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ABSTRACT: The article discusses the scientific innovations promoted by Academician Gheorghe Marinescu (1863–1938), a
Romanian scientist and physician. The latter is considered to
have anticipated the future by transdisciplinarity, as during his
career he combined Physics and Medicine, and Cinematography
and Medicine.
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Sarcina pe care ne-am asumat-o de a prezenta o parte din vasta activitate desfăşurată de academicianul Gheorghe Marinescu ne onorează şi
mă obligă să o îndeplinesc la parametri maximi. Astfel, nădăjduim că, din
articolul nostru, va rezulta cu certitudine că domnia sa este promotorul
unor invenţii ştiinţifice în domeniul medical.
Retrospectiva vieţii şi operei savantului evidenţiază faptul că acesta
a aprofundat legile evoluţiei vieţii nu numai din unghiurile medicinei şi
biologiei, dar şi a filosofiei.
Despre Gheorghe Marinescu se ştie că a fost fiul lui Marin Procopiu
şi a Măriei, născut la data de 28 februarie 18633 (stil vechi, Calendarul
Iulian, ceea ce corespunde datei de 12 martie 1863 pe stil nou, Calendarul
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Master în Comunicare şi Comuniune eclezială în spaţiul ortodox/ Universitatea Bucureşti; formator curs calificare operator introducere, validare şi prelucrare date/Asociaţia
„Institutul pentru politici sociale”.
Colonel dr., Direcţia de Informaţii a Apărării, Bucureşti, membru asociat al Diviziei de
Istoria Ştiinţei a CRIFST al Academiei Române.
Conform Decretului din Monitorul Oficial nr. 274 din 6 martie 1919, pp. 6114–6115,
Calendarul Iulian (stil vechi) este înlocuit cu Calendarul Gregorian (stil nou).
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Gregorian), în comuna Bucureşti, „Mahalaua Arhimandritul”4. Astfel,
viaţa viitorului academician începea să se deruleze într-o Românie ce devenea un stat european modern.
La vârsta de 9 ani, mai precis în anul 1874, a fost înscris la Seminarul
Teologic Central din Bucureşti, unde a urmat cursurile de gimnaziu şi
liceu. În anul 1882 s-a înscris la Facultatea de Medicină şi Şcoala de Poduri
şi Şosele, ambele cu sediul în Bucureşti. În 1883 renunţă la ştiinţele exacte
şi continuă studiile numai în medicină.
În baza datelor culese şi a informaţiilor pe care le-am studiat din
documentele găsite în Biblioteca Academiei Române am ajuns la concluzia
că valoarea educativă a domnului academician Gheorghe Marinescu a fost
modelată pe elementul religios, întrucât conform afirmaţiei sale «medicina
ştiinţifică n-a făcut decât să perfecţioneze procedeele medicinei religioase sau
magice»5.
Totuşi apare întrebarea: „De ce a ales latura ştiinţifică în detrimentul
teologiei?”
Răspunsul îl dă tot academicianul, dar tocmai în anul 1936, în lucrarea
„Lourdes şi Maglavit”6, citez: «credinţa şi ştiinţa, deşi au o origine comună,
totuşi diferă prin caracterele lor, de oarece, în prima, predomină afectivitatea iar,
în cea de a doua, nevoia de a cerceta, de a observa şi de a experimenta, chiar de a
reproduce fenomenele naturei. Cea dintâi, sub formă de religiune, se adresează
mulţimii, am zice umanităţii, căci nu există nici un popor fără ca să aibă o formă
de religiune.
Ştiinţa, din contră, este mai mult sau mai puţin apanajul unui număr
restrâns de oameni, cari se bucură de foloasele ei. Oricum ar fi, credinţa
ca şi ştiinţa sunt atribute ale fiinţei omeneşti, ele evoluiază în timp şi în
spaţiu, iar mediul şi moravurile, în care trăeşte omul, au o mare influenţă
asupra desvoltării lor».
