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CHARLES MONTESQUIEU – EXPONENT EMBLEMATIC AL EPOCII „LUMINILOR”

Each era is part of human history through its distinctive characteristics, its own and unrepeatable image is de-
termined by the political climate, economic, social, moral and cultural time. Confidence in reason and progress, the fight 
against superstition and praise tolerance, development of ideas of equality and freedom are some well known features 
of the time “lights”. Along with these features is necessary to close out the unity of literature and philosophy. Enligh-
tenment-era literary works not simply entertainment, but ways to promote progressive ideas that follow the changes of 
society and promote the ideal of freedom, justice and social equality. In the spirit of the age in his works of Montesquieu 
Ch scientific and literary erudition turns his criticism of the abuses and injustice, emphasizing manners and vices of his 
contemporaries.

Fiecare epocă se înscrie în istoria uma-
nităţii prin caracteristicile sale distinctive, 
imaginea sa proprie şi irepetabilă care este de-
terminată de climatul politic,  economic, so-
cial, moral şi cultural al timpului. Încrederea 
în raţiune şi progres, lupta împotriva supersti-
ţiilor şi elogierea toleranţei, dezvoltarea idei-
lor egalităţii şi libertăţii reprezintă câteva tră-
sături bine cunoscute ale epocii „luminilor”. 
Alături de aceste caracteristici se impune cu 
evidenţă unitatea strânsă dintre literatură şi 
filosofie. Operele literare din epoca luminilor 
nu reprezintă simple creaţii de amuzament, ci 
modalităţi de promovare a ideilor progresiste 
ce urmăreau schimbarea societăţii şi promo-
varea idealului libertăţii, justiţiei şi egalităţii 
sociale. În spiritul epocii Ch. Montesquieu în 
lucrările sale de erudiţie ştiinţifică şi literară îşi 
îndreaptă critica asupra abuzurilor şi nedrep-
tăţii, evidenţiind moravurile şi viciile contem-
poranilor săi.  

Publicată anonim în anul 1721 la Am-
sterdam şi Coloma, cartea Scrisori persane  
s-a bucurat de un succes răsunător, cunos-
când douăsprezece ediţii într-un an. Anoni-
matul cărţii şi apariţia ei dincolo de graniţele 
Franţei a fost determinat de teama de perse-
cuţii la care risca să fie supus  în acele timpuri 
Montesquieu, ca înalt magistrat aflat în slujba 
statului şi autor ce atacă regimul politic şi bi-
serica oficială. Pentru a reda esenţa epocii şi 
a semnala orânduirea decăzută, corupţia şi 

nelegiuirile sociale din Franţa sec.al XVIII-
lea, Montesquieu şi-a privit ţara cu ochii  unor 
străini (persani), demascând toate neajunsu-
rile vieţii sociale. Observaţiile şi reflecţiile cri-
tice, consemnate în orele de răgaz pe care i le 
oferea funcţia de magistrat, au fost concepute 
sub formă de scrisori atribuite unor persani 
care, aflaţi la Paris, îşi deapănă impresiile. 
Ceea ce e considerat bine de către francezi, în 
virtutea unei obişnuinţe, este tratat ca o ano-
malie de către persani. În felul acesta, din per-
spectiva unor orientali „naivi”, Montesquieu 
evidenţiază şi critică toate viciile şi deficienţele 
regimului politic şi ale demnitarilor din acele 
timpuri.

Satirizarea de către persani moravurilor 
a orânduirii social - politice şi a dogmelor re-
ligioase are menirea să-i determine pe cititorii 
francezi să-şi revizuiască părerile proprii asu-
pra realităţii şi să analizeze lucid starea de lu-
cruri din propria ţară. Reprezentând un pam-
flet politic şi social, cartea lui Montesquieu 
denunţă privilegiile feudale, despotismul regal 
şi cruzimea inchiziţiei, pregătind capetele de 
acuzare împotriva regimului francez, pe care 
avea să-l judece Revoluţia. Ironia autorului 
atacă toate instituţiile sociale, începând cu 
monarhia absolută şi cu reprezentantul aces-
teia Ludovic al XIV-lea care îşi zicea „Regele 
soare” şi socotea, în îngâmfarea lui, că domnia 
sa este o binecuvântare cerească ce se revarsă 
pe pământul Franţei. Monarhiei absolute, pu-



Analele ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al Republicii Moldova

202

terii nelimitate a lui Ludovic al XIV-lea care se 
considera o încarnare, o personificare a statu-
lui declarând: „L’ Etat c’est moi” (statul sunt 
eu), Montesquieu îi opune republica, forma 
de guvernământ în care poate să înflorească 
libertatea şi prosperitatea obştească.

