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Fețe ale alterității. Nebunie și psihopatologie în artă
The Faces of Alterity. Insanity and Psychopatology in Art

REZUMAT
Textul de față investighează fenomenul artistic din prisma abordărilor din domeniul 

medicinei, psihologiei și, implicit, cel al psihanalizei. Există numeroase studii ce abordează 
tema nebuniei și a patologiei prin utilizarea unor metode de recunoaștere ale însemnelor 
plastice făcute de bolnavi. Dincolo de scopul terapeutic pe care îl poate avea arta, procesul 
de identificare a „amprentei” artistice se regăsește dizolvat în profilul psihologic și în cel 
comportamental. Dar diagnoza plastică depășește sfera științelor medicale și se reconfigurează 
într-o abordare holistică, îmbinând organic arta, psihanaliza, filosofia, etc. Astfel, prezentul 
articol se referă la operarea cu elemente precum: realitate obiectivă / subiectivă, semne, mit 
și simbol. Acest tip de abordarea holistică asupra vieții, adoptată în practicile medicale de 
diagnosticare și terapie, precum și în psihanaliză și în gândirea de tip umanist, diferențiază tot 
mai clar sindromul nebuniei de cel al bolii mintale. Ambele cazuri însă pot constitui, prin recul, 
piste de cunoaștere a individualității creatoare, dar și repere de identificare a mentalităților și 
ideologiilor. Se pune accent pe detalierea procesului de relevare și feed-back între manifestările 
psihicului și substanța actului artistic. Articolul cuprinde referințe la elaborări medicale, 
psihologice și psihanalitice. Scopul este de a evidenția importanța fenomenului artistic ca parte 
a culturii în continuă evoluție istorică. Studiul propune o diagnoză a condiției umane - sumă a 
potențialului creator și substanța realităților subiective.  

CUVINTE CHEIE: artă, nebunie, psihopatologie, realitate, mit, simbol, profil 
psihologic, psihanaliză, cultură, alteritate.

ABSTRACT
This paper investigates the artistic phenomenon from the perspective of the fields of 

medicine psychology and, implicitly, psychoanalysis. There are several studies that tackle the 
subject of insanity and pathology by using certain methods of exploring the graphic signs 
created by patients. Beyond the therapeutic use that art may have, the process of identifying 
an artistic “trace” can also be dispersedly found in the psychological and behavioral profile. 
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But the graphic diagnosis goes beyond the scientific field of medicine, and is reconfigured in 
a holistic approach, naturally combining art, psychoanalysis, philosophy, etc. Therefore, the 
present article refers to working with elements such as objective / subjective reality, signs, 
myth and symbol. The holistic approach on life, which is adopted in the medical, diagnostic and 
therapeutic practices, as well as in psychoanalysis and humanist thinking, differentiates ever 
more clearly between the syndrome of insanity and that of mental illness. However, both cases 
are able to provide insights on the creative individuality, and to help identifying mentalities 
and ideologies. The focus is on breaking down the feed-back and the revealing process of the 
manifestations of the psyche and the substance of the artistic act. Consequently, the article 
contains elaborations based on medical, psychological and psychoanalytical discoveries. The 
goal is to highlight the importance of the artistic phenomenon as part of culture in continuous 
historical evolution. The study proposes a diagnosis of the human condition seen as a result of 
creative potential and substance of subjective realities.

KEYWORDS: art, insanity, psychopathology, reality, myth, symbol, psychological 
profile, psychoanalysis, culture, alterity.

Motto: „Nebunia brodește adeseori câte una pe 
care judecata și mintea sănătoasă nu le pot naște 
cu atâta spor.” (Shakespeare, W., Hamlet, II, 2)

 

 Introducere
Nebunia, în diversele sale forme și accepțiuni a reprezentat, de-a lungul istoriei, un 

element-cheie în descifrarea personalității umane. Creativitatea, o componentă de afirmare 
a spiritului în diverse perioade și în cadrul diferitelor forme de exprimare, științifică sau 
artistică, a fost la rândul ei marcată de particularitățile temperamentale și aptitudinale. Talentul 
se manifestă în cadrul diverselor mișcări culturale (curente, stiluri artistice), a revoluțiilor 
științifice, a evoluțiilor tehnicii sau în mișcările socio-politice, marcând ethos-ul unei epoci sau 
al unei colectivități.

Particularitățile stilului în fenomenul de creație aduce în discuție ipostaze umane 
care se reflectă în originalitatea operei de artă. Aceste ipostaze pot fi studiate din prisma 
interpretărilor asupra produsului artistic, asupra impactului social pe care îl propagă creația și 
asupra individualității creatoare, descrise ca manifestare a unor relații intrapsihice. La rândul 
ei, natura interpretărilor variază în funcție de subiectul cunoscător, respectiv de domeniile sale 
de referință (medicina, arta, psihologia, istoria, filosofia și altele). Vorbim atât despre identitate 
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a autorului cât și despre un ethos înțeles în sensul dezbătut în Retorica lui Aristotel, referitor la 
competențele morale în argumentarea discursivă individuală și colectivă și care este înțeleasă 
ca amprentă a stilului asupra operei, din punctul de vedere al esteticii. 