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„Mahalaua Arhimandritului” sau „Mahalaua Dudescului”, iniţial denumită „Mahalaua
Cilibiului”, s-a format in jurul bisericii „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”. Conform „catagrafiei bisericilor bucureştene, de la 1810, mahalaua … avea 78 de case, în care locuiau
421 de persoane, dintre care 181 bărbaţi şi 240 femei” (http://www.crestinortodox.ro/
biserici-manastiri/biserica-sfintii-apostoli-petru-pavel–87542.html) [28 aprilie 2013,
ora 10:00]. În prezent, biserica este localizată în Bucureşti, strada Sfinţii Apostoli Petru
şi Pavel.
Prof.dr. Marinescu Gheorghe, Lourdes şi Maglavit, Editura Ziarului „Universul”, Bucureşti, 1936, p. 89.
Idem, p. 3.
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În contextul celor prezentate mai înainte, aduc în prim plan şi unele
evenimente derulate în societatea românească, în speţă în Bucureşti, trăite
de savant, care pot reconstitui, dintr-un unghi de vedere, hotărârea acestuia
de a urma medicina. Astfel, există posibilitatea ca viitorul academician, pe
când frecventa cursurile Seminarului Teologic Central din Bucureşti, să fi
intrat în posesia unor opere ştiinţifice sau să fi participat la vreo prelegere
de filozofie, religie etc. susţinută în Bucureşti de membrii Societăţii literare
„Junimea”, ocazie cu care să fi fost influenţat (se cunoaşte că începând cu
anul 1874 Societatea literară „Junimea”, constituită din noua generaţie de
intelectuali, îşi desfăşura, în Bucureşti, activitatea, prin prelegeri, dar şi
prin tipărirea unor opere ştiinţifice. Trebuie reamintit şi faptul că începuturile Junimii literare se suprapun cu începuturile unei Junimi secrete având
caracter Franc-Masonic7, mai precis legătura Societăţii literare „Junimea”
cu Loja „L’Etoile de Roumanie”, în traducere „Steaua României”, lojă care
aparţinea Marelui Orient al Franţei, fiind constituită în 24 martie/aprilie 1866 la Iaşi de către principele Gheorghe M. Şuţu. La scurt timp de la
aprindere, „Steaua României” a intrat în adormire şi s-a reaprins la data
de 14 mai 1875).

Fig. nr. 1 – Seminarul Teologic Central din Bucureşti (fotografie
din anul 1891). Sursa: [Online], http://www.basilica.ro/
stiri/30-decembrie–1891-a-trecut-la-domnul-in-bucuresti-constantinescubarbu-profesor-de-teologie_2537.html, [25 aprilie 2013, ora 10:30]

Reconstituind drumul profesional al savantului am descoperit cele
mai însemnate etape ale acestuia, pe care le redau în continuare:
7

Paul Ştefănescu, Istoria francmasoneriei române, Editura Miracol, Bucureşti, p. 68.
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– în anul 1888 era încadrat pe o funcţie didactică în laboratorul de
anatomie patologică şi bacteriologie al lui Victor Babeş8;
– în iunie 1889 i s-a adus pentru cercetări medicale, creierul lui Mihai
Eminescu9. Organul respectiv a fost trimis spre analiză de către profesorul universitar de psihiatrie Alexandru Alexandru Suțu10, despre care
se cunoaşte că era membru al Societăţii literare „Junimea” şi membru
mason11 al Lojei „Steaua României”;
– în iulie 1889 pleca la studii la Paris. În acelaşi an începea să lucreze
în clinica lui Jean-Martin Charcot12 de la Spitalul Salpêtrière;

Fig. nr. 2 – Student la Paris (Sursa: fotografia
nr. 1 din Corespondenţă (1889–1938), autori
Marioara G. Marinescu, G. Brătescu

– în anul 1897 şi-a susţinut la Facultatea de medicină din Paris teza de
doctorat în medicină. Ulterior, a revenit în ţară, fiind încadrat şef al serviciului
8

Victor Babeș (4 iulie 1854 – 19 octombrie 1926) medic şi bacteriolog român. Membru
titular al Academiei Române din 1893.
9 Mihai Eminescu (născut Mihail Eminovici) (15 ianuarie 1850 – 15 iunie 1889) poet, prozator și jurnalist român.
10 Alexandru Suțu (30 noiembrie 1837 – 22 septembrie 1919) psihiatru român, fiind primul
organizator al asistenței moderne a bolnavilor psihici.
