Drumurile mele toate ...
- Ştefania Mărăcineanu „Răsplata pentru cercetătorul devotat ştiinţei nu vine din
afară ci sunt fiorii de fericire pe care îi are la descoperirea
adevărului. Aceşti fiori i-am simţit când într-un colţişor
întunecat din laborator am văzut prima oară scânteierile
date de plumb şi când mi-a străfulgerat prin minte că ar
putea fi radioactivitate artificială. Aceiaşi bucurie divină
m-a cuprins când am văzut cerul întunecându-se ca prin
farmec şi ploaia căzând prin simpla acţiune a unei
substanţe radioactive.”
Ştefania Mărăcineanu – Radioactivitatea,
21 mai 1936
Ing. Dănuţ ŞERBAN
dp.serban@yahoo.com
Au fost spuse multe vorbe despre fiziciana româncă Ştefania
Mărăcineanu, cea care a iniţiat în România pregătirea
universitară sistematică în domeniul
radioactivităţii. Unii o susţin, alţii o
contestă, dar cei mai mulţi nu o cunosc. În
preambulul unei cercetări mai ample a
vieţii şi lucrărilor ştiinţifice ale acestei
cercetătoare, realizată
la propunerea
domnului Aurel Tudorache, muzeograf la
Muzeul Naţional Tehnic, vom încerca să
realizăm aici o trecere în revistă a locurilor
prin care a trecut.
17 iunie 1882,
Bucureşti, strada Câmpului nr.19
Ştefania Mărăcineanu
În seara zilei de 17 iunie 1882, în jurul
Biblioteca Naţională a României
orei 19.00, în suburbia Sf. Ioan Moşi se Colecţii speciale – Arhiva istorică
naşte Ştefania Mărăcineanu, fiica naturală
a Sevastiei, „manageră”. Naşterea va fi înregistrată a doua zi la
Primăria Sectorului 1 – Galben.
A cui să fi fost casa? Acolo locuia Sevastia, sau acolo era
angajată? Oare tatăl să fi locuit la aceeaşi adresă? Sunt întrebări
la care încă nu se poate răspunde.

1892,
Bucureşti, Şoseaua Pandurilor nr.30
Azilul „Elena Doamna”
La vârsta de 10 ani o găsim pe Ştefania înscrisă în Foaia
matricolă a clasei a IV-a primară a Azilului „Elena Doamnă”, ca
orfană. Înainte de această dată nu avem informaţii înainte de
această dată. Am putea doar presupune că la această vârstă a
rămas orfană, motiv pentru care o găsim înscrisă la azil.
1901,
Bucureşti, Şcoala Lucaci
În foaia matricolă a clasei a VIII-a de la Şcoala Centrală de
fete o găsim menţionată pe Ştefania ca fiind în al IV-lea an de
studiu, înscrisă începând cu anul şcolar 1899-1900. La rubrica
„domiciliul
tutorilor” este menţionată „Şcoala Lucaci”. Ce
legătură avea Şcoala Centrală de fete cu şcoala care se pare că ar
fi existat pe str. Lucaci? Este posibil ca pe Strada Lucaci să fi fost
o şcoală cu internat, unde să fi locuit orfana Ştefania, elevă a
Şcolii Centrale?
15 septembrie 1911,
Bucureşti, str. Maria Roseti nr.10
(la d-na Ecaterina Florescu)
După ce a terminat facultatea, Ştefania este anunţată de
către Direcţiunea
Învăţământului Superior şi Secundar din
cadrul Ministerului Instrucţiunii şi Cultelor că a fost numită
profesoară suplinitoare de fizico-chimice în Bucureşti, urmând să
predea la Şcoala secundară de fete gr. II Internat, Şcoala
secundară gr. I nr.2 şi Şcoala secundară gr. II nr.1.
6 aprilie, 16 octombrie 1912
Bucureşti, str. Maria Roseti nr.10
După nici 1 an Ministerul o anunţă pe Ştefania că este
mutată de la Şcoala secundară de fete gr. II Internat, la Şcoala
secundară de fete din Ploieşti ca suplinitoare a catedrei de
matematici. Ulterior este iar transferată în Bucureşti.
15 septembrie 1914,
Bucureşti, str. Dionisie (Lupu) nr.62
Ştefania este anunţată de Minister că, în anul şcolar 19141915, va preda la catedra de fizico-chimice a Şcolii secundare de

