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Mesajul ce pare să răzbată 
din paginile revistei Plai  

străbun, care revine în vieţile 
noastre cu noi bucurii de toam-
nă, în aceeași atmosferă de efer-
vescenţă culturală cu care ne-a 
obișnuit de fiecare dată, este: „Om 
frumos pe unde umbli?/ Vreau să 
știu dacă ţi-e bine/ Sau de ai vreun 
dor de mine?”. 
 Cu acest număr al revistei 
– 65/2021 – ne reîntoarcem în 
sălile de spectacol cu Festiva-
lul „George Enescu” (ediţia a 
XXV-a), în compania ritmurilor 
clasice, și cu Festivalul „Ionel 
Perlea” (ediţia a XXX-a), unde 
50 de soliști de operă și dirijori, 
din toată lumea, au venit la Slo-
bozia pentru a participa la Con-
cursul Internaţional de Canto 
și la Concursul Internaţional de 
Dirijat, închinate prestigiosului 
dirijor ialomiţean.

Între două festivaluri clasice 
asistăm, pe scena Teatrului de 
Operetă și Musical „Ion Dacian”, 
la premiera musicalului „Next 
to Normal” de Tom Kitt, pe un 

libret al lui Brian Yorkey – consi-
derat unul dintre cele mai matu-
re, mai curajoase și mai surprin-
zătoare musicaluri ale ultimelor 
decade –, dar și la ediţia a doua 
a evenimentului literar-muzi-
cal „Giurgiu – boem și roman-
tic”, moderat de poeta Dunia  
Pălăngeanu. 

Ca de fiecare dată, descope-
rim noi oameni cu care merită 
să ne mândrim. Astfel, prin in-
termediul jurnalistului TVRi, 
Sandrino Gavriloaia, facem 
cunoștinţă cu arhitectul Georg 
Dobrescu, fondatorul Asociaţiei 
germano-române Athenäum din 
Düsseldorf, și cu traducătorul și 
poetul Daniel Ioniţă, președinte-
le Academiei Româno-Australie-
ne din Sydney. Facem cunoștinţă 
și cu medicul Maria Georgescu, 
primul cadru universitar în ge-
riatrie și gerontologie din Româ-
nia, specialist în Diabet, Nutri-
ţie și Boli Metabolice, care ni se 
destăinuie privirii într-un emo-
ţionant interviu oferit doamnei 
Ortansa Sturza.

De pe scenele festivalurilor 
pe drumurile de munte care stră-
bat Carpaţii Orientali, și cu acest 
nou număr, revista „Plai stră-
bun” își păstrează în continuare 
rolul de platformă culturală și 
spirituală care reunește scriitori, 
oameni de cultură și artă români 
de pe diferite meridiane.

Ramona Popescu

Apariţii editoriale

Deși gândită ca un ghid de 
specialitate pentru viitorii 
psihiatri, cartea Psihiatrie 
clinică, psihodinamică și 
elemente de farmacologie 
poate fi citită de orice 
persoană dornică să 
descopere aspecte nebănuite 
ale psihiatriei.

Cartea, apărută la Editura Me-
dicală București, în 2021, face 

o minuţioasă trecere în revistă a 
semnelor și simptomelor psiho-
patologice ale afecţiunilor psihice, 
deslușind o parte din tainele nebă-
nuite ale psihiatriei. Laborioasă, lu-
crarea se desfășoară longitudinal, pe  
parcursul a 532 de pagini, în 20 de 
capitole, în care echipa de autori 
descoperă cu rigurozitate aspecte 
din enigmele nedeslușite ale etiolo-
giei, simptomatologiei și conduitei 
terapeutice, atât din perspectiva cli-
nică psihiatrică, neurobiologică, dar 
și din cea psihologică. 
 Autorii respectă taxonomiile 
interne și internaţionale utilizând 
DSM-IV-TR și DSM V. Ei aduc în 
prim-plan noi aspecte privind con-
ceptul de narcisism și de nevroză 
în perspectiva psihanalitică, parti-
cularităţi clinice și psihodinamice 
în tulburări anxioase, tulburări ob-
sesiv-compulsive, tulburări soma-
toforme și conversive, precum și  
tulburările disociative. 