11 Mihai Dim. Sturdza, Horia Nestorescu-Bălceşti, Liviu Papuc, Francmasoneria şi „Junimea” literară. Istoria Lojii masonice «Etoile de la Roumanie» (Steaua României) şi relaţiile ei
cu Societatea literară. Iaşi, 1864–1885, Bucureşti, Centrul Naţional de Studii Francmasonice, Editura Nestor, 2010, p.
12 Jean-Martin Charcot (29 noiembrie 1825 – 16 august 1893) medic neurolog francez.
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de boli nervoase, la Spitalul Pantelimon şi mai târziu profesor de clinica bolilor nervoase şi electroterapie la Facultatea de medicină din Bucureşti;
– la 10 aprilie 1899 devine membru corespondent al Academiei
Române şi ulterior, la 9 aprilie 1905, membru titular.
Despre academicianul Gheorghe Marinescu se cunoaşte că, în perioadele 28 mai 1916 – 8 octombrie 1918 şi 11 iunie 1925 – 31 mai 1928, a deţinut
funcţia de vicepreşedinte al Academiei Române.
Conform dicţionarului „Membrii Academiei Române (1866–1999)”13,
savantul a fost «membru al academiilor de medicină din Buenos Aires, Geneva,
Madrid, Maryland, Paris, al Academiei „Leopoldina” din Halle, al Societăţii
Regale de Medicină din Londra, al Societăţii Italiene de Freniatrie, al Societăţii de
Neurologie şi Psihiatrie din Paris, al societăţilor de neurologie din Aberdeen, Berlin,
Gand, Moscova, New York, Philadelphia, Praga, Rio de Janeiro, Rosario, Varşovia
etc.; membru al Comisiei de Cooperare Intelectuală a Ligii Naţiunilor; a fost laureat
al Academiei de Medicină din Bruxelles şi al Universităţii din Hamburg».
Fiind om de cultură, un previzionar al timpului său, acesta a înţeles că
maxima latină „ignoramus et ignorabimus”, ceea ce în traducere înseamnă
„noi nu ştim şi nu vom ştii”, folosită de Emil du Bois-Reymond14 în discursul
de la Berlin, din anul 1880, începea să fie de domeniul trecutului. Astfel,
în lucrarea „Lourdes şi Maglavit”, academicianul anticipează viitorul, citez
«de când cu descoperirile extraordinare făcute în domeniul Fizicei şi al Chimiei
ştiinţa pusă în serviciul deslegării miracolelor probează că poate face, cum zicea
Condorcet, progrese infinite»15.
În acest context a intuit că unele invenţii ştiinţifice, din perioada
sa, pot avea aplicativitate pozitivă în medicină. La momentul respectiv, academicianul a încercat şi a reuşit două sinergii: fizică-medicină şi
cinematografie-medicină.
A. Fizică-medicină
Gheorghe Marinescu, împreună cu fizicianul român Dragomir
Hurmuzescu16, a realizat în premieră mondială, în luna februarie 1896,
13 Dr. Dorina N. Rusu, Membrii Academiei Române (1866–1999) – dicţionar, Academia
Română, Ediţia a doua, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1999, p. 324.
14 Emil du Bois-Reymond (7 noiembrie 1818 – 26 decembrie 1896) medic şi fiziologist
german.
15 Prof. dr. Marinescu Gheorghe, Lourdes şi Maglavit, Editura Ziarului „Universul”, Bucureşti, 1936, p. 90.
16 Dragomir Hurmuzescu (13 martie 1865 – 31 mai 1954), membru corespondent al Academiei
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primele radiografii pentru studierea scheletului mâinii în acromegalie17 şi
ulterior radiografii pentru studierea craniului uman18.
