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 FLORIN TUDOSE. DEVIS GREBU. PSIHOPOLITICA. 
Tratat de psihopatologie socială ilustrat cu 100+1 

dalmațieni ai politicii românești. București: ALLFA, 2014.

Lucrarea profesorului universitar Florin Tudose, 
reeditată în 2014, reprezintă un studiu al unei fațete vi-
zibile a personalității unor reprezentanți ai clasei politice 
din România, dar care este lăsată la discreția jurnalismului 
și gândirii comune, fi ecare dintre ei fi ind etichetat pe di-
verse criterii. Făcând abstracție de apartenența autorului 
la mediul medical, este de apreciat priceperea sa de a în-
cadra trăsăturile dizarmonice ale personalității politicie-
nilor într-un cadru strict, fără să abuzeze de statutul său. 
Autorul nu a dat diagnoze fi ecărui politician vizat în acest 
tratat de psihopatologie socială, ci a făcut loc cercetărilor 
fundamentale ale trăsăturilor de personalitate pentru acei 
care „populează” mediul politic, se ocupă cu adevărat de 
politică și cei ce aspiră să acceadă la putere fi e pe cale de-
mocratică, fi e prin revoluții sau lovituri de stat.

După cum recunoaște și autorul, lucrarea reprezin-
tă un demers care elucidează „doar dezechilibrele sufl etului omenesc, ruperile armoniei și 
exagerarea afectelor”. Preocuparea sa a fost fundamentată pe adevărul că temele enumerate 
ajung să provoace mult mai mult rău decât înseși bolile. Amintind de fenomenul prostiei, 
care și el a fost ilustrat cu lux de amănunte de Erasmus de Rotterdam, dar și de alți fi losofi , 
F. Tudose îl pune pe același cântar cu dizarmonia. Așa cum marii fi losofi  ai timpurilor s-au 
preocupat de fenomenul prostiei nu doar din punct de vedere metafi zic, așa precursorii 
psihologiei contemporane a personalității au cercetat trăsăturile și accentuările caracterului 
individului, prin a-i descrie markerii potrivirii sau diferențierii.

Revenind la spațiul politic - prima scenă a societății, care reprezintă un context mai 
mult decât favorabil pentru manifestarea foarte frecventă și de nestăvilit a unei serii de 
trăsături comune psihopatologiei, autorul amintește de existența unei similitudini dintre 
personajul politic și aristotelicul zoon politikon. F. Tudose apelează la metafore pentru 
a-și încadra studiul într-un sistem de referință mai cunoscut pentru psihologi și psihia-
tri, numit „tabelul mendeleevian cu elementele alchimiei sociale”. Cercetătorul a descris 
următoarele profi luri nu doar după criterii clinice, ci și ca rezultat al carențelor în dezvol-
tare și educație, a traumelor psihologice: narcisiacii, megalomanii, paranoicii, histrioni-
cii, complexații, abandonații, timizii, bizarii, mitomanii, grosolanii, senzitivii, bovaricii, 
vanitoșii, adăugând-ul și pe cel al coplagiatorilor.

Cercetătorul își propune să separe dizarmonia de armonie, astfel încercând să diminu-
eze falsul vieții cotidiene, și recunoaște limitele atât a psihiatrului, cât și a psihopatologu-
lui, de a interveni directiv în viața fi ecăruia. Autorul exprimă convingerea că acești experți 
dețin pârghii pentru a infl uența modul în care cetățeanul, fi e cu rațiunea sau inima, fi e din 
disperare, își dau votul celora în mâna cărora pune nu doar soarta sa, ci și a copiilor săi, 
sau ajunge să facă alegeri legate de potențialii membri ai familiei, lideri ai comunităților 
sau grupurilor din care fac parte.
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Urmărind un alt obiectiv decât cel profesional, în rol de cetățean, F. Tudose și-a pro-
pus să elucideze profi lurile dizarmonice cu trăsături accentuate sub aspect negativ ale 
decidenților politici în speranța că alegătorul va manifesta o doză mai mare de vigilență, 
atitudine de vizionar și obiectivism politic. Ilustrarea tipologiei sociale, cu accent pe per-
sonalitatea sau caracterul omului politic, a fost realizată în exclusivitate pentru public, 
mai exact electorat, iar în cazul lui F. Tudose, demersul său este de un mare curaj civic, 
manifestat de un simplu alegător.

