


Iluminismul a fost un curent filozofic şi religios, preocupat esenţial
de problema raportului lui Dumnezeu cu omul, înţeles ca
individualitate. Iluminismul credea în structura duală antagonică a
lumii. O idee fecundă a iluminismului a fost cea a imaginaţiei iluminate:
conştiinţa imaginativă cu capacităţi poetice, astfel că prin mijlocirea ei
omul participa la divinitate, la manifestările în lume ale lui Dumnezeu.
Iluminiştii recunoşteau importanţa astrologiei pentru ca fiecare om să-şi
afle vocaţia, de asemenea alchimia, în scop de a interveni în legităţile
secrete ale naturii. Pentru a intra în relaţie cu misterul aflător în adîncul
lucrurilor şi al timpului, iluminiştii recurgeau, de asemenea, la ştiinţele
oculte, la magie.

Secolul XVIII - ,,francez” înainte de toate a însemnat o schimbare
profundă a spiritualităţii eurpene. Secolul XVIII este epoca de
schimbări pe multe planuri. Principalele personalităţi , care au
contribuit la mişcarea spirituală a Secolului Luminilor , mişcare ce avea
să ducă la revoluţia franceză au fost: Diderot, Montesquieu, Voltaire,
Rousseau.

George POPA.
Istoria culturii şi a civilizaţiilor: Un compendiu al spiritualităţii umane



Întrunirea filosofilor  Voltaire, Diderot, Grimm, Hubert ...



BIBLIOTHECAIRE, s. m. celui qui est préposé
à la garde, au soin, au bon ordre, à
l’accroissement des livres d’une bibliotheque. Il y
a peu de fonctions littéraires qui demandent
autant de talens. Celle de bibliothécaire d’une
grande bibliotheque, telle, par exemple, que celle
du Roi, suppose la connoissance des langues
anciennes & modernes, celle des livres, des
éditions, & de tout ce qui a rapport à l’histoire
des Lettres, au commerce de la Librairie, & à
l’Art typographique.

Un articol din Enciclopedia lui Diderot și d'Alembert definește 
profesia de bibliotecar , după cum urmează: Bibliotecarul  este un  

custode, un îngrijitor ce menţine ordinea  și contribute la creșterea 
numărului cărţilor dintr-o bibliotecă. 



Odată cu finalizarea editării Encyclopédie, ou dictionnaire
raisonné des sciences, des arts et des métiers, Diderot pierde din
veniturile sale şi se hotărăşte să-şi vîndă Biblioteca. Spre
deosebire de Voltaire, Diderot nu avea un secretar (bibliotecar)
care ar fi putut avea grijă de bibliotecă, deaceea nu se ştie
prea multe despre ea.

Ecaterina a II-a a Rusiei a achiziţionat Biblioteca lui
Diderot cu 15 mii de franci, lăsînd-o în folosinţa lexicografului
pînă la sfîrşitul vieţii. Anual îi acordă cîte o mie de franci,
plătindu-l în calitate de bibliotecar. Mai tîrziu Biblioteca lui
Diderot a fost transferată la Sankt - Petersburg. Admini-
stratorul Bibliotecii Palatului Regal a constatat că Biblioteca
lui Diderot număra 2 904 de documente în limba franceză, cît
şi în limbile engleză, italiană şi latină.

DIDEROT  BIBLIOTECAR



Personalitatea poate cea mai impunătoare prin temperamentul
său consecvent şi combativ, prin spiritul său de organizare şi prin
poziţiile sale de gîndire, mai înainte decît ale celorlalţi filozofi ai
timpului, este Denis Diderot. Fiul unui tocilar dintr-un oraş îndepărtat,
Langres (Champagne-Ardenne). Diderot era o fire viguroasă şi
optimistă, sensibilă, dar şi violentă, urînd profund egoismul şi
despotismul, dar iubind viaţa şi oamenii. Şi-a consacrat 20 de ani din
viaţă muncii extenuante de organizare a monumentalei Enciclopedii.