Deşi nu este prin convingere ateu, ci 
deist, Montesquieu critică necruţător biseri-
ca catolică ce sprijină asuprirea feudală. Epi-
scopii şi duhovnicii în aparenţă evlavioşi, dar 
cu deprinderi josnice, sunt aspru satirizaţi de 
către autorul francez. Scrisorile persane ridică 
şi problema demografică, arătând cauzele care 
duc la scăderea natalităţii şi condiţiile prielnice 
creşterii ei. Interzicerea divorţului, răspândi-
rea celibatului, sărăcia şi asprimea guvernării 
explică în bună parte scăderea îngrijorătoare 
a natalităţii. Montesquieu arată superioritatea 
ţărilor protestante în privinţa natalităţii şi a 
vieţii de familie.

Reieşind din convingerea sa în supe-
rioritatea legii naturale faţă de cea civilă, 
Montesquieu nu consideră femeia inferioară 
bărbatului. Deoarece dominaţia bărbatului 
în familia secolului al XVIII-lea era tiranică, 
Montesquieu se pronunţă pentru egalitatea în 
drepturi a femeii şi a bărbatului. Cu aceeaşi 
tărie el se pronunţă împotriva colonialismu-
lui care pustieşte regiuni întregi şi reduce la 
starea de sclavie mii de oameni paşnici, reie-
şind numai din faptul că aceştia sunt de altă 
culoare.

Dacă în prima sa lucrare de amploare fi-
losoful s-a referit în special la teme sociale, în 
cea dea doua lucrare de proporţii Consideraţii 
asupra cauzelor măririi şi decăderii romanilor 
Montesquieu s-a concentrat asupra prezentă-
rii evenimentelor istorice şi a comentării lor. 
Părăsind tonul uşor din Scrisorile persane, 
filosoful francez conturează o istorie bine în-
chegată a Romei, bazată pe date şi evenimente 
concrete. Prezentând, în special, istoria drep-
tului şi a statului roman, Montesquieu face re-
ferinţe de amploare şi la istoria civilă, la istoria 
vieţii de toate zilele, la relaţiile sociale şi la re-
laţiile familiale ce domneau în vechea Romă. 
Montesquieu se impune în istoriografia tim-
pului prin perspectiva nouă de abordare a 
unui sistem politic şi social, care este tratat în 

istoria şi evoluţia lui asemeni unui organism 
viu ce cunoaşte atât faza de ascendenţă, cât şi 
pe cea de declin.

  Aceeaşi metodă de abordare istorică 
este utilizată anterior de filosoful român Di-
mitrie Cantemir în lucrarea sa Istoria creşte-
rii şi descreşterii Imperiului Otoman. (Acest 
lucru îl determină pe N. Iorga să vehiculeze 
ideea, potrivit căreia noua modalitate de abor-
dare istorică a fost preluată de Montesquieu 
de la filosoful şi domnitorul Moldovei D. 
Cantemir)1. Analizând cauzele ascensiunii şi 
decăderii Romei, Montesquieu înaintează şi 
aduce argumente în susţinerea tezei funda-
mentale potrivit căreia libertăţile şi virtuţile 
civice favorizează progresul social, în timp 
ce despotismul determină decăderea mora-
lă, mizeria economică, ignoranţa şi neferici-
rea popoarelor. Referindu-se la evenimentele 
concrete din istoria Romei, Montesquieu ana-
lizează modalităţile de corupere a cârmuirii 
politice care a provocat decăderea republicii 
romane. Analiza cauzelor măririi şi decăderii 
romanilor îndeamnă indirect cititorul să me-
diteze asupra stării sociale din propria ţară şi 
asupra cauzelor care au determinat starea de 
lucruri existentă în Franţa.

