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Abstract
The culture of tradition and patrimony is an act of civilization, as well as one of identitary
education. This is why the promotion of restitution comprises all areas of progress and human
creation.
Nicolae Milescu-Spătarul (b. 1636 in Moldavia - d. 1708 in Russia) was an erudite
humanist scholar, an encyclopaedist, a theologist, diplomat, historian, geographer, ethnographer,
translator, memorialist and a polyglot (Romanian, ancient and modern Greek, Latin, Turkish and
Slavonic-Russian). Commemorating and honouring this figure, of European and Eurasian
importance alike, is a debt of honour: 1958 – 250 years since death; 2011 – 375 years since birth.
At this time, the need to fully publish his work arises, as a large part of it is still kept in libraries,
archives and European private collections in the form of manuscripts. Nicolae Milescu-Spătarul
was the ancestor of the Nobel Laureate (1908), scientist Ilia I. Mecinikov (1845-1916).
The work reveals the great scholar’s (eastern, but also western, European and Asian)
cultural, scientific and diplomatic impact – at that moment and throughout time – but also the
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impact of his vast work. The remarkable monograph The Description of China (58 chapters) was
published in Romanian only in 1958.
Rezumat
Cultura tradiţiei şi patrimoniului reprezintă un act de civilizaţie şi de educaţie identitară.
De aceea, promovarea restituţiilor cuprinde toate domeniile progresului şi creaţiei umane.
Nicolae Milescu Spătarul (n. 1636 în Moldova - d. 1708 în Rusia) a fost un erudit cărturar
umanist, enciclopedist, teolog, diplomat, istoric, geograf, etnograf, traducător, memorialist şi
poliglot (română, greacă - veche-elina şi modernă, latină, turcă şi slavonă-rusă). Comemorarea şi
cinstirea acestei personalităţi, de anvergură europeană şi eurasiatică reprezintă o datorie de
onoare: 1958 - 250 ani de la moarte; 2011 - 375 ani de la naştere; acum se impune necesitatea
publicării în totalitate a operei sale, deoarece o mare pare din ea a rămas încă în manuscris în
biblioteci, arhive şi colecţii particulare europene. Nicolae Milescu Spătarul a fost strămoşul
laureatului Nobel (1908), savantul Ilia I. Mecinikov (1845-1916).
Lucrarea relevă impactul cultural, ştiinţific şi diplomatic - în epocă şi peste veacuri - al
marelui cărturar (în acelaşi timp oriental şi occidental, european şi asiatic), cât şi a vastei opere
realizate. Se evidenţiază remarcabila monografie Descrierea Chinei (58 capitole) publicată în
limba română de abia în 1958.
Keywords: Culture of tradition and patrimony; Nicolae Milescu-Spătarul: polyglot, scholar,
humanist, erudite, encyclopaedist, diplomat, I. I. Mecinikov’s ancestor; Commemoration of 375
years since birth; His scientific and cultural contribution: original works and translations; required
cultural impact.
Cuvinte cheie: Cultura tradiţiei şi patrimoniului; Nicolae Milescu Spătarul: poliglot, cărturar,
umanist, erudit, enciclopedist, diplomat, strămoşul lui I. I. Mecinikov; Comemorarea a 375 ani de
la naştere; Contribuţia sa ştiinţifică şi culturală: lucrări originale şi traduceri; Impactul cultural
necesar.
Globalizarea tinde să domine lumea, dar se remarcă totodată,
aproape pretutindeni, că popoarele îşi păstrează caracteristicile,
adăugând doar într-o oarecare măsură componenta „globală”.
Nici englezul, nici germanul, nici francezul n-au renunţat la
trăsăturile lor specifice şi cu atât mai puţin americanul, deşi
Statele Unite s-au constituit doar cu mai puţin de două veacuri şi
jumătate în urmă. Polonezul şi ungurul ne pot servi de model de trăinicie naţională.
Dan Berindei, Identitatea la români, Clipa. Magazinul
actualităţii culturale româneşti, Rubrica Repere academice,
an 4, nr. 24, pp. 1 şi 5, martie 2011 (D. Berindei, 2011).
NECESITATEA ŞI PROMOVAREA RESTITUŢIEI
Cultura tradiţiei şi patrimoniului reprezintă un act de civilizaţie, demonstrat fără
echivoc de universalitatea istoriei. În timp şi spaţiu, toate naţiunile „şi-au sădit” jaloane, markeri,
referinţe, pionierate, priorităţi pentru istorie, dăinuire şi civilizaţie, pentru reprezentativitate şi
perenitate, ca semn şi strategie de respect, de identitate, de emblemă şi definire.