Psihicul uman, ca factor determinant în natura creației, poate fi descris atât din prisma 
sănătății mentale, cât și a dinamicii pe care o reflectă în actul artistic. Psihiatria, psihanaliza, 
filosofia sau arta sunt domenii care intră în această dezbatere, însă o fac separat, prin mijloace 
specifice și în scopuri proprii. Vom exemplifica aspecte ale acestor dezbateri, urmărind punctele 
de interferență ale procedeelor de clasificare a nebuniei. În cazul artei, vom evidenția aspectele 
notabile în ce privește coeziunea fenomenului personalității artistice ca acțiune cu obiectul 
artistic, subliniind, acolo unde este cazul, aportul comun cu celelalte discipline în realizarea 
unei „diagnoze”care îl vizează pe creator și opera sa ca formațiuni interdependente.

I. Reprezentări ale nebuniei
În accepțiunea clasică și în cea modernă se disting diferite tipologii umane, în funcție 

de natura nebuniei. Există o delimitare de clară între nebunia culturală și nebunia-boală 
(Enăchescu, C., 2004) (Enăchescu, C., 2008)1. În cadrul ambelor categorii vorbim despre 
aspecte ale afirmării sociale și ale devenirii spirituale. Problematica și discuțiile care intervin 
se referă la depistarea potențialului maladiv al persoanei creatoare și la recunoașterea unor 
„nuanțe” de comportament care se reflectă în produsul artistic. În ce măsură acestea se disting 
în extravaganțele conceptuale și formale care fac obiectul cunoașterii în și prin intermediul 
artelor? Formele nebuniei sunt potențial-creative în abordarea plastică,în literatură, muzică sau 
dramaturgie. Vorbim așadar despre un spectacol al manifestărilor artistice din cele mai vechi 
timpuri și până în prezent, cu valențe la nivelul activității psihice încifrate în operele cele mai 
reprezentative.

II. Psihopatologie și creație
În acord cu științele naturii, se pot defini termenii privind normalitatea individului. 

Aceasta poate fi redusă la nivelul tabloului său clinic și înțeleasă în sensul sănătății mentale 
(Sîrbu, A. , 1979, p.476)2. Normalitatea nu se poate determina ca structură psihologică definitivă, 
ci mai degrabă ca funcție psihologică dinamică, o variabilă în relație cu ambianța subiectului. 

1  Distincția dintre nebunia culturală și nebunia-boală a fost intens dezbătută de-a lungul timpului. Prezen-
ta delimitare se referă la categoriile prezente în studiile doctorului pshiatru  Constantin Enăchescu, care conclu-
zionează: medicalizarea nebuniei atribuie în mod diferențiat anumite valori nebuniei și bolii mentale; nebunia se 
caracterizează printr-o valoare negativă, iar boala psihică prin pierderea valorilor. Nebunia are o sferă semantică 
mult mai largă decât boala psihică, iar nebunia culturală reprezintă o categorie aparte, definindu-se în dinamica 
valorilor socio-culturale. 
2 „În general se admite că sănătatea mentală constituie suma de aptitudini psihologice, armonios conex-
ate, într-un model unic de asimilare, acomodare și acțiune asupra mediului biologic și psihosocial în care trăiește 
individul. Sănătatea mentală poate fi considerată, concomitent, cauză și efect a adaptării corespunzătoare a 
omului la mediu; cauză, deoarece de calitatea aptitudinilor psihice depinde în mare măsură articularea normală 
a inividului în ambianță, și efect, întrucât mediul socio-familial și educativ modelează și șlefuiește, pozitiv sau 
negativ, potențialitățile psihismului […].”
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Dinamica funcției psihologice intră sub incidența diferitelor domenii de analiză, cum este 
psihiatria, evidențiată prin metode clinice specifice. Această dinamică poate fi dezbătută însă și 
prin metode de interpretare psihanalitică, fiind înțeleasă în relația sa cu mediul de proveniență al 
individului. Cele două abordări își propun identificarea, în obiectul creației omului (în măsura 
în care aceasta se dovedește a fi o modalitate de afirmare a sa în lume) a unor elemente (imagini) 
ce se constituie într-un tablou clinic al individului social, respectiv într-un tablou psihologic 
relevant pentru evidențierea unui anumit tip de personalitate. Studiile asupra psihicului relevă 
atât starea de sănătate mentală (definitorie sau tranzitorie), cât și dinamica acesteia în cadrul 
unei stări psihologice generale. Psihiatria reprezintă o ramură medicală care se ocupă de studiul 
comportamentului și a deviațiilor sale în raport cu ceea ce se consideră, prin convenție socială, 
a fi normal, dar și ca acord asupra unei stări de sănătate care reprezintă, în cazul fiecărui individ, 
o condiție îndeplinită pentru supraviețuire și adaptare la mediu. Domeniul psihiatric folosește 
metoda analizei patoplastice asupra mediului de producere al imaginii, având ca principal scop 
observarea mecanismelor psihopatologice care pot fi corelate cu aspectele clinico-psihiatrice 
(diagnostic, evoluție, prognostic, tratament) ale acestora (Enăchescu, 1977, p.31). În prelungirea 
acestui scop se află și o preocupare pentru operele de artă și autorii lor, în scopul exersării 
unor metode critice specifice domeniului științelor asupra imaginarului mental. Patografierea 
imaginii artistice trebuie înțeleasă în termeni de studiu holistic asupra fenomenului de creație, 
în general. Astfel, abordarea fenomenului artistic din perspectiva analizei psihopatologice ca 
obiect psihiatric este o prelungire în diagnostic a altor tipuri de interpretări posibile care se 
exercită asupra operei de artă (analiza plastică, psihanaliza, filosofia, semiologia, estetica,  
istoria, etc.).

