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Rezumat
Dimitrie Cantemir – muzicianul în exegezele literaturii francofone 

din secolul al XIX-lea

Preocupările muzicale ale lui Dimitrie Cantemir au intrat în atenţia literaturii de specialitate încă din seco-
lul al XVIII-lea. Dacă în acest secol sursele de limbă germană deţin întâietatea în privinţa promovării imaginii 
muzicianului, în veacul următor situaţia se va schimba vădit în favoarea izvoarelor literare de expresie franceză.

Relatările din secolul al XIX-lea sunt oferite de lucrări cu caracter lexicografic, muzicologic, istoric, memo-
rialistic, fiind semnate de muzicologi, compozitori, critici muzicali, pictori şi arhitecţi, muzicografi şi orientalişti, 
în special, din Franţa şi Belgia. În demersurile autorilor menţionaţi, numele lui Cantemir figurează în calitate de 
teoretician, inventator al sistemului de notaţie a muzicii turceşti, compozitor, interpret la tanbur. Gradul de nou-
tate şi densitatea suportului informaţional furnizat de aceste izvoare diferă de la caz la caz.

Parcurgând exegezele demersului muzical al lui Cantemir, transpus în lumina literaturii francofone din seco-
lul al XIX-lea, se poate constata că acestea au diseminat imaginea unei personalităţi notorii, strâns ataşată teoriei 
şi practicii muzicale orientale, fapt ce i-a asigurat muzicianului vizibilitate, prestigiu şi, în acelaşi timp, recunoaş-
tere la nivel european şi universal.

Cuvinte-cheie: D. Cantemir, francofonie, muzician, muzică orientală, cultură otomană.

Summary
Dimitrie Cantemir – musician in exegesis of francophone literature 

of the 19th century

The musical concerns of Dimitrie Cantemir went tot het he attention of the specialized literature since the 
18th century. If this century sources in German have primacy in promoting the image of the musician, the situa-
tion will change next century clearly in favor of French expression literary sources. The 19th century statements 
offered lexicographical, musicological, historical, memoir works, being signed by musicologists, composers, mu-
sic critics, painters and architects, muzicographs and orientalists, particularly in France and Belgium. In above 
mentioned authors’ reports, the Cantemir’s name appears as theorist, inventor of Turkish music notation system, 
composer, tanbur performer. The degree of novelty and the density of informational support provided by these 
sources varies from case to case. Looking through the exegeses of the musical activities undertaken by Cantemir, 
transposed in the light of the fransophone specialized literature in the 19th century, it can be noticed that a good 
portion of them have been disseminating the image of a well-known personalities. Closely attached to theory and 
sound artistic practice of Orient, which secured the musician’s visibility, credibility, prestige and, at the same time, 
recognition at European leve land worldwide.

Key words: D. Cantemir, francophonie, musician, oriental music, Ottoman culture.

Dimitrie Cantemir – muzicianul în exegezele literaturii 
francofone din secolul al XIX-lea

Victor GHILAŞ

Personalitatea complexă a lui Dimitrie Can-
temir a intrat în atenţia literaturii de specialitate 
încă din secolul al XVIII-lea, din care nu au lip-
sit menţiunile despre preocupările sale muzicale. 
Astfel de mărturii au fost focalizate în diverse 
direcţii, majoritatea dintre ele schiţând portretul 

savantului şi omului de cultură ca pe o figură în-
zestrată cu calităţi intelectuale deosebite, artistice 
mai întâi de toate. Deşi contribuţiile principelui 
moldovean în domeniul teoriei şi practicii muzi-
cale au fost recunoscute şi consemnate în cultura 
otomană încă în timpul vieţii sale, activitatea lui 
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artistică va intra în vizorul autorilor occidentali 
cu o anumită întârziere, fiind vizibilizată şi in-
clusă în circuitul ştiinţific şi informaţional după 
moartea lui Cantemir.

Dacă în secolul al XVIII-lea sursele de limbă 
germană deţin întâietatea în privinţa promovării 
imaginii muzicianului, în veacul următor situaţia 
se va schimba vădit în favoarea izvoarelor litera-
re de expresie franceză, exegezele înregistrate în 
această perioadă regăsindu-se în surse de esenţă 
bibliografică, istorică, literară, muzicală în primul 
rând, enciclopedică, documentară sau în reviste.

