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PROBLEME DE CERCETAREMEDICINĂ ŞI CULTURĂ

IN MEMORIAM PROFESORUL ION CHIRICUŢĂ 
In memoriam Professor ION CHIRICUTA

Dr. Virgil Răzeşu

Anul 2018 marchează 100 de ani de la naştere (7 
ianuarie) şi 20 de la dispariţia (9 noiembrie) profe-
sorului Ion Chiricuţă, unul dintre trunchiurile vigu-
roase ale medicinei româneşti, promotor al oncolo-
giei moderne. 

Personalitatea uriaşă a profesorului nu este uşor 
de conturat şi ne putem apropia de ea, privindu-l în 
multipla postură de medic şi dascăl, creator de 
şcoală, om de aleasă cultură, colecţionar şi cetă-
ţean.

Ion Chiricuţă s-a născut în Bârladul fostului ju-
deţ Tutova, astăzi Vaslui, zonă de înaltă spiritualita-
te, în care au văzut lumina zilei numeroase perso-
nalităţi ale noastre, începând cu Alexandru Ioan 
Cuza, Nicolae Tonitza, Ştefan Procopiu şi Victor 
Ion Popa şi încheind cu Nicolae Hortolomei, Ernest 
şi Ion Juvara, ceea ce l-a făcut pe George Călinescu 
să compare Bârladul în a sa „Istorie a literaturii 
române de la origini până în prezent“ cu Weimarul 
Germaniei, în care s-au născut Goethe şi Schiller. 
Şi alte personalităţi, născute în alte zone, precum 
Emil Gîrleanu, Vasile Voiculescu, Pamfil Şeicaru şi 
C.D. Zeletin au contribuit la zestrea culturală a Bâr-
ladului. 

Fiu al Virginiei (al nouălea copil dintre cei 12 ai 
familiei, trimisă de regina Elisabeta în Germania, 
pentru cursuri de surori de caritate) şi al preotului 
Toma Chiricuţă, slujitor al altarului bisericii Zlă-
tari, şi el cu doctorat în Germania, tânărul Ion Chi-
ricuţă a primit o educaţie aleasă, din care nu au lip-
sit desenul, vioara şi matematica. 

După ce a absolvit Facultatea de Medicină din 
Bucureşti (1942), în timpul căreia a lucrat ca volun-
tar şi benevol, la fiziologie, anatomie şi chirurgie, 
după ce a trăit, ca tânăr medic, ororile războiului, a 
devenit asistentul preferat al profesorului Iacob Ia-
cobovici şi a lucrat la Institutul Oncologic Bucu-
reşti.

Capital pentru evoluţia sa a fost anul 1958, când, 
la propunerea profesorului Octav Costăchel, a pre-
luat conducerea Institutului Oncologic din Cluj, 
primul din ţară şi printre puţinele din Europa. 

Prima realizare a noului director a fost construc-
ţia (1962-1965) unui local corespunzător, în funcţie 

şi astăzi, cu ajutorul autorităţilor locale, dar şi al 
Ministerului Sănătăţii, condus de Voinea Mari-
nescu. 

La temelia întregii activităţi a Institutului şi a 
prestigiului pe care l-a căpătat în timp, a stat modul, 
nu progresist, ci avangardist, în care medicul Ion 
Chiricuţă a gândit oncologia, ca domeniu multidis-
ciplinar, dincolo de chirurgia ablativă, multă vreme 
singura modalitate terapeutică. Doctorul Ion Chiri-
cuţă a acordat o atenţie particulară tuturor speciali-
tăţilor oncologice, cercetării şi activităţii ştiinţifice. 

Activitatea profesională a însumat sumedenie 
de cazuri tratate din întreaga ţară şi introducerea în 
practică a numeroase tehnici chirurgicale originale, 
dintre care chirurgia marelui epiploon reprezintă o 
prioritate mondială. 