III. Perspectiva psihanalitică
Structura psihică individuală conține, în accepțiunea freudiană, Sinele, Eul și Supraeul. 

Teoria psihanalitică a lui Freud face referire la straturile conștiinței umane, punându-le față în 
față cu o criză a valorilor globale. Aceasta dă coerență conflictului dintre cele două tipuri de 
conflicte (conflict interior versus conflict exterior). Manifestările umanului asigură substanța 
teoriei psihanalitice timpurii (teoria libidoului, importanța sexualității, complexul lui Oedip și 
altele).

Psihanalizarea comportamentului contribuie la relevarea unor mecanisme ce determină 
desfășurarea activităților specifice actului de creație. Acest parcurs este evidențiat prin 
intermediul unor forme predeterminate care se regăsesc și se nuanțează în trecutul persoanei 
și care sunt activate în structura sa psihică (a se vedea studiul semnificației viselor a lui Freud 
sau teoria arhetipurilor la Jung). Aceste forme influențează modalitatea de exprimare creativă. 
Psihiatria prelucrează eventual unele idei relevante din psihanaliză, adăugându-le datelor ce 
contribuie la alcătuirea unui istoric medical al individului.
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III.I. Societatea nevrotică
Nevrozele civilizației noastre, pe care le supune dezbaterii Karen Horney3 (Horney, 

K., 2010, p.182), au ca punct de pornire impulsurile instinctuale ale individului abordate în 
psihanaliza lui Sigmund Freud. Preluând de la Freud interpretările factorilor biologici ca 
germeni ai conflictelor psihologice, autoarea extrapolează fenomenul asupra existenței sociale, 
proces remarcat și în cazul neo-darwinismului care, pornind de la teoria evoluționistă din regnul 
animal, devine evoluționism social: „Capitalismul este privit ca o civilizație anal-erotică, 
războaiele sunt cauzate de inerentul instinct de distrugere, realizările culturale în general sunt 
sublimări ale impulsiilor libidinale” (Horney, K., 2010, p.156). La nivelul fiecărui individ, 
nevroza se manifestă, conform lui Freud, prin frustrări pe care societatea le impune vieții 
cotidiene. Dimpotrivă, conform concepției neopsihanalitice de tip „culturalist”, Karen Horney 
opune viziunii cu accent pe latura biologică a psihanalizei conflictul dintre racilele societății 
și manifestările nevrotice proprii individului. Tendințele nevrotice apar ca și stări conflictuale 
înnăscute (Sinele) sau în devenire (Supraeu), cu repercursiuni asupra Eului spontan. „Dacă el 
nu s-ar fi înstrăinat de sine, nu ar fi posibil ca nevroticul să fie propulsat de tendințele sale către 
scopuri care în esență îi sunt străine” (Horney, K., 2010, p.173). După autoare, în societatea 
marcată de nevroză, accentul se mută pe puterea de rezistență a omului, angajat prin facultatea 
de cunoaștere în ceea ce numim încredere în sine (Horney, K., 2010, p.160). Jocul ostilităților 
din comunitate, securitatea individului și calitățile recunoscute în societate fac posibilă trasarea 
limitelor normalității dincolo de conceptul de igienă mentală. Sănătatea psihică și normalitatea 
psihică reprezintă două teme distincte. Ele aduc în prim plan aceeași problematică, anume 
libertatea ca și concentrare a capacităților individuale, în deplinătatea lor (Horney, K., 2010, 
p.167).

