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DR. CONSTANTIN ISTRATI

L

a 8 ianuarie 1918, aflat în misiune oficialã
pentru cauza naþionalã, a încetat din viaþã
la Paris, departe de þara lui, marele român
Dr. C. Istrati.
Acesta s-a nãscut în 1850 ºi se trãgea dintr-o
familie de boieri moldoveni de loc din Roman.
Mama sa, fiica banului Vasile Capºa, a fost o
femeie priceputã ºi cultã, care i-a insuflat dragostea
de ºtiinþã ºi pentru care acesta avea un adevãrat cult.
În tinereþe, C. Istrati a fost un temperament
nedisciplinat ºi rebel, avînd dese conflicte cu
dascãlii sãi. La 14 ani tînãrul Istrati fuge de la Iaºi
(unde urma cursurile Academiei Mihãilene) în
cãruþa unui negustor, ca sã ajungã la Bucureºti sã se
înscrie la ªcoala de Medicinã Militarã, pe care tocmai o înfiinþase generalul medic Carol Davila.
A fost un student eminent ºi în paralel cu medicina a urmat ºi Facultatea de ªtiinþe. Chimia îl
atrage în mod deosebit ºi, ca sã-ºi satisfacã pasiunea, el intrã prin concurs asistent la laboratorul de
chimie anexat cursului lui Davila.
Exact în anul izbucnirii rãzboiului de neatîrnare,
devine doctor în medicinã cu o tezã despre
Cremaþiunea cadavrelor. A avut douã pasiuni:
medicina socialã ºi chimia. Va publica din prima
ipostazã lucrarea O paginã din istoria contemporanã a României din punct de vedere medical, economic ºi social, în care se afirmã ca sociolog ºi
higienist. Ea este lucrarea de temelie a unui om de
ºtiinþã dublat de un patriot, o caldã pledoarie în
favoarea interesului pentru sãnãtatea þãranului
român.
Ca ºef de secþie al Crucii Roºii, îºi face datoria
faþã de þarã în timpul rãzboiului de independenþã
(1877-1878). Va îngriji soldaþi bolnavi de tifos, atît
români cît ºi otomani, ºi el însuºi se va molipsi de
aceastã boalã. Va fi decorat atît de regele Carol I, cît
ºi de sultanul Abdul Hamid al II-lea, pentru „umana
îngrijire a ostaºilor sãi prizonieri”. Cariera medicalã
va dura trei ani, pentru cã pasiunea sa pentru chimie
va fi covîrºitoare ºi va pleca la Paris pentru a studia
chimia, deºi între timp îºi întemeiase o familie.
În 1882 Istrati pleacã la Paris pentru a se specialRevista românã nr. 3 (77) / 2014

iza în studiul chimiei. Trei ani a studiat aceastã
ºtiinþã. La 1885 Istrati era doctor în chimie cu reputaþie consacratã de savant, iar în 1887 a devenit
profesor de chimie organicã la Facultatea de ªtiinþe
din Bucureºti.
De aici înainte începe perioada cea mai activã a
vieþii lui Istrati, a „doctorului” Istrati, cãci titulatura
a rãmas nedezlipitã de numele lui. A fost un temperament riguros ºi exuberant, cu o putere de muncã
uimitoare, dublatã de o voinþã tenace.
Va studia etilbenzinele, descoperind substanþe
noi, printre care Fronceine, pe care o va dedica þãrii
în care îºi efectuase studiile de chimie.
Întors în þarã, va efectua studii asupra unor minerale ca sarea, potasiul, chihlimbarul (el va
descoperi mari zãcãminte de chihlimbar la Predeal
Sãrari, care aºteaptã ºi acum sã fie puse în valoare)
ozocheritã etc.
Ca profesor a lãsat o amintire neºtearsã în
memoria studenþilor sãi. Împletea arta comunicãrii
informaþiilor pur ºtiinþifice sau tehnice cu anecdote
din istoria ºtiinþei sau din viaþa marilor chimiºti.
Manualul sãu de chimie a fost tradus în numeroase
limbi strãine ºi a servit studiului numeroaselor generaþii de liceeni români, dar ºi francezi.
Dr. C. Istrati a avut ºi preocupãri de biologie ºi
hidroterapie, va înfiinþa stabilimente hidroterapeutice la Bucureºti, dar mai ales la Sinaia, punînd în
valoare izvoarele de apã mineralã din zona Piscul
Cîinelui.
Cu ocazia Moºilor de la 1889, C. Istrati a constatat cã pe o largã fîºie de pãmînt din Argeº,
Dîmboviþa ºi Prahova, mai toate satele se ocupau cu
olãria, lucru care îl fãcea pe Istrati sã considere cã
þiglele colorate de la Biserica protestantã din Sibiu,
ºi poate cele de la Piatra, sã fi fost fabricate în
aceastã zonã.
A avut un rol primordial în înfiinþarea în 1890 ºi
conducerea pînã la moarte a Societãþii române de
ªtiinþe. În anul 1902 va înfiinþa Asociaþiunea
românã pentru înaintarea ºi rãspîndirea ºtiinþelor,
pentru ca în 1903 sã organizeze o expoziþie de
ºtiinþã purã ºi aplicatã la Bucureºti, dedicatã dez 9