Totuşi, numele lui Dimitrie Cantemir nu a 
lipsit în paginile de limbă franceză din secolul 
Luminilor, chiar dacă pe plan cantitativ numărul 
acestora este incomparabil mai mic faţă de vea-
cul următor. Una din primele referinţe în expresie 
franceză privind preocupările muzicale ale lui Can-
temir datează din secolul al XVIII-lea, fiind semna-
tă de Charles Fonton (1725–1795?), cercetător, dra-
goman al ambasadorului Franţei la Istanbul. Bun 
cunoscător al istoriei, culturii, limbilor şi muzicii 
orientale, acesta redactează la 1751 lucrarea Essai 
sur la musique orientale comparée à la musique 
européenne…. Autoritatea ştiinţifică în materie de 
muzică turcească a lui D. Cantemir este preţuită şi 
invocată în câteva rânduri [Cf. 9, p. 2].

Cinci ani mai târziu, în 1756, numele savantu-
lui apare înscris în ediţia franceză de largă circula-
ţie europeană Journal encyclopédique ou universel 
din Liège. În recenzia asupra ediţiei a doua a Istori-
ei Imperiului Otoman (ne referim la versiunea en-
gleză din 1756), un cronicar anonim întreprinde 
o succintă prezentare a lucrării amintite, dedicând 
cea mai mare parte a textului vieţii şi activităţii lui 
D. Cantemir, evidenţiind, printre alte preocupări 
ale lui, şi pe cele muzicale [6, p. 2], inclusiv calita-
tea de interpret la tanbur. 

Despre opera muzicală a lui D. Cantemir din 
ultimele decenii ale secolului al XVIII-lea a scris 
diplomatul şi scriitorul de origine armeană Ing-
nace de Mouradja d’Ohsson (1740–1807), secre-
tar şi dragoman al ambasadorului suedez la Înalta 
Poartă. În timpul şederii în cetatea de pe malurile 
Bosforului acesta acumulează un bogat material 
documentar despre istoria, instituţiile, legislaţia şi 
rânduielile seraiului, pe care la valorifică editorial 
în anul 1787 la Paris, în lucrarea Tableau général 
de l’Empire Othoman. În paginile referitoare la sta-
rea de sistem a artei sonore turceşti, autorul relevă 
semiografia aplicată de Cantemir în vederea fixă-
rii muzicii otomanilor, relatare ce vădeşte prezenţa 

lui Cantemir în edificiul culturii sonore a turcilor 
de la hotarul secolelor XVII–XVIII [5, p. 24]. 

Din cele expuse se conturează ideea că baza 
sursologică de limbă franceză din secolul al XVIII-
lea privind ocupaţiile muzicale ale lui D. Cantemir 
se înscrie pe un segment informaţional restrâns.

Urmărind în continuare circulaţia nume-
lui muzicianului Dimitrie Cantemir în literatura 
francofonă de specialitate a secolului al XIX-lea, 
trebuie remarcat faptul că densitatea informatică 
a unor atare consemnări cunoaşte o creştere con-
siderabilă. Interesul pentru moştenirea artistică şi 
ştiinţifică a lui Cantemir se impune în atenţia lexi-
cografilor, istoricilor, culturologilor şi muzicologi-
lor din arealul franco-belgian.

O primă relatare din acest secol, care deschide 
suita publicaţiilor privind personalitatea muzicală 
a lui D. Cantemir, este oferită de lucrarea cu ca-
racter lexicografic Dictionaire historique des musi-
ciens …, îngrijită de muzicologii francezi Ale-
xandre Étienne Choron (1771–1834) şi Franço-
is-Joseph-Marie Fayolle (1774–1852), editată în 
anul 1810 la Paris şi reeditată în anul 1817 tot în 
capitala Franţei. Gradul de noutate al articolului 
inserat lipseşte totalmente, întrucât autorul lui nu 
se sprijină pe documentări proprii, ci este depen-
dent completamente de informaţiile furnizate de 
E. L. Gerber în Historisch-Biographisches Lexicon 
de Tonkünstler. Textul acestuia este preluat inte-
gral, fără discernământ şi fără nicio modificare, 
inclusiv cu inexactităţile factologice [4, p. 116; 10, 
p. 344]. Chiar dacă imaginea muzicianului nostru 
nu obţine noi valenţe, articolul reiterează figura lui 
D. Cantemir drept model şi spirit enciclopedist al 
omului umanist, cu profunde cunoştinţe, şi con-
tribuţii importante în diferite domenii, dar mai în-
tâi de toate în arta muzicală otomană, fapt ce a sti-
mulat circulaţia numelui său în cultura europeană 
la începutul acestui secol.