Devenit profesor în 1971, el a impus analiza şi 
interpretarea materialului faptic imens de care In-
stitutul dispunea, consemnând redactarea a peste 
500 de lucrări ştiinţifice publicate în ţară sau în 
străinătate, participări ale tuturor specialiştilor la 
manifestările ştiinţifice naţionale şi internaţionale 
şi organizarea propriilor reuniuni. 

Dar capitală pentru întreaga activitate a profeso-
rului şi a Institutului rămâne ENCICLOPEDIA 
ONCOLOGICĂ, lucrare monu mentală în 20 de vo-
lume, dedicată tuturor localizărilor şi bolilor onco-
logice. Câte şcoli medicale din lume se pot lăuda cu 
asemenea strălucire?
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Membru a numeroase societăţi savante din ţară 
şi din străinătate, a fost expert şi preşedinte de 
onoare al Congresului Mondial de Chirurgie Plas-
tică din Paris (1987) şi omagiat în mod particular 
la a III-a Conferinţă asupra Chirurgiei marelui epi-
ploon de la Heidelberg. 

Colaborarea dintre IOCN şi chirurgia nemţeană 
a început în anul 1972, odată cu organizarea Reuni-
unilor Chirurgilor din Moldova, cele mai longevi-
ve şi mai constante manifestări ştiinţifice din ţară, 
ajunse anul acesta la a 39-a ediţie. 

Chirurgii clujeni au fost cei mai fideli partici-
panţi ai reuniunilor noastre, contribuind direct la 
valoarea şi la prestigiul lor. Delegaţiile chirurgilor 
clujeni erau cele mai numeroase. Profesorul Aurel 
Kaufman venea însoţit de 20–25 de studenţi, stagi-
ari, secundari şi specialişti deja formaţi, pentru a le 
stimula interesul pentru activitatea ştiinţifică. 

Acelaşi lucru s-a petrecut şi cu Institutul Onco-
logic, în decursul timpului, numeroase fiind comu-
nicările prezentate în cadrul reuniunilor noastre, 
demonstrative pentru aria diversificată a temelor 
abordate, dincolo de domeniul oncologic. 

M-am considerat un favorit al profesorului, 
m-am bucurat de atenţia Domniei sale şi îi păstrez 
o sinceră preţuire şi nostalgică amintire. 

Un moment cu semnificaţie particulară şi deose-
bit de onorantă pentru noi l-a reprezentat anul 1984, 
când am fost invitat să participăm la redactarea vo-
lumului 13 al Enciclopediei, materializat prin lu-
crarea ”Chirurgia cancerului gastric în experienţa 
serviciilor chirurgicale ale Spitalului Judeţean 
Piatra Neamţ”. 

Amintesc, de asemenea, că noi am iniţiat, în ca-
drul reuniunilor noastre, premierea celor mai bune 
lucrări susţinute, pe baza selecţiei realizate de par-
ticipanţi. Profesorul a fost distins cu un asemenea 
premiu şi ne-a amintit adesea că-l păstra la loc de 
cinste în cabinetul său. 

Şi noi am participat constant la reuniunile chi-
rurgilor clujeni şi ale IOCN, am apreciat entuzias-
mul profesorului pentru demonstraţiilor operatorii 
şi nu mai puţin respectul pentru bolnavi. Păstrez în 
memorie glasul profesorului care asista la schimbul 
celor două echipe din cadrul gastrectomiei totale 
(una pentru exereză, cealaltă pentru limfadenecto-
mie): „Haideţi, băieţi, grăbiţi-vă, bolnavul aşteap-
tă!“. Nu apelez la speculaţii ieftine, dar, după revo-
luţie, prezent în servicii de mare prestigiu din Vest, 
am rămas cu impresia (Dumnezeu să mă ierte dacă 
greşesc) că, deşi suturile mecanice erau de folosinţă 
curentă, intervenţiile chirurgicale se făceau mai 
mult decât era firesc. Nu sunt adeptul chirurgului 

prestidigitator, dar am preţuit chirurgii care nu iro-
sesc timpul. 