Așa cum politicienii se expun în fața unui public vast, printre care sunt și profesioniștii, 
merită apreciere excluderea din vizorul autorului a fațetei ce ține de intimitățile celor vizați. 
Prin abstractizare de personalitatea privată, specialistul a distins profi lul personalității politice 
din perspectiva psihopatologiei, acesta identifi cându-se cu personalitatea de tip „borderline”.

Cu referire la trăsăturile de personalitate a reprezentanților mediului politic din România, 
s-a profi lat „o personalitate nestructurată, infantilă, prăbușită, cu foarte multe goluri”, fi ind 
luate în calcul dimensiuni ca „inconștientul colectiv”, stereotipurile, prejudecățile etc. Profeso-
rul a confi rmat ipotezele de lucru: 1. cum că avan-scena oferă suportul principal; 2. aparența 
dublei personalități este animată de imaginea pe care politicianul nici măcar nu o creează, ci 
doar încearcă să se joace pe el însuși, livrând în permanență publicului acest rol; 3. există deja 
o tipologie științifi că, în care profi lurile ilustrate s-ar încadra într-un alt tip de personalitate, 
nu neapărat cele reprezentate, fi ind luate în calcul o serie de alte subpersonalități sau markere. 

Viziunea lui F. Tudose asupra Complexului puterii este fundamentată pe abordarea 
psihodinamică, însă a devenit una absolut convingătoare atunci când o extinde la simili-
tudini: „complexul puterii este forma cea mai elevată (și cea mai periculoasă prin agresi-
vitatea degajată) pe care o îmbracă complexul de inferioritate descris magistral de Adler.” 
Cele afi rmate reprezintă un argument considerabil în susținerea tezei că încercarea de 
compensare a handicapului emoțional, fi zic, intelectual sau chiar a celui de integrare so-
cială de care individul suferă, articulate la „puterea de a-i manipula pe alții”, manipularea 
celorlalți, consideră autorul, ar putea constitui unul din primele semne ce pot conduce 
spre acest grav diagnostic psihosocial. 

Dincolo de explicațiile psihologilor privind complexul puterii și structura psihicului uman, 
cu mecanismele de interacțiune dintre instanțele psihicului, prin subordonarea realității obiec-
tive și subiective a unei scheme funcționale prestabilite, autorul operează cu supoziția că „pu-
terea alienează” și nu exclude distorsiunea condiției umane. Autorul a explicat mecanismul de 
compensare/hipercompensare în „complexul de putere”, sistemul operațional al acestuia com-
punându-se din: autoritarism, încăpățânare, demonstrativitate, pedantism, efi ciență megaspo-
rită asupra comunității, „jonglarea” cu indivizii maleabili etc.. Realitatea, de fapt, îl readuce la 
„valoarea” sa adevărată, deoarece suferindul de complexul puterii nu este un colos al mediului 
politic, ci mai degrabă un pigmeu cu ambiții nejustifi cate. Autorul este de părere că „soclul 
puterii patologice are la temelie indiferența față de complexul altora”.

În cele 33 de capitole ale lucrării, F. Tudose elucidează caracteristicile structurale ale 
organizării personalității, cu accentuările de caracter, tulburările și alte manifestări vizi-
bile ale unui individ, dornic să și le ascundă cu promovarea unei imagini de fațadă dia-
metral opusă celei reale. Mai mult ca atât, printre acestea se regăsesc peste 20 de „mar-
kere” ale unor tulburări de personalitate, pe larg descrise de Clasifi catorul Internațional 
de Tulburări – DSM 5, și stări sau emoții manifestate de către reprezentații clasei politice 
românești, însă valabile și pentru decidenții politici din întreaga lume. Psihologii, chiar și 
psihiatrii, din majoritatea statelor își recunosc pacienții printre politicieni sau funcționari 
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cu demnități publice, deși nu au ajuns vreodată să aplice diverse instrumente psihometri-
ce pentru a fi  diagnosticați.

