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În 2009, sub îngrijirea lui Valentin Toma, a fost reeditat de către Academie primul tratat românesc de 
psihiatrie. Volumul Alienatulu în faça societăţii şi a sciinţei, purtând semnătura doctorului Alexandru 
Sutzu, a fost publicat iniţial în anul Independenţei, 1877, şi stă bine între gesturile fondatoare sau 
reformatoare ale timpului. Autorul face parte dintr-o generaţie a construcţiei şi pionieratul său este unul 
important, dacă avem în vedere că se desfăşoară în cea mai sensibilă arie a medicinei şi că are atât o 
latură teoretică şi de manifest, cât şi una practică. Sutzu nu este doar autorul primelor publicaţii 
substanţiale în domeniul psihiatriei şi evaluării medico-legale a „alienaţilor”. El conduce timp de peste 
două decenii cel mai important azil al primei Românii, Institutul Mărcuţa din Bucureşti, înfiinţează prima 
clinică privată, Caritatea (cunoscută poate cititorului din biografia lui Eminescu), obţine crearea primei 
catedre independente de psihiatrie în 1897 şi susţine adoptarea unui cadru legislativ dedicat 
persoanelor bolnave psihic (abia în decembrie 1894 o astfel de lege va fi adoptată).  

După obţinerea titlului de doctor la Atena (1863) şi Paris (1865), Sutzu lucrează aproape o jumătate de 
secol în medicina alienistă. Este perioada în care în Occident imaginea azilului de alienaţi ca loc al 
vindecării şi reabilitării sociale se estompează, pe fondul exploziei numărului celor internaţi. Este 
totodată o perioadă de fluiditate conceptuală. Spre sfârşitul secolului al XIX-lea, seminţele curentelor 
psihodinamice vor fi fost deja semănate, iar optimismul pozitivist al primei psihiatrii biologice mergea 
împotriva limitelor evidente ale ştiinţei din epocă. Să notăm câteva repere: în 1796, William Tuke 
fondează York Retreat şi popularizează „tratamentul moral” al bolnavilor psihic; la începutul secolului al 
XIX-lea, Pinel şi Pussin vor instituţionaliza această abordare în Paris – lanţurile încep să dispară din marile 
aziluri; Esquirol publică un tratat despre maladiile mintale în 1838; Griesinger publică un tratat în 1845, 
unul din momentele fondatoare ale psihiatriei biologice – Sutzu va cita traducerea franceză din 1865 a 
acestei lucrări; Falret descrie „la folie circulaire”, o formă de tulburare maniaco-depresivă, în 1850; 
Morel teoretizează despre degenerescenţă, o tema care va deveni, din nefericire, foarte influentă, în 
Traité des dégénéréscences din 1857; în 1862 Charcot îşi începe activitatea la Salpêtrière – studiile sale 
asupra isteriei şi utilizării hipnozei vor influenţa profund psihiatria; Falret publică tratatul Des maladies 
mentales et des asiles d’aliénés în 1864, lucrare citată adesea şi de Sutzu; prima ediţie a manualului lui 
Kraepelin este publicată în Leipzig în 1883 – ediţiile succesive ale acestui manual vor da forma sistemelor 
de clasificare psihiatrică până în prezent; în 1886 apare Psychopathia Sexualis de Krafft-Ebing; Freud şi 
Breuer publică Studien über Hysterie în 1895. 

Astfel de momente sunt o parte importantă din istoria culturală a Vestului şi sunt studiate ca atare. Cu 
tratatul lui Sutzu, avem o fereastră asupra modului în care această istorie s-a prelungit în spaţiul 
românesc şi implicit oportunitatea de a contribui la reflecţia asupra psihiatriei. Este de neînţeles de ce 
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acest material a rămas, şi după republicare, sub tăcere. Din fericire, această a doua ediţie a Alienatului 
îşi poartă, într-un sens, singură de grijă, fiind însoţită de un studiu introductiv substanţial. Pe de-o parte, 
Valentin Toma a redat accesul la un document important, iar, pe de alta, a ataşat acestui document un 
proiect mai cuprinzător de recuperare. Voi încerca să arăt, în continuare, de acest proiect ar trebui să ne 
intereseze. 