Înzestrat cu un acut spirit critic, atras de 
timpuriu de problemele istorice, politice şi ju-
ridice, Montesquieu este şi un scriitor talentat 
care a ştiut să prezinte problemele stringente 
ale timpului atât în stilul epistolar, acceptat de 
nobilimea franceză, cât şi în maniera ştiinţi-
fică riguroasă specifică comunităţii academi-
ce. Devenit celebru la vârsta de 32 de ani prin 
publicarea Scrisorilor persane, filosoful este la 
fel de bine primit şi în saloanele aristocraţiei 
pariziene, care îi disputau prezenţa, şi în aca-
demiile de ştiinţe din Europa.

Ideile sociale, politice şi juridice sem-
nalate de către Montesquieu în primele sale 
lucrări au cunoscut o dezvoltare temeinică în 
opera sa fundamentală Despre spiritul legilor, 
despre care s-a afirmat că este tot ce s-a scris 
mai de autoritate, în domeniul politicii, de la 
Politica lui Aristotel încoace. Rod a douăzeci 

1 Vezi N. Iorga, Istoria literaturii româneşti, Bucureşti, 
Ed. Academiei, Ed. a II-a, vol.II, 1926,p. 431.
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de ani de muncă, lucrarea filosofului francez 
urmărea sarcina de a descoperi şi de a analiza 
trăsăturile comune, esenţa şi raţiunea legilor.

Apărută în anul 1748 la Geneva, fără 
a fi semnată, lucrarea Despre spiritul legilor 
trezeşte un viu interes, fiind citită atât de mo-
narhii luminaţi din acea vreme ca Frederic al 
II-lea, regele Prusiei, şi Ecaterina a II-a a Rusi-
ei, cât şi de numeroşi intelectuali. Cunoscând 
timp de doi ani douăzeci şi două de ediţii, 
opera îi asigură autorului faimă mondială, 
trezind în acelaşi timp critici aspre din partea 
clerului. 

În viziunea lui Montesquieu legile nu 
sunt arbitrare, ci derivă din însăşi natura lu-
crurilor. Întreaga realitate e supusă unor legi, 
unor raporturi necesare şi universale. În con-
formitate cu ideile filosofului francez nu numai 
natura cu tot ce cuprinde ea (oameni, animale, 
fenomene) este supusă legilor, dar/şi Dumne-
zeu trebuie să ţină cont de legile obiective ale 
naturii. Deist prin convingere, Montesquieu 
nu-l mai concepe pe Dumnezeu asemeni unui 
rege pământesc, filosoful visează un Dumne-
zeu asemeni unui rege constituţional, care în 
toate acţiunile sale să urmeze legile obiective 
ale naturii. 

Montesquieu restrânge treptat concep-
tul de lege referindu-se, în special, la legile ce 
guvernează domeniul vieţii sociale: politic, 
economic, juridic şi moral. Jurist de profesie, 
Ch. Montesquieu studiază instituţiile şi legile 
juridice la diferite popoare în diferite timpuri. 
Analizând geneza dreptului, el acordă o mare 
importanţă rolului factorilor naturali: climei 
şi aşezării geografice; celor politici: formei de 
guvernământ, nivelului de libertate politică; 
factorilor sociali: moravurilor, nivelului de 
trai, credinţei religioase etc. în evoluţia şi de-
venirea legislaţiei. Datorită analizei minuţioa-
se a factorilor ce determină apariţia şi funcţi-
onarea legilor în societate şi graţie detaşării de 
concepţia teologică, potrivit căreia legile soci-
ale sunt de origine divină, Charles de Monte-
suieu este considerat precursor al sociologiei 
moderne.