Aprecierile asupra muzicianului D. Cantemir 
se completează în anii următori prin menţiunile 
cuprinse în ediţia franceză a lucrării pictorului 
şi arhitectului Antoine-Laurent (Louis) Castellan 
(1772–1838), Mœurs, usages, costumes des otho-
mans… (1812), care întreprinde, împreună cu un 
grup de ingineri francezi, o vizită în Turcia, unde 
studiază cultura otomană. În urma acesteia, pu-
blică şase volume ale lucrării menţionate mai sus. 
Numele lui Cantemir se regăseşte în comparti-
mentul Musique din ultimul volum al ediţiei.

După o scurtă privire sintetică introductivă 
asupra trecutului muzical turcesc, autorul expune 
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starea reală a muzicii răsăritului musulman. Textul 
care urmează profilează explicit portretul muzici-
anului moldovean, destul de clar conturat. Feno-
menul muzical în aria culturii otomane, subliniază 
A.-L. Castellan, prezintă simptome de revigorare, 
aşa cum aici activau o întreagă pleiadă de muzici-
eni consacraţi, iar pentru acreditarea acestei idei 
autorul prezintă argumente concludente: „Cante-
mir oferă o listă numeroasă a tuturor acestor mu-
zicieni (...), lui îi sunt datori turcii pentru notele 
inventate cu care ei îşi scriau ariile. (…) Acesta din 
urmă a mai compus, de asemenea, un mic volum în 
limba turcă despre arta muzicală şi a dedicat-o lui 
Ahmed” [3, p. 218]. Suportul informativ prezentat 
este unul elocvent şi nu comportă comentarii su-
plimentare.

Un amplu articol de semnificaţie lexicografi-
că despre D. Cantemir este semnat de Alexandre 
de Nuoal-Lahoussaye în tomul şapte al Biographie 
universelle, ancienne et moderne … (1813). După 
cum reiese din titlul complet al volumului, acesta 
propune cititorului un vast spectru de cunoştinţe, 
articole redactate de autori cu renume în mediile 
culturale şi ştiinţifice franceze, despre viaţa publi-
că şi privată a persoanelor care s-au remarcat în 
istoria omenirii prin scrierile, acţiunile, talentele, 
virtuţile sau atrocităţile lor. Autorul dezvoltă siste-
matic imaginea lui D. Cantemir prin prisma eru-
diţiei acestuia. Figura cărturarului se manifestă, 
chiar în debutul articolului, prin nuanţe şi trăsă-
turi inedite, fiind încadrată în contextul cultural 
otoman. Profilul spiritual al personalităţii cante-
miriene iese iniţial în evidenţă prin faptul că „a 
introdus în uzul acestei naţiuni muzica notată” [2, 
p. 34].

Dincolo de latura biografică şi spiritul enci-
clopedic al fostului domn al Ţării Moldovei, ori-
zontul panoramic schiţat în conţinutul lexicogra-
fic al materialului conţine şi alte date esenţiale, 
incluzând pregătirea profesională multilaterală, 
care s-a manifestat prin faptul că „Demetrius Can-
temir vorbea turca, persana, araba, greaca moder-
nă, latina, italiana, rusa, moldoveneasca şi înţele-
gea foarte bine greaca veche, slavona şi franceza. 
Era versat în arhitectură, muzică, geometrie şi în 
ştiinţele filosofice. Academia din Berlin l-a ales în 
rândul membrilor săi” [2, p. 35]. Portretul cultu-
ral al lui D. Cantemir este întregit de lista lucră-
rilor sale, între acestea figurând şi cele muzicale, 
cu nominalizarea opusului Introducere în muzica 
turcă, în moldoveneşte, în 8° (Introductionem à la 
musique turque, en moldave, in-8°): „După Tode-

rini, (…) această lucrare s-a bucurat la acest popor 
de o mare celebritate” [2, p. 35]. Din câte se pare, 
autorul lasă să se înţeleagă că în ultimul caz se are 
în vedere primul tratat cantemirian Cartea ştiinţei 
muzicii după felul literelor, contribuţie teoretică ce 
îl plasează pe înaintaşul nostru în rândul ctitorilor 
muzicologiei turceşti.