Studiul introductiv care prefaţează nouă ediţie a tratatului lui Sutzu este de fapt un précis al monografiei 
Alexandru Sutzu. Începuturile psihiatriei ştiinţifice în România secolului al XIX-lea publicate de domnul 
Toma în 2008. Această carte a avut o circulaţie extrem de rarefiată, aşa că preluarea unor părţi 
semnificative din ea în volumul scos de Academie este benefică. Totuşi, relaţia dintre cele două texte ar 
putea fi precizată mai clar, trimiterea către monografie existentă în lucrarea mai nouă (2009: 11-12) 
fiind puţin opacă.  

Studiul O incursiune în gândirea teoretică a lui Alexandru Sutzu, dacă lăsăm de-o parte un prolog bio- şi 
bibliografic, ocupă spre nouăzeci de pagini (pp. 12-98) împărţite în patru secţiuni: Psihologia, 
Psihopatologia, Clinica psihiatrică şi Medicina legală a alienaţilor. Această structură o reproduce parţial 
pe cea a monografiei sus-numite. Secţiunile I-a, a II-a şi a IV-a sunt versiuni restrânse ale capitolelor 2, 3 
şi 6 din monografie; secţiunea a III-a este extrasă dintr-un mult mai amplu capitol 4 al monografiei. 
Capitolul 5 al monografiei, „Asistenţa publică a alienaţilor”, nu se regăseşte în studiu. Chiar şi aşa, 
imaginea oferită este cuprinzătoare, travaliul de documentare fiind convingător. Secţiunile descriu 
viziunea lui Sutzu – de exemplu, despre structurarea în facultăţi a psihicului uman sau despre clasificarea 
bolilor psihice – pornind de la o cercetare exhaustivă a arhivelor, astfel încât cititorul are acces la un 
material mult mai vast şi mai eterogen decât cel cuprins în tratatul propriu-zis.   

În mod natural, studiul domnului Toma îi va interesa mai ales pe istoricii medicinei sau ai ştiinţei, pentru 
că oferă un tratament sistematic al celui mai important corpus de medicină alienistă din secolul al XIX-
lea românesc. Dar acest text este mai mult decât procesul-verbal al excavării unui document, pentru că, 
dincolo de munca descriptivă, discută probleme. De exemplu, vom descoperi în Sutzu un teoretician al 
facultăţilor psihice şi al localizării cerebrale a acestora, un medic solid ancorat în prima psihiatrie 
biologică, ostil „căii psihologice”, şi un reprezentant vocal al pozitivismului, care expediază speculaţia 
„metafizică” sau mistică în afara domeniul ştiinţei. Costumate în jargonul zilei, astfel de teme continuă 
să fie cu noi. Explozia studiilor de imagistică a produs o nouă industrie a localizării funcţiilor psihologice, 
cu controversele ştiinţifice şi filosofice de rigoare; a doua psihiatrie biologică, propulsată de accidente 
norocoase şi progrese reale în domeniul medicaţiei, continuă să producă fricţiunii cu alte abordări 
terapeutice şi să genereze probleme conceptuale sau etice; cât despre diviziunea muncii între ştiinţă, 
filosofie şi religie în ceea ce priveşte mintea şi boala mintală, ea continuă să fie mai mult retorică decât 
substanţială.  

