ştefan S.Gorovei, 
dr. prof. Constantin Rezachevici, dr. hab. Gheorghe 
Bobână, dr. Paul Păltânea, dr. Victor Ţvircun, dr. 
Sorin Iftimi, dr. Dumitru Grama, dr. Victor Ghilaş, 
dr. Victor Cirimpei, dr. Silviu Andrieş-Tabac, cerce-
tătoarea Valentina Eşanu). Volumul reprezintă o în-
cercare de studiu istorico-genealogic, elaborat într-o 
formulă strict investigatorie academică cu bogate 
referinţe la izvoare şi literatură. 

Lucrarea se deschide cu eseurile Personalităţi 
necesare timpului şi locului purtând semnătura pre-
şedintelui Academiei de Ştiinţe a Moldovei, acad. 
Gheorghe Duca şi Sub steaua Renaşterii semnat de 
maestrul academician Ion Druţă, care imprimă trata-
tului sobrietate şi înaltă ţinută academică şi cultura-
lă. Materia propriu-zisă a volumului este structurată 
după cum urmează: introducere, notă asupra ediţiei, 
listă abrevierilor, opt capitole, care la rândul lor sunt 
divizate în compartimente ce înlesnesc perceperea 
imensului material adus în paginile cărţii, după care 
urmează încheierea şi cuprinsul. Volumul este în-

zestrat cu un bogat material ilustrativ şi un temeinic 
arbore genealogic Neamul Cantemireştilor.

Tratatul este dedicat dinastiei Cantemireştilor, 
care a lăsat urme adânci în istoria Ţării Moldovei, a 
altor ţări şi popoare din întreaga Europă. Deşi era de 
obârşie modestă, neamul Cantemireştilor s-a impus 
în secolele XVII-XVIII printr-un şir de personalităţi 
remarcabile pe tărâm politic, militar, diplomatic şi 
cultural-ştiinţifi c.

O primă personalitate însemnată din şirul ge-
neraţiilor acestei dinastii a fost Constantin Cante-
mir, domn al Moldovei (1685-1693), care provenea 
dintr-o familie de ţărani din satul Silişteni (de unde 
i s-a mai zic şi „Silişteanu”), din ţinutul Fălciului, 
Ţara de Jos. Acesta din tinereţe s-a făcut remarcat ca 
mercenar în oastea leşească. După mai mulţi ani s-a 
întors pe meleagurile natale unde a deţinut diverse 
dregătorii, la început mai mici, apoi tot mai înal-
te în Ţara Românească şi mai ales în Moldova, ca 
spre sfârşitul vieţii să urce în scaunul voievodal din 
Iaşi. Ca voievod al ţării a încercat să reziste la toate 
provocările timpului, de altfel, pline de primejdii, 
războaie şi dări deosebit de grele către Poarta Oto-
mană. Multe dintre peripeţiile şi activităţile sale din 
tinereţe, dar şi de afl are în scaunul Moldovei au fost 
descrise mai târziu într-una din operele fi ului său 
Dimitrie Cantemir - Viaţa lui Constantin Cantemir.

Dacă activitatea sa militară şi politică nu de pu-
ţine ori este evaluată critic, apoi faptul că, deşi era 
un om fără ştiinţă de carte, a ştiut să dea copiilor săi 
o educaţie aleasă, a fost apreciat după merit. Toate 
aceste aspecte au căpătat refl ectare în capitolul I al 
lucrării.