Muzicograful şi orientalistul Guillaume An-
dré Villoteau (1759–1839) întreprinde, împreună 
cu un grup de savanţi, o călătorie în Egipt în cad-
rul campaniei lui Napoleon în această ţară (1798–
1801), rezultatele deplasării materializându-le la 
1826 într-o lucrare de proporţii, intitulată État 
modern. De l’état actuel de l’art musical en Égyp-
te …. Un volum editorial considerabil este acor-
dat lui D. Cantemir. Schiţa biografică a muzicia-
nului, prezentată în nota din subsolul tipăriturii, 
contribuţia lui Cantemir la evoluţia muzicii clasice 
turceşti demonstrată judicios, precum şi exactitu-
dinea datelor comunicate admit conjectura docu-
mentării profunde înainte de redactarea lucrării şi 
probitatea profesională a autorului.

Precizând descendenţa familială ilustră, cu 
rădăcini genetice de obârşie domnească a cărtura-
rului, Villoteau scrie în continuare că „Demetrius 
de Cantemir (…) la Constantinopol s-a dedicat 
studierii limbii turce şi a muzicii şi făcu progrese 
rapide. În timpul aflării acolo, el a conceput notele 
muzicale de care s-au servit [muzicienii – n.n.] în 
această ţară [Turcia – n.n.] şi în multe alte ţări din 
Orient. Dintre diferitele lucrări pe care Demetrius 
de Cantemir le-a compus se aminteşte o carte de 
arii [create – n.n.] după regulile muzicii turceşti, 
un vol. in-4° şi o introducere în muzica turcească, 
in-8°, în moldoveneşte” [12, p. 40-41].

Din conţinutul articolului semnat de muzi-
cograful francez se desprinde foarte clar ideea că 
D. Cantemir a elaborat două lucrări importante 
pentru cultura orientală, inclusiv una „în limba 
moldovenească”, intenţia lui fiind, probabil, fa-
miliarizarea conaţionalilor pe calea scrisului şi pe 
înţelesul lor cu coordonatele teoretice de bază ale 
muzicii turceşti. Or, aceasta, după cum se ştie, avea 
o pondere substanţială în viaţa cultural-artistică 
a Principatelor Române. Spre deosebire de unii 
autori din secolul al XVIII-lea (Fonton, Sulzer, 
d’Ohsson, Forkel ş.a.), Villoteau recunoaşte, apre-
ciază, susţine cu mult zel şi cu argumente meritele 
incontestabile ale luminatului principe la concep-
tualizarea artei sonore otomane.

Reproducem integral textul semnatarului 
inclus în Article VIII. Des signes ou notes de la 
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musique des Arabes et des Orienteaux en général, 
et des moyens que nous avons employés pour expri-
mer ces notes avec notes de musique européenne: 
„Acum două sute de ani, orientalii nu cunoşteau 
deloc semne pentru a nota muzica lor şi muzica 
arabă. Demetrius de Cantemir fu acela care a in-
ventat acum o sută şi ceva de ani semnele pe care 
le utilizează astăzi în câteva ţări din Orient şi, în 
special, în Turcia.

Este absolut fără niciun temei ceea ce Meninski 
şi mulţi alţi scriitori au susţinut că acele note au 
fost admise de către arabi în practica muzicală; ei 
niciodată nu s-au folosit de ele. Oamenii cei mai 
instruiţi dintre ei ne-au încredinţat că nu au avut 
niciodată cunoştinţă [de note muzicale – n.n.] şi cu 
adevărat că nu se menţionează despre aceasta în 
niciunul din tratatele de muzică compuse de arabi, 
în orice epocă au fost scrise ele.

Ceea ce, după cum se pare, ar fi cauzat şi acre-
ditat această eroare este că semnele muzicale pe 
care Demetrius de Cantemir le inventă sunt forma-
te din literele alfabetului arab. Dar se ştie că, de mai 
multe secole, literele arabe au fost adoptate în toate 
limbile popoarelor din Orient, care au fost subjuga-
te de către arabi şi au îmbrăţişat islamismul. De-
metrius de Cantemir, care îşi primise educaţia la 
Constantinopol şi îşi făcu toate progresele şi toate 
descoperirile sale în muzică, nu a perfectat literele 
arabe pentru a nota muzica, decât doar pentru că 
sunt aceleaşi cu ale limbii ţării în care locuia, limbă 
în care el îşi scrisese lucrările sale asupra muzicii. 
Fără îndoială, el nu a avut ambiţia nebună de a 
face să se adopte notele sale de către arabi şi cu atât 
mai puţin de către egipteni, care cu adevărat sunt 
popoare puţin curioase de noutăţi şi la care muzica, 
interzisă de religie, este privită ca o artă demnă de 
dispreţ” [12, p. 39-41].