Statuia doctorului Constantin I. Istrati
în Parcul Carol din Bucureºti. Sculptor: Oscar Späthe

voltãrii culturale ºi economice româneºti. Aceasta a
fost cea dintîi de acest gen în þarã, fiind o adevãratã
revelaþie a muncii ºtiinþifice româneºti.
Asociaþia Românã pentru înaintarea ºtiinþelor era
analoagã cu asociaþiile care poartã acelaºi nume din
Franþa ºi Anglia. Scopul acesteia era ca în fiecare an
sã strîngã în congres pe rînd, în cîte unul din oraºele
þãrii, pe cei care erau preocupaþi de o ramurã ºtiinþificã anume. Cu acest prilej se prezentau comunicãri
speciale pe secþiuni, se vizitau fabrici ºi instalaþii, se
fãceau excursii prin împrejurimile localitãþii respective, uneori se organiza ºi cîte o micã expoziþie,
cuprinzînd tot ce judeþul respectiv putea sã
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înfãþiºeze mai caracteristic din toate punctele de
vedere: istoric, ºtiinþific, agricol, industrial.
Asociaþia a fost cel mai puternic organism de
rãspîndire a ºtiinþei din România. Pentru mulþi
Societatea se confunda cu persoana lui. „Societatea
lui Istrati” era numele care, în practicã, îl înlocuia
pe cel oficial.
Reuºita expoziþiei din 1903 va conduce la
numirea Dr-ului. C. Istrati drept comisar general al
Expoziþiei jubiliare din 1906, funcþie în care va
demonstra aptitudinile sale de organizator. În 11
luni el transformã o zonã mlãºtinoasã, locaº de desfãtare a þînþarilor ºi broaºtelor, în cunoscutul parc
Carol, iar prin construcþiile expoziþiei ºi organizarea
secþiunilor îºi atrage laudele vizitatorilor. Expoziþia
jubiliarã din 1906 trebuia sã demonstreze progresele României în toate domeniile, în patruzeci de ani
de domnie a Regelui Carol I. A fost cel mai mare
efort pe care l-a fãcut România dinainte de Primul
Rãzboi Mondial spre a înfãþiºa înfãptuirile în toate
domeniile. A luptat pentru a deveni a þarã independentã, conºtientã de menirea ei ºi de idealurile ei
viitoare.
Expoziþia jubiliarã aduna pentru prima oarã pe
românii de pretutindeni, din Pind ºi din Balcani, din
Ardealul lui Mihai ºi Moldova lui ªtefan.
Momentul culminant al Expoziþiei a fost adunarea
la un loc, pe scena Arenelor Romane, a societãþilor
corale din þinuturile subjugate venite la Bucureºti ca
sã aducã în capitala þãrii libere revelaþia prin cîntec
a simþirii româneºti din plaiurile înstrãinate. A fost
un moment al conºtiinþei naþionale peste artificialul
graniþelor politice ºi a fost o contribuþie la
pregãtirea sufleteascã a Marii Uniri, care se va realiza peste cîþiva ani prin foc ºi sabie – idealul
României Mari.
Soarta n-a îngãduit acestui suflet mare, vibrînd
de patriotism, sã se bucure de ziua cea mare. Din
fazele celui mai mãreþ act al istoriei naþionale a
cunoscut numai durerile zãmislirii, nu ºi bucuriile
izbîndirii.
Dr. C. Istrati a fost ºi om politic, care a lãsat
urme ºi în acest domeniu. Ca deputat, senator, primar al Capitalei, ministru la Lucrãri publice, la
Culte ºi Instrucþiune, precum ºi la Domenii,
Industrie ºi Comerþ, a fãcut dovada unui spirit laborios. De fapt Dr. C. Istrati se caracteriza prin bunãtate, spirit larg în vederi, înþelegere adîncã a
nevoilor omeneºti. A înzestrat Universitatea din
Bucureºti cu Institutul de chimie. A fost un pasionRevista românã nr. 3 (77)/ 2014