Persistenţa acestor teme este legată nu doar de dificultatea lor reală ca probleme de cunoaştere, ci şi de 
faptul că ele se ramifică în zona conceptelor fundamentale ale culturii noastre, precum cele de 
identitate, normalitate sau responsabilitate. Tocmai de aceea, istoria psihiatriei şi a psihologiei, din care 
Sutzu face parte, nu este o colecţie de curiozităţi prăfuite, ci şi un exerciţiu de cartografiere a modurilor 
în care ne putem gândi pe noi înşine. Un asemenea exerciţiu ar folosi şi celor care se ocupă de bolnavii 
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psihic azi. În absenţa sa, am putea uita că, atunci când vine vorba de felul în care ne concepem pe noi 
înşine, modele şi epidemiile sunt comune, iar unele dificultăţi şi pseudosoluţii recurente (vezi 
Greenwood 2009  - cap. 1). Însă nu doar psihiatria nu se poate debarasa de istoria sa; publicul educat în 
general nu ar trebui să o facă. Cititorul poate reflecta asupra remarcii unui psihiatru uitat al secolului al 
XIX-lea, baronul von Feuchtersleben, că doar ştiinţele empirice îşi pot considera trecutul o „istorie a 
erorilor”, pentru restul „istoria ştiinţei fiind ştiinţa însăşi”; psihiatria, după aristocratul austriac, s-ar 
suprapune acestei diviziuni, fiind doar parţial empirică (Berrios 1996: 8). 

Introducerea domnului Toma extrage din scrierile lui Sutzu un bun material pentru a problematiza 
relaţia dintre psihiatrie şi cultura în care funcţionează aceasta. Iată doar două exemple: Sutzu, în buna 
tradiţie a alieniştilor vremii, este şi un critic social. Fără a pune în discuţie acum etiologiile lui Sutzu, 
observaţiile sale privind efectele sărăciei, ale ignoranţei sau ale moravurilor îndoielnice asupra sănătăţii 
psihice au şi o componentă normativă, o judecată despre reaua funcţionare a societăţii. Tablou întregit 
de discuţiile privind importanţa legiferării adecvate, a educaţiei şi a popularizării viziunii ştiinţifice asupra 
bolii mintale. Mai mult, cazuistica prezentată de Sutzu poate fi citită şi ca un fel de fotografie 
antropologică sau un fragment de radiografie socială: preotul chinuit de magnetism, evreica 
melancolică, soldaţii Războiului de Independenţă sunt atât bolnavi, cât şi chipuri ale vremii. Nu e necesar 
să romantizăm epoca unui gentleman-scientist ca Sutzu, pentru a denunţa în propria noastră vreme 
abandonarea frecventă a criticii sociale unor diletanţi şi oportunişti, sau timiditatea uneori încurajată a 
oamenilor de ştiinţă.  

Un al doilea exemplu va contrabalansa cele spuse mai sus întorcându-ne spre faţa întunecată a 
psihiatriei. Sutzu preia de la vocile epocii, în special de la Morel, tema degenerescenţei (vezi de ex. 
Shorter 1997 – cap. 3; Gach 2008). Aceasta este strâns legată de cea a eredităţii, un gaz foarte prezent în 
aerul timpului, şi de cea a eugeniei. Aşa cum arată Valentin Toma, Sutzu este un susţinător al eugeniei 
pozitive, cea care implică măsuri de ameliorare a „rasei”, inclusiv pentru a diminua incidenţa unor boli 
psihice. Parcurgând opera lui Sutzu, domnul Toma susţine însă că nu există în aceasta afirmaţii în 
favoarea eugeniei negative, cea care recomandă masuri precum sterilizarea indivizilor consideraţi taraţi. 
Dovada ar fi că Sutzu adoptă, cu trimitere la Moreau de Tours, ideea „alianţei intime” dintre geniu şi 
nebunie (vezi şi Jamison 1993 – cap. 3). Argumentul mi se pare insuficient. Dată fiind sensibilitatea 
temei, o discuţie mai amplă ar fi necesară, însă, în spaţiul unui studiu introductiv, astfel de inegalităţi 
sunt inerente. 

