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CULTURA ISTORIEI, TRADIŢIEI, 
PATRIMONIULUI ŞI CIVILIZAŢIEI

Benefi ciind de viziunea, cultura şi deschiderea 
ofe rită Rubricii Cinste Cărţii de către editorul-şef 
al Revistei Medicale Române – Dr. Grigore BUŞOI 
– fondatorul Revistei în Serie nouă şi iniţiatorul 
Rubricii – în calitatea noastră de autori, care con-
stant publică atât în Revistă cât şi la Rubrica Cinste 
Cărţii – pe care o extindem şi o completăm în di-
mensiunea ştiinţei şi patrimoniului cu lucrarea de 

faţă, dorim să sprijinim acest adevărat proiect cul-
tu ral şi medical.

Cultura tradiţiei şi patrimoniului reprezintă 
universalitatea istoriei, de la nivel naţional până la 
cel global. Ea „trăieşte“ prin moştenire (istorie) şi 
relevă identitatea, „rădăcinile“, pionieratul, refe rin-
ţa, priorităţi, descoperiri, unicate, excelenţa în civi-
li zaţie şi cultură (1). Prin patrimoniu, cultura devi-
ne identitară, trecutul se transformă în prezent/do -
va dă şi se formează ca model pentru viitor/progres, 
iar civilizaţia naţională/globală capătă memorie, 
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memorie colectivă, memoria istoriei (1). Civilizaţia 
patrimoniului este o „justiţie restaurativă“, care se 
personalizează, personifi că, (auto)defi neşte prin 
ctitorii – toponime – eponime, prin monumente, bi-
blioteci, muzee şi care reprezintă în fapt un model 
de cunoaştere, menţinere şi promovare a civiliza -
ţiei (1). 

PERSONALITATEA ŞI OPERA 
ACADEMICIANULUI LEON DĂNĂILĂ 

Personalitatea nr. 1 în neurochirurgia româ neas-
că, academicianul Leon DĂNĂILĂ este un repre zen-
tant de prestigiu al României pe plan internaţional 
în medicina şi ştiinţa contemporană, un model şi o 
referinţă în profesiile de dascăl şi medic, trăind o 
viaţă exemplară dedicată tratării suferinţei ome-
neşti.

Absolvent a 2 (două) Universităţi de stat, bursier 
Fullbright şi 10 stagii de specializare în USA şi în-
treaga Europă, medic primar neurochirurg, Profesor 
universitar în 2 (două) specialităţi de vârf: neuro-
chirurgie şi psihoneurologie, conducător ştiinţifi c 
de Doctorate (pentru specialişti români şi străini), 
Doctor Honoris Causa, membru titular al sistemului 
academic românesc: 1993 – Academia de Ştiinţe 
Medi cale, 2004 – Academia Oamenilor de Ştiinţă 
din România, 2004 – Academia Română şi siste-
mului academic internaţional: 1995 – New York Aca-
demy of Sciences, USA, 2000 – London Diplomatic 
Academy, Anglia. 

Este membru ales în peste 20 de societăţi ştiin-
ţifi ce internaţionale şi mondiale din USA, Europa şi 
Japonia, autoritate a medicinei translaţionale şi 
inventicii medicale cu 28 de brevete (18 invenţii şi 
10 inovaţii), autor a 45 de tratate, monografi i şi 
atla se de referinţă – dintre care numeroase premiere 
româneşti şi mondiale, cca. 400 lucrări ştiinţifi ce şi 
peste 170 de congrese şi simpozioane, naţionale şi 
internaţionale, editorul-şef şi în Comitetul Director 
a 6 (şase) reviste naţionale de specialitate. 

A dobândit o impresionantă excelenţă medicală, 
universitară, academică şi de stat – în România şi în 
străinătate – peste 30 de ordine şi medalii, premii şi 
diplome, titluri şi distincţii, primite continuu timp 
de 35 de ani (1980-2014), caracterizează dimen-
siunea excepţională a operei şi personalităţii Leon 
Dănăilă.

În neurochirurgia românească, „standardul L. 
Dănăilă“ reprezintă: aplicarea ca pionierat în ţara 
noastră a celor mai avansate tehnici operatorii prac-
ticate în lume, peste 37.000 de operaţii (dintre care 
peste 17.000 cu microscopul operator şi peste 720 
cu laserul) şi reducerea drastică a mortalităţii 

operatorii de la 51-49% la 4% – performanţe de 
excepţie care îl situează în rândul celor mai mari 
neurochirurgi din lume. 

A efectuat numeroase cercetări de avangardă, a 
condus Programe europene de cercetare, a înscris 
un semnifi cativ progres şi premiere în ştiinţă şi 
medicină, a introdus noi concepte în domeniu, a 
dezvoltat noi tehnici şi metode operatorii, a fun-
damentat şi aplicat noi direcţii terapeutice. 

Cu o cultură medicală şi ştiinţifi că enciclopedică, 
academicianul Leon Dănăilă este în fi ecare dimi-
neaţă un cetăţean responsabil al comunităţii, care 
– demonstrând o putere de muncă, experienţă şi 
creaţie remarcabile – este angajat permanent în lup-
ta contra bolii şi pentru sănătatea „cetăţii“. 

De aceea, îl felicităm pe academicianul Leon 
Dănăilă pentru că ridică munca la o virtute şi pro-
fesiune de credinţă şi îi urăm din toată inima să-i 
depăşească ca timp şi în timp pe Michelangelo 
Buonarroti (1475-1564) şi Johann Wolfgang von 
Goethe (1749-1832): Goethe încheie capodopera 
Faust la peste 70 de ani, iar Michelangelo elaborează 
planul monumentalei cupole şi lucrează zilnic la 
Catedrala Sfântul Petru din Roma la 89 de ani.