Un moment cu totul şi cu totul deosebit l-a re-
prezentat anul 1987, anul apariţiei cărţii mele „Chi-
rurgie generală – vademecum pentru examene şi 
concursuri“, unicat în literatura de specialitate, 
care epuiza întreaga tematică de specialist şi primar 
şi care a cunoscut – în cele 3 ediţii succesive – un 
tiraj de 16.000 de exemplare. Nu pot ignora faptul 
că au existat unele rezerve, că nu chiar toată lumea 
a privit-o cu ochi buni. Unii au socotit că era o car-
te didactică şi ar fi trebuit scrisă de un universitar, 
alţii – că o asemenea lucrare este riscantă, întrucât, 
dispunând de un material exhaustiv „la pachet“ 
pentru pregătirea unui examen, chirurgii tineri nu 
vor mai citi altceva, că nu are desene... şi aşa mai 
departe. 

I-am oferit profesorului Ion Chiricuţă un exem-
plar, i-am împărtăşit unele dintre durerile mele. Rar 
am avut parte de o scrisoare mai plină de bunăvoin-
ţă şi preţuire. Ce putea fi mai măgulitor decât afir-
maţia că a parcurs cartea cu cea mai mare atenţie, 
tocmai pentru a-şi aminti de dificultăţile examene-
lor pe care le-a susţinut, m-a felicitat pentru inspi-
raţia de a fi pus la dispoziţia colegilor un instru-
ment de pregătire a unor examene, a apreciat curajul 
de a fi înfruntat lumea universitară, în care se află 
destui care spun multe şi fac puţine, eventual scriu 
o „Mică chirurgie“, când marea chirurgie nu a fost 
încă scrisă. 

Acea scrisoare nu a rezistat, din păcate, timpu-
lui, dar cei interesaţi pot să-şi facă o părere ilustra-
tivă despre nobleţea profesorului dintr-o altă misi-
vă, din aceeaşi perioadă. Chiar dacă pot fi acuzat de 
orgoliu, afişez copia originalului deosebit de măgu-
litor pentru mine, un me dic de provincie, dovadă a 
delicateţei de care era capabil. Regretul său era le-
gat de imposibilitatea de a fi prezent la conferinţa 
pe care urma s-o ţin în faţa chirurgilor clujeni (la 
invitaţia profesorului Crişan Mircioiu), conferinţă 
intitulată „Abdomenul acuT de la A la… T“ (nu de 
la A la Z, pentru că tema nu va fi niciodată epuiza-
tă), prezentată în reuniunea care deschidea seria ce-
lor opt ediţii (1986 – 1993) închinate abdomenului 
acut, temă care deţine, în viaţa chirurgului genera-
list, ponderea cea mai importantă a activităţii sale. 

Profesorul Ion Chiricuţă a fost, totodată, un om 
de cultură şi un mare iubitor al artei. 

A scris şi publicat un volum de poezii, „Minuna-
tele fântâni“, şi, timp de trei decenii, împreună cu 
soţia sa, a strâns, într-o colecţie complexă deosebit 
de valoroasă:

–  lucrări de artă plastică (pictură, grafică, 
sculptură); 
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–  arte decorative şi aplicate (mobilier, textile, 
ceramică, smalţuri, orfevrărie, giuvaergerie 
ş.a.); 

–  piese de artă populară românească (mobilier, 
textile, ceramică, pictură pe sticlă etc.); 

–  piese de artă europeană şi orientală.
Colecţia de tablouri este impresionantă, deose-

bit de valoroasă, şi cuprinde opere semnate de ce-
lebri pictori români: Theodor Pallady, Gheorghe 
Petraşcu, Nicolae Tonitza, Dumitru Gheaţă, Iosif 
Iser, Alexandru Ciucurencu, Corneliu Baba, Ion 
Ţuculescu, Marcel Chirnoagă, Vasile Grigore şi al-
ţii, lucrări după cunoscuţi pictori europeni, ale că-
ror originale pot fi admirate în marile muzee ale 
lumii, un bust în bronz al colecţionarului, realizat 
de sculptorul Ion Irimescu, şi un portret al acestuia, 
aparţinând lui Corneliu Baba. 