III.II. Psihanaliză și artă
Produsul cunoașterii, ca sumă a emergențelor în tipurile de cercetare, oferă date 

cuantificabile despre evoluția psihicului uman în istorie. Există o istorie a omului și un 
istoric al psihismului uman. Acesta din urmă se face cunoscut și prin apel la valențele sale 
creative, la aportul pe care îl aduce în sine fenomenului de cunoaștere. Spre exemplu, arta 
vizuală a contribuit la definirea și generalizarea în câmpul psihanalizei a fenomenului de „trăire 
psihică”, pe care l-a elaborat, în detaliu, Carl Gustav Jung. Studiile de caz ale personalității 
lui Michelangelo Buonarotti sau a lui Leonardo da Vinci s-au realizat prin interpretarea 
fragmentară a operelor acestora: structuri compoziționale ale picturilor lui Leonardo au fost 
folosite pentru a demonstra existența și importanța structurilor libidinale la Freud4 (Freud, S., 

3 Reprezentantă de seamă a neopsihanalizei, Karen Horney a descris nevroza în contrast cu teoria 
freudiană, conform căreia aceasta ar fi rezultatul conflictului între instincte și cerințele societății. Ea pledează 
în schimb pentru o socializare a psihanalizei , punând în evidență patologia societății în care se pot identifica o 
serie de factori determinanți ai nevrozelor, cu repercursiuni asupra individului.
4 În eseurile lui Sigmund Freud, despre memoria copilăriei lui Leonardo da Vinci și despre sculptura 
„Moise” a lui Michelangelo.
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1999), iar folosindu-se de analize imagistice, dintre care și sculpturile lui Michelangelo, Carl 
Gustav Jung și-a reprezentat în operele sale căile de acces pentru definirea unor tipologii umane 
și pentru teoretizarea structurii inconștientului. Identitatea și integritatea structurii psihice se 
fac cunoscute într-un mod fragmentar, din prisma diferitelor obiective în sistemele operative de 
gândire. Acestea sunt abordate intuitiv, ca în cazul exemplelor de mai sus, respectiv în scopul 
construiri unor metode psihanalitice, pornind de la interpretări ale operelor de artă. Astfel, 
limbajul artistic se transformă în metaforă și mit, determinând o deschidere a câmpului de 
explorare a mecanismelor psihicului și structurarea unor principii de bază în psihanaliză. 

III.III. În căutarea unor arhetipuri
Personalitatea artistică a lui Leonardo da Vinci este un exemplu de plurivalență în 

actul creator. Dorința de cunoaștere în ideea de reprezentare a idealului uman a deschis calea 
noilor direcții în cercetarea anatomică. Un alt exemplu, important în ceea ce privește aportul 
interdisciplinar al artelor sunt pildele moralizatoare din Elogiul nebuniei (1511), opera lui 
Erasmus din Rotterdam, care devin elocvente în relația text-imagine – fapt datorat gravurilor 
realizate de Hans Holbein. Gradul de generalizare pe care îl permit sintezele plastice permit o 
acumulare mult mai eficientă a imaginilor în câmpul înțelegerii nebuniei – în sensul abaterii de 
la regulile unei stări conforme cu normele sociale.

Revenind la studiul plastic al anatomiei în Renaștere, Leonardo da Vinci, Michelangelo 
sau Dürer au propus noi direcții în cunoașterea funcțiilor organismului. Artiștii Renașterii 
au regândit, pe ruinele mitologiei grecești, forme cu un conținut științific, folosindu-se de 
principiile rațiunii matematice (exemplu: canoanele după care se construiește, în desen, figura 
umană, proporțiile și clasificarea părților anatomice în relație cu ansamblul figurii, aplicații în 
cadrul secțiunii de aur). Aceste forme ilustrează trăsăturile fizice ideale, prin metoda analitică 
a observației plastice, completată de o filosofie a simetriei și rigorii formelor simbolice; de la 
căutarea, prin comparație cu bizarul patologic în componentele anatomice a unui ideal conform 
viziunii antropocentriste, până la imaginarea unui întreg sistem integrator de relaționare între 
minte și corp, a mai fost doar un pas. În evoluția științelor naturii, dezvoltarea medicinei s-a 
inspirat din artă, făcând posibilă integrarea fiziologiei în explorarea psihicului și mai apoi în 
diagnosticarea stărilor patologice. Dezvoltarea semiologiei medicale, recunoașterea mimicii și 
a gesturilor ca forme plastice descriptibile în redarea emoțiilor din studiul clinic au constituit 
trepte în evoluția recunoașterii simptomelor în nebunia-boală. 

Istoria și mitologia se fac simțite într-un mod fragmentar în manifestările literare, 
muzicale sau vizual-plastice și sunt folosite în fondul comun de reprezentare al operei, ca 
structuri conștiente și subconștiente ale spiritului creator. După Jung, simbolurile arhaice 
pe care le găsim în fantezii și în vise sunt factori comuni. Toate instinctele primare, formele 
primitive de gândire și simțire sunt colective. Întregul sistem valoric, ce conține un acord 
universal asupra a ceea ce poate fi gândit, simțit și făcut, face parte dintr-un sistem valoric 
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comun5 (Jung, C. G., 1972, p.155). Arhetipurile, definite în sistemul de clasificare al lui Jung, 
transpar în multitudinea de forme și interpretări simbolice și sunt parte a unei culturi în al 
cărei centru se află devenirea psihicului. Omul reconstituie arhetipurile în reprezentările sale 
despre lume (inclusiv în cele artistice), recunoscându-le mai mult sau mai puțin drept idealuri 
colective moștenite. El păstrează în opera sa, dincolo de natura percepției asupra obiectului, 
natura determinantă a reprezentării acestui obiect, redată în imaginea-simbol din subconștientul 
colectiv. 