În capitolul „Revoluție, eșecuri și destine”, autorul a făcut o incursiune în străfundurile 
psihicului individului, obsedat de nevoile proprii și reactiv la obstacole externe și inter-
ne, unde se dă o luptă adevărată dintre realitățile internă și externă, cu difi cila partitură 
existențială a Eu-lui, dar și a destinului, printr-o interpretare a impactului bagajului ge-
netic. F. Tudose a etapizat parcursul evoluției individului cu recurs la teoriile psihologi-
lor notorii: de la situația difi cilă din frageda copilărie, după care se dezvoltă așa-numita 
aspirație la putere, până la vârsta adultă, când sentimentul de inferioritate este deosebit de 
apăsător, favorizând dezvoltarea supracompensării, iar aspirația la putere și superioritate 
va exacerba până la limita patologicului. 

Studiul conține analize și exemplifi cări atât ale fi gurii feminine, cât și a celei masculi-
ne, pe scena politică și în spațiul public, cu laitmotivele existențiale, cu anumite variații. 
Temperamentul și caracterul au impact asupra evenimentelor trăite de individ, lăsând 
amprente și asupra sănătății și bolii, autorul caracterizând bolnavii obsesionali, anxioșii, 
meticuloșii cu o evoluție mult mai agresivă, chiar atunci când au afecțiuni benigne, decât 
persoanele optimiste și echilibrate, care, în fața unei afecțiuni grave, reușesc prin starea 
sufl etească să imprime o evoluție favorabilă. 

Declanșarea unor crize sociale majore, cu perioadă și intensitate diferită, marcate de 
transformări radicale sub aspectul structurii și ordinii sociale, va conduce spre deposeda-
rea unor actori politici de autoritate, titluri, sarcini și investirea altora, iar poporul ajunge 
și în continuare să aleagă după principiul „răului cel mai mic”. Cu referire la oamenii-le-
gendă, autorul îl citează pe B. Garcian, care afi rma că „toți oamenii excepționali atârnă 
de vremuri”, eșecul sau chiar drama individuală creând o punte spre o renaștere colectivă, 
„conducând prin aceasta, în ochii generațiilor următoare, către semnifi carea sacrifi ciului 
ca un act sublim și divin”. 

Despre perioadele de echilibru social, în topul ierarhiilor sociale vin aleșii dintre eli-
tele unui regim bine stabilit, iar concurența acerbă dintre cei care tind să facă parte din 
elita administrativă și socială, pentru a benefi cia de privilegiile acesteia, îi determină să-și 
cultive o modalitate particulară de a gândi și de a se comporta, de a acționa și de a vedea 
lucrurile - modalitate care se numește conformistă sau convențională. 

Perioadele de reacție contra unei ordini stabilite detronează mentalitatea conformistă, 
aceasta devenind o sursă de eșec pentru unii, în schimb un teren favorabil pentru acei a 
căror mentalitate îi făcea să eșueze în perioade stabile. Un alt aspect problematic reprezintă 
imposibilitatea majorității să trăiască în afara cadrelor convenționale ale unui regim, chiar 
în opoziție cu acestea, chiar atunci când le sunt defavorabile. Această deviere este explica-
tă de autor prin a răspunde la întrebarea: de ce temperamentul și personalitatea unui șef 
revoluționar se îndepărtează considerabil față de ceea ce se numește normă? Numărul celor 
care se preocupă de subiect la începutul revoluțiilor este unul nesemnifi cativ, pe când după 
perioada de tranziție, tot mai mulți încep să vadă anormalul în lideri și calitățile lor. 