DIDEROT  filozof şi prozator

http://ro.iluminism.wikia.com/wiki/Francezi
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Encyclopédie, ou dictionnaire raison-
né des sciences, des arts et des métiers
(Enciclopedie, sau dicţionar lămurit al
știinţelor, al artelor și al meseriilor) a fost
o enciclopedie generală lansată în Franţa
între 1751 și 1772 , editorii principali fiind
Diderot și d'Alembert, cu apendice și
corecturi adăugate în 1772, 1777 și 1780. A
avut multe ediţii străine și a inspirat
autorii din alte ţări pentru a dezvolta
proiectele asemănatoare.

,, uriaşa epopee a cunoştinţelor omeneşti din sec. 18 –lea”

http://www.all.ro/carte/enciclopedie-de-filosofie-si-stiinte-umane.html

http://www.all.ro/carte/enciclopedie-de-filosofie-si-stiinte-umane.html
http://www.all.ro/carte/enciclopedie-de-filosofie-si-stiinte-umane.html
http://www.all.ro/carte/enciclopedie-de-filosofie-si-stiinte-umane.html
http://www.all.ro/carte/enciclopedie-de-filosofie-si-stiinte-umane.html
http://www.all.ro/carte/enciclopedie-de-filosofie-si-stiinte-umane.html
http://www.all.ro/carte/enciclopedie-de-filosofie-si-stiinte-umane.html
http://www.all.ro/carte/enciclopedie-de-filosofie-si-stiinte-umane.html
http://www.all.ro/carte/enciclopedie-de-filosofie-si-stiinte-umane.html
http://www.all.ro/carte/enciclopedie-de-filosofie-si-stiinte-umane.html
http://www.all.ro/carte/enciclopedie-de-filosofie-si-stiinte-umane.html
http://www.all.ro/carte/enciclopedie-de-filosofie-si-stiinte-umane.html


Enciclopedia a fost numită ,,uriaşa epopee a
cunoştinţelor omeneşti din sec. 18 –lea” . Impresionantă
operă( 17 volume, plus 5 volume anexe, plus 11 volume de
planşe) – impresionantă nu atît prin dimensiunea sa, cît
prin conţinut, prin scopul propus şi prin efectul său –
trebuia să fie o întreagă bibliotecă informativă. În intenţia
celui care o concepuse, căruia i se datorează organizarea
generală a muncii şi succesul său final, în intenţia
formulată de Diderot, marea operă colectivă trebuia ,, să
formuleze un tablou general al eforturilor spiritului uman
în toate direcţiile şi în toate secolele”. Alt aspect , cel
filozofic, era cel mai important : ,, Caracterul ce trebuie
să-l aibă un bun dicţionar este de a schimba felul comun
de a gîndi”

http://www.upm.ro/cercetare/CentreCercetare/DictionarCritica/Iluminism.pdf
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„ Scopul unei enciclopedii este de a aduna cunoştinţele risipite pe

faţa Pămîntului; de a expune sistemul general al cunoştinţelor

oamenilor lîngă care trăim, şi de a-l transmite oamenilor care vin

după noi; pentru ca lucrările secolelor trecute să nu fie lucrări

inutile pentru secolele care vor veni; pentru ca nepoţii noştri,

devenind mai instruiţi, să devină totodată mai virtuoşi şi mai

fericiţi, şi pentru ca noi să nu murim fără a avea vre-un merit.”

Denis Diderot în Enciclopedie sau 
Dicţionar raţional al ştiinţelor, al artelor
şi al meseriilor.

Medalie Denis Diderot – 1817

din seria “ Oameni iluştri ai Franţei “
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Diderot este apreciat și pentru
scrierile sale filozofice: Pensées
philosophiques (Cugetări filozofice,
1746) și Lettre sur les aveugles
(Scrisoare despre orbi, 1749). Diderot
a avut o contribuţie fundamentală în
domeniul criticii moderne de artă, cu
ale sale Salons (Saloane), articole pe
care le-a publicat în ziare, înceîpnd
din anul 1759. Corespondenţa vastă a
lui Diderot descrie o imagine
obiectivă a epocii sale. El a avut o
influenţă semnificativă asupra
generaţiilor următoare de gînditori
din Franţa, Germania și Anglia.