În contextul cunoaşterii unor rezultate din domeniul cercetării,
academicianul a participat şi la „Primul Congres Internaţional de electro-radio-biologie Venezia, de la Palatul Ducal, din 10–15 septembrie
1934”19, unde are faimoasa alocuţiune, citez: «să-mi fie îngăduit ca în numele
Academiei Române să aduc un tribut de pioasă amintire şi recunoştinţă lui
Galvani, creatorul electro-biologiei, care prin experienţa lui celebră a arătat
rolul electricităţii în manifestările vieţii, electricitate despre care Goethe zicea
că e sufletul Universului. Nu vom uita în urmă că Dante Aleghieri proclamase
în versuri splendide că lumina este dătătoare de vieaţă»20.

17
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19
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Române, a fost inventator, profesor la Universitatea din Iași. În ianuarie 1896 a construit la
Sorbona, un aparat cu raze X şi un electroscop. Acesta a fondat învățământul electrotehnic
din România şi a fost colaborator al soților Marie și Pierre Curie.
Dr. Dorina N. Rusu, Membrii Academiei Române (1866–1999) – dicţionar, Academia
Română, Ediţia a doua, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1999, p. 323.
Dr. Maria Dragotă, articolul „Gheorghe Marinescu – vizionar şi pionier” apărut în Viaţa
medicală numărul 10 (săptămânal al personalului medico-sanitar, ISSN 1583–8862),
Editura Viaţa Medicală Românească, Bucureşti, 2013.
La activitate, Comitetul de onoare al Congresului a fost prezidat de Marchizul Guglielmo Marconi (1874–1937; celebrul inventator al telegrafului, laureat al premiului
Nobel în anul 1909, pentru fizică şi înnobilat în 1924 cu titulatura Marchese Marconi
(Marchizul), iar ca membrii au participat următorii: Edgar Douglas Adrian (1889–1977;
electrofiziolog britanic; în anul 1932, împreună cu Charles Scott Sherrington a devenit
laureat al Premiului Nobel pentru fiziologie și medicină); Alexis Carrel (28 iunie 1873
– 5 noiembrie 1944; francez, laureat al Premiului Nobel pentru fiziologie sau medicină
în 1912); directorul Institutului Rockfeller din New York, Arthur Holly Compton (10
septembrie 1892 – 15 martie 1962; fizician american, laureat al Premiului Nobel pentru
fizică în 1927); Marie Curie (născută Maria Salomea Skłodowska; 7 noiembrie 1867 – 4
iulie 1934; poloneză stabilită în Franța; dublu laureată a Premiului Nobel în 1903 pentru
fizică şi 1911 pentru chimie premiul Nobel pentru fizică); Robert Andrews Millikan (22
martie 1868 – 19 decembrie 1953; fizician american, laureat al Premiului Nobel pentru
fizică în 1923); Thomas H. Morgan (25 septembrie 1866 – 4 decembrie 1945; american,
laureat al Premiului Nobel pentru Medicină în 1933); Sir Chandrasekhara Venkata
Raman (fizician indian, laureat al Premiului Nobel pentru fizică în 1930); Lord Ernest
Rutherford (30 august 1871 – 19 octombrie 1937; fizician și chimist din Noua Zeelandă,
laureat al Premiului Nobel pentru chimie în anul 1908) şi Otto Heinrich Warburg (8
octombrie 1883 – 1 august 1970; medic, biochimist și fiziolog german laureat al Premiului Nobel pentru medicină în 1931).
Prof.dr. Marinescu Gheorghe, Primul Congres Internaţional de electro-radio-biologie
Venezia, Palatul Ducal 10–15 septembrie 1934, Academia Română, Memoriile Secţiunii
Ştiinţifice seria III, Tomul X, Mem 8, Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului Imprimeria Naţională; Depozitul General Cartea Românească, Bucureşti, 1935, p. 4.
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Conform relatărilor scrise de academician şi păstrate în arhiva
Academiei Române rezultă că, la activitatea mai sus menţionată, citez:
«s-a vorbit mult, în afara şedinţelor acestui Congres, de o bolnavă din pieptul
căreia ieşea radiaţiuni.
În spitalul din Pirano era internată femeia Ana Monaro de 42 de ani,
suferind de tulburări de tip astmatic şi de manie religioasă.
