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Constantin Lupu
telectual de mare clasă de orientare și stil european,
Profesorul Eduard Pamfil, a ctitorit psihiatria universitară timișoreană și a creat psihiatria antropologică
românească. A fost fondatorul și șeful disciplinei de
psihiatrie a Facultății de Medicină a Universității din
Timișoara.
Timp de multe decenii Eduard Pamfil a fost personalitatea de prim rang a psihiatriei din țara noastră,
plasând Timișoara într-o noua și inedită orbită intelectual-spirituală.
Eduard Pamfil a fot unul din inițiatorii secției
din Timișoara a Asociației Oamenilor de Știință și
membru al Academiei de Științe Medicale. Spiritul
său a dominat timp de decenii viața profesională a
psihiatrilor din România, precum și viața spirituală a
Timișoarei.”
Foto 1
La 2 august 2013 a fost inaugurată statuia Prof.
Eduar Pamfil în galeria – Oameni de seamă- din Parcul Central Anton Scudier a marilor personalități ale
Timișoarei, Banatului și României. Maestrul este în
rând cu Iancu de Hunedoara, Sever Bocu, Alex Mocioni, Prințul Eugeniu de Savoya, contele Mercy.
Au participat personalitățile importante ale
Timișoarei, Banatului, ale medicinei timișene și realizatorul bustului sculptorul Luigi Ștefan Varga. Textul
înscris pe placa de bronz :
„EDUARD PAMFIL 1912-1994. Profesor și
medic psihiatru. A trăit și a lucrat în Timișoara, a
publicat numeroase comunicări științifice și cărți. InMedic primar Neurologie și Psihiatrie Copii și Adolescenți, Doctor în medicină,
Centrul Hypocrate, Dr. Iosif Nemoianu nr.9, Timișoara
Grupul de Iatroistorie din cadrul SNPCAR

Foto 2
MD PhD Pediatric Psychiatry and Neurology Medical Center Hypocrate Iosif Nemoianu Street. no. 9. Timisoara
Iatrohistory Group within Romanian Society of Child and Adolescent
Neurology and Psychiatry
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Cetatea în care a trăit și a creat Profesorul Eduard Pamfil îi aduce recunoștiință dezvelindu-i un bust
solemn, alături de mari personalități care au contribuit la istoria și științele sale. Avem puține statui
dedicate medicilor și numai trei dedicate psihiatrilor
(Al. Obregia, Gh. Preda și Ed. Pamfil).
Ne reamintim că Prof. Eduard Pamfil a făcut parte între anii 1948-1950 din echipa D-nei Dr. Florica
Bagdasar, fondatoarea specialității noastre, alături de
Prof. V.Voiculescu, Dr. Ana Murguleț, Dr. N.Toncescu,
în centrul de Neuropsihiatrie Infantilă Vasile Lascăr
București. În continuare a fost conferențiar de Psihiatrie la Cluj de unde a fost arestat după un cuvânt
de încurajare a manifestației studenților dedicată
Unirii de la 24 Ianuarie. Condamnat conform actelor securității la închisoare politică, după care a fost
trimis în izolare la spitalul NPI în îndepărtatul Siret.
Nu cred că greșesc numindu-l savant și martir, fiind
un creator de concepte și un condamnat politic pentru
convingerile sale despre valoarea și frumusețile poporului român.
Eduard Pamfil a ştiut să facă din profesia de psihiatrie o știință a psihiatriei și să ne transmită marele
său respect și marea sa admiraţie față de oameni de
orice categorie, sănătoși sau bolnavi, normali sau nebuni, lucrători sau gânditori, copii sau adulți, femei
sau bărbați.

*

Foto 1
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Ne-a lăsat viziunea teoretică, o concepție filozofică
unică, pentru ca s-o folosim în viață, în medicină, în
psihiatrie.
Legăturile sale cu Neuropsihiatria copilului și
adolescentului au fost continui: în anul 1963, la
prima Consfătuire NPI și profesiuni asociate de la
Timișoara, ne-a ținut referatul care introducea o noţiune neutilizată până atunci de noi, despre intelectul
de limită. A participat în continuare la multe întruniri profesionale, fiind dintre puținii psihiatri care
cunoșteau importanța specialității dedicate copiilor
și adolescenților. A creat materialul de sinteză despre
formarea din copilărie a personalității umane (articol
publicat în Revista de Neurologie și Psihiatrie a Copilului și Adolescentului din România ).
Să nu uităm că în 22 Decembrie 1989 i-am dus
vestea că Timișoara s-a declarat oraș liber. Profesorul a creat spontan fraza: ”Comunismul s-a născut pe
Nera și s-a înecat în Bega”.
Când am stat în preajma Profesorului simțeam
cum ne transmitea o stare de linişte și cum emana o
atmosferă de noblețe umană și profesională. Lângă
dânsul am înțeles că există mulți profesori de liceu,
de universitate, dar prea puțini sunt Maeștri. Eduard
Pamfil a fost un Maestru creator, un umanist inspirator de idei, un vrăjitor pe care-l ascultam cu evlavie, un
creator de oameni și de profesioniști.
*