Strategia a cuprins absolut toate domeniile progresului şi creaţiei umane: de la piramida lui
Kheops la Marele zid chinezesc, de la jocurile Olimpice la turnul Eiffel, de la constanta Planck
(în fizică) la boala Alzheimer (în medicină), de la biblioteca din Alexandria (secolul 3 î.d.Hr.) la
biblioteca Academiei Române (1867) sau biblioteca Congresului USA/Library of Congress
(1880), de la primele universităţi - din Bolognia (1088), Oxford (1096), Sorbona (1253),
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Cambridge (1284) la cea din Uppsala (1477) etc. şi exemplele ar putea continua cu alte zeci de
mii.
În istoria civilizaţiei umane, cultura tradiţiei şi patrimoniului (ctitorii, monumente, artă,
muzee, toponime, eponime etc.) are o dimensiune etică, morală, estetică, iar multitudinea dovezilor
sunt mai mult decât edificatoare. În dimensiune românească putem cita cel puţin 2 (două)
exemple memorabile: miraculosul Testament al poetului, filologului şi istoricului Ienăchiţă
Văcărescu (1740-1797) - Urmaşilor mei Văcăreşti
Las vouă moştenire
Creşterea limbii româneşti
Şi-a patriei cinstire;
şi „avertismentul” omului politic şi istoricului acad. George Bariţiu (1812-1893), membru fondator
al Academiei Române - O naţiune fără istorie este moartă.
Comparând cele două atitudini: tendinţa de a lăsa deoparte cunoaşterea istoriei şi în antiteză
cunoaşterea trecutului, acad. Dan Berindei cu înţelepciunea, experienţa istorică şi esenţializarea
caracteristică a definit aceste direcţii:
Tendinţa de a lăsa deoparte cunoaşterea istoriei, de a trăi într-o lume în care trecutul
îndepărtat şi chiar şi cel recent, întreaga experienţă acumulată de umanitate şi înainte de toate de
propriii noştri înaintaşi, să nu fie ţinută în seamă, este nocivă şi lipsită de motivaţie. Nu se poate
trăi într-o lume construită artificial, fără rădăcini, cu o existenţă venită de nu ştim unde şi, implicit,
călătorind în necunoscut.
Cunoaşterea trecutului ne este necesară şi deoarece ne dă sentimentul neizolării noastre în
timp şi spaţiu, al continuităţii şi al unor legături cu înaintaşii, care se pierd în negura istoriei.
Istoria este marea învăţătoare, dar este şi o prietenă de suflet a fiecăruia, ajutându-l să se simtă
parte a unui întreg a cărui îndelungată existenţă ne oferă tărie şi putere de rezistenţă şi ne deschide
căi de biruinţă, nouă şi urmaşilor noştri (D. Berindei, 2010).
COMEMORAREA ŞI CINSTIREA A 375 ANI DE LA NAŞTERE
În 1958 a fost prima omagiere importantă a lui Nicolae Milescu Spătarul. S-au împlinit 250
de ani de la moartea cărturarului moldovean, prilej cu care au fost tipărite în româneşte la
Bucureşti două dintre cărţile sale de referinţă: Jurnal de călătorie în China şi Descrierea Chinei.
Acest fapt este menţionat cu respect şi emoţie de Corneliu Bărbulescu în încheierea prefeţei
sale documentate de la Descrierea Chinei, Editura de Stat pentru Literatură şi Artă, Bucureşti,
1958: „Strădania de a tălmăci şi a face cunoscută şi la noi în ţară această operă a spătarului este un
modest omagiu adus la comemorarea a 250 de ani de la moartea lui Nicolaie Milescu, învăţatul
care, pornind de pe meleagurile Moldovei, a păşit alături cu cei ce în secolul al XVII-lea au mai
adăugat o pagină la istoria culturii omenirii” (N. Milescu-Spătarul, 1958b).
