Carturarii Moldovei- calauze spirituale
ale neamului românesc.
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Cărturarii Dimitrie Cantemir și Nicolae Milescu (Neculai Milescu
Spătarul)
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Despre ei cunoaștem…
Viața politică și socială a cărturarilor.
Rusia în viața cărturarilor. Opera lor.

Curiozitâți despre erudiții epocii.
Interferențe europene ale romănilor învâțați.

Introducere
Dictionarul ne oferă cu generozitate explicația termenului
cărturar: savant, erudit, învățat, om de
știință, om cu carte. Totodată, oamenii de știință pot fi cei
ce cunosc bine mai multe domenii științifice, putând să
aducă mari contribuții omenirii. Pentru început, astăzi,
vom povesti doar de primii cărturari ai acestui neam pre
numele lor Nicolae Milescu Spătaru și Dimitrie Cantemir.

Sursa: google.com

Cine este acest Nicolae Milescu Spataru ?
Nicolae Milescu „Spătaru” sau „Cârnul” –
cum i se mai spunea –în istoria secolului al
XVII-a, este, românul care a călătorit cel mai
mult în Lumea Veche, din Europa Occidentală
și până în Siberia, China, Mongolia. Cu
siguranță, este singurul român care a avut
posibilitatea de a-i cunoaște pe Ludovic al
XIV-lea („Regele Soare”), Petru I și pe
Împăratul Chinei, Kangxi.
Sursa: google.com

Cine este Cantemir, pentru noi si pentru altii ?
Un mare cărturar al Umanismului românesc. Printre diversele
ocupații ale lui se numără cele de enciclopedist,
etnograf, geograf, filozof, istoric, lingvist, muzicolog și compozitor.
A fost membru al Academiei de Științe din Berlin. George
Călinescu îl descria drept „un erudit de faimă europeană, voievod
moldovean, academician berlinez, prinț moscovit...”

Sursa: google.com

Despre el…(Nicolae Milescu Spataru)
Nicolae Milescu sau Neculai Milescu
Spătarul (1636, Vaslui - 1708, Moscova ) a fost
un cărturar, traducător, călător, geograf și
diplomat român , activ atât în Moldova, cât și
în Țaratul Rusiei . A studiat la Marea Școală a
Patriarhiei din Constantinopol și, după ce se
întoarce la Iași, este numit ,,grămătic” , adică
secretar al domnului Moldovei Gheorghe Ștefan.
Între anii 1660 și 1664 a fost reprezentantul țării
(capuchehaie) în Imperiul Otoman și apoi trimis
ca sol la Berlin și Stockholm și chiar în Franța, pe
lângă Ludovic XIV.

https://www.google.com/search?q=google.com%2C&oq=google.com%2
C&aqs=chrome..69i57j0l6j69i65.4489j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

Despre Dimitrie Cantemir
Dimitrie Cantemir ( 1674 Vaslui 1723, Harkov, Imperiul Rus) a fost
domnul Moldovei în două rânduri (martieaprilie 1693 și 1710 - 1711), fiul
domnitorului Constantin Cantemir. Și-a petrecut mulți
ani la Constantinopol , unde a fost ostatec și
capuchehaie (trimis la Poartă ca garant al fidelității), și
s-a aflat în mediul elitei otomane de la Constantinopol.
Studiază acasă greaca, latina şi filosofia cu dascălul de
limbă greacă, eruditul Ieremia Cacavela. La Academia
Patriarhiei Ortodoxe din Constantinopol îşi
aprofundează studiile în limbile antice şi orientale,
filosofie.

