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REZUMAT
În această lucrare prezentăm personalitatea complexă a medicului poet, scriitor şi istoriograf, Acad. Dr. Docent Gh. Marinescu-Dinizvor.
Prin bioergografia sa, plină de încărcătură hipocratică, recunoaştem un adevărat „doctor fără de arginţi”,
dăruit profesiunii, clinician şi cercetător ştiinţific de talie internaţională (în bacteriologie, virusologie, boli infecţioase etc.).
A fost răsplătit cu numeroase titluri şi premii academice, dintre care „magnifica alegere”, ca membru corespondent al Academiei Naţionale Franceze de Medicină (Paris, 13 decembrie 1977). Cu cinci ani înainte
(1972) a fost ales membru al Academiei de Ştiinţe, Litere şi Arte Frumoase din Besançon (Franţa), unde, cu
prilejul discursului de recepţie, a prezentat comunicarea „Victor Hugo, în viziunea unui medic român”. George
Dinizvor a lăsat în Cartea de Aur a literaturii române, un singur volum de versuri, „PURUREA” (în 86 de cânturi), Ed. Junimea, Iaşi, 1980, prin care savantul şi omul de cultură „a săvârşit un act de pietate lirico-epică”.
O altă latură a personalităţii sale a fost pasiunea pentru muzică, el fiind autorul şi compozitorul „Imnului
pentru sănătate”, interpretat de orchestra medicilor pe scena Ateneului Român, solist Pompei Hărăşteanu
(aprilie 1982), imn cântat în acelaşi an şi la deschiderea Congresului Internaţional de boli infecţioase de la
Stockholm, Suedia.
Cuvinte cheie: George Dinizvor, medic-poet, prozator, compozitor

ABSTRACT
In this paper we present the complex personality of the physician-poet, writer and historian, Acad. Gh. Marinescu-Dinizvor. With its biography, full of hippocratic charge, we recognize a true "silver-free doctor", given
to his profession, clinician and scientific researcher (in bacteriology, virology, infectious diseases, etc.). He
was rewarded with numerous academic titles and awards, of which "magnificent choice" as a correspondent member of the French National Academy of Medicine (Paris, December 13, 1977). Five years earlier
(1972), he was elected member of the Academy of Sciences, Letters and Fine Arts in Besançon (France),
where he presented the communication "Victor Hugo in the view of a Romanian physician" on the occasion
of the reception speech. George Dinizvor left in the Golden Book of Romanian literature, a single volume of
lyrics, "PURUREA" (in 86 songs), Ed. Junimea, Iaşi, 1980, through which the scholar and the man of culture
"committed an act of piety lyrical-epic". Another part of his personality was the passion for music, being the
author and composer of "Hymn for Health" performed by the orchestra of physicians on stage of the Romanian Athenaeum, soloist Pompei Hărăşteanu (April 1982), hymn sung in the same year at the opening of the
International Congress of infectious diseases in Stockholm, Sweden.
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Născut în comuna argeşeană Izvoru în 1922, absolventul de liceu Gheorghe Marinescu, viitorul
poet George Dinizvor a beneficiat de o bursă specială acordată de însăşi Elena Perticari-Davila pentru
a urma Facultatea de Medicină din Bucureşti. De
menţionat că în localitatea Izvoru, Elena PerticariDavila a deţinut considerabile proprietăţi agricole,
în această zonă punând şi bazele Spitalului “Dr.
Carol Davila”, în care tratamentul bolnavilor era
complet gratuit. Nu întâmplător, George Dinizvor
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închină în 1982 o motivată “Catilenă”, cu un evident substrat autobiografic, Elenei, lui Alexandru şi
venerabilului Carol Davila (1).
A făcut specializări în Clinica de Boli Infecţioase şi Centrul de Reanimare Neuro-Respiratorie din
Spitalul Claude-Bernard şi în Institutul Pasteur din
Paris, precum şi la Institutul de Medicină Tropicală
de la Hamburg. O dominantă a activităţii sale a fost
asocierea constantă cu medicina de laborator. Paralel cu activitatea clinică, a lucrat timp de aproape
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18 ani la Institutul de Inframicrobiologie „Şt. S. Nicolau“.
De asemenea, activitatea de microscopie şi macroscopie desfăşurată la Spitalul de Boli Infecţioase „Victor Babeş“ a fost foarte importantă pentru
interpretarea fenomenelor clinice şi în cercetările
de patologie infecţioasă.
Devotat principiului integralist al Şcolii Cantacuzino, doctorul Marinescu a desfăşurat o activitate
complexă şi integrată de practician-clinician, medic de laborator, epidemiolog şi cercetător în patologia microbiană. Activitatea sa ştiinţifică se caracterizează prin profunzime, marea varietate a temelor
abordate şi numărul impresionant de lucrări în patologia bolilor infecţioase.
În domeniul neuroinfecţiilor a efectuat studiul
clinic, virusologic, histopatologic şi experimental
al unor meningite virale primitive, cum ar fi meningita limfocitară benignă cu tulpini locale (tulpina
Colentina), encefalite virale primitive, particulare,
cum ar fi encefalita rabică cu apariţie tardivă, encefalita din tusea convulsivă etc. A întreprins cercetări clinice, terapeutice şi histopatologice ale encefalitei după vaccinarea antivariolică şi antirabică,
pentru care Academia Română a atribuit Premiul
„Victor Babeş“ profesorului State Drăgănescu şi
colaboratorilor, între care se afla şi dr. Gh. Marinescu (1956).
A efectuat cercetări privind mononucleoza infecţioasă, limfocitoza infecţioasă şi limforeticuloza
benignă de inoculare. În limfocitoza infecţioasă
acută a semnalat un posibil debut encefalitic al bolii, împreună cu prof. M. Voiculescu, lucrarea constituind prima publicaţie în limba română asupra
limfocitozei infecţioase şi care descrie primele cazuri cu debut encefalitic din literatură. Împreună cu
prof. N. Cajal a efectuat cercetări experimentale,
privind posibilitatea reproducerii acestei boli.
Rezultatele cercetărilor sale în hepatitele virale
sunt citate în Parazitologie clinică (Prof. N. Niţulescu, 1954), în monografia Hepatite infecţioase
inframicrobiene (Acad. Ştefan S. Nicolau, 1957) şi
în Diagnosticul de laborator al inframicrobiozelor
umane (Prof. N. Cajal, 1958) (2).
În domeniul infecţiilor respiratorii, dr. Marinescu
Dinizvor semnalează o serie de rezultate importante privind gripa la şoarecii sugari, precum şi studiul
rezistenţei nou-născuţilor la agresiunea virusului
gripei, când provin de la şoricioaice imunizate.