Eșecul reprezintă un subiect captivant pentru diverși specialiști și nu este specifi c 
unui anumit domeniu, iar interpretarea efectelor acestuia poate diviza experții în tabe-
re antagoniste. Problema este disputată și de publicul larg, articulată în jurul altor teme 
existențiale, cum ar fi  destinul omului. Autorul este convins că cercetarea problematicii 
care derivă din acest concept trebuie privită atât din optica individului afectat, cât și din 
cea a societății căreia îi aparține. 
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De aceea, pornind de la individual, nuanțarea portretului unui bărbat efeminat și a 
comportamentului său de „torturare subtilă” a femeilor, cu diverse intenții, la fel cum 
și ilustrarea imaginii femeii masculinizate, întruchipată ca fi ind o luptătoare împotriva 
tuturor atributelor sale corporale, cu profesii mai „masculine”, a demonstrat, mai întâi 
de toate, o preocupare a autorului departe de a releva importanța clinică a profi lurilor 
relevate. Prin aceste fi guri de stil a urmărit să dea o perspectivă mai puțin hard psihopa-
tologiei Eu-lui slab, identității fl uide sau difuze, punctând unele particularități ale orga-
nizării și funcționării personalităților cu tendințe dizarmonice și psihopate. Cercetătorul 
a recurs la analiza structurală, fără să urmărească confi gurațiile proceselor mentale ale 
personalităților ilustrate sau a relațiilor dintre derivatele structurale ale relațiilor de obiect 
intern cu nivelurile de organizare a funcționării.

Autorul nu se concentrează pe trăsăturile patologice de caracter ale politicienilor 
și persoanelor publice, ci pe pericolul emanat de acești indivizi, investiți cu demnități 
publice, care pot lua decizii în defavoarea unei instituții, a statului sau chiar a propriu-
lui popor. Asemenea simptome ca anxietatea, nevrozele polisimptomatice și de impuls, 
dependențele, structurile de personalitate prepsihotice clasice, tulburările de caracter sunt 
ilustrate prin exemple cunoscute publicului larg din România, astfel facilitând înțelegerea 
mesajului fără a fi  versat în domeniu.

Afi rmația autorului că „destinul individului traduce în planul vieții sociale antinomiile 
vitale, adică contradicțiile pe care personalitatea le întrunește în unitatea sa dinamică”, este 
argumentată prin teze că o serie de accidente sau pierderi materiale suferite de același individ 
nu pot fi  considerate ca simple întâmplări, ci, mai degrabă ca rezultatul unor strategii adap-
tative și al unor adaptări emoționale. De asemenea, autorul își explică viziunea prin a aminti 
despre victimologie, o știință ce „afi rmă existența unei stimulări către o reacție criminală, 
îndreptată spre victimă, și care a estimat că există câteva categorii de victime potențiale: cei 
care doresc, mai mult sau mai puțin conștient, rănirea, din dorința inconștientă de pedeapsă, 
cei care încearcă să câștige din orice, cei care provoacă sau chiar instigă la crimă”.

Profesorul F. Tudose investește realitatea transindividuală a relației sociale cu puterea 
de a modifi ca, anihila sau chiar devia linia destinului generat de universul interior ale 
individului, fi ind infl uențat de mișcarea mulțimilor. Întru-un asemenea context, individul 
își poate diminua sau chiar pierde simțul răspunderii individuale „gândind și simțind 
unitar cu mulțimea dezlănțuită”, dizolvându-se în sistemul unui destin colectiv. Demersul 
elucidează probleme existențiale ca destinul, eșecul sau succesul accentuează relația lor 
simbolică cu lumea și încărcătura afectivă a comunicării. Astfel, individul își investește cu-
vintele și, odată cu ele, reperele existenței sale cu încărcătura extrem de diferită, conside-
rată necesară sau sufi cientă în demersul pe care îl face către propria împlinire. Potențialul 
individului de a gândi o acțiune și a o implementa reprezintă „o împlinire de destin”, iar 
valoarea umană, după cum remarcă F. Tudose, reprezintă renunțarea la constrângere, sen-
timentul libertății și, nu rareori, sacrifi ciu. 

Din toate manifestările psihopatologice, autorul a ales să înceapă cu una din cele mai 
grave, denumind-o „perversul social”, deoarece în cazul omului politic, suferind de o ase-
menea tulburare, aceasta reprezintă începutul decadenței societății în care el alege să gu-
verneze. Argumentul forte a cercetătorului este că acesta este „o patologie cu implicații 
psihosociale importante deoarece antrenează și pe alții în propria lor patologie, creează 
chiar o patologie de grup difuză”. Cel mai grav aspect al acestei tulburări, sub aspect cli-
nic, este faptul că aceasta decurge fără să fi e solicitată evaluarea psihiatrică, iar intervenția 
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terapeutică rămâne un deziderat fantasmatic pe care evident nici un specialist nu este 
chemat să îl facă. 