Sursa: google.com

Dimitre Cantemir și
Rusia
Turcii l-au înscăunat pe Dimitrie Cantemir la Iași în 1710,
având încredere în el, dar noul domn a încheiat la Luțk
(Rusia,) în 1711, un tratat secret de alianță cu Petru cel
Mare, orientându-se în politica externă spre Rusia ca
entitate ortodoxă, opusă Islamului, în speranța eliberării
țării de sub dominația turcă .
După înfrângerea de la Stănilești, neputându-se întoarce în
Moldova, a emigrat în Rusia, unde a rămas cu familia sa. A
devenit consilier intim al lui Petru I, și a desfășurat o
activitate științifică rodnică. A contribuit la cartografierea
Rusiei iar Colecția sa de hărți, scrise în latină, se află în
Arhiva Cabinetului lui Petru cel Mare de la Petersburg.
Sursa: google.com

Nicolae Milescu Spataru în Rusia,
Nicolae Milescu a rămas în Rusia până la sfârşitul vieţii, ajungând să contribuie
chiar şi la transformările din timpul lui Petru cel Mare. Dar faima lui europeană
i-a venit de la misiunea încredinţată în 1675 de ţarul Alexei Mihailovici de a
conduce o împortantă solie în China, soldată pe plan diplomatic, literar şi
ştiinţific cu trei scrieri de o excepţională însemnătate în cadrul cel mai larg al
contactelor dintre Europa şi Asia.
“Cartea în care e descrisă călătoria prin Siberia, din oraşul Tobolsc până la
hotarul Chinei”, “Raportul soliei în China” şi “Descrierea Chinei”, care au atras
atenţia nu numai autorităţilor, savanţilor şi literaţilor ruşi, ci şi a lumii ştiinţifice
europene. În timpul aceleiaşi misiuni în China Nicolae Milescu a întocmit o
interesantă hartă a Siberiei şi Chinei în care sunt trecute numeroase localităţi,
râuri și lacuri.

Sursa: google.com

Opera (1) Dimitre Cantemir
Cantemir este unul dintre primii învăţaţi europeni care au susţinut ideea
creşterii şi descreşterii imperiilor în opera “Interpretarea naturală a
monarhiilor” (1714). Formularea “creşterii şi descreşterii” ca lege istorică
universală îl apropie pe cărturarul român de iluminism, scrierea lui precedând
cu aproape două decenii lucrarea lui Montesquieu despre decadență
.Cantemir a aplicat concepţia sa despre evoluţia imperiilor în cartea
consacrată ”Creșterea și descreștrea Imperiului Otoman ”şi este primul
istoric în Europa care anunță căderea Imperiului Otoman.

Remarcăm, de asemenea, şi contribuţia valoroasă a lui Dimitrie Cantemir la
constituirea teoriei civilizaţiei şi culturii în lucrarea Hronicul vechimei a
romano-moldo-vlahilor. Dimitrie Cantemir, accentuând ”originea neamului
românilor”, afirma că nobleţea unui popor nu constă numai în vechimea
neamului sau în mărimea teritoriului aflat în stăpânirea sa, dar îndeosebi în
civilizaţie, ci în „învăţături” (ştiinţă, literatură, arte), precum şi în moravuri
bune.

Sursa: google.com

Opera (2) Dimitre Cantemir
Lucrarea Descrierea Moldovei (Descriptio Moldaviae)( 1714-1716) a fost
scrisă la îndemnul Academiei din Berlin (în limba latină), având anumite
tangenţe cu alegerea lui D.Cantemir în calitate de membru al acesteia.
Dimitrie Cantemir este primul român membru al unei Academii de peste
hotare. În sens conceptual şi valoric, lucrarea este o carte de vizită a
Moldovei, o călăuză pentru oricine care doreşte să ia cunoştinţă de
neamul românesc şi să conceapă chipul moral şi spiritual al acestuia.
Cartea cuprinde şi aspecte biografice ale Principelui Dimitrie Cantemir, dar
în special în ea sunt descrise în profunzime trei compartimente: partea
geografică, partea politică, partea ecleziastică şi literară. Din această carte,
Occidentul a aflat despre Ţara Moldovei, despre destinul ei tragic, despre
pământurile şi despre oamenii ei, despre domeniul politic şi economic,
despre moravurile, obiceiurile, datinile, religia, limba şi graiul
moldovenilor, despre stăpânirea bisericească, despre literele moldovenilor.
Descrierea Moldovei este şi o frescă de moravuri.