La 11 martie 2011, în cadrul şedinţei celei de A XIII-a Sesiuni a Asambleei Academiei de
Ştiinţe a Moldovei, academicianul Eugen Doga, compozitor a propus instituirea unor premii de
prestigiu, acordate anual în decembrie, şi anume Premiul Ion Vătămanu şi Premiul Nicolae
Milescu Spătarul (cunoscând faptul că în acest an se împlinesc 375 ani de la naşterea sa). Cel din
urmă se va acorda Ambasadorului anului (diplomat moldovean sau străin), care a contribuit
substanţial la integrarea comunităţii ştiinţifice din Republica Moldova în spaţiul internaţional de
cercetare. În argumentarea atribuirii premiului se arată că: marele cărturar de la Vaslui, Nicolae
Milescu Spătarul, de asemenea o personalitate, care a avut atât preocupări ştiinţifice - în domeniul
geografiei şi etnografiei, cât şi în domeniul politico-diplomatic, meritele sale fiind recunoscute în
plan internaţional. Între altele, Nicolae Milescu Spătarul este strămoşul marelui savant rus Ilia
Ilici Mecinikov, laureat al Premiului Nobel.
În 1 iunie 2011 s-au împlinit 375 ani de la naşterea marelui cărturar umanist român
Nicolae Milescu Spătarul. Este un prilej important de cinstire şi comemorare a aportlui său cultural,
ştiinţific, teologic şi politic, precum şi de reamintire a faptului că marele spătar este ascendent pe
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linie paternă al savantului Ilia I. Mecinikov, laureat al Premiului Nobel pentru Fiziologie sau
Medicină în 1908 (S. Riga şi D. Riga, 2007).
ORIGINEA ŞI SEMNIFICAŢIA NUMELUI DE NICOLAE
Interesantă este şi originea numelui (prenumelui) de Nicolae, unul dintre cele mai răspândite
şi frecvente prenume româneşti, cu variante în toate limbile europene. De provenienţă grecească
(Nikolaos), prima parte este nik, care provine de la substantivul nike - victorie, şi verbul nikado - a
învinge, iar partea a doua este laos, leos - popor. În latineşte a devenit Nicolaus. La greci numele
s-a răspândit şi datorită legăturii cu zeiţa Nike din mitologie, zeiţa victoriei şi mediatoarea
înţeleaptă dintre zei şi muritori. Corespondenţa ei la romani este zeiţa Victoria.
În cazul lui Nicolae Milescu Spătarul, prenumele său are legătură strânsă cu viaţa şi
activitatea sa: erudit şi poliglot, adept al cunoaşterii şi teologiei, diplomat de seamă şi sprijinitor al
poporului moldovean, fiind născut la Micleşti, judeţul Vaslui (a achiziţionat de la patriarhul
Moscovei o tiparniţă şi a trimis-o la Iaşi mitropolitului Moldovei - Dosoftei, a mediat cu
înţelepciune problemele dintre ţarul Rusiei şi trimişii Ţărilor Române etc.).
CĂRTURARUL UMANIST NICOLAE MILESCU SPĂTARUL
Nicolae Milescu Spătarul (n. 1636 în Moldova - d. 1708 în Rusia), a fost un erudit boier şi
cărturar umanist, enciclopedist, diplomat, filozof, teolog, filolog, geograf, etnograf şi memorialist.
Călătoriile sale europene şi apoi asiatice (Moldova, Ţara Româneacă, Imperiul Otoman,
Italia, Germania, Polonia, Franţa, Suedia, Rusia, de la Sankt Petersburg până în Siberia, şi China),
viaţa şi experienţa sa, talentul, studiile şi erudiţia, greşelile şi pribegia, drumurile şi misiunile
diplomatice s-au concretizat în numeroase scrieri şi lucrări originale, traduceri şi adaptări, care au
rămas peste veacuri. Personalitatea sa enciclopedică şi succesele diplomatice din China au trezit
invidia curtenilor moscoviţi, care, prin intrigi şi calomnie au determinat exilarea lui în Siberia
(practic primul român cunoscut ca fiind exilat în aceste teritorii). Şansa ca scrisoarea redactată de el,
în care îşi argumentează nevinovăţia, să ajungă la noul ţar al Rusiei, Petru cel Mare a determinat
repararea acestei nedreptăţi.
LUCRĂRI ORIGINALE ŞI TRADUCERI
Trebuie remarcat că în activitatea sa ştiinţifică şi culturală, viitorul cărturar a început în
tinereţe, prin efectuarea de traduceri (ceea ce implicit a însemnat şi cunoaşterea şi perfecţionarea
limbilor respective) şi numai apoi, la maturitate a scris (folosind mai multe limbi) operele sale.