fete Internat din Bucureşti, pe durata cât titulara, Chrisanta
Râmniceanu, se află în concediu.
7 octombrie 1923,
Paris, 11 Rue Cassette
Ştefania primeşte o carte poştală de la Nicolae Iorga, aflat la
Biskra (Algeria), acesta urându-i scurt „La bună vedere”. De unde
o cunoştea Iorga pe Ştefania, când încă ea nu-şi căpătase un
renume? Să aibă legătură cu „Şcoala Română din Paris” creată de
Iorga în 1920, an în care se pare că şi ea îşi începea studiile
doctorale la Paris? Oare să se fi cunoscut la Câmpulung Muscel,
unde mergeau amândoi destul de des?
25 decembrie 1929,
Paris, 47 Rue de Vaugirard
De aici trimite Ştefania o scrisoare în ţară confidentei sale,
Alexandrina Fălcoianu, în care scrie: „D-ta şi Regele să trăiţi şi
Compania, că altfel greu ar fi fost”. „D-na Curie m-a primit foarte
bine. ... Am făcut împreună programul de ce voi avea de lucru
anul acesta la teorie. Enorm de mult şi greu, dar s-a oferit să-mi
dea toate explicaţiile necesare”.
9 februarie 1930(?),
Paris, 9 Rue Ernest Cresson
Într-o altă scrisoare, trimisă aceleiaşi
Alexandrina Fălcoianu, scrie: „Voi lupta,
dragă Doamnă, şi pentru mine şi pentru
dreptate şi pentru onoarea ţării şi a
femeilor”.
10 iunie 1930,
Bucureşti, Bd. Col. Mihai Ghica 57
O dată cu venirea în România,
Ştefania va depune un brevet de invenţie
cu titlul „Mijloc de a provoca ploaia”.
Adresa autorului, înscrisă pe brevet, este
cea de mai sus. De fapt aceasta este
adresa unde se afla Sanatoriul Surorilor
de Caritate „Regina Elisabeta”, actualul
sediu al Institutului „Ana Aslan”.

Brevetul de invenţie
Biblioteca OSIM

În acea perioadă diriginta Institutului era nimeni alta decât
Alexandrina Fălcoianu, prietena ei de suflet.
28 aprilie 1937,
Câmpulung Muscel,
Str. Col. Grigore Alexandrescu 63
Aflată la Câmpulung Muscel, Ştefania îi trimite lui Lucian
Predescu câteva informaţii referitoare la viaţa şi activitatea sa
ştiinţifică, pentru a fi introduse în lucrarea acestuia intitulată
„Enciclopedia României – Material românesc. Oameni şi
înfăptuiri”, publicată în 1940. Era o lucrare născută din profunde
sentimente de patriotism românesc. După 1944, atât cartea cât şi
autorul vor suferi din cauza cenzurii.
4 august 1939,
Câmpulung Muscel,
Calea Romaneştilor, Vila Hristescu
Numirea noului director al Laboratorului de Gravitate,
Căldură şi Electricitate, în persoana prof. C. Stătescu, în locul
fostului ei coleg de facultate Cristian Musceleanu, sau poate
apropierea războiului au condus la oarecare modificări în viaţa
cadrelor didactice. Printre altele, de aici trimite Ştefania o
scrisoare în care îşi arată nemulţumirea că nu poate beneficia de
răgazul ce i-l conferă vacanţa şcolară pentru a-şi reface forţele cu
ajutorul unui tratament cu ape minerale, fiind chemată la
facultate după doar 1 lună de concediu.
1 august 1940,
Câmpulung Muscel,
Str. Col. (Grigore) Alexandrescu 21
Ca urmare a războiului, în 1940 instituţiile publice cereau
din partea angajaţilor să-şi declare cetăţenia, etnia şi orientarea
religioasă. Era vremea în care se extindea prigoana împotriva
„duşmanilor poporului”. Erau puse să facă declaraţii şi să depună
jurământ şi cadrele didactice ale Universităţii, ceea ce face şi
Ştefania care se afla, ca şi cu alte ocazii, la Câmpulung Muscel în
vacanţă.
28 august - 11 octombrie, 1941
Câmpulung Muscel
Str. Col. (Grigore) Alexandrescu 29

