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Trei crai de la Răsărit: Frații Minovici și medicina românească
Pentru savanții români de la sfârșitul secolului al XIX-lea nu a existat nefericitul concept politic al Europei de Est, ci
raportarea directă la marile capitale ale culturii europene: Parisul, Londra, Viena sau Berlinul. Ei au trăit cu imperativul moral al
rolului civilizator al științei și, în cazul de față, al medicinei ca domeniu privilegiat. Iar preocuparea lor stringentă a fost aceea de
a depăși în ritm accelerat decalajul științific și cultural față de Occident și de a face din societatea românească un reper al
civilizației apusene la porțile Orientului.
Familia fraților Minovici era aromână, din orășelul Tetovo (fost Kalcandeli, azi în Macedonia). Stefan Mina a avut 13
copii, nouă au trăit, șase băieți și trei fete. Din cei șase băieți, trei frați vor marca pentru totdeauna destinul medicinei
românești: Mina, Ștefan și Nicolae.
Mina Minovici (1858-1933) a terminat clasele primare în orașul natal, Brăila, după care a absolvit patru clase gimnaziale
la Liceul Matei Basarab din București. În 1877, se înscrie ca student la Facultatea de Medicină din București. În martie 1879, Carol
Davila l-a numit preparator la cursul de chimie, iar în iunie același an, în urma unui concurs, a devenit farmacist extern al Eforiei
Spitalelor Civile. În 1885, Mina Minovici a plecat la Paris, pentru a-și lua doctoratul în medicină şi a se specializa în toxicologie, și
unde urmează cursuri de medicină legală, intrând în contact cu marii profesori precum Paul Brouardel, Albert Dastre, André
Lacassagne, Jules Ogier. Revenit în țară, în septembrie 1889, a elaborat planurile unei morgi, utilată cu tot necesarul, atât pentru
operațiile pe care le efectua medicul legist, cât și pentru învățământul practic al medicinii legale, morgă pe care a inaugurat-o la
20 decembrie 1892, în prezența ministrului Justiției de atunci Alexandru Marghiloman și a primarului Pache Protopopescu. Așa cum
a fost conceput de Minovici, respectivul institut a fost, la acel moment, unul din cele mai moderne din lume. 1898, frontispiciul
clădirii, pe care era scris Morga orașului va fi schimbat cu cel de Institutul medico-legal. Mina Minovici a condus institutul până în
1932.
Nicolae Minovici s-a născut la 23 octombrie 1868 în casa părintească din Râmnicu Sărat. A absolvit Colegiul „Sf. Sava”,
în anul 1891 luându-și bacalaureatul. În același an se înscrie la Școala de Belle-arte, dar se va înscrie la Facultatea de Medicină,
îndreptându-l spre aceeași specialitate pe care o îmbrățișase și fratele său Mina. După susținerea doctoratului, Nicolae Minovici
pleacă mai întâi la Institutul de Anatomie Patologică din Berlin, condus de Rudolf Virchow, și apoi la Paris, se specializează în
psihiatrie medico - legală sub îndrumarea profesorului Paul Garnier. În 1902, se întoarce în țară, fiind numit medic legist la
Parchetul Tribunalului Ilfov, subdirector al Institutului Medico-Legal, condus de fratele său Mina, și profesor de Medicină legală la
„Școala de Științe de Stat”. Se implică, de asemenea, în activități sociale. Dar una din cele mai importante realizări ale sale în
acest domeniu este înființarea Societății de Salvare, în 1906. Concomitent cu înființarea „Societății de Salvare”, a înființat și
Spitalul de Urgențe, precum și Școala Samariteană. A fost primar al comunei Băneasa. A murit în 1941.
Ștefan Minovici (1867-1935)

se înscrie în 1887 la Facultatea de Științe din Universitatea bucureșteană, pe care o

absolvă ca șef de promoție. Studiază la Berlin, în laboratoare conduse de mari profesori din Germania, precum Emil Fischer,
laureat Nobel pentru chimie în 1902. Ștefan Minovici a organizat învățământul farmaceutic, consacrându-și întreaga sa putere de
muncă creării unei facultăți de Farmacie independentă de cea de Medicină sau Științe. A fost considerat unul din întemeietorii şi
organizatorii științelor chimico-farmaceutice în România, neomițându-se legătura stabilită între acestea şi Medicina legală.
Frații Minovici constituie exemplul remarcabil al unor oameni de știință români, care şi-au consacrat întreaga lor
viață cercetării, învățământului medical şi farmaceutic, printr-o impresionantă operă socială în beneficiul generațiilor ce au
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venit după ei. Ei au trăit cu conștiința că au misiunea de a făuri o Românie modernă, cu o cultură solidă și cu un sistem de
valori occidental.
Prof. dr. Octavian Buda
Muzeul Nicolae Minovici este parte a Muzeului Municipiului Bucureşti – un complex muzeal amplu, de importanță națională, cu un
patrimoniu diversificat şi numeros, reprezentativ pentru dezvoltarea oraşului Bucureşti.
Detalii: http://muzeulbucurestiului.ro
_____________________________________________________________________________________
Proiectul Reabilitare si consolidare Muzeu Nicolae Minovici a fost finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007 – 2013,
Axa Prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, Domeniul Major de Intervenţie 5.1 – Restaurarea şi
valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea/modernizarea infrastructurilor conexe.
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