59

FIGURA 1. Gheorghe Marinescu Dinizvor

Evidenţiază existenţa unor leziuni viscerale, descrie unele complicaţii, forme ori aspecte clinice,
histopatologice şi experimentale mai deosebite observate pe parcursul a opt endemo-epidemii de gripă din anii 1950-1970.
În poliomielită, a descris pentru prima dată în literatură prezenţa pneumoniei interstiţiale. A semnalat prezenţa miocarditei în poliomielită, a cărei incidenţă histopatologică este de aproape 50% la
cazurile mortale. În formele grave a descris leziuni
enterovirale la nivelul ficatului şi rinichiului. Aportul clinic şi de laborator în domeniul infecţiei poliomielitice, alături de datele din literatură, este cuprins
într-un volum special, editat de un colectiv din care
mai făceau parte acad. Şt. S. Nicolau, acad. A. Rădulescu, prof. dr. N. Cajal, dr. N. Constantinescu.
A descris anatomo-clinic miocardita în rujeola
severă, a semnalat prezenţa corpusculilor elementari specifici în diverse produse patologice la bolnavii cu rujeolă, precum şi a celulelor gigante pe
frotiurile rinofaringiene, cu rol important în diagnosticul precoce al bolii.
A fost răsplătit cu numeroase titluri şi premii
academice:
1954 – Diploma de inventator al Institutului de
Medicină şi Farmacie Bucureşti (micrometoda privind investigarea aglutininelor la rece, reacţie de
orientare în diagnosticul pneumoniei atipice primare inframicrobiene);
1956 – Premiul „Victor Babeş“ al Academiei
Române (cercetări în domeniul neuroinfecţiilor);
1964 – Premiul „Jansen“ al Academiei Franceze de Medicină (studiul dedicat modificărilor cardiace din rujeolă);
1972 – Premiul „Jansen“ (studiile şi monografia „La lymphocytose infectieuse aïgue“);
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1978 – Premiul „Doistau-Blutel“ al Academiei
de Ştiinţe din Paris.
A fost membru în peste 20 de societăţi ştiinţifice
şi organisme academice din Europa şi din Statele
Unite (3).

FIGURA 4. Gheorghe
Marinescu la serile muzeale
Victor Babeş

Dr. Gh. Marinescu a participat la serile iatroistorice din cadrul Muzeului Victor Babeş din Bucureşti (1978-1980).
FIGURA 2. Gheorghe Marinescu, Premiul „Jansen“ al
Academiei Franceze de Medicină, 1972

1972 – Ales membru al Academiei de Ştiinţe, Litere şi Arte Frumoase din Besançon (Franţa), unde, cu
prilejul discursului de recepţie, a prezentat comunicarea „Victor Hugo, în viziunea unui medic român“.

FIGURA 5. Gheorghe Marinescu şi
acad. Şt. Milcu la serile muzeale Victor Babeş

FIGURA 3. Gheorghe
Marinescu Dinizvor,
Rev. Flacăra, 1972

George Dinizvor a lăsat în Cartea de Aur a literaturii române, un singur volum de versuri, „PURUREA“ (în 86 de cânturi), Ed. Junimea, Iaşi, 1980,
prin care savantul şi omul de cultură „a săvârşit un
act de pietate lirico-epică cu prilejul unei mari ani-

FIGURA 7. George Dinizvor,
„PURUREA“, Ed. Junimea,
Iaşi, 1980, coperta I şi IV
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versări: 2050 de ani de la unitatea statului geto-dac
sub Burebista“ [Acad. Şerban Cioculescu].
Prof. univ. Ion Rotaru menţiona pe coperta IV a
lucrării că: „cele 86 de poeme cuprinse în volumul
„Pururea“ constituie nu numai o performanţă literară ci şi un act de mare curaj din partea autorului,
care este un mesager al proto-părinţilor noştri Daci,
carte care valorifică valenţele de expresivitate ale
celor 100 de cuvinte de substrat prelatin, într-o arhitectură simfonică de mare vibraţie lirică“ (4).
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O altă latură a personalităţii sale a fost pasiunea
pentru muzică, el fiind autorul şi compozitorul
„Imnului pentru sănătate“, interpretat de orchestra
medicilor pe scena Ateneului Român, solist Pompei Hărăşteanu (aprilie 1982), imn cântat în acelaşi
an şi la deschiderea Congresului Internaţional de
boli infecţioase de la Stockholm, Suedia.
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