Denis Diderot - 1773
Sculptor - Jean-Antoine Houdon

Muzeul Metropolitan 
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UNIVERSITATEA DIDEROT 
DIN PARIS



Diderot este însă şi marele prozator 
realist francez al ,,secolului luminilor”. 
Povestirile şi romanele sale au ca factor 
comun caracterul lor viu combativ, fie că 
în povestiri atacă aristocraţia şi curtea 
regală (Bijuterii indiscrete, Pasărea albă), 
fie că denunţă morala burgheză 
(Convorbirea dintre un tată şi copilul 
său), sau face apologia caracterului 
oamenilor simpli (Cei doi prieteni din 
Bourbonne). Remarcabile în istoria 
prozei franceze sînt romanele Călugăriţa, 
1760,  Nepotul lui Rameau, 1762 şi 
Jacques Fatalistul şi stăpînul său, 1773, -
dinamic roman satiric, probînd o teză 
filozofică. 

Monumentul lui Denis 
Diderot din Paris

http://ro.iluminism.wikia.com/wiki/Special:C%C4%83utare?search=diderot&fulltext
=Search&ab=51
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Călugărița lui Denis Diderot, roman 
social, roman-memoriu considerat azi unul 
dintre marile romane ale secolului al XVIII-
lea, este povestea unei adolescente de 16 
ani pe care părinţii o obligă să intre-n 
mănăstire. Neavînd deloc vocaţie religioasă 
însă, Suzanne, personajul principal, va 
încerca în mod repetat să părăsească lumea 
închisă a mănăstirilor, și pe măsură ce firul 
naraţiunii avansează, înţelegem, alături de 
copilă, situaţia complexă care a dus-o 
implacabil printre călugăriţe. Ea își va scrie 
memoriile în care descrie păţaniile prin 
care trece în diversele mănăstiri în care s-a 
aflat la un moment sau altul, ocazie pentru 
autor de a ne zugrăvi portretul acestora. 

http://ro.wikipedia.org/wiki/C%C4%83lug%C4%83ri%C8%9Ba_(Diderot)

http://ro.wikipedia.org/wiki/C%C4%83lug%C4%83ri%C8%9Ba_(Diderot)




































































Referinţe critice în periodice











http://philatelia.ru/pict/cat3/stamp/9437s.jpg
http://www.epwr.ru/quotauthor/251/10.jpg
http://www.epwr.ru/quotauthor/251/11.jpg


http://www.epwr.ru/quotauthor/251/13.jpg
http://www.istmira.com/upl1/tmp4D4_files/tmp4D4-71.jpg


1. DRIMBA, Ovidiu. Istoria literaturii universale. Bucureşti : Ed. Saeculum, Ed. 
Vestala, 1997.  Vol. 2.  447 p. ISBN 973-9200-44-3 

2. POPA, George. Istoria culturii şi a civilizaţiilor: Un compendiu al 
spiritualităţii umane.  Iaşi : Ed. Cugetarea, 1997.  424 p. ISBN 973-0-00-380-7 

3. ZAMFIRESCU, Ion, DOLINESCU, Margareta. Istoria literaturii universale. 
Bucureşti : Ed. Didactică şi Pedagogică, 1973.  Vol. 2.  431   p. 

4. АКИМОВА, Алиса Акимовна. Дидро.  М. : Мол. гвардия, 1963.  505 p. 

5. ЛУППОЛ, Иван Капитонович. Дени Дидро. Очерки жизни и 
мировоззрения. М. : Изд-во АН СССР, 1960.  296 p. 