Învăţarea şi cunoaşterea limbilor străine, traducerile în şi din diverse limbi, şi creaţia sa scrisă
ştiinţifică şi culturală au contribuit la definitivarea caracterului poliglot şi enciclopedic al
personalităţii sale.
În partea a doua a vieţii, N. Milescu Spătarul a îmbinat cu armonie cele învăţate,
preocupările cunoaşterii lingvistice, studiile sale, opera sa, înţelepciunea dobândită şi relatarea cu
talent a evenimentelor. Un exemplu în acest sens este remarca şi constatarea lui Corneliu
Bărbulescu de la sfârşitul prefeţei sale la Descrierea Chinei, Editura de Stat pentru Literatură şi
Artă, Bucureşti, 1958. Corneliu Bărbulescu sintetizează caracteristicile limbajului folosit de Spătar
şi perenitatea monografiei: „Pentru sfârşitul secolului al XVII-lea, când limba rusă îşi căuta încă
matca literară, spătarul, cu ajutorul unui vocabular destul de restrâns, cu multe cuvinte cunoscute
din slavona folosită în Cancelariile Principatelor româneşti şi într-o topică ce ne îndreptăţeşte să
credem că lucrarea a fost gândită româneşte, a dat o operă literară plină de imagini sugestive, care
captivează atenţia şi fac lectura plăcută şi interesantă şi astăzi, după aproape 300 de ani de la
scrierea ei” (N. Milescu-Spătarul, 1958b).
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Principalele sale lucrări originale şi tălmăciri, care reflectă marea cuprindere şi
deschidere culturală, sunt redate mai jos (P. P Panaitescu, 1987):
- traduceri în româneşte:
• Mântuirea păcătoşilor a teologului grec Agapie Landos (1655-1660);
• Cartea cu multe întrebări foarte de folos pentru multe treburi ale credinţei noastre… după Sf.
Atanasie cel Mare al Alexandrei (1661);
• Vechiul Testament (1661-1664). Întregul text tradus de Milescu a intrat în Biblia de la
Bucureşti din 1688 (reeditată în 1988);
- redactarea unui scurt tratat dogmatic-apologetic, în care expunea învăţătura ortodoxă despre
prefacerea Sfintelor Daruri: Manual sau Steaua Răsăritului strălucind în Apus, adică părerea
Bisericii răsăritene ortodoxe despre prefacerea Trupului Domnului şi despre alte controverse…
în 1667 la Stockholm, publicat la Paris în 1669 şi ed. a II-a în 1704;
- conceperea unei scurte Istorii a Imperiului Otoman şi a altor câteva lucrări istorice;
- traduceri şi scrieri în ruseşte:
• Aritmologhia (1672);
• Hrismologhion (1673);
• Etica. Povestirea despre sibile (1673);
• Povestirea despre construirea marii Biserici Sfânta Sofia din Constantinopol (1674);
- lucrări lexicografice:
• Dicţionar ruso-greco-latin (pierdut);
- elaborarea celor trei cărţi despre călătoria pe teritoriul rusesc până în Siberia şi în China
(1675-1678):
• Călătoria de-a lungul Siberiei de la Tobolsk până la fortul Nercinsk;
• Jurnal de călătorie în China (N. Milescu-Spătarul, 1958a);
• Descrierea Chinei (N. Milescu-Spătarul, 1958b), devenind cel dintâi ambasador al ţarului
Alexei Mihailovici Romanov la curtea imperială. Călătoria a premers şi facilitat peste un
deceniu încheierea primului tratat încheiat de imperiul chinez cu o putere europeană, cel
semnat cu Rusia la Nercinsc în 27 august 1689.
Acad. Virgil Cândea, istoric remarcabil al culturii sud-est europene peste veacuri, în cartea
sa Raţiunea dominantă. Contribuţii la istoria umanismului românesc, Ed. Dacia, Cluj-Napoca,
1979, alocă un întreg capitol marelui cărturar şi analizei traducerilor sale: Cap. 3. Nicolae Milescu
şi începuturile traducerilor umaniste în limba română, pp. 79-223 (V. Cândea, 1979).