Primele fenomene luminoase au fost observate noaptea de sora de gardă
fapt ce a fost confirmat şi de o vecină de pat, apoi de dr. Sambo şeful spitalului
care a văzut de 3 ori o lumină pornind din regiunea cardiacă şi iradiindu-se,
luminându-i uneori faţa, iar alte ori chiar vecinătatea. Dr. Sambo a văzut odată
ieşind din pieptul bolnavei, un glob luminos altă dată fenomenul luminos avea
forma unei scântei şi a treia oară con. Totdeauna bolnava gemea când devenea
luminoasă apoi se simţea uşurată. Cercetările făcute păreau că înlătură orice
posibilitate de fraudă»21.
Conform celor arătate mai sus se remarcă faptul că, participanţii la
„Primul Congres Internaţional de electro-radio-biologie”, implicit şi academicianul român, erau preocupaţi şi de studierea fenomenelor psihice
paranormale22 care nu sunt explicate încă ştiinţific.
Referitor la acest aspect, se cunoaşte că, savantul român era interesat
îndeaproape de domeniul parapsihologiei, fapt concretizat şi în alegerea
domniei sale ca preşedinte23 onorific al „Societăţii de studii psihice şi metapsihice din ROMÂNIA”, societate înfiinţată la 26 aprilie 1926 la Cluj, fiind
prima de acest profil din ţară. Astfel, în lucrarea „Hipnotismul din punct de
vedere terapeutic şi medico-legal” academicianul îşi face cunoscut unghiul
său de vedere, citez «este de datoria mea, în calitate de profesor de neurologie,
care a studiat ani întregi chestia hipnotismului, în toate fazele sale, şi de fost
elev al lui Charcot, care a reabilitat hipnotismul, de a protesta în contra acestor
doctori în ştiinţe oculte, căci asemenea ştiinţe nu există, ştiinţa fiind lumină şi
adevăr – de a denunţa pe aceşti ocultişti cari maschează adevărul, cari propagă
curente nesănătoase, întreţinând un spirit de obscuratism»24 (referire la vizi21 Idem, p. 37.
22 ***, Dicţionarul explicativ al limbii române, Academia Română, Institutul de Lingvistică
„Iorgu Iordan”, Ediţia a II-a, Univers Enciclopedic, Bucureşti, 1998, p. 750.
23 Dan Corneliu Brăneanu, articol apărut în revista „Magazinul Parapsihologic”, numărul
18 din luna mai 1994.
24 Dr. Gheorghe Marinescu, Hipnotismul din punct de vedere terapeutic şi medico-legal,
Academia Română, Memoriile Secţiunii Ştiinţifice, seria III, Tomul I, Mem 7, Cultura
Naţională, Bucureşti, 1923, pp. 1–2.
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tele periodice în capitală şi în unele oraşe din ţară a unor oaspeţi nedoriţi,
care poartă titlul pompos de „doctori în ştiinţele oculte” şi despre care se
ştie că dădeau reprezentaţii de magnetism animal, de sugestie mintală, de
telepatie cu sau fără contact la Ateneu şi Teatrul Lyric).
Ca persoană, care a citit o mică parte din scrierile academicianului Gheorghe Marinescu, sunt obligat să amintesc lucrarea „Spiritism
şi metapsihism”25, în care sunt prezentate în mod ştiinţific, următoarele
subiecte: metapsihica subiectivă şi obiectivă; interpretarea fenomenelor
spirite; structura coloidală a celulei nervoase şi criptestezia.
De asemenea, tot pe această tematică, a mai scris şi următoarele cărţi:
– „Cercetări asupra acţiunii mescalinei”26;
– „Autoscopie, automatism şi somnambulism”27;
– „Un caz remarcabil de amnezie retrogradă înfăţişându-se sub aspectul unei desdoiri a personalităţii”28.
B. Cinematografie-medicină
Academicianul Gheorghe Marinescu a filmat în anul 1899 unele
cercetări în diferite etape de evoluţie, privind tulburările mersului în diferite afecţiuni neurologice, ocazie cu care a întrebuinţat în investigaţia
ştiinţifică aparatul „cinematograf” inventat şi produs de frații Lumière.