*
On 2 August, 2013 the statue of Prof. Eduard
Pamfil was inaugurated in the gallery of Notable
People from the Timisoara’s Central Park Anton
Scudier devoted to the great personalities of the City,
of Banat and Romania. The Master is placed side
by side with Iancu Hunyadi, Sever Bocu, Alexandru
Mocioni, Prince Eugene of Savoy and Count Mercy.
Important personalities of Timisoara, of Banat
and of the Timis medical community attended this
event together with the bust sculptor, Luigi Stefan
Varga.
The text written on the bronze plaque reads:
”EDUARD PAMFIL 1912-1994. Professor and
psychiatrist. He lived and worked in Timisoara,
published numerous scientific papers and books. A
high rank, European style, intellectual, Professor
Eduard Pamfil, founded the Timisoara university
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psychiatry and created the Romanian anthropological
psychiatry. He was the founder and head of the
discipline of psychiatry within the Faculty of Medicine
of the University of Timisoara.
For many decades Eduard Pamfil was a valued
personality in the psychiatry from our country, placing
Timisoara on a new and unique intellectual and
spiritual orbit. Eduard Pamfil was one of the initiators
of the Department of Timisoara Association of
Scientists and a member of the Academy of Medical
Sciences. For decades, his spirit has dominated the
Romanian psychiatrists’ professional lives as well as
Timisoara’s spiritual life. ”

Foto 2
The City where Professor Eduard Pamfil lived
and created brings him their gratitude solemnly
placing his bust side by side with great personalities
who have also contributed to its history and sciences.
We have few statues dedicated to medical doctors and
only three dedicated to psychiatrists (Al. Obregia,
Gheorghe Preda and Ed Pamfil) .
We recall that, between 1948-1950, Prof.
Eduard Pamfil was member of the team led by
Dr. Florica Bagdasar, who was the founder of our
specialty, together with V.Voiculescu, Prof. Dr. Ana
Murguleţ, Dr. N.Toncescu, at the centre of Infantile
Neuropsychiatry “Vasile Lascar” in Bucharest. Next,
he was a lecturer of Psychiatry in Cluj, where he was

arrested after a word of encouragement addressed to
the Students’ manifestation on the occasion of the
Union on January 24. Condemned to political prison,
according to the documents of the then State Security,
he was sent afterwards to isolation in hospital in the
remote Siret NPI Hospital . I do not think it is wrong
calling him a scholar and a martyr, since he was a
creator of concepts and condemned politically for his
beliefs about the value and beauty of the Romanian
people.
Eduard Pamfil knew how to make out of the
psychiatric profession a science of psychiatry and
how to convey his great respect and great admiration
for the people of any class, be they healthy or sick,
normal or insane, workers and thinkers, children
or adults, women or men. He left us his theoretical
vision, a unique philosophical concept, to use it in our
lives, in medicine, psychiatry. His links with child and
adolescent neuropsychiatry have been continuous:
in 1963, at the first conference of NPI and related
professions in Timisoara, he presented the report
which introduced a new concept hitherto unused
by us, of the limit intellect. Further on, he attended
many professional meetings, being one of the few
psychiatrists who knew the importance of specialty
dedicated to children and adolescents. He developed
a synthetic material on the formation of human
personality since childhood (article published in the
Journal of Neurology and Child and Adolescent
Psychiatry Romania).
Let us not forget that on December 22, 1989 we
took him the news that Timisoara was declared a free
city. The Professor spontaneously uttered the phrase:
“Communism was born on the Nera and drowned in
the Bega.”
When we sat around the Professor we used to feel
like he conveyed serenity and exuded an atmosphere
of both human and professional nobility. Next to
him, I realized that there are many high school and
university teachers, but few of them are masters.
Eduard Pamfil was a Master creator, a humanist
inspiring ideas, a wizard that we used to listen to with
reverence, a creator of humans and of professional
people.
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