Dincolo de efortul arheologic, un merit major al studiului lui Valentin Toma este dispoziţia pentru analiza 
conceptuală. Psihiatria este legată, fără voia sa, de problema filosofice tradiţionale, precum cea a 
liberului arbitru sau cea a relaţiei minte – corp. Remarcile domnului Toma despre lectura fiziologică a 
problemei liberului arbitru la Sutzu sau cele despre dualismul procustian al unui alienist altfel ferm situat 
în psihiatria biologică sunt printre cele mai interesante elemente ale textului său. Mai mult, şi unele 
probleme mai specializate sunt bine discutate, cum este cea a statutului psihologiei în raport cu 
psihiatria (cu totul secundar la Sutzu). Această atenţie pentru cadrul conceptual este întregită de 
episoade de genealogie a ideilor cu trimitere la Foucault. Discuţia despre noţiunea de stare (2009: 62-
64) ca fond cauzal difuz ce poate genera aproape orice maladie, inclusiv la distanţă, prin ereditate, este 
probabil cel mai bun exemplu în acest sens. 
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Pornind de la studiul introductiv, cititorul nu va avea dificultăţi cu tratatul lui Sutzu (cu atât mai mult cu 
cât textul este adus la zi, respectând convenţiile ortografice din prezent). Proza lui Sutzu este, de altfel, 
clară şi de o eleganţă egală pe parcursul celor trei capitole ale cărţii. Primul capitol şi cel mai scurt se 
ocupă de aspecte de medicină legală, al doilea de diagnostic şi etiologie, iar al treilea, care reprezintă 
nucleul lucrării, propune o clasificare a bolilor mintale (nosologie). Această structură reflectă o constantă 
a psihiatriei – efortul de a naturaliza boala psihică prin intermediul clasificării, prin circumscrierea unor 
entităţi patologice care ar putea fi, eventual, aduse sub control. În consecinţă, clasificarea lui Sutzu şi 
discuţia ataşată fiecărui tip de maladie reprezintă, probabil, cea mai interesantă componentă a acestui 
text. Totuşi, şi alte secţiuni merită toată atenţia, precum ultima parte (2.3) a capitolului al doilea, care 
discută componenta ereditară a bolilor mintale, precum şi limitele transformării acestora (vezi referinţa 
la noţiunea de stare de mai sus). 

Nosologia propusă de Sutzu este foarte diferită cea folosită în prezent în sistemele DSM IV-TR sau ICD 
10. Ar fi însă un teribil clişeu, deşi nu complet fals, să identificăm interesul pentru acest text cu 
„actualitatea” sa. Dimpotrivă, tratatul lui Sutzu, ca toate documentele de acest gen, este interesant 
tocmai prin lipsa lui de actualitate, punctată totuşi de o stranie continuitate cu formele noastre de viaţă. 
Tocmai acest gen de hiatus ne permite o oarecare luciditate în privinţa naturii duble – medicale, dar şi 
istorice – a cadrului conceptual care susţine psihiatria din prezent.  

Sutzu împarte formele de alienare în trei mari familii: cele simple, care cuprind mai multe tipuri de 
manie şi melancolie, cele complicate, care au un profil parţial somatic, şi infirmităţile cerebrale, sub care 
sunt plasate surdomutitatea, idiotismul, imbecilitatea şi demenţa. Punctul de plecare pentru acest 
sistem tripartit este critica sistemelor de clasificare contemporane, mai ales a celor dominante, ale şcolii 
franceze (1877/2009: 143-144). Sutzu sugerează că aceste clasificări sunt fragile pentru că aderă prea 
strict la un anumit tip de criterii – distincţiile dintre facultăţile psihicului, simptomatologia sau leziunile 
anatomice. Soluţia sa este o clasificare mixtă, care foloseşte toate informaţiile disponibile, inclusiv cele 
de natură diacronică, legate de evoluţia bolii. 