Referindu-se la domeniul politic, Mon-
tesquieu distinge trei forme de guvernământ: 
republica, monarhia şi despotismul. Filosoful 

atribuie fiecărei forme de guvernământ câte un 
principiu fundamental care determină func-
ţionarea întregului sistem. Republica are ca 
principiu de bază virtutea, deoarece deţinând 
puterea suverană toţi urmăresc prin acţiunile 
lor realizarea binelui comunitar. Monarhia se 
bazează pe tendinţa spre onoruri, orice prin-
cipe urmărind obţinerea slavei şi a distincţi-
ilor multiple. Despotismul, presupunând un 
principe care îşi impune voinţa şi capriciile 
sale prin forţă, se bazează pe frică. Analizând 
cele trei forme de guvernământ, simpatia lui 
Montesquieu se îndreaptă spre primele două 
(republica şi monarhia). Deoarece republica, 
care a cunoscut în Antichitate epoca de glo-
rie, este greu de realizat în ţările mari, pentru 
Franţa este salutară monarhia.

Montesquieu stăruie asupra deosebiri-
lor dintre monarhie şi despotism. Monarhia 
se sprijină pe respectul absolut al legilor care 
stabilesc un sistem logic al ierarhiei sociale, 
ordinea şi sistemul onorurilor şi al demnităţii 
civice. Despotismul, întemeindu-se pe forţă, 
cere ascultarea oarbă. Cel mai mare pericol 
pentru monarhii, pericol semnalat încă de 
Platon şi Aristotel, constă în alunecarea trep-
tată a lor spre despotism. Aceasta se întâmplă 
atunci când „un principe crede că el îşi arată 
mai bine puterea, schimbând ordinea lucru-
rilor decât respectând-o aşa cum este; atunci 
când ia atribuţiile fireşti ale unora pentru a le 
da, în mod arbitrat altora şi atunci când pune 
capriciile sale înaintea chibzuirii sale” 2.

În spiritul iluminismului francez, Mon-
tesquieu a visat la un monarh luminat, care ar 
fi instruit, generos şi onest. Idealul politic râv-
nit de filosof este monarhia constituţională, 
în care regele nu ar deţine toată puterea, îm-
părţind-o cu alte organe ale statului. Această 
concepţie, inspirată din Constituţia engleză, 
cunoscută ca teoria diviziunii puterilor în stat, 
i-a adus lui Montesquieu celebritatea. Pentru 
a exclude abuzul de putere trebuie ca „puterea 
să fie înfrântă de putere” 3, susţine autorul, fi-
ind convins de faptul că puterile în stat trebuie 

2Ch. Montesquieu, Despre spiritul legilor, Vol. I, Bucu-
reşti, Ed. Ştiinţifică, 1964, p. 147.
3 Ch. Montesquieu, op. cit., p. 194.
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să fie organizate astfel mod, încât să se poată 
înfrâna una pe alta.

Montesquieu distinge trei puteri în stat: 
legislativă, executivă şi judecătorească. Aceste 
trei puteri trebuie să fie divizate, independen-
te, fiind reprezentate de persoane diferite. În 
aceste condiţii regele nu mai deţine toată pu-
terea, ci o împarte cu alţi cetăţeni care repre-
zintă puterea legislativă şi judecătorească, mo-
narhul păstrându-şi numai puterea executivă.

Principiul diviziunii puterilor în stat 
a fost menţionat  anterior de Aristotel şi J. 
Locke. Autorii au subliniat un adevăr: din cele 
trei puteri prin care se exprimă voinţa statului, 
legislativă, executivă şi judecătorească, ultime-
le două trebuie să se subordoneze primei pu-
teri, făcând posibilă funcţionarea şi aplicarea 
legilor, chiar în pofida eventualelor acte ilegi-
time ale executivului (guvernului). Principiul 
diviziunii puterii postulează ca organul ce 
stabileşte legea să nu îndeplinească şi funcţia 
de a o aplica şi de a o impune, acest lucru re-
prezentând un mare pericol pentru libertatea 
cetăţenilor.

Noţiunea de libertate este înţeleasă de 
Montesquieu ca dreptul pe care  îl are fieca-
re de a se bucura de legalitate. Prin îngrădirea 
puterii de stat oricărui cetăţean i se garantea-
ză drepturile legale. În acest context a devenit 
celebră formula autorului francez care susţine 
că libertatea presupune ca „nimeni să nu fie 
constrâns să facă lucrurile la care legea nu-l 
obligă şi să nu le facă pe cele pe care legea i le 
îngăduie”4.