Pe durata lunilor iulie-septembrie, Ştefania va desfăşura
activitate obştească la Spitalul de Zonă Interioară din Câmpulung
Muscel. Ea va solicita să-i fie prelungită şederea până la
deschiderea cursurilor facultăţii, pentru a ajuta la curmarea
suferinţei răniţilor de război ce-i are în tratament. Tot cu această
ocazie va trimite un memoriu de activitate şi va solicita să i se
acorde gradul de conferenţiar, arătând cât de potrivnică i-a fost
soarta pe plan profesional. Dintr-o telegramă din 11 octombrie
1941 rezultă că ea era încă la Câmpulung Muscel şi lămurea
aspecte referitoare la publicarea unor articole.
15 august 1944,
Bucureşti, Cimitirul Bellu - fig.124-150
Ultimul popas este în locul unde se odihneşte Ştefania
Mărăcineanu, alături de multe personalităţi ale ţării - Cimitirul
Bellu din Bucureşti.

Extras dintr-o scrisoare memoriu a Ştefaniei Mărăcineanu
scrisă pentru a primi gradul de conferenţiar
Arhivele Naţionale ale României - Direcţia Municipiului Bucureşti

Informaţia este oferită de Gheorghe Bezviconi în cartea sa
„Necropola Capitalei”, publicată de Institutul de istorie „Nicolae
Iorga”. Membru corespondent al Academiei Române, ulterior

persecutat politic, a ajuns portar la Cimitirul Bellu, ceea ce ne
face să punem bază pe informaţia oferită de acesta.
Un fel de încheiere
Această prezentare se doreşte doar un început al unui studiu
biografic privind viaţa şi realizările Ştefaniei Mărăcineanu,
cercetătoarea care a fost cu un pas înaintea lui Horia Hulubei,
chiar şi atunci când a murit. Ea a fost prima cercetătoare ce a
militat pentru studiul sistematic al fenomenului radioactivităţii,
în cadrul Universităţii din Bucureşti, şi a creat baza materială a
unui laborator de acest gen, nu numai înaintea lui George Manu,
alt cadru didactic ce a avut preocupări în domeniul fizicii atomice,
dar chiar şi înainte ca Horia Hulubei, întemeietorul viitorului
Institut de Fizică Atomică, să se transfere la Bucureşti, la
Facultatea de Ştiinţe.
Doresc să mulţumesc Direcţiei Municipiului Bucureşti a
Arhivelor Naţionale ale României pentru efortul zilnic de a-mi
pune la dispoziţie materialele solicitate. De asemenea, au fost
utilizate documente aflate în arhivele Academiei Române,
Oficiului de Standarde, Invenţii şi Mărci şi Bibliotecii Naţionale.
„Laboratorul acesta este viaţa mea, de care nu m’aş
putea despărţi de cât când n’aş mai fi. Când se înfiinţase
o secţie şi eram să fiu numită şefa ei ştiţi că secţiile au
fost desfiinţate. A fost o persecuţie şi o opoziţie care m’a
urmărit pas cu pas, de când am rupt cu Institutul de
Radium pe chestia dreptului meu. Ştiu că am un grup
contrariu în Universitate tot din cauza aceloraşi motive,
dar pun multă nădejde în spiritul Dv. de dreptate. Gradul
de conferenţiar mi-ar da o satisfacţie şi o conferinţă de
Radioactivitate.”
Ştefania Mărăcineanu,
Câmpulung Muscel - 9 septembrie 1941