Referindu-se la conștiința mitică și la organizarea spațiului în reprezentarea formelor 
mitice (în Philosophy of symbolic forms, 1923-1929), Ernst Cassirer deosebește spațiul „psihic” 
(în gândirea mitică) de spațiul „metric” (al percepției) prin valoarea afectivă pe care gândirea 
mitică o acordă sacrului și profanului. „Granițele pe care le pune conștiința mitică și prin care 
ea își organizează spațial și spiritual lumea nu se bazează pe faptul că, precum în geometrie, 
este descoperit, dincolo de impresiile sensibile fluctuante, un domeniu de forme stabile, ci prin 
faptul că omul ca subiect al voinței și acțiunii – în atitudinea lui nemijlocită față de realitate –, 
își impune limite: adică își construiește anumite cadre în raportarea la această realitate de care 
se leagă sentimentul și voința lui” (Cassirer, E., 2008, p.121). Ordonarea simbolurilor folosite în 
opera de artă depinde în mare măsură de limitele de voință și afectivitate specifice individului. 
Folosind acest principiu se pot identifica trăsăturile de stil în contextul diferitelor epoci, sau 
în cadrul aceluiași curent. Stilurile artistice sunt expresia unificării unor viziuni asemănătoare 
asupra acelorași imagini arhetipale. Aceste stiluri se reflectă în abordarea în ansamblu a 
arhetipurilor, în relațiile care se stabilesc între viziunile compatibile privind operarea cu 
aceleași simboluri. Personalitățile artistice înțelese ca entități independente pot fi caracterizate 
drept „alterități” cu o semnificație proprie și cu o viață mitică profund interiorizată. În cadrul 
curentului în limitele căruia se manifestă, aceste „alterități” se subordonează unui anume sistem 
de gândire. Ideologia stilurilor și capacitățile de ordonare a valorilor mitic-religioase din cadrul 
epocilor istorice se oglindesc în manifestările de creație, formând spațiul de expresie al unui 
simț comun.

IV. Perspectiva psihiatrică
IV.I. Despre libertatea minții
Psihiatria înțelege nebunia umană prin intermediul biologicului. Specialistul în 

neuroștiințe, David Engelman, atrage atenția asupra inconsistenței termenului filosofic de 
libertate în accepțiunea biologiei, mai precis: biologia și luarea deciziilor nu pot fi separate. 
El pune accentul pe importanța neurologiei în decriptarea cauzelor ce țin de devierile 
comportamentale. Acestea își au rădăcinile în părți încă necunoscute ale creierului (Eagleman, 

5  În original: “There is no doubt, for instance, that archaic symbolisms such as we frequently find in fan-
tasies and dreams are collective factors. All basic instincts and basic forms of thinking and feeling are collective. 
Everything that all men agree in regarding as universal is collective, likewise everything that is universally un-
derstood, universally found, universally said and done”.
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D., 2016).Într-o altă ordine de idei, cunoașterea cauzelor și a probabilităților în cazul 
personalității omului nu depind întru totul nici de biologie, nici de educație, ci de amândouă 
în egală măsură. Cunoașterea creierului și a minții sunt două chestiuni complet distincte, fiind 
în același timp inseparabile. Predicțiile asupra naturii psihicului, asupra identității în devenire 
și a experiențelor nu se bazează pe reducții, ci pe emergența unor părți relevante pentru 
cercetarea în cauză și care aparțin celor două direcții ale cunoașterii. O cunoaștere integrală a 
personalității are loc respectând principul vaselor comunicante, printr-o reuniune de fragmente 
care nu aparțin aceluiași întreg, dar care încearcă să compună o hartă a conexiunilor între 
realitățile perceptibile și principiile încă neexplorate ale funcționării creierului uman. „Creierul 
este legat într-o comunicare dus-întors cu sisteme endocrin și imunitar, care ar alcătui „marele 
sistem nervos”. Marele sistem nervos este, în schimb, inseparabil de mediul chimic care îi 
influențează dezvoltarea […]iar tu ești o parte din rețeaua socială complexă care îți schimbă 
biologia cu fiecare interacțiune pe care o poți schimba prin acțiunile tale […]. Vedem „creierul 
” și comportamentul ca pe un rezumat al unui întreg elaborat de un sistem sociobiologic mult 
mai larg. Creierul nu este atât locul minții, cât centrul acesteia” (Eagleman, D., 2016, pp.245-
46). Cu alte cuvinte, perfecționarea tehnologiilor care au dus la o evoluție a ramurilor medicale, 
din care face parte și neurobiologia, va demonstra în procente că termenul de libertate – care 
este expresia voinței omului, este irelevantă pentru cunoaștere, iar liberul-arbitru este imposibil 
de cuantificat în raport cu realitățile factuale.