Astfel, Arhiva Naţională de Filme păstrează cele trei realizări cinematografice, din perioada 1898–1901, făcute în clinica de neurologie a Spitalului
Pantelimon, unde era medic.
„Filmele de cercetare medicală”29, aşa cum sunt intitulate de realizator,
însumează aproximativ 2 minute de filmare şi prezintă următoarea cauzistică:
25 Dr. Gheorghe Marinescu, Spiritism şi metapsihism, Academia Română, Memoriile
Secţiunii Ştiinţifice, seria III, Tomul III, Mem 10, Cultura Naţională, Bucureşti, 1926,
pp. 1–62.
26 Prof.dr. Marinescu Gheorghe, Cercetări asupra acţiunii mescalinei, Academia Română,
Memoriile Secţiunii Ştiinţifice, seria III, Tomul IX, Mem II, Monitorul Oficial şi
Imprimeriile Statului, Imprimeria Naţională; Depozitul General, Cartea Românească,
Bucureşti, 1934, pp. 1–24.
27 Dr. Gheorghe Marinescu, Autoscopie, automatism şi somnambulism, Colecţiunea „Probleme şi idei”, anul II, nr. 1, Tipografia Triumful, Bucureşti, 1925, pp. 1–39.
28 Dr. Gheorghe Marinescu, Un caz remarcabil de amnezie retrogradă înfăţişându-se sub
aspectul unei desdoiri a personalităţii, Academia Română, Memoriile Secţiunii Ştiinţifice,
seria III, Tomul IX, Mem 5, Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului, Imprimeria Naţională, Bucureşti, 1933, pp. 1–71.
29 [Online], http://www.youtube.com/watch?v=au_NrfoTf6Q, [23 aprilie 2013, ora 12:00].
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– „Tulburările mersului în hemiplegiile organice” (Bucureşti, 1898);
– „Un caz de hemiplegie isterică vindecat prin sugestie hipnotică”
(septembrie 1899);
– „Îmbolnăvirea muşchilor” (1901).

Fig. nr. 3 – primul aparat „cinematograf” al fraților Lumière folosit la filmat și la
proiecție (alăturându-i-se o sursă de lumină) Sursa: [Online], http://ro.wikipedia.
org/wiki/Auguste_%C8%99i_Louis_Lumi%C3%A8re, [24 aprilie 2013, ora 12:00].

În corespondenţa30 din perioada 1889–1938, publicată prin grija fiicei
sale, Marioara Marinescu, există şi două scrisori ale francezului Auguste
Lumière31, medic, biolog şi inventator al aparatului de filmat şi de proiecţie,
remise către academicianul român.
Astfel, în prima depeşă trimisă din Lyon şi datată la 17 ianuarie 1922,
Auguste Lumière îşi exprima regretul că nu a cunoscut lucrările anterioare
ale academicianului român.
Cea de-a doua scrisoare32, remisă tot din Lyon şi datată la 29 iulie
1924, este interesantă, întrucât face referire la persoana academicianului
Gheorghe Marinescu, care a utilizat cinematografia în studiul bolilor nervoase. Din conţinutul scrisorii rezultă că „Filmele de cercetare medicală”
au făcut obiectul prestigioasei publicaţii franceze „La Semaine médicale”.
Redau în continuare conţinutul scrisorii:
30 Marioara G. Marinescu, G. Brătescu, Corespondenţă (1889–1938), Editura Ştiinţifică,
Colecţia „Savanţi de pretutindeni”, Bucureşti, 1968, pp. 1–130.
31 Auguste Lumière (19 octombrie 1862 – 10 aprilie 1954) şi fratele său, Louis Lumière (05
octombrie 1864 – 06 iunie 1948), sunt inventatorii aparatelor de filmat şi de proiecţie.
32 Marioara G. Marinescu, G. Brătescu, Corespondenţă (1889–1938), Editura Ştiinţifică,
Colecţia „Savanţi de pretutindeni”, Bucureşti, 1968, pp. 124–125.
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„Scumpe Coleg,
Am primit amabila dv. scrisoare şi nu vreau să întârzii câtuşi de puţin să vă
spun cât de mult m-a mişcat aprecierea binevoitoare pe care aţi dat-o cercetărilor
mele, apreciere ce constituie pentru mine o preţioasă încurajare.