Aspecte variate ale 
schizofreniei

Unul dintre capitole descrie 
criteriile de diagnostic din schi-
zofrenie, ţinând cont și de aspecte 
genetice pulsionale, biochimice, co-
relate în dinamică cu fragilitatea și 
vulnerabilitatea acestei entităţi no-
sologice. Pe parcursul lucrării sunt 
evidenţiate tulburări de dispoziţie, 
cea depresivă în special, culminând 
cu suicidul. Tulburările de persona-
litate însoţite de consumul de alcool 
și droguri sunt relevate din perspec-
tivă psihodinamică. Căile neurobio-
logice responsabile de dependenţe 
vin în sprijinul înţelegerii factorilor 
genetici.

Un capitol aparte îl ocupă pato-
logia deteriorativă, cu elemente de 
morfopatologie, diagnostic, diag-
nostic diferenţial și particularităţi 
clinice. Nu în ultimul rând, în conţi-
nutul lucrării sunt prezentate aspec-
te psihofarmacologice legate de neu-
rotransmiţători și neuromodulatori 
din patologiile psihiatrice, conform 
ghidurilor terapeutice existente, 
precum și alternative terapeutice.

Implicarea profesională a auto-
rilor conferă coerenţă fiecărui capi-
tol care se îmbină armonios într-un 
complex unitar, pe baza consultă-
rii unei bibliografii bogate, a 50 de  
autori citaţi.

Lucrare accesibilă oricui 
Lucrarea se dorește a fi un ghid 

de specialitate pentru tinerele gene-
raţii în formare la psihiatrie (medici 
specialiști și rezidenţi), dar și pen-
tru alte specialităţi medicale, fiind 
accesibil chiar și publicului larg, cu-
rios și dornic să descopere aspecte 
nebănuite ale psihiatriei.

Seriozitatea autorilor pune în 
valoare cu strălucire aspecte psihi-
atrice și conduite terapeutice mo-
derne, lăsând cititorului impresia că 
psihiatria este o specialitate comple-
xă, cu implicaţii medico-legale, care 
mai are încă aspecte imprevizibile, 
neelucidate, ce dau posibilitatea 
unor descoperiri și cercetări viitoa-
re din punct de vedere teoretic și 
practic.

Prof. dr. Gabriela Marian

Enigme ale psihiatriei, 
deslușite de specialiști

Ultima apariţie din 
2021 a revistei  
Memoria (nr. 4) 
debutează cu eseul 

semnat de prof. dr. Nicolae M.  
Constantinescu – „Istoria unei 
sintagme criminale: dușman al 
poporului”. Această unitate se-
mantică a fost intens și abuziv fo-
losită de puterea comunistă pen-
tru eliminarea oricăror forme de 
opoziţie, în principal, politică și, 
totodată, ca armă psihologică de 
înfricoșarea în masă a populaţiei. 
Cu tradiţii istorice, dar îndeosebi 
în Rusia sovietică și de import 
în România după 1944, pe baza 
așa-zisei ideologii a „luptei de cla-
să” și după anularea independen-
ţei justiţiei, folosindu-se de art. 
209 din Codul Penal (cu „îmbu-
nătăţirile ulterioare”), Securita-
tea, organul represiv al partidului 
unic, putea arunca în bolgiile co-
muniste, pe perioade îndelungate, 

sfârșite nu rareori cu moartea și 
aruncarea în gropi comune nei-
dentificabile, confiscarea averii 
și degradarea socială, pe oricine 
care, în mod discreţionar, era con-
siderat ca indezirabil regimului. 
Sute de mii de oameni au fost tri-
miși în lagăre de muncă, deportaţi 
ori – cu o complicitate nedemnă 
de jurământul hipocratic – inter-
naţi cu forţa în „spitale psihiatrice 
cu gratii”. Eseul este completat cu 
date statistice, exemple de cazuri 
și surse bibliografice.

Prozator, memorialist și bio-
graf, Ion Anton Datcu (pseudonim 
Lionel D’Anton), stabilit în Ca-
nada, posesor al unei importante 
arhive patrimoniale militare, în-
cepe un serial care se anunţă pal-
pitant – „Așteptând americanii…
(I)” –, blindat cu numeroase note 
documentare, miniportrete ale 
unor înalţi ofiţeri români deveniţi 
dușmani ai regimului comunist, 
în realitate... eroi.