IV. II. Puterea psihiatrică
O nouă putere disciplinară, transferată sub forma practicilor psihiatrice descinde – după 

Michel Foucault – din natura suverană și din politica de control a maselor. Forța sa se interpune 
altor puteri existente anterior secolului al XIX-lea ca forțe disciplinare asupra indivizilor, forțe 
coagulate în interiorul fenomenului religios (Le pouvoir psychiatrique. Course au Collège de 
France, 1973-1974). Odată cu disciplina pe care religia, îndeosebi cea creștină a impus-o, 
dedicându-se, chiar și prin mijloace de represiune, adoptării individului în viața monastică, 
apare o nouă metodă disciplinară, care este pedagogia. Aceasta va dăinui, luând în secolul al 
XIX-lea forma unui contract social: „corp social – putere politică” (Foucault, M., 2006, p.45). 
Desăvârșirea acestei puteri disciplinare, odată cu apariția azilelor și cu exercitarea controlului 
medical, va culmina cu definirea unei „puteri psihiatrice”, cu un caracter „panoptic”, de sorginte 
biopolitică: „[…] acest principiu panoptic – a vedea tot, tot timpul, pe toată lumea”,etc. – 
organizează o polaritate genetică a timpului (Foucault, M., 2006, p.55). Cursul lui Foucault 
continuă cu analiza structurilor disciplinare care, odată cu apariția spitalelor psihiatrice și 
cu evoluția mijloacelor de control, devenite statutare în interiorul actului medical, își asumă 
rolul de a demonstra, împreună cu psihanaliza, existența nebuniei-boală, sub diferite forme 
și simptomatologii. Disciplina psihiatrică devine, iată, un revelator al realității nebuniei și 
un spațiu de mediere între omul bolnav și societatea menită să-l adopte (Foucault, M., 2006, 
p.223). Practica medicală își unește forțele cu forța disciplinară și cu diverse metode conexe de 
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terapie. Ceea ce îi revine nebunului este eliberarea de propriul corp. Deposedarea prezumtivă 
a bolnavului începe, după cum notează Foucault, odată cu aplicarea metodelor educaționale 
și cu obsesia modernă de psihologizare a copilului (Foucault, M., 2006, p.110). Procesul de 
identificare pornește din copilărie, iar nebunia este o posibilitate ce se deschide fiecăruia și 
care se individualizează în funcție de vârstă. Angajamentul social căreia puterea psihiatrică îi 
propune propriul cadru de monitorizare și control este extins în afara spațiului de azil, acaparând 
mediile de educare și formare ale individului, în diferite etape ale vieții sale. Astfel, controlul 
asupra individului se transferă– aparent invizibil –  în sttucturi de autoritate asupra maselor. 

IV.III. Personalitățile accentuate 
Metoda psihiatrică lărgește aria de interpretare asupra fenomenului creației artistice. 

Acest  tip de înțelegere se bazează pe componenta emoțională a creativității, o componentă 
explorată de către Karl Leonhard în studiul personalităților accentuate6 (Leonhard, K., 1972). 
Psihiatrul german vorbea în lucrarea sa, „Biologische Psychologie” (1961) despre „sfera 
aspirații-înclinații a psihicului”, element care determină variații ale modului de reacție a omului 
în societate, în funcție de trăirile interioare și de intensitatea lor. Din prisma acestei configurări  
psihice se pot distinge tipuri de comportament sau unele trăsături ale persoanelor, însă ceea 
ce ține de structura complexă a personalităților accentuate depinde în foarte mare măsură de 
cunoașterea de tip empiric coroborată cu o cunoaștere a omului privit „din interior”. Karl 
Leonhard se referă aici la studiul literaturii, în care personajele fictive (unele de inspirație reală) 
devin sursa veritabilei înțelegeri a deviațiilor psihice și comportamentale. Aceste personaje, 
exponente ale creației, formează un tablou clinic autentic pentru tipurile comportamentale 
accentuate (hipertimică, distimică, labilă, exaltată, anxioasă, emotivă, sau firile introvertită și 
extrovertită ), putând fi cunoscute, prin combinatorica lor, atât în viață, cât și în literatură. Mai 
mult, este sesizată distincția operei în cadrul unui curent sau comparativ cu alte curente. Nu în 
ultimul rând, ne sunt prezentate, prin intermediul operelor, aspectele ce țin de sfera înclinații-
aspirații ale personalității artistice,în contextul epocii sale. 

