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O nouă carte de istoria medicinii vine să îm-
bogăţească bibliotecile, să lumineze mai bine 
trecutul profesiei noastre, să ne documenteze con-
cret asupra implicării marilor noştri înaintaşi, nu 
numai în profesia lor de bază, ci şi în devenirea na-
ţiunii, în sfârşit, să ne ofere, nouă, celor de azi, 
imagini mai puţin cunoscute ale acestora, spre 
îmbogăţire, contaminare axiologică, formare mo-
rală şi atitudinală; aceasta pentru că autorul, Conf. 
dr. Octavian BUDA, tânără speranţă a iatro-istorio-
grafi ei româneşti contemporane, care întruneşte, în 
opinie personală, calităţile necesare, spre a repune 
pe locul ce i se cuvine această frumoasă şi necesară 
disciplină, al volumului pe care venim să-l semna-
lăm în rândurile de faţă, cititorilor – DESPRE 
REGENERAREA ŞI … DEGENERAREA UNEI 
NAŢIUNI – Editura Tritonic, Colecţia SENS, 2009, 
a avut o idee inspirată şi originală: cartea domniei 
sale este „vorbită“ de însăşi personajele, prota go-
niştii pe care i-a selectat să fi e incluşi între copertele 
acestui original volum de istorie cu peste 300 de 
pagini; pentru aceasta, autorul se autosubintitulează 
„coordonator“, deşi contribuţia sa este esenţială, 
observaţie pe care o voi argumenta mai departe.

Octavian BUDA este licenţiat al Facultăţii 
de Medicină „Carol Davila“ din Bucureşti 
(1992) şi al Facultăţii de Filosofi e a Universităţii 
Bucureşti (1997).

 Este conferenţiar la Facultatea de Medicină 
a Universităţii Bucureşti, Catedra de Istoria 
Medicinii. Medic primar psihiatru în cadrul 
Institutului Naţional de Medicină Legală „Mina 
Minovici“. Doctor în Ştiinţe Medicale, redactor 
coordonator al revistei de Medicină Legală.

 Membru al mai multor societăţi ştiinţifi ce 
internaţionale şi deţinător al unor premii inter-
naţionale de prestigiu.

 Studii de psihiatrie şi psihanaliză judiciară, 
antropologie pshiatrică şi culturală, istoria me-
dicinii şi bioetică. Peste 75 de lucrări ştiinţifi ce 
publicate în reviste de profi l, în ţară şi străină-
tate, contribuţii la tratate şi monografi i de spe-
cialitate. Mai multe volume publicate: „Irespon-
sa bi litatea“, Editura Ştiinţelor Medicale, 
Bucureşti, 2006; „Criminalitatea, o istorie 
medico-legală românească“, Editura Paralela 
45, Bucureşti, 2007; „O antropologie a mar-
ginalului. Psihia tria judiciară românească“: 
1860-1940, Editura Caligraf, Bucureşti, 2007; 
„Despre regenerarea şi ... degenerarea unei 
naţiuni“, Editura Tritonic, 2009.

Subtitlul explicativ al volumului este: Discursuri 
inaugurale medicale în vremea lui Carol I, 1872-
1912, perioada aleasă de autor, ultimul sfert de 
secol XIX şi începutul secolului XX, corespunzând 
în istoria medicinii româneşti unei puternice afi r-
mări naţionale şi internaţionale a medicinii noastre, 
a unei emergenţe fără precedent – pleiada de ctitori 
ai sistemului de sănătate, întemeietori de instituţii, 
savanţi, dascăli, militanţi culturali şi sociali pe 
care-i vom semnala nominal cititorului pentru că 
sunt personajele – coautori ai acestui volum: 
Anastasie Fătu, Iacob Felix, Mihail Petrini-Galatz, 
Constantin Esarcu, Nicolae Kalinderu, George Ion 
Stoicescu, Grigore Romniceanu, Alexandru Vitzu, 
Mina Minovici, Victor Babeş, Thoma Ionescu, 
Constantin Dumitrescu Severeanu, Nicolae 
Kretzulescu.

CINSTE CĂRŢII18
UN VOLUM DE ISTORIA MEDICINII SUI GENERIS: 
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Aceste 16 personalităţi prestigioase şi prodi-
gioase, unele parte a patrimoniului de personalităţi 
ale medicinii universale ca: Victor Babeş, Thoma 
Ionescu, Nicolae Paulescu şi Gheorghe Marinescu, 
printre cele mai proeminente, cu toate că şi alţii 
s-au bu curat de recunoaşteri internaţionale la 
vremea res pectivă, vorbesc cititorului actual de la 
înălţimea tribunei academice a Societăţii Academice 
Române prin discursuri inaugurale, despre al căror 
conţinut variat interesant, bogat în date şi opinii, 
cititorul n-ar fi  afl at dacă Octavian Buda n-ar fi  pus 
la cale această inspirată întreprindere de cea mai 
bună esenţă iatro-istorică.

Discursurile respective au fost prilejuite de o 
serie de evenimente precum primirea de noi membri 
titulari ai Academiei Române, de inaugurarea unor 
instituţii medicale şi culturale importante pentru 
societatea românească, de deschiderea cursurilor 
Facultăţii de Medicină din Bucureşti, de înfi inţarea 
unor societăţi medicale sau de iniţierea unor fes-
tivităţi aniversare dedicate unor personalităţi ale 
medicinii româneşti.

Implicarea culturală, socială, în modernizarea 
societăţii româneşti în alinierea la valorile occi dentale, 
inclusiv prin promovarea valorilor autoh tone, erau 
obiective de sufl et ale acestor înaintaşi care au pus 
umărul la fondarea Ateneului Român, a Academiei 
Române, la modernizarea învăţământului, a multor 
altor instituţii ale ştiinţei, culturii, edu caţiei.

Un alt merit al lucrării este structura de prezentare 
a conţinutului: discursurile de o redactare migăloasă, 
de o prezentare critică privind reproducerea textului, 
fără a interveni cu modifi cări, biografi ile autorilor, 
indispensabile în economia cărţii, au fost concepute 
de autorul-coordonator „în mod succint şi lipsite de 
caracter polemic sau de etichetări cu conotaţii 
afective“.

O tratare echilibrată a unor texte rostite şi scrise 
într-o epocă trecută o reuşeşte autorul (spre deo-
sebire de alţi autori care folosesc, citează texte 
vechi) dovedind cunoştinţe de ortoepie şi ortografi e 
veche, fonetică şi fi lologie; aplică corecturi şi adap-
tări ortoepice şi ortografi ce, neomiţând conservarea 
unui anumit „parfum“ al textului românesc de secol 
XIX.

O copertă inspirată şi sugestivă, iconografi e bo-
gată fără a fi  sufocantă pentru text, în sfârşit un 
„Cuvânt înainte“ excelent semnat de Prof. Univ. 
Dr. Florian Popa (din care vom cita în încheiere) 
înscriu această carte printre apariţiile reuşite în 
spaţiul istoriei medicinii şi nu numai.

Deşi ancoraţi în plin prezent (scrie Prof. Florian 
Popa), viaţa fi ecăruia dintre noi capătă sens atunci 
când luptăm împotriva uitării. Din acest punct de 
vedere, istoria devine un vehicul al memoriei co-
lective, la care medicii, şi nu numai, au contribuit 
din generaţie în generaţie.