În anul 1982, familia a donat această colecţie 
Muzeului „Vasile Pârvan“ din Bârladul natal, care 
constituie „Colecţia de artă comparată Rita şi prof. 
Ion Chiricuţă“, operă şi muncă ale unui „om simplu 

şi modest, o faţă luminoasă, zâmbitoare, cu un su-
flet mare, exprimat concentrat în ochii albaştri“, 
aşa cum ni-l prezintă, foarte aproape de adevăr, Va-
sile Parizescu, preşedintele Societăţii Colecţionari-
lor de Artă, colecţie accesibilă şi care bucură mare-
le public şi pe iubitorii de artă. 

Iată o altă caracterizare a profesorului în cuvin-
tele Nicoletei Arnăutu: „Opera lui îşi are izvorul în 
aceea că, din tinereţe, colecţionarul a fost şi conti-
nuă să fie confruntat cu două pasiuni: pe de-o par-
te, o inepuizabilă dorinţă de a contribui la sănăta-
tea omului, iar pe de altă parte, un cald interes 
pentru frumos“.

Cităm profesiunea de credinţă a colecţionarului 
însuşi: „Liniştea sufletească şi detaşarea faţă de 
amărăciunile vieţii pe care mi le-au dat descoperi-
rea frumosului mi-au creat climatul necesar dărui-
rii cu tot elanul şi pasiunea mea medicinei, iar suc-
cesele intelectuale şi afective obţinute în medicină 
pentru alinarea suferinţei umane, sentimentul unei 
datorii umane şi sociale îndeplinite m-au apropiat 
şi mai mult de arta adevărată. Da, în zori, de fieca-
re dată, privind tablourile, îmi împrospătez aminti-
rile care mă leagă de primele emoţii pe care le-am 
încercat cu pictura. Ea, pictura, mi-a clădit tinere-
ţea într-un fel, pe nişte dimensiuni cu totul roman-
tice: un romantism în care văd în apoteoză spiritul 
omenesc ca într-o feerică lumină astrală. Cred ca 
un nebun-profet în viitorul ei şi o iubesc cu esenţe 
tari, merg zilnic ca medic chirurg la masa de ope-
raţii şi mă simt pătruns de efluvii izvorâte din ope-
rele panotate în casa mea şi ceea ce pare incredibil 
de făcut cu bisturiul îmi reuşeşte în colaborare cu 
ceea ce-mi dau emoţiile picturii. Prin ea, iubesc 
omul, viaţa, devin mai bun, mai înţelept. Ridic me-
dicina la nivel de creaţie şi desfac miracolul natu-
ră, pentru a-l recompune“.

Este la fel de interesantă mărturisirea fiului pro-
fesorului centenar, profesorul Ion Christian Chiri-
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cuţă, care şi-a petrecut bună parte din viaţă în Ger-
mania, pentru a reveni, după revoluţie, în patria 
natală şi a se pune în slujba bolnavilor români, în 
cadrul clinicii sale private: 

„Ion Chiricuţă considera tablourile sale ca fiind 
o autobiografie fidelă a evoluţiei lui spirituale: 
«Omul secolului nostru are nevoie ca în momentele 
de odihnă să-şi înnobileze sufletul cu tot ce a pro-
dus spiritul uman mai frumos şi mai sublim, adică 
arta, sau să trăiască în contact strâns cu o altă faţă 
a frumosului, natura, atât de grandioasă şi minu-
nată în peisajul nostru». Colecţia sa a fost strânsă 
de-a lungul unei vieţi de muncă încordată, a repre-
zentat refugiul spiritual, templul în care chirurgul 
Ion Chiricuţă a trăit întotdeauna mari clipe de se-
ninătate olimpică şi extaz. În acest templu, nu a pu-
tut fi lovit de nici o răutate omenească. Colecţia nu 
este rodul unor simple capricii, ci rezul tatul unei 
profunde hrăniri sufleteşti manifestate de-a lungul 
întregii vieţi“.