at cercetãtor ºi iubitor al trecutului naþional, a scris
o bogatã serie de biografii ale oamenilor de ºtiinþã
români ºi politicieni, ca: Al.I. Cuza, V. Alecsandri,
Asachi, Zota ºi Cihac, fondatori ai Societãþii de
Medici ºi Naturaliºti din Iaºi, Boroº ºi contemporani ai sãi ca Dãnilã, Bacaloglu, ªtefan Mihãilescu.
Pasiunea pentru trecutul istoric, pentru arheologie, i-au fost insuflate de Carol Davila. Istrati a scris
un studiu despre culele olteneºti ºi a realizat cu mari
jertfe personale, dar cu o egalã pasiune, o foarte
bogatã colecþie de antichitãþi, arme, tablouri, cãrþi
rare, costume, obiecte preistorice, þesãturi, ceramicã, monede, din care cea mai mare parte constituie
bogãþia Muzeului din Palatul Cultural din Drobeta
Turnu Severin.
A fost ales membru al Academiei Române în
locul rãmas vacant prin decesul lui Ion Ghica.
Discursul de recepþie a fost rostit la 5/18 aprilie
1902 ºi s-a intitulat „Activitatea ºtiinþificã a lui Ion
Ghica”. A fost Preºedinte al Academiei Române ºi
membru a numeroase Academii din strãinãtate,
membru de onoare al Societãþii de chimie din Paris.
A fost un nume de prestigiu în panoplia ocrotitorilor
patrimoniului naþional.
S-a bucurat de prietenia ºi preþuirea unor personalitãþi ca prof. univ. George Tocilescu, profesor de
drept penal ºi fratele istoricului Grigore Tocilescu,
ºi mai ales de aceea a lui B.P. Hasdeu, cu care
împãrtãºea pasiunea pentru spiritism.
A ajutat numeroºi studenþi, care mai tîrziu s-au
ilustrat în ºtiinþa ºi cultura naþionalã. Printre aceºtia
amintim pe prof. univ. G.G. Longinescu, unul din
iniþiatorii revistei „Natura”, alãturi de matematicianul G. Þiþeica ºi de Octav Onicescu.
În timpul neutralitãþii care a precedat Marele
Rãzboi al Unitãþii Naþionale, Dr. C. Istrati a plecat
ca misionar pentru a lãmuri strãinãtatea asupra sentimentelor naþionale ale þãrii, asupra adevãratelor ei
þeluri. A trãit chinurile sufleteºti ale înfrîngerii ºi
refugiului în Moldova. A murit la Paris, departe de
þara lui dragã, în atmosfera de zbucium ºi tristeþe ce
învãluia sufletele româneºti dupã armistiþiul silit ºi
în preajma pãcii separate, care ameninþa sã spulbere
aspiraþiile naþionale.
Dorinþa lui a fost sã fie incinerat ºi a fost respectatã.
Cu ocazia comemorãrii a nouã ani de la moartea
Dr. C. Istrati, o pleiadã de personalitãþi ale culturii
ºi ºtiinþei româneºti au luat iniþiativa creãrii unui
Comitet pentru ridicarea unui monument dedicat
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ilustrului dispãrut, în Parcul Carol din Bucureºti.
Din acest Comitet organizator fãceau parte Grigore
Trancu-Iaºi, G. Þiþeica, Dr. I.N. Angelescu,
Amiralul H. Gracoski, G.G. Longinescu, L. Mrazec,
E. Severin, Stelian Popescu, Emil Racoviþã,
preºedintele Academiei Române etc. În vederea
realizãrii acestui proiect, Comitetul organizator a
lansat un apel pentru strîngerea de fonduri. În acest
scop s-a constituit fondul cultural Doctorul Istrati.
Era un semn de recunoºtinþã vrednic de amintirea
lui C. Istrati. Organizatorii urmau exemplul
francezilor, care se pregãteau sã sãrbãtoreascã centenarul naºterii marelui lor chimist Marcelin
Berthelot. Ei urmau sã ridice la Paris o Casã a
Chimiei, la care a contribuit financiar ºi statul
român. Pentru pomenirea lui C. Istrati se dorea înfiinþarea la Bucureºti a unui Cãmin al Chimiei.
Imediat dupã lansarea apelului, s-au adunat peste
un milion de lei. La aceastã sumã au contribuit
numeroºi profesori, elevi, oameni simpli etc. Ca
urmare a acestei chemãri lansate de comitetul organizator, sãtenii din comuna prahoveanã Ocina au
donat suma de 3300 lei în semn de recunoºtinþã faþã
de Dr. C. Istrati, care, în calitate de medic, cît a
locuit la Cîmpina, i-a îngrijit fãrã parale. Realizarea
monumentului a fost încredinþatã de Comitetul
organizator sculptorului Oscar Späthe.
Monumentul a fost aºezat în mijlocul unui cerc
de verdeaþã din Parcul Carol, în faþa unei clãdiri
albe cu aspect de arhondaric de mãnãstire, cu turlã
scundã ºi cu poartã boltitã. Prin aºezarea monumentului în acest loc, posteritatea a vrut nu numai sã
veºniceascã amintirea unui om de ºtiinþã ºi patriot,
dar mai ales sã-ºi plãteascã datoria de recunoºtinþã
faþã de cel ce a creat ºi dãruit Capitalei României
grãdina minune, întemeind într-un an un rai de
verdeaþã ºi de flori pe locul bãltoacelor fetide de
odinioarã, aºa cum cu o atingere de baghetã magicã
un vrãjitor preface o pustietate într-un oraº fermecat.
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