Mulţumindu-vă din toată inima, mă grăbesc de a vă pune la dispoziţie
toate modestele mele mijloace în ce priveşte ilustrarea lucrării pe care doriţi s-o
publicaţi, în special pentru obţinerea microfotografiilor în culori.
Aş fi cât se poate de bucuros să primesc vizita dv. În această problemă, dar
până atunci şi având în vedere depărtarea şi obstacolele materiale care ar putea
să întârzie o asemenea luare de contact, veţi putea, eventual, să-mi trimiteţi preparate şi informaţii care să-mi permită să fac unele încercări şi să vă trimit probe
din ceea ce se va putea realiza.
Am citit cu cel mai viu interes, în buletinul Academiei de medicină şi în
revistele medicale, foarte interesantele dv. lucrări, mai cu seamă cele privitoare
la fermenţii oxidanţi şi sunt bucuros să vă prezint sincere felicitări. Vă mulţumesc de asemenea pentru extrasele pe care aţi binevoit să mi le trimiteţi.
Comunicările dv. asupra utilizării cinematografiei în studiul bolilor nervoase mi-au trecut, într-adevăr, prin mână într-o vreme când primeam „La
Semaine médicale”, dar atunci aveam preocupări de ordin industrial, care nu-mi
permiteau să mă consacru cercetărilor biologice. Mărturisesc că uitasem aceste
lucrări şi vă sunt recunoscător de a mi le fi reamintit. Din păcate, puţini savanţi
au urmat calea deschisă de dv.
Îmi propuneţi să-i scrieţi lui Doin pentru a-mi trimite remarcabila dv.
lucrare, pe care am avut-o în mână, dar pe care acum n-o mai am; nu vreau
să vă impun osteneala de a scrie unui editor cu care am legături. Îi voi scrie
pentru a obţine această operă, care trebuie să figureze în biblioteca mea.
Vă mulţumesc, nu mai puţin pentru intenţia avută.
Pe dl. Policard (notă: Albert Policard, histolog francez; 1881–1972) nu
l-am văzut de când s-a întors din România, căci a plecat imediat în vacanţă, dar
mi-a scris, punându-mă la curent mai ales cu frumoasele dv. cercetări.
Fiind cu totul la dispoziţia dv., vă rog să acceptaţi, scumpe Coleg, expresia
celui mai cordial devotament”.
Ca o recunoaştere a activităţii desfăşurate de academicianul Gheorghe
Marinescu în domeniul cinematografiei, Virgilio Tosi33 în lucrarea „Cinema
33 Virgilio Tosi, născut la 29 noiembrie 1925 în ITALIA, este producător de filme documentare şi istorice. A deţinut mai multe funcţii printre care şi consultant la UNESCO.
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before Cinema, The Origins of Scientific Cinematography”34 precizează
faptul că, medicul Marinescu şi-a prezentat realizarea, în luna decembrie
1899, la Academia de Ştiinţe din Paris, ocazie cu care a făcut şi lobby cinematografiei, evidenţiind aspectul pozitiv pentru medicină. În extensie,
Virgilio Tosi consideră că, medicul român a realizat „primul film ştiinţific”.
Academicianul Gheorghe Marinescu s-a stins din viaţă la data de 15
mai 1938, în locuinţa sa din strada Thomas Masaryk (fostă strada Iulius
Fucik), numărul 27, în care a locuit din anul 1910. Ulterior, în anul 1954,
casa a fost transformată în Muzeul memorial „Dr. Gheorghe Marinescu”.
În prezent, în mediul de la adresă se cunoaşte că imobilul în care
a locuit Gheorghe Marinescu este achiziţionat de o unitate care funcţionează sub autoritatea Ministerului Economiei, cel mai posibil „gaze şi
petrol”. De asemenea, se mai ştie că din cele patru clădiri, care au fost
în proprietatea academicianului, două sunt achiziţionate de Ministerul
Economiei, iar celelalte sunt locuite de două nepoate ale savantului român.
