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Contrar a ceea ce se crede, me-
dicina clinicå de azi, a¿a cum
trebuie så fie ea (bazatå pe dovezi),
nu se trage decât într-o micå må-
surå din cumulårile ideatice ¿i fap-
tice datorate mae¿trilor antici, me-
dievali ¿i renascenti¿ti. Ne place så
privim istoria medicinei ca pe o
curgere continuå a unui râu, care,
alimentat de afluen¡i, se transfor-
må, treptat, într-un fluviu.

Aceastå imagine conven¡ionalå
este falså. Dacå realizåm doar ideile
renascentiste asupra etiopatogeniei
unor îmbolnåviri, vom constata cå mul¡i dintre filo-
zofii medicali din 1500-1600 s-au råtåcit în hå¡i¿ul
unor presupuneri fårå nici un sprijin experimental,
în general, medicina de pânå la 1600 råmânând o
ramurå a filozofiei. Mai mult, în ciuda existen¡ei
în epocå a marilor anatomi¿ti (Vesalius, Colombo),
a na¿terii iatrochimiei (Paracelsus, Van Helmont
¿.a.) ¿i mai târziu a iatrofizicii, sfidând eviden¡a
contagiului viu al lui Fracastoro, explica¡iile
astrologice dominå net, impunând un holism fals.
Atâta timp cât „motorul lumii“ ne apare animat de
jocul dintre presupuse „simpatii ¿i antipatii“
(Gerolamo Cardano, De propria vita liber, Paris,
1643), medicina nu putea så progreseze cåtre subli-
mul concret care o face utilå oamenilor.

Din fericire, în drum cåtre 1700, a intervenit în
lentoarea fluviului o cotiturå bruscå, aproape dra-
maticå. Au apårut a¿a numi¡ii medici-discipoli ai
lui Galilei ¿i Newton care, relevând iatromecani-
cismul post-renascentist, n-au mai admis nici o

teorie fiziologicå sau patogenicå
fårå suport experimental, adicå
fårå certificat de reproductibi-
litate.

Chintesen¡a acestui mod de a
gândi o aflåm în scrisul lui
Immanuel Kant, care, în 1786
afirma: „Nici o activitate de cer-
cetare a fenomenelor naturii nu
poate pretinde cå reprezintå o
¿tiin¡å, decât atunci când î¿i
bazeazå investiga¡ia pe metode
matematice“.

Am punctat aceste idei, nu
pentru a argumenta implicarea beneficå a ¿tiin¡elor
pozitive în medicinå, ci pentru cå ele mi-au fost
sugerate încå de prin 1970-1972 de cåtre pro-
fesorul Vasile Vasilescu (1925-1994), discipol al
¿colii clujene de medicinå, în acei ani profesor de
biofizicå la IMF Bucure¿ti.

Intelectual „sub¡ire“, V. Vasilescu adora incursi-
unile în filozofia ¿i istoria ¿tiin¡ei. Nu era doar medic,
ci ¿i absolvent al facultå¡ii clujene de psihologie
(1951) ¿i, bineîn¡eles, al celei de fizicå (1964). Ca
june medic-cercetåtor, fusese unul dintre discipolii
favori¡i ai academicianului Grigore Benetato, cel
care, antipatizat în studen¡ie de profesorul Victor
Papilian, ¡inea înråmat în biroul såu verdictul scris
de mâna cunoscutului anatomist: „Declar, pe
proprie råspundere, cå studentul Grigore Benetato
nu va reu¿i niciodatå så ajungå medic“.

A¿a cum mi-a spus, pe V. Vasilescu, Benetato
l-a sfåtuit så se dedice fizicii medicale, ramurå
¿tiin¡ificå fårå de care fiziologia, fiziopatologia ¿i
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terapeutica ar fi råmas dezolant de sårace. La
rândul lui, Vasile Vasilescu nu ¿i-a dezamågit
maestrul, nu numai ca didact, dar ¿i în calitate de
cercetåtor ¿tiin¡ific. Iar dacå în studiile publicate
asupra mecanismelor neuroumorale de reglare a
urmat preocupårile lui Benetato, ulterior a luat pe
cont propriu drumuri spre domenii de mare actua-
litate în biomedicina de la finele secolului XX.

 A publicat astfel cercetåri de råsunet asupra
regenerårii hepatice, investiga¡ii de biofizicå
celularå (dedicate în special interac¡iunii dintre sis-
temele celulare ¿i unele medicamente), meca-
nismelor biofizice ale recep¡iei ¿i conducerii infor-
ma¡iilor în sistemul nervos, efectelor deuterizårii
asupra unor biosisteme ¿.a.

În bibliotecile medicale de la noi, din Europa
¿i de pe alte continente, numele såu råmâne pe
cår¡i de referin¡å precum Biofizica medicalå (1977),
Introducere în neurociberneticå (în colaborare cu

D. G. Mårgineanu) (1979), Introduction to Neuro-
biophysics, Abacus Press, Water and Ions in
Biomolecular Systems (1984) (în colaborare cu J.
Jaz, L. Packer ¿i B. Pullmann).

Membru fondator al Societå¡ii Române de
Biofizicå (1962), al Academiei de ªtiin¡e din New
York, prezent în comitetele de redac¡ie ale unor
reviste din Europa ¿i SUA, Vasile Vasilescu a
reprezentat cercetarea româneascå de fizicå me-
dicalå la mai multe congrese interna¡ionale.

Au trecut 15 ani de la nea¿teptata sa trecere în
nefiin¡å. Azi, noi, fo¿tii såi prieteni, interlocutori
¿i elevi, nu mai suntem junii de altådatå, dar
crâmpeie din discu¡iile de odinioarå cu acest îm-
påtimit al istoriei ¿i filozofiei ¿tiin¡ei ne-au råmas.
ªi multe dintre previziunile, în germen prin 1970-
1980, ¿i-au gåsit confirmarea în anii pe care, din
påcate, el nu i-a mai våzut råsårind.