În secţiunea de revistă intitu-
lată „Distrugerea elitelor în anii 
comunismului” se publică partea 
a treia, „O fărâmă din lanţul fă-
rădelegilor comuniste”, a textu-
lui fostului economist ardelean 
(sibian) Horea Sava (1922-1999), 
trecut de-a lungul anilor prin 
cele mai severe închisori comu-
niste –„Eram ţinuţi ca animalele, 
cu teama permanentă că ziua sau 
noaptea poţi fi maltratat, fără 
drept la apărare în faţa justiţiei” –, 
condiţii aspre pe care le compară 
cu cele ulterioare evenimentelor 
din decembrie ’89: „Când văd cu 
câtă grijă, chiar amabilitate, se ju-
decă astăzi procesele, nu ale unor  

oameni de rând, ci ale nemerni-
cilor ce ne-au asuprit și îngenun-
cheat timp de decenii, sunt cu-
prins de toată indignarea”.

Ecaterina Ionescu (n.1934) 
– absolventă de Filosofie, ziaris-
tă, autoare de cărţi – și Georgeta 
Gabrea (n.1953) – arhitect și edi-
tor – semnează studiul amănunţit 
„Maica Veronica și File din istoria 
Mănăstirii Vladimirești”, unde a 
slujit o vreme și Arsenie Boca. Se 
anunţă totodată apariţia iminen-
tă a volumului „Povestea vieţii 
mele sub mila Maicii Domnu-
lui”, memorii ale prea cucernicei  
Veronica, și se publică în conti-
nuare o lungă listă cu detalii bio-
grafice ale călugăriţelor de la Vla-
dimirești arestate de Securitatea 
comunistă, durata condamnărilor 
acestora la închisoare pentru cre-
dinţa lor neștirbită și „sacrificiul 
de sine, până la martiraj”.

Redactorul-șef al „Memoriei”, 
istoricul Cosmin Budeancă, ne 
oferă un amplu interviu colectiv 
cu prestigioși interlocutori, invi-
taţi la Dezbaterea din 24 august 
2021 la Festivalul de Film și Istorii 
de la Râșnov (ediţia a XIII-a), inti-
tulat „Mai avem nevoie de Istorie? 
Erou naţional sau erou global?”. 
Opiniile exprimate sunt de mare 
interes atât pentru specialiști, cât 
și pentru cititorul care îndrăgește 
Istoria.

Mai semnalăm articolul lui 
Rareș Schiopu, „In memoriam, 
despre poetul George A. Boldea 
(1905-1934) din Mercheș” și cel 
semnat de I.-M. Ocoleanu și M.-
D. Bojor despre „Fostul Cimitir al 
Eroilor din 1942 de la Cotul Do-
nului (cătunul Gromki)” – soldaţi 
români și germani –, precedat de 
o zicere a marelui Nicolae Iorga: 
„Eroii nu mor în ciasul când co-
boară în pământ, ci numai atunci 
când coboară în uitare”.

Conceptul grafic al „revis-
tei gândirii arestate” aparţine  
Corinei Duma, fiind inspirat din 
imaginile expoziţiei „Celula Cre-
ativă” – un experiment artistic de 
la Biblioteca Naţională a Româ-
niei (perioada 30 septembrie-13  
octombrie 2021).

Dr. M.M.

Eroii mor 
cu-adevărat doar 
când coboară în 
uitare

Lumină în inima cetăţii

Editura All aniversează 30 de ani și oferă 30 de cărţi pentru 30 de medici! 

Ce vă invităm să faceţi? 
Povestiţi-ne o întâmplare memorabilă legată de relaţia medic-pacient, din 
experienţa voastră. Trimiteţi-ne până la 31 decembrie:
- mesaj pe redactia@viata-medicala.ro sau
- comentariu la postarea de concurs pe facebook.com/Viata.Medicala sau
- mesaj pe messenger.

Cele mai interesante mesaje vor fi premiate cu câte o carte 
„Relaţia medic-pacient în practica medicală”, scrisă de dr. Sever-Cristian Oană.