Academicianul Gheorghe Marinescu este înmormântat la Cimitirul
Bellu din capitală. Pe piatra de mormânt este gravat citatul „…Muncă,
Sinceritate, Tăcere…” (citatul aparţine filosofului scoţian Thomas Carlyle;
4 decembrie 1795 – 5 februarie 1881; despre care se cunoaşte că a fost fiu
de mason).
Citatul de pe piatra de mormânt, totuşi mi-a atras atenţia. Am observat existenţa punctelor de suspensie de la începutul citatului, care sunt
puse în partea superioară a literei de început, fapt pe care eu nu l-am mai
întâlnit. Din simbolistica masoneriei se cunoaşte faptul că membrii acestei
structuri se identifică prin anexarea la nume a trei puncte simbolizând un
triunghi isoscel. Interesant mai este şi faptul că, la data morţii academicianului, masoneria română, fracţiunea Pangal35, era dizolvată (la 24 februarie
1937, conducerea Marii Loji Naţionale din România, cu sediul în Bucureşti,
34 Virgilio Tosi, Cinema before Cinema, The Origins of Scientific Cinematography, A British
Universities Film & Video Council Publication, ISBN 0–901299–75–8, Part III, Cap. 38,
p. 168–169, [Online], http://www.scribd.com/doc/98085194/Virgilio-Tosi-CinemaBefore-Cinema-The-Origins-of-Scientific-Cinematography, [29 aprilie 2013, ora 22:00].
35 Ioan Pangal, cunoscut în România ca Jean Pangal (1893, Franța – 14 octombrie 1950,
Portugalia) publicist, ziarist și om politic român. Personalitate de seamă a francmasoneriei din România (Ordinul Marelui Orient al Franței). Acesta a fost iniţiat în anul 1914
la Paris, iar în august 1921 a primit gradul 33. În perioada anilor 1922–1950 a fost Mare
Maestru şi Suveran Mare Comandor. Între 1947 şi 1950 a fost Maestru Venerabil al Lojii
„România Unită” (aflată în exil, la Paris).
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strada I. Câmpineanu, numărul 45, proclamă autodizolvarea „masoneriei
naţionale de Rit Scoţian Antic şi Acceptat”).

Fig. nr. 4 – piatra funerară cu lucrarea de sculptură reprezentându-l
pe academician Sursa: Cimitirul Bellu, parcela 100, figura
9 (teren, fotografie executată la 24 aprilie 2013)

În încheierea lucrării, alături de un pios omagiu pe care-l aduc academicianului Gheorghe Marinescu, dau citire testamentului36 pe care l-a
redactat cu trei zile înaintea morţii sale.
«Nici o floare, nici un discurs; acei care m-au iubit să întrebuinţeze banii
pentru copiii săraci şi vorbele bune pentru a încuraja pe cei suferinzi.
Să nu se uite că cei ce trăiesc în lipsă şi chiar în mizerie sunt prea numeroşi,
că cei cu dare de mână, cei îmbogăţiţi prin mijloace neoneste trăiesc din exploatarea, într-un fel sau altul, a celor ce muncesc.
Plecând în lumea din care nimeni nu s-a întors, n-aş voi să supăr pe nimeni,
dar adevărul trebuie spus: prea multă nedreptate este în blagoslovita ţară românească! Ea este datorită uşurinţei sau grabei cu care s-au dezlegat problemele
36 Marioara G. Marinescu, G. Brătescu, Corespondenţă (1889–1938), Editura Ştiinţifică,
Colecţia „Savanţi de pretutindeni”, Bucureşti, 1968, p. 11.
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vitale ale patriei. Lipsa de adevărată educaţie cetăţenească şi a sentimentului
datoriei, precum şi un orgoliu imens sau unele ambiţiuni trecătoare au dat naştere la multe anomalii sociale. Cine le va îndrepta? Când oamenii noştri politici
sau guvernanţii noştri vor îndrăzni să privească în faţă cruda realitate şi-şi vor
da seama de greşelile făcute?
În fiecare an, la 23 februarie, o amintire; o şedinţă a Societăţii de
neurologie va pomeni de subiectele de care m-am ocupat, precedată de o
cuvântare a mea la gramofon».
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