Aşa cum am menţionat mai sus, Sutzu este un critic al psihologizării bolii mintale. Afirmaţii precum 
„Terenul pe care [medicul] trebuie să se mişte este necesar să fie solid şi pozitiv [,] iar acest teren are la 
bază nu psihologia, ci patologia omului.” (1877/2009: 121) sunt recurente. Clasificarea mixtă – mai ales 
în cazul primei familii de afecţiuni, care nu prezintă leziuni observabile – trebui privită în acest context ca 
un compromis. Pozitivismul principial este inutilizabil: „Este de prisos să spunem că cunoştinţele actuale 
sunt aşa de puţin pozitive, în ceea ce priveşte leziunile anatomice ale alienării mintale” (1877/2009: 
144), încât o clasificare strict biologică este imposibilă. Ca şi în prezent, psihiatria putea doar să spere că 
intruziunea psihologiei în inima sa, în nosologie, e doar semnul unei imaturităţi temporare. Însă ezitările 
lui Sutzu între retorica pozitivistă şi practica diagnostică atentă la discursul pacientului (inclusiv cel scris), 
la simptome şi la mersul bolii indică o fragilitate conceptuală cunoscută. Este ceea ce Jaspers a 
recunoscut drept o dificultate cronică, deci probabil de natură conceptuală, în a împăca discursul 
explicativ al cauzelor biologice cu discursul intenţional al psihologiei simptomelor; nu o simplă boală a 
copilăriei, ci „problema psihiatriei” (Bolton & Hill 2003: xvii). 
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Putem găsi deplasări de perspectivă informative şi în interiorul categoriilor diagnostice. De exemplu, 
dacă în prezent moştenim în sistemele de clasificare distincţia lui Kraepelin între afecţiunile fundamental 
afective şi cele psihotice (generic, între depresie şi schizofrenie), la Sutzu, vom găsi sub umbrela noţiunii 
de melancolie „delirul de persecuţie”, cu un tablou clinic în care am recunoaşte psihozele paranoide 
(1877/2009: 155-159). Avem în acest caz un material interesant de adăugat studiilor despre relaţia 
problematică dintre conceptul tradiţional de melancolie şi cel de depresie (vezi J. Radden 2000, 2009; 
Klibansky, Panofsky & Saxl 1979; Horwitz & Wakefield 2007). 

La alt nivel de „continuitate fără continuitate” se află o temă deja menţionată, cea a eredităţii. Pe scurt, 
pentru că problema este bine analizată în introducerea lui Valentin Toma, deşi Sutzu îşi legitimează 
afirmaţiile trimiţând la evoluţionismul darwinist, în doctrina sa sunt prezente elemente lamarckiene. De 
exemplu, ni se spune că epilepsia dobândită de părinţi se poate transmite copiilor, eventual 
„transformată” în alte maladii, precum isteria sau ipohondria (1877/2009: 136). Tema are conexiuni 
evidente cu ingineria socială sugerată adesea de Sutzu, cu rolul instituţiilor, educaţiei, alimentaţiei, 
igienei şi al eugeniei în ameliorarea vieţii oamenilor. Chiar dacă o lectură lamarckiană a eredităţii este de 
domeniul trecutului, separarea factorilor genetici de cei ambientali în stabilirea cauzelor bolilor psihice 
rămâne o problemă dificilă. Şi ne putem gândi că transmiterea caracterelor dobândite poate fi văzută nu 
doar ca mecanism biologic, ci şi printr-o lentilă antropologică. Nimeni nu se naşte orăşean sau american, 
dar aceşti factori pot influenţa probabilitatea unui colaps psihic. Rolul condiţiilor de viaţă şi al istoriei 
unui individ, precum şi posibilităţile ingineriei sociale sunt factori care nu pot fi separaţi de psihiatrie nici 
azi. 

Această schiţă este, cred, suficientă ca argument pentru volumul editat de Valentin Toma. Importanţa sa 
este evidentă, iar normalitatea acestui gest, pusă în context, este excepţională. Comparativ, defectele 
volumului – ocazionale erori de tehnoredactare, lipsa reproducerilor din ediţia originală şi, mai ales, 
absenţa unui index – sunt tolerabile. Dincolo de efortul erudit de a reda din memorie unei culturi 
amnezice, îmi rămâne din această carte imaginea unui om de ştiinţă, Alexandru Sutzu, care scrie într-o 
ţară la fel de periferică şi atunci, fără a fi el însuşi, în vreun fel, periferic. 
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