IV.IV. Diagnoza în artă
Numeroase „exemple clinice” în literatură se regăsesc în drama shakespeariană 

(Hamlet, Regele Lear, Cum va place, Romeo și Julieta, Visul unei nopți de vară și altele), în 
romanele lui Dostoievski (Frații Karamazov), Miguel de Cervantes ( Don Quijote), sau în 
diverse curente ale artelor vizuale, cum sunt Evul Mediu, Renașterea, Barocul, Romantismul, 
Impresionismul, Expresionismul, și altele – până în prezent. Reținem în acest sens implicarea 
psihiatriei în analizarea creațiilor artistice, pentru înțelegerea, folosind studiul studiu comparativ 

6  Studiul personalităților accentuate este făcut folosind metoda diagnosticului în studiul personalității și 
în contrast cu individualitățile obișnuite, cu exemplificări comparative între indivizii prezentați în studiile clinice 
și în literatură. Distincția are loc între natura negativă a ”accentelor” clinice, prezentate din perspectiva exam-
inării neorofiziologice și accentele pozitive ale categoriilor psihice accentuate prezente în cazul personajelor din 
creațiile literare ale lui F.Dostoievski, P. Corneille, Stendhal sau W. Shakespeare.
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al personalităților create cu cel al personalităților creatoare și a limitei dintre normalitate și o 
presupusă doză de nebunie (preexistentă exericităriiactului artistic). Tendința psihiatriei este 
de a explica fenomenul artistic din prisma produsului său, căutând „probe” din domeniul 
producerii artei și din istoria acesteia,din dorința de identificarea mecanismelor psihicului 
cărora li se substituie maniera de descriere, metafora, alegoria și altele). Acest fapt are loc în 
virtutea probării unor teorii deja existente (cum sunt categoriile firii umane) dar care se cer a 
fi re-confirmate în probatoriului descifrării psihicului. Comunicarea vizuală și cea literară fac 
obiectul explorărilor psihiatrice, fapt posibil prin separarea elementelor structurale ale operei 
(simbolurile, construcția personajelor, firul logic al acțiunii epice, descrierea sau narațiunea).

Medicina „operează” în artă diagnosticând metafore și încercând să le observe printr-o 
rigoare ce separă conținutul formal de estetica obiectului artistic. La alcătuirea unui tablou clinic 
al operei iau parte personajele din operă sau sintagmele care descriu o anumită predispoziție 
a autorului (exemple: dispoziția ludică a lui La Fontaine, exaltarea erotică a Marchizului de 
Sade, angoasa din opera lui G. Bacovia sau a lui E. A. Poe). Psihiatrul ia notă despre o anumită 
stare de nevroză sau de unele date ce par fi simptome ale schizofreniei, ale psihozei sau ale altor 
patologii, inventariind o gamă foarte largă de procedee artistice care construiesc firul evoluției 
personajelor; astfel că întregul diagnostic apare ca o aglomerare de trăsături despre care nu știm 
cu precizie dacă sunt într-adevăr cele relevante pentru subiectul operei, sau reprezintă artificii, 
„stilizări” în exprimarea autorului, ca manifestări ale propriilor emoții. Această trăire poate, 
la rândul său, să aparțină unei personalități nevrotice a autorului, traducându-se ca „nebunie 
pozitivă”7 (Enăchescu, C., 2008, p.137), însă acest aspect poate fi cunoscut în comparație 
cu întregul parcurs artistic și în funcție de determinările psiho-afective din viața reală. Spre 
exemplu, personajul Don Quijote este psihotic din prisma aventurilor prin care trece. Miguel 
de Cervantes folosește în același timp succesiunea de evenimente pentru a sublinia raportul 
realităților transcendente cu lumea cotidiană din epoca Renașterii. Romanul „vorbește” despre 
căutarea, cu orice preț, a libertății individului și despre imposibilitatea trăirii idealurilor în 
lumea realităților imediate. Lumii cotidiene, căruia Don Quijote i se adresează prin intermediul 
companionului său, Sancho Panza, i se face o diagnoză plastică ce se prezintă doar la nivel 
subliminal în creația lui Cervantes. Psihiatrul nu este preocupat de această diagnoză plastică, 
deoarece nu poate relaționa în mod precis efectul stilistic prezent în subsidiarul operei de artă cu 
modele comportamentale corespunzătoare realității, folosind doar metoda observației. El poate 
explora o stare psihologică din prisma personajelor și a trăirilor izolate, având la îndemână 
clasificările preexistente asupra tipurilor de personalitate necesare în studiul său comparativ. 
În încercarea de a fundamenta propriile concepții despre structura personalității, el este nevoit 
să-și completeze cunoașterea făcând apel la teoria jungiană a inconștientului colectiv și a 
arhetipurilor, la principiul rațiunii la Platon și Kant, la neantizarea ființei la J. P. Sartre, ș.a.m.d. 

7  Termenul este folosit de către Constantin Enăchescu (inspirat de filosofia lui Protagras, după care „omul 
este măsura tuturor lucrurilor”) pentru a diferenția, în cadrul „nebuniei culturale”, două stări normative: negativă 
(de negare ) și pozitivă (de afirmare), a ființei, în sens axiologic.
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O diagnoză a operei de artă poate fi făcută alternativ, pornind din interiorul ei, prin acces 
nemijlocit la mecanismele de redare,ca părți inseparabile în interpretarea ansamblului. 

