Prof. Dr. Gheorghe Gh. BRĂTESCU - IN MEMORIAM
Pe 11 sept. 2017, la venerabila vârstă de 95 de ani, s-a stins un Om, o Viață, o Istorie: Prof.
Dr. Gheorghe Gh. BRĂTESCU. Am specificat ca obligatoriu și prenumele tatălui, pentru a se
evita regretabila confuzie cu scriitorul Gheorghe V. Brătescu, care și el a publicat în domeniu.
Așa își dorea medicul și istoricul dispărut, cu acribie în autobiografia tipărită: G. Brătescu,
Titluri și Lucrări, Editura Viața Medicală Românească, București, 2004.
Prof. Dr. Gh. Gh. Brătescu a fost o personalitate în istoria medicinei din România, care și-a
câștigat respectul contemporanilor: a trăit, a muncit și a creat cu demnitate în 4 (patru) tipuri de
societăți antagonice, ca un adevărat Om, Om de principii și caracter, Om cu mare înțelepciune și
desăvârșit echilibru (a fost exclus din Partidul Comunist Român în 1956).
Pe linie medicală, a devenit: extern al spitalelor, asistent, șef de lucrări și șef de laborator,
cercetător principal, inspector epidemiolog, medic primar de sănătate publică (1960), doctor în
științe medicale - istoria medicinei (1966).
Membru și funcții în Societăți naționale - de Istoria Medicinei, Demografie, Antropologie,
membru în Consiliul științific al Revistei Noesis, membru în Comitetele de redacție a tratatelor
de istorie a științei și tehnicii din România etc.
Membru activ în Societăți internaționale de Istoria Medicinei: membru de onoare a Societății
Suedeze de Istoria Medicinei, membru corespondent al Societății de Istoria Științei si Tehnicii
din R.F. Germania, membru în Colegiul de redacție al Revistei internaționale Ethnomedizin
(Hamburg), a reprezentat România la Colocviile Internaționale de Studii Hipocratice (1971Strasbourg, 1981-Lausanne, 1984-Berlin, 1987-Québec, 1990-Madrid), la Congresele Internaționale de Istoria Științei (1971-Moscova, 1981-București), la Simpozionul Etnomedicina și
Istoria Medicinei (1980-Hamburg), Colocviul Internațional despre Medicinile paralele (1987Bruxelles), Colocviul privind Gândirea antică (1989-Nisa) etc.
Ca unic autor a publicat în perioada 1957-2004, continuu cca 50 de ani, 13 cărți, monografii
și tratate, dintre care evidențiem:
 Hipocratismul de-a lungul secolelor, 308 pp., Ed. Științifică, București, 1968;
 Etica Medicală, 222 pp., Ed. Științifică, București, 1969;
 Sănătatea Bucureștilor (1862-1944), 192 pp., Ed. Medicală, București, 1970;
 Testamentul părintelui Meslier, 157 pp., Ed. Enciclopedică, București, 1972;
 Tinerețea lui Carol Davila, 263 pp., Ed. Albatros, București, 1979;
 Grija pentru sănătate. Primele tipărituri de interes medical în limba română (1581-1820),
414 pp., Ed. Medicală, București, 1988;
 Miracolul grec în medicină: hipocratismul, 338 pp., Ed. Humanitas, București, 1992;
 Freud și psihanaliza în România, 407 pp., Ed. Humanitas, București, 1994;
 Doctorul Iacob Felix, savantul și înfăptuitorul, 207pp., Ed. Viața Medicală Românească,
București, 2004.
În colaborare a scris alte 5 cărți în domeniu.
A publicat sute de studii, lucrări științifice și note de istorie a medicinei și farmaciei, de
sănătate publică, antropologie culturală, sociologie, filosofie și cultură, dovedind erudiție, spirit
enciclopedic. Niciodată nu a abdicat de la principii, obiectivitate și echilibru.
Un binemeritat și distins omagiu i-a acordat - cel mai înalt for de știință și cultură - Academia
Română, sărbătorindu-l pe Prof. Dr. Gh. Gh. Brătescu pe 14 mai 2002, cu ocazia împlinirii
respectabilei și venerabilei vârste de 80 ani, în plină creație. Fiind o personalitate națională și
internațională au luat cuvântul academicienii Mihai Drăgănescu, Gleb Drăgan și Paul
Cernovodeanu (Academia Română), Șerban Milcoveanu și Mihail Șcheanu (Craiova),
Constantin Romanescu (Iași), Matei-Radu Marinescu, Sanda Hondor, Élisabeth Roudinesco
(Academia Franceză).
Academia de Științe Medicale din România, regretă pierderea unei personalități unice ca
valoare și caracter, membru reprezentativ al Academiei și transmite condoleanțe și toată
compasiunea familiei îndoliate.
Dumnezeu sa-l aibă în pază!
Dan Riga și Sorin Riga
membrii ai Academiei de Științe Medicale și ai
Academiei Oamenilor de Științe din România