La o treaptă mult mai înaltă de afi rmare au urcat 
fi ii lui Constantin Cantemir – Antioh (1670-1724) şi 
mai ales Dimitrie (1673-1723). Cel dintâi fi u, Antioh, 
s-a impus prin activitatea sa politică şi diplomatică, la 
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început ca reprezentant al tatălui său la curtea otoma-
nă, apoi în rang de domn al Ţării Moldovei în două 
rânduri (1695-1700; 1705-1707), fi ind apreciat în 
cronicile vremii ca un bun diriguitor de ţară. Antioh 
Cantemir a jucat un anumit rol în viaţa şi activitatea 
lui Dimitrie Cantemir, sprijinindu-l în mai multe si-
tuaţii legate de afi rmarea acestuia în plan cărturăresc, 
editându-i prima sa operă la 1698, ajutându-l să-şi în-
fi ripeze familia, iar mai târziu cei doi fraţi s-au spri-
jinit reciproc în mediul intrigilor ţesute împotriva lor 
la Constantinopol. La rândul său Antioh a lăsat mai 
mulţi urmaşi dintre care fi ii (Constantin şi Dimitrie), 
nepoţii şi strănepoţii săi au făcut o remarcabilă cari-
eră militară în armata rusă, momente care şi-au găsit 
refl ectare în cel de-al II-lea capitol. 

Următoarele capitole - III, IV şi V sunt dedicate 
uneia din fi gurile cheie ale acestei dinastii Dimitrie 
Cantemir, care şi-a înscris numele pe fi rmamentul 
patriei sale, dar şi ale marilor imperii de atunci – 
cel otoman şi cel ţarist, ca personalitate politică, 
ştiinţifi că şi culturală de prim rang. În istoria Ţării 
Moldovei el face parte din pleiada iluştrilor voie-
vozi şi domni care, jertfi nd totul, a încercat prin sa-
bie şi alianţa cu una din marele puteri creştine de 
atunci să scuture nesuferita stăpânire otomană; în 
cea a Imperiului Otoman s-a manifestat ca infl uentă 
personalitate politică şi culturală în mediul capitalei 
de pe ţărmul Bosforului, ca muzician şi compozitor 
de muzică turcească; iar în cea a Imperiului Rusiei 
– ca aliat de nădejde al acestuia, consilier de taină şi 
senator al lui Petru cel Mare. Toate aceste activităţi 
sunt eclipsate în mare parte de strălucitele sale opere 
cărturăreşti pe care le-a lăsat posterităţii, poporului 
său, în primul rând. Mai ales prin tratatele sale şti-
inţifi ce fundamentale Dimitrie Cantemir şi-a înscris 
numele printre personalităţile de vază ale culturii 
naţionale şi europene, ca istoric, fi losof, geograf, 
cartograf, orientalist, etnolog, muzician ş.a.

Capitolul al VI-lea este dedicat soţiilor şi des-
cendenţilor lui Dimitrie Cantemir. Din prima căsă-
torie cu fi ica voievodului valah Şerban Cantacuzino 
– Casandra (? - 1713) şi din cea de-a doua cu fi ica 
cneazului rus Ivan Trubeţkoi – Anastasia (1700/1705 
- 1755), Dimitrie Cantemir a avut mai mulţi urmaşi. 
Dacă unii dintre ei au murit în pruncie sau în frage-
dă tinereţe, cum ar fi  cea de-a doua fi ică - Smaragda 
(1701-1720), apoi ceilalţi - Maria, Matei, Constan-
tin, Şerban, Antioh şi Smaragda-Ecaterina au avut 
parte de o viaţă relativ îndelungată, reuşind fi ecare 
să se manifeste în felul său. 

Celei dintâi născute în familia lui Dimitrie şi 
Casandra– Maria Cantemir (1700-1757) i s-a dus 
vestea la curtea imperială de la Sankt-Petersburg şi 
în înalta societate aristocratică rusă de femeie de-
osebit de cultă, cu vaste interese cărturăreşti şi şti-
inţifi ce, de bună chivernisitoare, care a ştiut să-şi 
administreze cu multă pricepere moşiile şi averile 
şi să poarte de grijă celorlalţi fraţi ai săi. Cultura 
ei s-a făcut cunoscută în deosebi prin coresponden-
ţa cu fratele său mai mic Antioh. Alţi trei copii ai 
voievodului moldovean - Matei, Constantin, Şerban 
încă de minori, după stabilirea tatălui lor în Rusia în 
1711, au fost înscrişi în vestitul polc de gardă „Preo-