1. http://www.linternaute.com/biographie/denis-

diderot/biographie/

2. http://www.denis-diderot.com/debuts.html

3. http://www.cairn.info/revue-recherches-sur-diderot-et-sur-

l-encyclopedie-2012-1-page-331.htm

4. http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article

5. http://books.openedition.org/pupo/977?format=toc

6. http://search.openedition.org/?q=diderot

http://www.linternaute.com/biographie/denis-diderot/biographie/
http://www.linternaute.com/biographie/denis-diderot/biographie/
http://www.linternaute.com/biographie/denis-diderot/biographie/
http://www.linternaute.com/biographie/denis-diderot/biographie/
http://www.linternaute.com/biographie/denis-diderot/biographie/
http://www.linternaute.com/biographie/denis-diderot/biographie/
http://www.denis-diderot.com/debuts.html
http://www.denis-diderot.com/debuts.html
http://www.denis-diderot.com/debuts.html
http://www.cairn.info/revue-recherches-sur-diderot-et-sur-l-encyclopedie-2012-1-page-331.htm
http://www.cairn.info/revue-recherches-sur-diderot-et-sur-l-encyclopedie-2012-1-page-331.htm
http://www.cairn.info/revue-recherches-sur-diderot-et-sur-l-encyclopedie-2012-1-page-331.htm
http://www.cairn.info/revue-recherches-sur-diderot-et-sur-l-encyclopedie-2012-1-page-331.htm
http://www.cairn.info/revue-recherches-sur-diderot-et-sur-l-encyclopedie-2012-1-page-331.htm
http://www.cairn.info/revue-recherches-sur-diderot-et-sur-l-encyclopedie-2012-1-page-331.htm
http://www.cairn.info/revue-recherches-sur-diderot-et-sur-l-encyclopedie-2012-1-page-331.htm
http://www.cairn.info/revue-recherches-sur-diderot-et-sur-l-encyclopedie-2012-1-page-331.htm
http://www.cairn.info/revue-recherches-sur-diderot-et-sur-l-encyclopedie-2012-1-page-331.htm
http://www.cairn.info/revue-recherches-sur-diderot-et-sur-l-encyclopedie-2012-1-page-331.htm
http://www.cairn.info/revue-recherches-sur-diderot-et-sur-l-encyclopedie-2012-1-page-331.htm
http://www.cairn.info/revue-recherches-sur-diderot-et-sur-l-encyclopedie-2012-1-page-331.htm
http://www.cairn.info/revue-recherches-sur-diderot-et-sur-l-encyclopedie-2012-1-page-331.htm
http://www.cairn.info/revue-recherches-sur-diderot-et-sur-l-encyclopedie-2012-1-page-331.htm
http://www.cairn.info/revue-recherches-sur-diderot-et-sur-l-encyclopedie-2012-1-page-331.htm
http://www.cairn.info/revue-recherches-sur-diderot-et-sur-l-encyclopedie-2012-1-page-331.htm
http://www.cairn.info/revue-recherches-sur-diderot-et-sur-l-encyclopedie-2012-1-page-331.htm
http://www.cairn.info/revue-recherches-sur-diderot-et-sur-l-encyclopedie-2012-1-page-331.htm
http://www.cairn.info/revue-recherches-sur-diderot-et-sur-l-encyclopedie-2012-1-page-331.htm
http://www.cairn.info/revue-recherches-sur-diderot-et-sur-l-encyclopedie-2012-1-page-331.htm
http://www.cairn.info/revue-recherches-sur-diderot-et-sur-l-encyclopedie-2012-1-page-331.htm
http://www.cairn.info/revue-recherches-sur-diderot-et-sur-l-encyclopedie-2012-1-page-331.htm
http://www.cairn.info/revue-recherches-sur-diderot-et-sur-l-encyclopedie-2012-1-page-331.htm
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article
http://books.openedition.org/pupo/977?format=toc
http://search.openedition.org/?q=diderot
http://search.openedition.org/?q=diderot



