IN MEMORIAM
Cu mare regret şi durere anunţăm trecerea în nefiinţă a uneia dintre personalităţile
savante ale României, medic şi cărturar care şi-a dedicat viaţa ştiinţei româneşti.
Acad. Prof. Univ. Dr. RADU IFTIMOVICI (n. 28 aprilie 1931 - 8 februarie 2020,
Bucureşti), a fost profesor, membru titular la Academiei de Ştiinţe Medicale, cercetător
ştiinţific virusolog, istoric al medicinei, dramaturg. Între 1972 şi 1988 a realizat la
televiziunea română, o serie inedită de 42 episoade documentare conscrate marilor
personalităţi ale medicinei româneşti şi universale. În 1991 a obţinut premiul Kalinga al
UNESCO pentru popularizarea ştiinţei, înmânat la Paris la 28 octombrie 1991 de Federico
Mayor, preşedintele forului internaţional. Această distincţie internaţională a răsplătit de-a
lungul timpului laureaţi Nobel, precum Louis de Broglie, Konrad Lorenz, Karl von Frisch,
Bertrand Russell, Nikolay Gennadiyevich Basov, Sir Peter Brian Medawar, George Porter,
savanţi precum George Gamow, Julian Huxley, Jean Rostand, Sir David Attenborough, etc.
„Istoria medicinii şi farmaciei universale” (două ediţii, 2008, 2015) este principala sa
operă ca iatroistoric; monografiile închinate savanţilor Victor Babeş, Constantin Levaditi,
Mihai şi Alexandru Ciucă şi George Emil Palade („Spovedania unui învingător“) rămân
reprezentative pentru genul biografic, şi cel de istorie şi popularizare a ştiinţei.
A publicat în calitate de dramaturg: „Nu ucideţi caii verzi” (1983), o dezbatere de idei
despre adevăr şi morală în lumea medicală; „Joc ciudat după scăpătat” (1987), „A cincea
cameră a inimii” (1989), „Poftă bună, canibali”, „Creşteţi vipere la sân”, „Curve de lux”
(1996) şi „Aventurile pravoslavnicilor Mitică şi Petrică” (2018), pentru a cita titlurile unora
din textele sale dramatice.
Radu Iftimovici a fost membru al Uniunii Scriitorilor din România, la secţia
dramaturgie, membru al UNITER, şi membru al Societăţii franceze de istoria medicinei,
alături de unul alt distins membru al Academiei de Ştiinţe Medicale, Dr. Gheorghe Brătescu.
A avut şansa istorică să cunoască mari personalităţi (ale ştiinţei, şi medicinei îndeosebi),
afirmate în cultura savantă românească şi să creioneze medalioane biografice de referinţă.
Academia de Ştiinţe Medicale îşi exprimă profunda durere la trecerea în nefiinţă a
acestei personalităţi, care a lăsat un mare gol în medicina românească. Sit tibi terra levis.

