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personoloGie MarGinalĂ Şi psiHotrauMatiCĂ

Dr. Alexandru Trifan

Am parcurs cu plǎcere aceastǎ reîntâlnire cu textele medicului vrǎjitor, mai corect ale maestrului 
vrǎjitor, care se strǎduieşte de ani buni sǎ ne pǎstreze vii imaginile psihanalizei clasice şi moderne. 
Apǎrutǎ în colecţia de Psihologie a Editurii Trei ,ne readuce in atenţie legǎturile medicinei cu 
psihologia, cu filozofia şi psihanaliza modernǎ, acum în anii 2006-2007, când mulţi specialişti au 
lapidat toatǎ terminologia unei teorii care în loc sǎ disparǎ se reînoieşte ca Phoenixul legendar şi 
lanseazǎ concepte tot mai actuale şi mai necesare pentru gândirea medicalǎ. Desigur cǎ psihologii 
şi medicii pshiatri sunt singurii care se adresezǎ, analizeazǎ şi trateazǎ personalitatea, iar ceilalţi 
se orienteazǎ dupǎ diagnosticele noastre. Valoarea textelor foarte docte şi concentrate oferite de 
psihiatrul Al. Trifan este tocmai aceea de a readuce în atenţia noastrǎ nevoile pesonalitǎţii umane 
de a fi cunoscutǎ şi tratatǎ.

Cartea are trei pǎrţi dedicate fondatorilor şi continuatorilor psihanalizei, persoanei marginale 
şi lumilor psihotraumatismelor.

Prima parte a cǎrţii se ocupǎ de trecerea în revistǎ a freudismului începând cu S. Freud, 
continuînd cu urmaşii sǎi. Analiza evoluţiei psihanalizei a prins bine în anul 2006 care a fost 
dedicat aniversǎrii unui secol şi jumǎtatede la naşterea celui care a revoluţionat psihologia şi 
psihiatria. La examenul de bilanţ s-au auzit pǎreri care opteazǎ pentru desexualizarea psihoterapiei 
analitice, sau pentru renunţarea la un pansexualism simplificator. Tendinţele de fragmentare sau 
de diversificare a libidoului sunt legitime în condiţiile atribuirii statutului de instinct mai multor 
pulsiuni înzestrate cu “drive”.

Alte alunecǎri principiale vizibile se produc atât în domeniul structurii spaţiale a psihicului, 
cât şi în aria construcţiei sale metapsihologice. Inconştientul, care pentru Freud era un haos 
energetic dominat de forţe animate anarhic ca o mişcare brownianǎ, a devenit nootrop, înglobând 
arhetipurile umbrei descrisǎ de Jung. 

Partea a doua a cǎrţii debuteazǎ prin a lǎmuri ce se înţelege prin personologie, termen creat 
de autor pentru a cuprinde diversitatea tipologoei mentale situatǎ intre caracter şi personalitate. 
Astfel se risipeşte confuzia apǎrutǎ în literatura psihanaliticǎ româneascǎ de la începutul anilor 
’90, când pronumele substantivat das Es (ID-ul englez) a fost tradus prin Sine, interferând cu aria 
semanticǎ a Self-ului American. Dupǎ trasarea în mod convingǎtor a diferenţelor specifice, se 
descriu în continuare nenumǎratele variante personologice. Astfel prin aceastǎ definire înţelegem 
organizarea persoanei în dinamicǎ din interiorul aparatului psihic individual, cât şi aspectele sale 
marginale

Partea a treia este dedicatǎ unei ramuri recente a orientǎrii psihanalitice în psihiatrie şi anume 
psihotraumatologia. Discutarea pe larg a PTSD (Posttraumatic Stress Disturbnces) umple un  gol 
în literatura de specialitate, care cel puţin la noi, nu i s-a acordat atenţia la care are dreptul. Se 
indicǎ şi fondul neurobiologic al sindromului şi anume creşterea nivelului cortizolului plasmatic cu 
efect toxic asupra hipocampului. Format în doctrina developmentalǎ, autorul identificǎ şi insistǎ 
asupra legǎturii cauzǎ-efect întâlnitǎ în urmǎrirea evoluţiei cǎtre depresie a PTSD. 

Destinul copilului şi al adolescentului apare în mai multe subcapitole din monografie. Astfel 
în cel intitulat : “In derivǎ” se aminteşte lista lui Mandelbaum (1980) a principalelor caracteristici 
psihodinamice întâlnite în familiile pacienţilor marginali. Sistemul emoţional familial viciat poate fi 
definit, aşa cum o face Slipp, ca un tipar psihodinamic de supravieţuire, care are multe similitudini cu 
scenariul oferit de un grup de oameni care se îneacǎ : în încercarea de a se salva fiecare membru 
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al grupului are un comportament nefast faţǎ de ceilalţi (pag 128). In subcapitolul “Rǎspântiile 
copilǎriei” se discutǎ teoriile care explicǎ modul în care fiinţa umanǎ se maturizeazǎ psihic : teoria 
lui Freud, cea a lui Erikson şi cea bazatǎ pe concepţiile Margaretei Mahler. In capitolul urmǎtor 
“Trecerea frontierei” se relateazǎ concluziile oferite de studiile lui Goldstein şi Jones bazate pe 
eşantioanele de risc crescut, identificate de proiectul familial UCLA (1977). 

Finalul cǎrţii este rezervat unor metode psihoterapeutice şi intervenţii psihosociale în 
morbiditatea şi comorbiditatea posttraumaticǎ. Relaţia personalǎ între psihoterapeut şi pacient 
devine inteligibilǎ şi accesibilǎ lectorului acestei monografii.

In plus doresc sǎ subliniez oferta de limbaj modern de actualitate, inclus în aceastǎ monografie. 
Ne reîntâlnim cu terminologia psihanalizei atât de bogatǎ în idei şi aprofundǎri, cu multiple variaţii 
noţionale care permit psihanalistului sǎ se întâlneascǎ cu filozofia şi spiritualitatea umanǎ.

Având o bogatǎ sursǎ de formare şi informaţie în special a şcolilor americanǎ şi englezǎ, 
Domnul Dr. Al. Trifan ne oferǎ acele noutǎţi tehnice prin care cititorul îşi planteazǎ jaloane ştiinţifice 
pentru abordarea subiectelor întâlnite în practica zilnicǎ

Publicaţia se poate obţine prin comandǎ la librǎrii sau direct la Editura Trei din Bucureşti 
sector 1 – str. Sf. Constantin nr. 7.