Acest citat, reprodus in extenso, ilustrează 
destul de pregnant şi validează in nuce contribu-
ţia ştiinţifică reală a lui D. Cantemir în domeniul 
teoriei muzicii turceşti şi, totodată, sintetizează şi 
exprimă fără echivoc atitudinea axiologică a au-
torului studiului faţă de savantul-muzician care, 
prin capacităţile lui euristice, spiritul novator, im-
pactul produsului gândirii sale teoretico-muzicale 
(„semnele de care se servesc astăzi în câteva ţări 
din Orient şi, în special, în Turcia”), dobândeşte 
semnificaţii deosebite, reprezentând un standard 
de calitate profesională în domeniul artei muzi-
cale orientale. Aşadar, învăţatul moldovean este 
prezentat ca o personalitate emblematică a culturii 
otomane de la începutul secolului al XVIII-lea.

Literatura muzicală lexicografică din prima ju-
mătate a secolului al XIX-lea se îmbogăţeşte cu o 
importantă lucrare semnată de muzicologul, criti-
cul, pedagogul, dirijorul, compozitorul franco-bel-
gian François Joseph Fétis (1784–1871), director al 
Conservatorului din Bruxelles, Biographie univer-
selle des musiciens ..., a cărei primă ediţie în 8 vo-
lume apare în 1835–1844 în capitala Belgiei, iar cea 
de-a doua – în 1860–1865 în metropola Franţei. 

În articolul dedicat lui D. Cantemir, muzico-
logul belgian recurge la documentarea directă şi 
indirectă, scrutând sursele înaintaşilor din secolul 
al XVIII-lea (Toderini) şi din secolul al XIX-lea 
(Villoteau). După obişnuita incursiune biografică 
în care schiţează reperele principale (data şi anul 
naşterii, perioada aflării la Constantinopol, acce-
derea la tronul domnesc, calea pribegiei, cultura 
generală ş.a.), în continuarea textului este scoasă 
în relief imaginea personalităţii muzicale a savan-
tului D. Cantemir: ,,a introdus arta notării muzicii 
la turcii din Constantinopol. După Toderini, Can-
temir, la cererea a doi miniştri puternici [influenţi 
– n.n.], a scris în turceşte un tratat de muzică şi 
l-a dedicat sultanului Ahmed II (sic! Ahmed III). 
Villoteau afirmă în memoriile sale asupra  muzicii 
orientalilor că semnele despre care aminteşte Can-
temir sunt astăzi total ignorate [uitate – n.n.] de 
turci” [8, p. 38; 7, p. 176]. În final, fără să dezvăluie 
sursa de documentare, Fétis ne surprinde printr-
o informaţie inedită, expusă pentru prima dată în 
literatura de specialitate, prin care răstoarnă afir-
maţiile cercetătorilor din secolul precedent referi-
tor la soarta celui de-al doilea tratat de muzică a 
lui D. Cantemir: „Îi datorăm, de asemenea, acestui 
prinţ Introducerea în muzica turcească, în moldo-
venească; manuscrisul in-8°, care se află la Astra-
han” [8, p. 38; 7, p. 176].

În pofida faptului că ştirea ţine de domeniul 
senzaţionalului, ea nu a fost deocamdată confir-
mată şi rămâne a fi o enigmă pentru cercetători, 
deoarece până în prezent manuscrisul autograf 
sus-numit încă nu a fost identificat. Aşa prezen-
tându-se situaţia, soluţia definitivă privind soarta 
şi conţinutul opului Introducerea în muzica tur-
cească ţine de viitoarele cercetări. 

Astfel, semnificaţia celor expuse mai sus ni se 
pare evidentă. Includerea lui D. Cantemir în regis-
trul figurilor notorii ale culturii muzicale imprimă, 
în primul rând, o notă particulară suplimentară 
performanţei lui de excepţie în peisajul lexicogra-
fiei de specialitate din arealul lingvistic francofon, 
în al doilea rând, îi probează o dată în plus ţinuta 
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profesională şi vocaţia artistică, care i-au menţinut 
autoritatea în epocă, cucerind nu doar stima şi ad-
miraţia contemporanilor, ci şi a urmaşilor pentru 
aportul adus culturii umanităţii.