Ca preşedinte al Parlamentului de la 
Bordeaux, parlament care reprezenta şi su-
prema instanţă juridică din provincia france-
ză, Montesquieu a fost preocupat şi de ana-
liza dreptului penal, prezentând în lucrarea 
sa principiile directorii ale acestuia. Primul 
principiu, reieşind din teoria separaţiei pute-
rilor în stat, susţine că puterea judecătoreas-
că este chemată să aplice legea, nu s-o creeze. 
Al doilea principiu stipulează faptul că legile 
penale nu sunt eterne şi absolute, ci relati-
ve, fiind limitate în exerciţiul lor. Cel de-al 
treilea principiu al dreptului penal opinează 

4Ch. Montesquieu, op. cit., p. 194.

faptul că natura pedepsei trebuie să decurgă 
din natura infracţiunii. Al patrulea principiu 
care trebuie să determine legislaţia penală, fi-
ind de ordin psihologico-moral, menţionează 
faptul că legea nu trebuie să provoace frica, 
dar să fie înţeleasă de toţi, chiar şi de condam-
nat, ca un act de echitate socială.

Dreptul civil are menirea să apere pro-
prietatea ca pe un drept sacru împotriva tu-
turor încălcărilor. În cazul în care interesul 
public impune o expropriere a bunurilor par-
ticulare, trebuie să propună despăgubiri echi-
tabile, nimeni neavând dreptul să ia omului 
chiar şi cea mai infimă parte a averii sale.

În domeniul dreptului internaţional, 
opera lui Montesquieu este fără egal în litera-
tura secolului său, punând bazele a ceea ce se 
numea dreptul ginţilor. Dreptul internaţional 
trebuie să se sprijine pe principiul care susţine 
că „diferitele popoare trebuie să-şi facă unul 
altuia în timp de pace cât mai mult bine, iar 
în război cât mai puţin rău cu putinţă, fără a 
aduce ştirbire adevăratelor interese” 55.

Filosoful francez nu consideră războ-
iul o necesitate naturală, condamnând aspru 
acest flagel social. Făcând distincţia între răz-
boaiele juste, de apărare şi războaiele injuste, 
de cotropire, Montesquieu, adept al relaţiilor 
paşnice dintre ţări, critică aspru războaiele de 
cotropire, inclusiv expediţiile coloniale în cur-
sul cărora oamenii din ţinuturile cucerite sunt 
supuşi celor mai crunte nelegiuiri. Condam-
nând războaiele de cotropire şi cele de jaf, filo-
soful se pronunţă categoric împotriva oricărei 
agresiuni, a încălcării suveranităţii statelor şi 
asupririi popoarelor mai slabe. Accentuând 
dreptul popoarelor la autodeterminare, Mon-
tesquieu menţionează necesitatea întreţinerii 
relaţiilor comerciale pentru dezvoltarea ar-
monioasă a comunităţilor naţionale.

În sec. XXI au devenit profetice ideile 
expuse de Montesquieu cu privire la primejdia 
creării unor mijloace de nimicire a maselor. 
„Mi-e teamă întruna să nu se ajungă până la 
urmă la descoperirea unui secret care să pro-
cure o cale mai scurtă pentru a ucide oameni, 

5Ch. Montesquieu, op. cit., p. 16.
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a distruge popoare şi naţiuni întregi” 66. Izvo-
râtă din îngrijorarea filosofului pentru soarta 
civilizaţiei, această afirmaţie dezvăluie carac-
terul umanist al operei iluministului francez.

Observator al omului şi al societăţii, fi-
losof al istoriei şi al legislaţiei, părinte al con-
stituţionalismului modern, Montesquieu a 
semănat idei epocale în toate domeniile abor-
date. Eruditul cercetător al realităţii socia-
le, politice şi juridice a oferit o viziune nouă 
asupra istoriei, sociologiei şi dreptului, vizi-
une superioară concepţiei existente în epocă 
şi care a contribuit la conceperea ulterioară a 
fenomenelor de orice gen ca supuse unor legi 
naturale şi invariabile. Obişnuit să vadă esen-
ţa lucrurilor dincolo de aparenţa lor Mon-
tesquieu a lansat temele prioritare de reflecţie 
ale secolului al XVIII-lea francez, numit secol 
al „luminilor”.
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