În subcapitolul Prima traducere a lui Nicolae Milescu: Cartea cu multe întrebări face o
sinteză a eforturilor din tinereţe de traducător, a formării intelectuale şi a realismului vizionar în
predicţiile sale: „Tălmăcirea Cărţii cu multe întrebări foarte de folos pentru multe trebi ale
credinţei noastre, compilaţie din două scrieri atribuite lui Atanasie al Alexandriei, răspundea altor
interese ale spătarului, ajuns acum (1661) la douăzeci şi cinci de ani. Nu curiozităţii pentru
străvechea controversă între arieni şi ortodocşi, inactuală în al XVII-lea secol, i se datora această
traducere. Mai degrabă consecventa lui căutare de limpezire a obscurităţilor întâlnite în lecturile
precedente, predilecţia pentru erudiţie şi ermetism, cultivarea acelei arte a simbolurilor înfloritoare
în vremea sa îi vor fi stârnit spătarului interesul pentru această scriere exegetică a patriarhului
Alexandriei. Analiza textului în sine vădeşte uşor ce putea da satisfacţie unui căutător de sensuri
clare: comparaţiile, metaforele, interpretările etice ale termenilor teologici dificili, definiţiile,
expunerea sistematică fac din textul lui Atanasie tocmai introducerea accesibilă raţiunii (evident a
omului acelei epoci şi acelei ideologii), într-o doctrină de neînţeles în forma ei dogmatică. Dacă
Aritmologhionul, Symbolorum imperatorum pars prima, Hristomologhionul, Povestirea despre
Sibile, Cartea despre hieroglife, scrise toate între 1672 şi 1675, aparţin lui Milescu, înseamnă că
spătarul va păstra în anii următori acelaşi interes pentru hermeneutică, simboluri, profeţii,
caracteristice vremii, mediului cultural în care şi pentru care scria el. Traducând sau elaborând
asemenea scrieri, Milescu afla însă şi prilejul de a face demonstraţii de erudiţie şi consideraţii
politice despre viitorul Rusiei şi pieirea Imperiului otoman”.
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În Prefaţa scrisă de Corneliu Bărbulescu (fin cunoscător şi comentator al operei
cărturarului) la monografia lui Nicolae Milescu Spătarul, Descrierea Chinei, Editura de Stat
pentru Literatură şi Artă, Bucureşti, 1958, dânsul sintetizează remarcabil obiectivele misiunii
diplomatice a Spătarului în China, dificultăţile în îndeplinirea lor cu succes şi abilitate, precum şi
calităţile de diplomat ale cărturarului român:
„Dacă analizăm misiunea spătarului, aşa cum reiese din instrucţiunile primite la plecare, se
desprind trei aspecte, izvorâte din momentul politico-economic în care se află Rusia:
1. Necesitatea cercetării complexe a teritoriului rusesc de dincolo de Urali, Siberia, despre
care se spuneau tot felul de lucruri mai mult închipuite.
2. Încercarea de a se stabili o cale de schimburi comerciale cu Răsăritul precum şi legături
diplomatice nestânjenite de blocadele din Baltica şi Marea Neagră.
3. Dorinţa de a cunoaşte realitatea asupra statului chinez, din punct de vedere economic,
politic, administrativ, cultural şi militar.
Din Jurnalul de călătorie în China, Itinerariul siberian satisfăcea primul punct, adică
expunerea amănunţită a datelor geografice, economice şi etnografice cu privire la Siberia, iar
documentul de stat, care era raportul oficial al misiunii diplomatice a lui Milescu, satisfăcea al
doilea punct.
Descrierea Chinei este răspunsul tocmai la cel de al treilea punct, la misiunea specială a
ambasadorului, aceea de a se informa cât mai complet, exact şi divers asupra împărăţiei şi poporului
chinez, despre care ajungeau în Europa tot felul de legende fantastice, şi despre care se ştiau foarte
puţine lucruri. În China se pătrundea cu mare greutate în secolul al XVII-lea, după cum reiese din
Jurnalul lui Milescu, iar străinii erau supravegheaţi şi împiedicaţi să circule în libertate. Este
adevărat că în cărţile misionarilor iezuiţi se găseau multe date interesante despre această ţară
îndepărtată, însă ei puneau accent mai mult pe problemele religioase ale ordinului lor şi scriau
lucruri cu caracter mai general, pentru a nu supăra susceptibilitatea autorităţilor statului chinez şi a
nu ridica piedici în desfăşurarea activităţii lor. De aceea, reuşita misiunii lui Nicolaie Milescu, om
cu orizont larg şi mare cultură pentru vremurile acelea, care putea înţelege mai bine cele văzute şi
auzite, era de cea mai mare însemnătate.