Subliniem – ca deosebit de importante şi merito-
rii – preocupările muzeului, ale fiului, ale istoricu-
lui şi criticului Adrian Buga şi ale multor altora, de 
a valorifica această moştenire, prin expoziţii itine-
rante în capitală şi în oraşele ţării, prin conferinţe şi 
editarea de albume. 

Apogeul relaţiilor noastre cu profesorul Ion Chi-
ricuţă îl reprezintă însă anul 1988 (păcat că istoria 
nu l-a înregistrat) când, în cadrul celei de-a XVI-a 
Reuniuni a Chirurgilor din Moldova, a fost sărbă-
torit profesorul Ion Juvara, la împlinirea vârstei de 
75 de ani. 

A fost un eveniment fără egal, irepetabil şi 
aproape sinucigaş, fiindcă se întâmpla în acea vre-
me, când orice omagiere era strict interzisă. 

La acea memorabilă sărbătoare, profesorul Ion 
Chiricuţă a ţinut să fie prezent, deşi absenţa i-ar fi 
fost perfect motivată. Nu putem trece cu vederea că 
Domnia Sa întrerupea participarea sa la festivităţile 

unei manifestări de mare amploare, a III-a Confe-
rinţă asupra chirurgiei marelui epiploon, de la Hei-
delberg, în care îi fuseseră recunoscute prioritatea 
şi rezultatele în folosirea acestui organ, şi mai ales 
că profesorul avea antebraţul şi mâna stângă în 
ghips, ceea ce nu l-a împiedicat să fie prezent.

Şi de această dată, profesorul s-a do vedit aceeaşi 
persoană de rară distincţie şi demnitate, dornică de 
a se întâlni cu colegii şi a le împărtăşi din vasta sa 
experienţă. 

Domnia sa rostea o splendidă alocuţiune, mărtu-
rie a spiritului său deosebit, actuală şi astăzi: 

GÂNDURI DESPRE PROFESORUL JUVARA
„Sărbătorindu-l astăzi pe profesorul Ion JUVA-

RA, sărbătorim indirect cultura românească, deoa-
rece o ţară de dimensiunile ţării noastre îşi demon-
strează dreptul de a supravieţui în furtunile istoriei 
prin potenţialul cultural pe care îl poate genera po-
porul său. 

Or, în domeniul medicinei, poporul nostru a ge-
nerat figuri de mari medici şi chirurgi care au egalat 
potenţialul marilor popoare cu adânci tradiţii în fă-
urirea culturii. Figuri ca Thoma Ionescu, Ernest Ju-
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vara, Amza Jianu, Iacob Iacobovici, Nicolae Horto-
lomei şi alţii pot ocupa cu prestigiu fotoliile ce li se 
cuvin în PANTEONUL CHIRURGIEI MONDIA-
LE.

Acum, pe acest podium al magnitudinii, se află 
şi Ion JUVARA. El a urcat singur, pas cu pas, acest 
drum al consacrării, aşa cum fac alpiniştii încercaţi, 
hotărâţi să cucerească marile înălţimi. Ion JUVA-
RA, prin personalitatea sa complexă şi viguroasă 
de CHIRURG şi de OM, se impune a fi ridicat pe 
acest podium al istoriei medicinii noastre. 