Privită printr-o astfel de optică, scena politică are o cu totul altă perspectivă, separarea 
sau traseismul unor „independenți” fi ind simptomatice pentru diagnosticul de perversiu-
ne socială. Demersul profesorului F. Tudose se referă doar la unul din tipurile de patologie 
a personalității, care își găsește loc pe scena politică. De îndată ce mediul s-a modifi cat 
simțitor, aceste stări de echilibru sunt distruse, iar elementele disociate formează prin re-
asamblare o personalitate nouă, care se manifestă prin idei, sentimente și comportamente 
extrem de diferite de cele observate mai înainte la același individ.

În celelalte capitole se întrevede fi rul logic pe care autorul îl păstrează, atenționând 
asupra interferențelor, a unor trăsături comune și semne cu caracter patogonomonic, iar 
în scopul fundamentării viziunii sale nu doar pe observațiile clinice, autorul face trimitere 
la reputați fi losofi , care au descris personalități politice din diverse epoci cu asemenea 
manifestări.

F. Tudose a adus în discuție caracterologia – unul dintre domeniile psihologiei, care 
a atras și atrage nu doar specialistul, ci și publicul larg, deoarece fi ecare dorește să știe 
despre sine ceea ce îl caracterizează cel mai bine și, mai ales, încearcă să îi defi nească, 
cu minimum de mijloace, pe ceilalți. Criteriile caracterologici sunt extrem de violente, 
autorul amintind despre o serie de argumente contestate vehement de susținătorii unei 
poziții sau alteia. Mai mult ca atât, cercetătorul și-a propus să le prezinte pe cele mai 
interesante, insistând pe o nouă abordare tipologică, prin a opera cu sintagme precum 
„alibi existențial”, privit drept „un lubrifi ant ce facilitează persoanei inserarea armonică 
și concordantă cu ineditul fi ecărei situații la care viața o obligă să facă față”; „imagine 
despre sine” ca „soluție existențială” salvatoare; „formule convenționale”; „motivații de 
complezență”; „gesturi substitutive”. F. Tudose a identifi cat relația dintre comportamentele 
unor personalități dizarmonice și forma de recurs la „alibiul existențial”. 

Revenind la relațiile dizarmonicilor cu societatea, cercetătorul își validează demersul 
printr-o serie de formule, devenite celebre prin expresivitatea lor, ale medicilor psihiatri 
din diverse țări ale lumii, cum că „dizarmonicul este cel care face să sufere pe ceilalți, so-
cietatea”. Astfel, autorul semnifi că imobilitatea dizarmonicului de a se adapta la exigențele 
sociale, dar în același timp atenționează despre existența unui alt psihotip, cel al hipera-
daptatului, ce se integrează cu ușurință cameleonică în orice situație, dezvăluind o per-
sonalitate amorfă, în care lipsa de inițiativă și creativitate, lipsa spontaneității și incapaci-
tatea de a avea opinii îi fac pe acești indivizi o povară, un balast care blochează progresul 
real al grupului, indiferent de menirea lui. 

Autorul își exprimă regretul că românii prea des folosesc calea fatalismului și auto-
sacrifi ciul ilustrate de Miorița și Meșterul Manole, baladele fundamentale ale comporta-
mentului național. În perioadele istorice agitate, când judecata și rațiunea sunt umbrite de 
fanatism și pasiuni, au fost înregistrate cazuri de dizarmonici din cele mai diverse tipuri 
- paranoici, isterici, impulsivi, cu un rol politic limitat, aparenta lor adaptare socială la o 
condiție excepțională fi ind doar dovada dezorganizării structurilor sociale, ce se suprapun 
cu marea lor dezorganizare de personalitate. 