brajenski” al lui Petru cel Mare. Ajunşi la maturita-
te, fi ecare dintre ei a făcut timp de mai mulţi ani ser-
viciul militar, învrednicindu-se de diferite ranguri 
ofi ţereşti. Dacă Matei şi Constantin şi-au întemeiat 
familie, căsătorindu-se cu reprezentante ale nobili-
mii ruse, neavând urmaşi, apoi cel din urmă, Şer-
ban-Serghei, participândla o campanie militară, s-a 
ales cu o frumoasă prizonieră turcoaică, care l-a în-
zestrat cu două fi ice. Cei trei fraţi Cantemireşti după 
încheierea carierei militare s-au ocupat de activităţi 
edilitar-gospodăreşti, construindu-şi curţi frumoase 
şi înjghebându-şi economii profi tabile. 

Smaragda-Ecaterina, mezina lui Dimitrie Can-
temir din căsătoria cu Anastasia Trubeţkaia, s-a fă-
cut remarcată în înalta societate rusă şi europeană ca 
o persoană de o rară inteligenţă şi cultură, care a pus 
temeliile unei prime instituţii spitaliceşti din Rusia. 
Prin efortul ei fi nanciar au fost trimişi la studii în 
străinătate numeroşi tineri ruşi. 

Capitolul al VII-lea este dedicat celui mai de 
seamă dintre urmaşii lui Dimitrie Cantemir - Antioh 
Cantemir (1708-1744), care din fragedă copilărie 
s-a remarcat prin capacităţile sale intelectuale deo-
sebite. După ce a acumulat bogate cunoştinţe în cele 
mai diverse domenii, întregindu-şi studiile atât sub 
îndrumarea personală a tatălui său, cât şi a unor căr-
turari ruşi şi străini de la instituţiile de învăţământ 
din Rusia, la o vârstă abia trecută de adolescenţă, 
a început să joace un rol deosebit de important în 
viaţa politică a Imperiului la hotarul anilor 20-30 ai 
sec al XVIII-lea. Drept urmare, la vârsta de 23 de 
ani, este numit ambasador şi ministru plenipotenţiar 
la Londra (1732-1738), apoi la Paris (1738-1744), 
remarcându-se ca diplomat iscusit. În paralel în 
aceşti ani, a desfăşurat o vastă activitate în vede-
rea editării scrierilor tatălui său în Occident, apoi 
ca poet şi scriitor satiric. A stabilit şi a întreţinut o 
interesantă corespondenţă cu mari personalităţi ale 
culturii şi ştiinţei ruse, germane, engleze, franceze 
ş.a., a acumulat o bogată bibliotecă de tip iluminist. 
S-a distins prin vederile sale fi lozofi ce moderne, 
prin interesante opere literare şi epistolare.

Fiecare din personalităţile acestei stirpe s-a bu-
curat în volumul de faţă de eseuri aparte pe măsu-
ra nu numai a nivelului de cercetare şi valorifi care 
a moştenirii lor, dar şi în funcţie de contribuţia şi 
jertfa adusă pe altarul patriei lor de origine şi a ce-
lei adoptive. Prin punerea laolaltă a acestor studii 
şi cercetări biografi ce colectivul de autori a urmărit 
scopul de a prezenta publicului cultivat, dar şi cer-
cului larg de cititori o panoramă istorică cât se poate 
de integră a perindării prin vreme a vestitului neam 
al Cantemireştilor, care a avut un merit deosebit în 
istoria şi cultura naţională şi europeană, lăsându-ne 
moştenire o bogată zestre intelectuală şi spirituală. 

Întregeşte studiul monografi c capitolul al VIII-
lea dedicat stemelor Cantemireştilor, în care cititorul 
va găsi numeroase materiale heraldice, acestea fi ind 
un atribut indispensabil oricărui neam de nobili. 

Volumul se doreşte a fi  un omagiu adus tuturor 
Cantemireştilor, dar mai ales lui Dimitrie Cantemir 
şi Antioh, fi ul său, de la a căror naştere se împlinesc 
în anul curent 335 şi, respectiv, 300 de ani. 
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