Din lectura Jurnalului şi din împrejurările în care s-a desfăşurat misiunea diplomatică a
spătarului în China, s-ar părea că ambasada n-a avut succes, deoarece nu s-a ajuns la nici un fel de
înţelegere cu chinezii din pricina unei probleme formale, de protocol. După cunoaşterea Descrierii
Chinei, însă, înţelegem că toate tergiversările tratativelor şi toate întârzierile ce au survenit în
desfăşurarea misiunii oficiale a lui Milescu de la sosirea lui pe teritoriul Chinei au fost, de fapt,
dorite şi de el, mai ales după sosirea în Pekin, spre a-şi prelungi mai mult şederea în China. Acum
devine de înţeles enervarea demnitarului chinez, askaniama Ma La, care la un moment dat
izbucneşte în faţa ambasadorului rus: Cred că ţarul te-a ales anume pe domnia ta să vorbeşti cu noi,
oameni nedibaci, neobişnuiţi şi fără pricepere să răspundem altfel decât de-a dreptul, precum şi
precipitarea expedierii din Pekin a spătarului şi a însoţitorilor săi şi refuzul oricărei amânări a
plecării. Acestea se petreceau însă după ce timp de trei luni şi jumătate spătarul îşi cucerise cu
abilitate prelungirea şederii în Pekin, pentru a putea îndeplini instrucţiunile primite. Întârzierea îi
făcuse însă bănuitori pe curtenii chinezi, căci la 29 august 1676, când Milescu s-a întâlnit cu
Verbiest în curtea palatului împărătesc unde se înfăţişase ca să-şi primească darurile de plecare,
iezuitul îi şopti că nu mai îndrăzneşte să stea de vorbă cu el deoarece unii dintre ai lor îl pârâseră
lui alihamba şi lui askaniama că îi trădează solului toate tainele ţării. .....
Descrierea Chinei este rezultatul pozitiv al misiunii pe care Nicolaie Milescu şi-a îndeplinito cu pricepere şi devotament pentru propăşirea în totul şi pentru slava întregii împărăţii ruseşti,
patria lui adoptivă” (N. Milescu-Spătarul, 1958b).
Descrierea Chinei (Descrierea celei dintâi părţi a pământului, numită Asia, în care se află
şi împărăţia Chinei cu oraşele şi provinciile sale) cuprinde 58 de capitole.
Monografia excelează prin erudiţie, conciziune, sinteză şi analiză, fiind un compendiu
geografic-istoric şi socio-economic, de surprindere a organizării societăţii chineze din acele timpuri,
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un model de etnografie, antropologie fizică şi culturală. Iată un singur exemple: începutul
Capitolului al doilea (De unde se trage numele împărăţiei chinezilor şi cum se numesc ei înşişi):
„Din vechime şi până astăzi, împărăţia chinezilor a primit multe şi diferite nume; astfel întâiul şi cel
mai vechi geograf grec, Ptolomeu, îi numeşte pe chinezi copiii Hetei, iar [ţării] îi zice Serica, adică
ţara mătăsii. Arabii, turcii, chizilbaşii şi indienii îi spun Chinei Hatai-hutî, de asemenea şi Chinamacin, iar calmucii, buharanii şi tătarii, mongolii şi noi ruşii îi spunem Kitai; nemţii, olandezii,
portughezii, spaniolii şi întreaga Europă o numesc cu numele său latinesc, China. Şi ceea ce este
foarte ciudat e că chinezii nu cunosc şi nu se numesc cu nici unul din numele acestea, pe care le-am
scris mai sus. Iar învăţaţii din veacul nostru îi spun Chinei Asia cea îndepărtată, nu pentru că
dincoace de China şi până la fluviul Ob nu ar fi [tot] Asia, ci pentru că din China s-au început în
Asia forma de stat, oraşele şi rânduielile obşteşti, şi pentru că, deşi împărăţia Siberiei este tot în
Asia, cu toate acestea de puţină vreme au început a se aşeza aici locuitori în oraşe, în fortăreţe şi în
state” (N. Milescu-Spătarul, 1958b).