Recent, am scris despre felul de gândire şi acţi-
une al lui JUVARA în ENCICLOPEDIA ONCO-
LOGICĂ. Nu este cazul să ne repetăm, enumerând 
calităţile sale în modul de formare ca student, tânăr 
medic, apoi profesor şi, în final, maestru. 

Toţi îl cunoaştem şi ştim cât a luptat Ion JUVA-
RA (vă rog să remarcaţi că nu-i spun simplu „JU-
VARA“, aşa cum se obişnuieşte când vorbim de 
marile personalităţi, spre a nu se confunda persona-

litatea lui cu aceea a lui Ernest JUVARA, alt punct 
cardinal al chirurgiei româneşti şi care, printr-o în-
tâmplare(!), îi este unchi), deci ştim cât a luptat Ion 
JUVARA pentru chirurgia românească, pentru a nu 
o lăsa să decadă în rutina stearpă şi profesionalis-
mul corect, dar lipsit de orizont şi suflet.

Permanent cu sufletul tânăr, biolog şi fiziolog 
remarcabil în gândire, anatomist neîntrecut, chi-
rurg-tehnician desăvârşit, un adevărat medic hipo-
cratic demn de acest titlu, Ion JUVARA a fost şi 
este port-stegarul unei generaţii de chirurgi, gene-
raţia zilelor noastre.

Este bine că Reuniunea Chirurgilor din Moldo-
va a imprimat o ţinută academică acestei sărbăto-
riri, fiindcă Ion JUVARA a avut, prin toată activita-
tea şi creaţia sa, o ţinută academică. 

Cât de stimulatoare este prezenţa lui printre noi, 
mai ales printre chirurgii tineri, care uşor se pot rata 
prin pierderea cârmei, dacă nu ar avea permanent 
ca ghid lumina unei stele polare!

Marile Academii din Occident obişnuiesc să-şi 
numească membrii prin termenul de NEMURI-
TORI. ION JUVARA ne demonstrează că NEMU-
RITORII pot fi şi în sânul unei colectivităţi care 
cântăreşte greu în balanţa culturii naţionale: este 
vorba de categoria acelor oameni care contribuie la 
menţinerea şi progresul chirurgiei unei ţări, adică la 
apărarea sănătăţii noastre cea de toate zilele.

Profesor Doctor Docent Ion CHIRICUŢĂ,
chirurg şi sincer admirator al stilului de muncă 

creat de ION JUVARA
Se întâmplau toate acestea la data de 20 mai 

1988, la Piatra Neamţ, la mai puţin de jumătate de 
an înainte de trecerea sa în nefiinţă, de fapt, ultima 
apariţie în public.

Întreaga viaţă şi activitate a profesorului ION 
CHIRICUŢĂ, demn urmaş al marilor oamenilor de 
cultură şi medici ai poporului nostru, îl aşază cu 



REVISTA MEDICALÅ ROMÂNÅ – VOLUMUL LXV, NR. 2, An 2018 143

dreptate în galeria marilor personalităţi, în Panthe-
onul ctitorilor şi al oamenilor de seamă ai ţării 
noastre. 

Generaţiile de astăzi şi de mâine îi sunt recunos-
cătoare pentru dragostea cu care şi-a tratat semenii, 
cu care a gândit viitorul şi pentru moştenirea boga-
tă pe care le-a lăsat-o.

Notă. Autorul articolului, Dr. Virgil Răzeşu, este 
medic primar de chirurgie generală şi laparoscopi-
că, doctor în Medicină, membru fondator/titular al 
Academiei Oamenilor de Ştiinţă, membru titular al 
Academiei de Ştiinţe Medicale, membru al Asocia-
ţiei Franceze de Chirurgie, membru al Uniunii 
Mondiale a Medicilor Scriitori, membru al Socie-
tăţii de Medici Scriitori şi Publicişti, cetăţean de 
onoare al municipiului Piatra Neamţ, scriitor, tra-
ducător şi editor.