DARABANI, ORAŞUL NATAL

Academicianul Leon DĂNĂILĂ s-a născut la 1 
iulie 1933 în oraşul Darabani, Judeţul Botoşani, 
România.

Atestat documentar în 1546, Darabani este cel 
mai nordic oraş al ţării, situat în apropiere de colţul 
celor 3 frontiere – România, Moldova şi Ucraina. 
Darabani este centrul unei zone de vis, „ruptă din 
Rai“, renumită pentru turismul cultural, religios şi 
de patrimoniu. 

Pe o rază de 100 de km se găsesc oraşe istorice – 
Suceava, Cernăuţi, Iaşi, Botoşani, Chişinău, Hotin, 
Herţa, Dorohoi, Rădăuţi, Siret, celebrele mănăstiri 
– Moldoviţa, Suceviţa, Putna (multe devenind mo-
numente – patrimoniu UNESCO) şi renumitele case 
memoriale – Eminescu, Enescu, Iorga, Luchian, 
Porumbescu, Pillat etc.

MUZEUL ACADEMICIAN LEON DĂNĂILĂ – 
DARABANI, BOTOŞANI, ROMÂNIA

O oază de cultură, ştiinţă şi atitudine civică, de 
respect pentru educaţie, performanţă şi excelenţă, 
muzeul este chiar în casa părintească a acade-
micianului (renovată din temelii), amplasată într-o 
pitorească grădină. Muzeul recompune în 4 (patru) 
încăperi, cele mai importante aspecte ale vieţii şi 
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operei omului, cetăţeanului, medicului şi savantului 
Leon DĂNĂILĂ.

Camera Artei găzduieşte o expoziţie permanentă 
de pictură românească, expunând circa 70 de tablouri 
semnate de artişti renumiţi, între care Nicolae 
Tonitza, Corneliu Baba, R. Sweitzer-Cumpănă, Ion 
Pacea, Constantin Piliuţă, Ion Grigore, Ion Sălişteanu, 
Dan Hatmanu, Sorin Ilfoveanu, Ion Musceleanu, 
Mircea Dumitrescu şi alţii.

Este Personalitatea frumosului şi esteticii, sen-
sibilităţii şi profunzimii, culorilor şi luminii, binelui 
şi dăruirii, este camera frumosului şi poeziei din 
Om.

Camera Istoriei înfăţişează atmosfera copilăriei 
şi a anilor de studiu, expunând fotografi i de epocă 
ale familiei Dănăilă, precum şi obiecte vechi ro-
mâneşti, păstrate din copilăria şi adolescenţa aca-
demicianului.

Este Personalitatea memoriei şi memoria per-
sonală, este succesiunea şi patrimoniul timpului, 
este fundamentul tradiţiei şi amintirii, sunt rădă-
cinile ţării şi familiei, este memoria Omului, ţinu-
tului şi societăţii.

Camera Credinţei reuneşte peste 100 de icoane 
ortodoxe şi catolice, multe valoroase prin vechime, 
sau prin ferecătura de aur şi argint. Camera adă-
posteşte şi alte obiecte de cult, de provenienţă lo-
cală sau specifi ce culturilor orientale.

Este Personalitatea credinţei, crezului şi iubiri, 
purităţii, sublimului şi Divinităţii, reculegerii, me-
di taţiei şi rugăciunii, este camera Crucii şi puri-
fi cării, este Tatăl Nostru din Om.

Camera Ştiinţei uimeşte pe oricine vizitează 
acest muzeu expune o parte dintre distincţiile şi pre-
miile primite de academician, care dovedesc impor-
tanţa muncii, activităţii şi vieţii pentru întreaga 
lume. Aici sunt etalate diplome şi premii, medalii şi 
decoraţii, româneşti şi străine, conferite de aca de-
mii, universităţi şi alte instituţii ale lumii ştiinţifi ce 
contemporane. Sunt aranjate numeroase lucrări de 
neurochirurgie scrise de academician, dar şi dicţio-
nare şi enciclopedii care evidenţiază prodigioasa sa 
activitate ştiinţifi că.

Este Personalitatea culturală multivalentă, a cre-
aţiei originale ştiinţifi ce şi medicale, a valorii, este 
camera geniului şi excelenţei umane.

SEMNIFICAŢIA ŞI ROLUL MUZEULUI

Ideea, gândirea, gestul şi realizarea în fi nal a Mu-
zeului de către marele Om Leon DĂNĂILĂ „adu-
nă“ într-un buchet o Responsabilitate şi Datorie 
faţă de obşte şi cetate, întreaga viaţă, personalitate 
şi operă a academicianului şi reprezintă un simbol 
al muncii şi valorii, al nobleţei sufl eteşti şi luminii 
spirituale „marca“ Leon DĂNĂILĂ.

Este dovada – în dimensiunea medicinei, ştiinţei 
şi culturii – că ţinuturile româneşti „nasc“ şi desă-
vârşesc oameni adevăraţi, care cinstesc numele Ro-
mâniei şi duc faima ei în toată lumea.

Muzeul Academician Leon Dănăilă – Darabani, 
Botoşani este un model şi un reper de civism, este 
o investiţie în istorie şi educaţie, este o dovadă de 
morală şi patriotism.
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