În subcapitolul „Delirul de mass-media”, cercetătorul amintește despre un fenomen – de-
lir în doi, când membrul unui cuplu aderă la delirul celuilalt, fără ca el să poată fi  considerat 
un bolnav psihic. Psihiatrul atenționează asupra amplorii unui astfel de fenomen (la TV și 
în spațiul virtual) și ușurința cu care „grupul” migrează dinspre un guru către altul, fără vreo 
explicație, deși în istoria psihiatriei sunt foarte multe asemenea cazuri. 
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Un alt fenomen de amploare ce și-a demonstrat puterea și toxicitatea rămâne manipula-
rea, despre care autorul scrie în subcapitolul „Despre manipulare”. Ideea că individul uman 
este în același timp personalitate și persoană este de necombătut. F. Tudose menționează că 
persoana este „masca” sub care individul își joacă rolul în diverse episoade pe scena socială, 
una enormă și unică pentru fi ecare. Cercetătorul exprimă următoarea idee: „Calitatea de per-
soană normală a oricărei personalități rezultă din felul în care individul se înscrie în universul 
semnifi cațiilor ce acoperă și întregește realitatea, făcând ca o lume dată să se transforme într-
una acceptabilă sau în cel mai fericit caz într-una favorabilă”. Axiomatic este faptul că omul 
deja se naște și interacționează într-un univers, ce abundă de tot mai mult în informație, pe 
care o preia și o prelucrează, dacă are timpul și disponibilitatea afectivă de a o face.

Profesorul menționează că fenomenul intoxicării informaționale a luat diverse for-
me: „fi e prin prezentarea continuă și unidimensională a unor clișee care să se impu-
nă conștiinței, să devină cadrul și model al persoanei, fi e prin inserarea unor toxine 
informaționale, informații al căror conținut este cu atenție dirijat pentru a se insera exact 
pe starea de spirit capabilă să abată atenția de la semnifi cația reală a acestei informații - 
semnifi cația nocivă”. F. Tudose a remarcat contextul în care manipularea individului se 
face mult mai ușor, adică atunci când este integrat în grup mare, acesta devenind deja 
o „masă umană”, iar falsa senzație de „coparticipare” creează senzația, pe de o parte, că 
atitudinea colectivă este cea oportună, iar pe de altă parte că nu are responsabilitatea 
actelor sale fi ind vorba de o „opțiune colectivă”. Mijloacele de informare în masă și, în 
primul rând televiziunea, sunt un caz informațional de excepție pentru manipularea indi-
viduală, oferind modele prefabricate pentru persoană, anihilând personalitatea fi ecăruia 
prin recurgerea la instinctul inconștient care se afl ă în profunzimea fi ecăruia dintre noi.

Profunzimea sentimentelor sale de patriotism, dar și superfi cialitatea, chiar lipsa acestu-
ia, la unii reprezentanți ai clasei politice, și-a găsit refl ectare în ultimul subcapitol al lucrării, 
întitulat „Despre sufl etul românesc, patriotism și identitate națională în țara lui Caragiale”. 
Autorul consideră România „o țară bolnavă, dezvoltând mai ales o patologie de frustrare 
și fi ind incapabilă să își asume un statut matur, de adult” din cauza confuziei valorilor și 
schimbarea prea lentă a mentalităților, cu sărăcia ca principal motiv de frustrare. Psihiatrul 
a diagnosticat o serie de simptoame vizibile, cauzate de anumite tulburări de relaționare, de 
percepție, de identitate, ale instinctelor, declanșându-se o depresie colectivă. Finalul acestui 
capitol a culminat cu o retorică axată pe erodarea valorică a patriotismului, fi ind remarcată 
existența unei similitudini între dizarmonicii psihiatrici și cei care își neagă istoria.

 Această lucrare exprimă o viziune complexă asupra structurii personalității politici-
enilor din România și a unor cunoscuți lideri din alte țări. Cercetarea imprimă un ca-
racter multidisciplinar demersului, care are la bază psihopatologia, ajungând să devină 
confl uentă cu psihologia socială, victimologia, sociopolitica, științele politice etc.. Pro-
fesorul F. Tudose a identifi cat impactul factorului uman, nuanțându-i condiția precară a 
personalității decidentului politic, urmărindu-i parcursul pe un teren morbid al politi-
cului din România. Este de apreciat rigurozitatea autorului de a familiariza publicul larg 
cu particularitățile tulburărilor de personalitate și markerii acestora într-un limbaj ușor 
traductibil, dedicându-i fi ecărei tulburări câte un subcapitol. Fiecare exemplu prezentat 
au adus claritate și substanță demersului, oferindu-le celor interesați de subiect accesul la 
profunzimea gândirii clinice, valorii intelectuale și delicateții spiritului critic ale autorului.
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