N. MILESCU SPĂTARUL - STRĂMOŞUL LAUREATULUI NOBEL ILIA I.
MECINIKOV
Olga Mecinikov, în cartea sa dedicată soţului ei, demonstrează filiaţia românească pe linie
paternă din Nicolae Milescu Spătarul a savantului rus Ilia I. Mecinikov (1845-1916), fapt de
asemenea prea puţin cunoscut şi promovat ca educaţie identitară în România (O. Mecinikov, 1920).
Acesta este un adevăr istoric care face cinste poporului de pe aceste meleaguri, şi de aceea
el trebuie restituit, repetat şi reînscris în patrimoniul cultural român. Într-un articol viitor vom
prezenta pe scurt viaţa şi opera savantului.
IMPACTUL CULTURAL ŞTIINŢIFIC AŞTEPTAT
Despre personalitatea şi opera lui Nicolae Milescu-Spătarul se vorbeşte prea puţin, deşi
are merite deosebite în toate domeniile abordate de-a lungul vieţii sale de 72 ani, iar multe din
scrierile sale mai continuă să zacă în manuscris în multe biblioteci, arhive şi colecţii particulare
europene.
Redăm mai jos câteva caracterizări emblematice despre Nicolae Milescu-Spătarul, care ar
trebui să determine pe cei din secolul XXI să readucă în contemporaneitate, să studieze şi
sintetizeze vasta sa operă europeană şi asiatică:
- Ion Neculce: Mândru şi bogat, pre învăţat şi cărturar, ce ştie multe limbi: elineşte, slavoneşte,
greceşte şi turceşte.
- Dositei, Patriarh al Ierusalimului: Spătarul Milescu este ca un cronograf în care sunt adunate
toate lucrurile din lume, rar lucru este să nu-l ştie, în zadar aţi căuta un alt om asemenea lui…
- D. M. Lebedev, geograf rus: Opera lui Milescu este o remarcabilă operă geografică a epocii.
- Nicolae Dabija: Fiind considerat unul din cei mai de seamă cărturari ai timpului său, Nicolae
Milescu a trăit şi activat în zece capitale ale ţărilor de atunci: Moscova, Constantinopol, Iaşi,
Paris, Berlin, Varşovia, Szczecin, Bucureşti, Stockholm şi Pekin. Deci pe lângă faptul că este un
mare om de cultură, Spătarul mai e şi unul din cei mai însemnaţi călători ai timpului său.
- Mioara Dragomir, Institutul de Filologie Română „Al. Philippide” Iaşi, 2009: Acum când
cercetările scot la lumină multe aspecte necunoscute sau neînţelese, avem perspectiva să gândim
că, mai mult decât „un amestec bizar între cultura orientală şi ideile Renaşterii” şi un „curios
amestec de cultură bizantină şi occidentală”, viaţa şi opera lui Milescu sunt, de fapt, o chintesenţă
reuşită între ideile şi felul de a fi oriental şi cel occidental, unică în felul ei cu deschidere spre
umanismul renascentist apusean şi bizantin şi spre universalitate (M. Dragomir, 2009).
Prin cultura enciclopedică, demersurile diplomatice şi călătoriile sale europene şi asiatice,
Nicolae Milescu Spătarul a devenit un mare şi realist vizionar, prin „vorbă (scrisă) şi prin faptă”:
- a intuit şi prevăzut destrămarea imperiului otoman, ca de altfel şi alt important cărturar român,
Dimitrie Cantemir;
- a prefigurat în urmă cu aproape 400 de ani „construcţia” europeană, realizată în zilele noastre
(activitatea şi diplomaţia de la Iaşi şi Bucureşti, Constantinopol, şi Moscova, Varşovia şi Szecin,
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Stockholm, Paris şi Berlin), cât şi asocierea EurAsia, în curs de realizare, în câteva decenii
(Moscova, Siberia, Pekin, Europa);
- a personificat tendinţa actuală de globalizare prin călătoriile sale în interiorul şi între două
continente, iar prin cunoaşterea Rusiei în China şi a Chinei în Rusia şi-a adus un aport de
pionierat în globalizarea cultural-ştiinţifică.
Comemorarea şi cinstirea acestei personalităţi, de anvergură europeană şi eurasiatică
reprezintă o datorie de onoare: 1958 - 250 ani de la moarte; 2011 - 375 ani de la naştere; acum se
impune necesitatea publicării în totalitate a operei sale, deoarece o mare pare din ea a rămas încă în
manuscris în biblioteci, arhive şi colecţii particulare europene.
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