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DISTINS ISTORIC AL CULTURII  
Dr. hab. Gheorghe BOBÂNĂ 

la 65 de ani

Născut la 16 iulie 1946, în s. Ciocâlteni r. Orhei.  
Filosof şi istoric al culturii, domeniul de cercetare: 
istoria fi losofi ei şi culturii româneşti, istoria 
fi losofi ei universale, fi losofi a socială, fi losofi a 
ştiinţei, fi losofi a limbajului. Doctor habilitat în 
fi losofi e (2005), profesor universitar (2009).

Cu toate că prin aspiraţiile sale este de formaţie 
fi lologică, Gheorghe Bobână şi-a continuat studiile 
în domeniul fi losofi ei, devenind prin acumulări im-
portante un specialist de prim rang în istoria fi losofi -
ei şi culturii româneşti medievale şi moderne. Unul 
din domeniile de investigaţie pe care le-a îmbrăţişat 
de la bun început în cercetările sale ţine de persona-
litatea lui Antioh Cantemir (1708/1709 - 1744), fi ul 
marelui cărturar umanist român Dimitrie Cantemir. 
Studiile în Federaţia Rusă au avut drept rezultat ela-
borarea şi susţinerea unei valoroase teze de doctorat 
în istoria fi losofi ei, în 1978, la Moscova, în baza că-
reia a editat la Chişinău un studiu monografi c1  de-
dicat concepţiilor fi losofi ce şi sociale ale lui Antioh 
Cantemir, lucrare care s-a bucurat de mare căutare 
şi apreciere în multe centre ştiinţifi ce din fosta Uni-
une Sovietică2.  

De aici încolo cercetările ce ţin de viaţa şi acti-
vitatea lui Antioh Cantemir ca om politic, diplomat, 
poet şi om de ştiinţă, la care s-a adăugat interesul 
faţă de opera culturală şi fi losofi că a lui Dimitrie 
Cantemir au rămas până în prezent unul din dome-
niile de cunoaştere în care profesorul Gheorghe Bo-
bână a venit cu ediţii de scrieri, tratate ştiinţifi ce şi 
opere literare3. Aceste elaborări şi ediţii consacrate 
1 Бобынэ, Георгe. Философские воззрения Антиоха 
Кантемира, Кишинев,: Штиинца, 1981. – 136 с.
2 Приленский В. И. [Recenzie] // Научные доклады высшей 
школы.  Философские науки. – 1983. –   Nr. 4. –  C. 185-187.
3 Димитрий Кантемир. Избранные философские произве-
дения / сост., вступ. ст., коммент. и примеч.: Георгe Бобынэ; 
ред.: А. Бабий, Chişinău, Cartea Moldovei, 2003. – 360 с.; Bo-
bănă, Gheorghe. Antioh Cantemir: poet, gânditor şi om politic, 
Chişinău, Civitas (Tipogr. “Bons Offi ces”), 2006 – 280 p.: il.

celor două mari fi guri ale culturii şi spiritualităţii 
noastre, Dimitrie Cantemir şi fi ul său Antioh, se 
înscriu printre cele mai importante din întreg dis-
cursul academic ştiinţifi c susţinut de colegul nostru 
pe parcursul întregii sale activităţi de 40 de ani în 
cadrul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. 

În special, cercetătorul Gheorghe Bobână edi-
tează la Chişinău mai puţin cunoscutele tratate fi lo-
sofi ce ale lui Dimitrie Cantemir: Sacrosanctae sci-
entiae indepingibilis imago (Imaginea de nedescris 
a ştiinţei sacre sau  Metafi zica), Compendiolum uni-
versae logices institutionis (Mic compendiu asupra 
întregii învăţături a logicii), Monarchiarum phisica 
examinatio / Монархий фиcическое  разсуждение 
(Studiu asupra  naturii monarhiilor) însoţite de un 
profund studiu introductiv, note şi comentarii prin 
care nu numai sunt făcute mai accesibile şi mai în-
ţelese tratatele marelui Cantemir, dar şi sunt puse în 
strânsă legătură cu evoluţia gândirii şi mişcării de 
idei europene din epocă. 

Într-un şir de periodice academice şi enciclope-
dice din Moldova, România, Rusia şi alte ţări, Ghe-
orghe Bobână publică lucrări care ţin de concepţiile 
fi losofi ce, istorice şi ştiinţifi ce ale lui Antioh Cante-
mir ca reprezentant al culturii ruse şi europene, în 
contextul  marilor transformări în ştiinţa şi mişcarea 
iluministă în devenire de pe continentul european în 
prima jumătate a sec. al XVIII-lea. 

Alte investigaţii sunt dedicate idealului politic, 
fi losofi ei istoriei, precum şi momentului înscrierii 
lui Dimitrie Cantemir, prin tratatele sale ştiinţifi ce, 
în panorama fi losofi că a timpului său. 

De altfel, în teza de doctor habilitat în fi losofi e 
Umanismul în gândirea fi losofi că românească din 
secolul al XVII-lea – începutul secolului al XVIII-
lea, susţinută în mod strălucit în 2005, în monogra-
fi a Umanismul în cultura românească (Chişinău, 
Epigraf, 2005, 272 p.) şi mai ales în lucrarea colec-
tivă Dinastia Cantemireştilor, sec. XVII-XVIII (co-
ord. acad. Andrei Eşanu, Chişinău, 2008, 604 p.), 
Gheorghe Bobână vine cu o serie de sinteze de certă 
valoare ştiinţifi că privind concepţiile fi losofi ce ale 
lui Dimitrie şi Antioh Cantemir, fi ind vorba de com-
partimentele: „Scrierile fi losofi ce ale lui Dimitrie 
Cantemir” (p. 321-331) şi cele referitoare la „Copi-
lăria şi studiile. Formarea intelectuală” a lui  Antioh 
Cantemir (p. 494-504), precum şi  despre activitatea 
acestuia din urmă în calitate de diplomat, om politic 
(p. 504-515) şi fi losof (p. 537-559).  În aceste studii 
profesorul Gheorghe Bobână reuşeşte să prezinte 
materia expusă de la înălţimea unei experienţe de 
cercetare academică de câteva decenii.   

Prin lucrările dedicate Cantemireştilor, prin edi-
ţiile de opere ale marilor noştri înaintaşi, Gheorghe 
Bobână se înscrie în rândul cercetătorilor de prim 
rang în ştiinţa academică din Republica Moldova. 
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