Un pasaj prezentat în stil telegrafic, dar rele-
vant pentru subiectul care ne interesează, conţine 
hebdomadarul de limbă franceză Revue et Gazette 
Musicale de Paris din anul 1838. Semnificaţia re-
latării furnizate de acesta se rezumă la faptul că 
cititorului îi este prezentată o primă informaţie în 
literatura occidentală de specialitate din secolul al 
XIX-lea referitor la calitatea lui Cantemir de vir-
tuoz al tanburului. În pofida laconismului relată-
rii transmise de săptămânalul francez, conţinutul 
acesteia împrospătează argumentele despre muzi-
cianul complet care a fost Dimitrie Cantemir [Cf. 
9, p. 1 (434)].

O altă sursă de informare din Occident, edita-
tă la hotarul primei jumătăţi a secolului al XIX-lea 
în arealul lingvistic francofon, înscrie personalita-
tea lui D. Cantemir în lista figurilor marcante ale 
umanităţii.

Volumul Biographie universelle ancienne et 
moderne ... (1843–1847), publicat în capitala Bel-
giei, transpune în linii mari istoria vieţii şi acti-
vităţii ştiinţifice a savantului în limitele trasate 
de izvoarele documentare existente. Articolul le-
xicografic nu urmează algoritmul unei biografii 
stricto senso structurate şablonard, cu expunerea 
copilăriei, adolescenţei, instruirii, activităţii pro-
fesionale ş.a., ci mai degrabă reliefează unele eta-
pe biografice. Încheind prezentarea cronologică 
a elementelor de ordin general, autorul acestui 
articol evidenţiază performanţa ştiinţifică a lui 
D. Cantemir, relevând cunoştinţele lui lingvistice, 
precum şi cele din domeniul „desenului [graficii 
– n.n.], arhitecturii, muzicii, ştiinţelor matema-
tice etc.”. În lista celor nouă lucrări cantemiriene 
figurează şi Introduction à la musique turque (en 
moldave) [1, p. 8].

Numele lui D. Cantemir este consemnat într-
o altă lucrare apărută la sfârşitul secolului al XIX-
lea, Histoire de la musique en Russie (1898), redac-
tată de Albert Soubies (1846–1918), muzicolog, 
critic muzical, teatrolog francez. Ocupându-se de 
istoria muzicii în Rusia, autorul opusului menţio-
nează activitatea lui Cantemir raportată la con-
tribuţia acestuia în domeniul muzicii religioase: 
„Prinţul Dimitrie Cantemir, devenit vasal al lui Pe-
tru cel Mare, scriitor poliglot, a aprofundat idiomu-
rile slave, în mod special slavona veche, care au ser-
vit la traducerea liturghiilor bizantine pentru uzul 
în Biserica Ortodoxă Rusă” [11, p. 54]. În lumina 
ideilor citate, vom remarca nu doar cunoaşterea, ci 
şi dezvoltarea slavonei de către D. Cantemir – lim-
ba cântului din cultul bisericesc răsăritean –, o altă 
dimensiune a contribuţiei sale puţin cunoscută şi 
semnalată în literatura de specialitate, dar substan-
ţială, pe care a desfăşurat-o în domeniul unei vechi 
limbi, folosită până în prezent în mediul liturgic al 
ortodoxiei slave.

Parcurgând exegezele demersului muzical în-
treprins de Cantemir, transpus în lumina literatu-
rii franceze de specialitate din secolul al XIX-lea, 
se poate constata că o bună parte a acestora au re-
flectat explicit sau implicit, au diseminat constant 
şi consecvent imaginea unei personalităţi notorii, 
în special cea a unei figuri exponenţiale, strâns 
ataşată teoriei şi practicii artistice sonore orientale, 
fapt ce i-a asigurat muzicianului vizibilitate, credi-
bilitate, prestigiu şi, în acelaşi timp, recunoaştere la 
nivel european şi universal.

Semnele de preţuire ale activităţii ilustre a lui 
D. Cantemir în mediul cercurilor muzicale din lu-
mea francofonă şi expuse în cele mai prestigioase 
enciclopedii, lexicoane, dicţionare, istorii şi alte 
lucrări muzicale de peste hotare, dau strălucire 
moştenirii lui spirituale. Prin contribuţiile majore 
în domeniul ştiinţei, culturii şi cunoaşterii, ele am-
plifică dimensiunile istorice ale muzicii orientale, 
afirmând, astfel, pe scară largă virtuţile acestei 
arte, precum şi cele ale gândirii şi ale personalităţii 
cantemiriene.
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