Sursa: google.com

Opera, lui Nicolae Milescu Spataru
Încă până la 1671, Nicolae Milescu a început să scrie o serie de
lucrări cu caracter filosofic, teologic şi istoric pe care le-a finisat în
Rusia, elaborând în total peste 30 de tratate ştiinţifice între care
„Cartea despre Sibile, câte erau , cum se numeau şi despre
profeţiile lor” ,; „Aritmologhia” ; „Povestirea despre sibile”; „Cartea
aleasă pe scurt despre cele nouă muze şi despre şapte arte
liberale”.
Printre scrierile lui Nicolae Milescu se găsesc şi lucrări cu caracter
pur istoric care se referă la trecutul Rusiei, precum „Genealogia
ţarilor ruşi”; „Alegerea ţarului Mihail Fiodorovici”, În 1672
depunând o muncă titanică. el alcătuieşte un Dicţionar rusogreco-latin, de o importanță majoră până în present.
https://www.google.com/search?q=google.com%2C&oq
=google.com%2C&aqs=chrome..69i57j0l6j69i65.4489j0j7
&sourceid=chrome&ie=UTF-8

Interferente Europene, Dimitrie Cantemir
Opera lui D. Cantemir se înscrie în coordonatele
umanismului renascentist de nivel european şi
reprezintă o deschidere spre ideile filosofiei
moderne. Prin multilateralitatea preocupărilor, prin
îmbinarea creaţiei ştiinţifice cu cea artistică, prin
unitatea dintre creatorul de cultură şi omul de
acţiune, aminteşte de titanii Renaşterii. Gândirea şi
opera sa, străbătând distanţa de la scolastică la
umanism şi ştiinţa europeană modernă, reprezintă,
prin excelenţă, o întruchipare a sintezei dintre
cultura Orientului şi cea a Occidentului.

Sursa: google.com

Interferente europene , Nicolae Milescu Spataru
1. Opera lui Nicolae Milescu Spătarul a căpătat o largă
răspândire în manuscrise încă din timpul vieţii sale în Rusia,
Țările Române, Orientul Apropiat şi chiar în Europa
Occidentală.
2. Moștenirea istorică a enciclopedistului Nicolae Milescu
Spătarul rezidă în faptul că pînă în prezent opera acestuia
este una recurentă și formează o punte culturală și
diplomatică dintre Europa si Asia.
Sursa: google.com

Traducator, Nicolae Milescu Spataru
Este uimitor că acest om a putut desfășura o
activitate diplomatică importantă,
concomitent cu o muncă imensă de
traducător. la sfârşitul anilor 1660 realizează o
serie de activităţi cărturăreşti, între care
traduce Vechiul Testament după ediţiile
greceşti , care ajunge ulterior în ediţia
bucureşteană din 1688 a Bibliei. De
asemenea, Nicolae Milescu traduce „Istoriile”
lui Herodot, care rămâne multă vreme în
manuscris. În 1659- 1661, traduce din
greceşte în româneşte, o istorie universală
„Hronograf den începutul lumii”.

https://www.google.com/search?q=google.co
m%2C&oq=google.com%2C&aqs=chrome..69
i57j0l6j69i65.4489j0j7&sourceid=chrome&ie=
UTF-8

Curiozitati, :
Dimitrie Cantemir a lăsat amprente și în muzică, pe baza
alfabetului arab a elaborat sistemul teoretic (notele muzicale) al
muzicii clasice otomane, care a servit societatea otomană pe
parcursul a două secole. Sub numele de Kantemiroğlu a elaborat
tratatul în limba turcă „Cartea științei muzicale după felul literelor”
(1703).
Dimitrie Cantemir a lăsat urme adânci în medicină. În operele
științifice semnate de cărturar se vorbește despre tratamentul cu
ierburi, terapia medicamentoasă, terminologie medicală,
problemele de etică a practicii medicale.

Dimitrie Cantemir este considerat fondatorul tiparului la tătari.
Cantemir se înscrie printre cei mai cunoscuți 1435 de cartografi
din întreaga lume.

Nicolae Milescu Spătaru a fost
unul din primii învățători și educatori
ai țarului Petru I (1682–1725).
Milescu vorbea limba română
, limba latină , limba
greacă și limba rusă , totodată,
cunoștea limbile turcă, franceză,
italiană.
Este considerat primul homouniversalis în cultura românească.
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