IV.V. Psihiatria dramei shakespeariene
Doctorul în psihiatrie Alexandru Olaru a abordat, din punctul de vedere al analizei 

psihopatologice, drama operelor lui William Shakespeare, făcând apel la contextul istoric, 
la gândirea filosofică sau la particularitățile de ordin religios și social ale vremii marelui 
dramaturg (în Shakespeare și psihiatria dramatică, 1976). Psihologia personajelor este 
surprinsă în aspecte din viața socială, cuprinzând aici un timp al scriitorului și un timp al 
operei. Este vorba, pe de-o parte, de o mentalitate a artistului, influențată de momentul de 
grație al medicinei elisabetane, o epocă marcată de rațiunile spiritului, cu accent pe influența 
reciprocă între sănătatea fizică și cea mentală și de „teoria umorală fondată pe doctrina celor 
patru elemente”, enunțată în teoria temperamentelor a lui Hipocrat (Olaru, A., 1976, p.33); 
de aici și imaginile bogate, constând în diferite combinații în profilurile temperamentale ale 
personajelor. Opera dramatică shakespeariană include abordări ale fenomenologiei nebuniei 
în antichitate, ev mediu și Renaștere, iar acestea transpar în acțiune și în delimitarea spațio-
temporală evocată, fiind construite unilateral, din perspectiva profund umanistă, ocazional cu 
accente fantasmagorice – parte a universului spiritual al scriitorului. Shakespeare cuprinde în 
opera sa atât fenomenul patologic, sub diferitele sale forme de concretizare, cât și mecanismele 
de doctrină și disciplinare frecventate în epocile anterioare sau contemporane lui. El combină 
elemente ale psihismului uman, confruntându-le cu situații-limită și stări tensionate, fapt ce 
lasă loc interpretărilor privind distincția dintre proiecția viziunii despre om și natura umană 
reală. 

IV.VI. Analiza patoplastică și patografia
Terapiile prin artă au devenit unele dintre metodele moderne de diagnosticare și 

tratament în cazul nebuniei-boală. Analiza patoplastică a operelor vizuale reprezintă o 
secțiune de interdisciplinaritate recunoscută ca fiind eficientă în evaluarea bolilor mentale prin 
intermediul realizărilor plastice. Este recunoscută,  ca metodă  decriptarea psihopatologiei 
artistice și patografia ca sector de examinare a operei de artă sau a semnelor declanșării unor 
elemente critice, intrapsihice (permanente sau tranzitorii) în personalitatea autorului. Doctorul 
în psihiatrie Constantin Enăchescu a încercat metoda patografierii operelor unor artiști vizuali, 
cum sunt van Gogh, Hyeronimus Bosch, Michelangelo, Piranesi sau Francisco de Goya. Metoda 
se extinde și în literatură, autorul exemplificându-i pe Marchizul de Sade, Cervantes, Tolstoi, 
Baudelaire, etc; în muzică există referiri la Wagner, Beethoven sau Johann Sebastian Bach. 

Analiza patografică constă într-o „psihobiografie patologică a artistului și a operei sale” 
(Enăchescu, 1977, p.120). Dacă  în cazul patoplasticii subiectul este reprezentat de bolnavul 
mintal pentru care boala reprezintă un „imbold către creație” (Enăchescu, 1977, p.121), în 
cazul patografierii operei de artă psihiatrul identifică un imbold în cadrul creației. Interpretarea 
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patografică, în acest sens, separă în fenomenul de producere al artei  personalitatea, creația și 
obiectul artistic, în elaborarea unei interpretări a personalității artistice văzută ca un ansamblu 
morbid de tulburări psihologice. Factorii determinanți ai tulburărilor de comportament 
sesizabile în cazul artiștilor sunt de domeniile: afectivitate, percepție, activitate, imaginație 
și gândire (Enăchescu, 1977, p.123). Tipurile patologice se constituie ca abateri de la media 
generală a acestor caracteristici, astfel că ies la iveală pulsiunile și instabilitățile afective, 
complexitatea expresivă a formelor, fantasmele sau structurile paralogice în desfășurările 
psihicului. Exercitarea în formă artistică a unor astfel de personalități accentuate este supusă 
și ea diferitelor categorii8 (Enăchescu, 1977, p.124), iar exemplele abaterilor de comportament 
sunt, de asemenea, enumerate: vorbim despre toxicomanie, nevroză, psihopatie, schizofrenie, 
psihoză maniaco-depresivă, epilepsie și altele, fiecare cu detalierile aferente. 

V. Homo demens
Abordarea filosofiei grecești asupra nebuniei este relevantă, spre exemplu, în definirea 

metaforică a autismului. Constantin Enăchescu a scris despre înțelegerea fenomenologică a 
nebuniei și despre conturarea unui profil al lui homo demens, făcând referire la mitul peșterii 
din Republica (VII, 514) lui Platon. Acest mit vorbește despre percepția realității sub forma 
umbrelor care se proiectează în interiorul peșterii, ca structuri se aparțin imaginarului arhetipal: 
„Oamenii din peșteră văd numai „umbrele” lucrurilor, pe care le iau drept „realități”, fiind 
convinși de aceasta. În același mod, și nebunul care „se închide în sine”, într-o trăire autistă 
proprie și specifică lui, „crede”, la rândul său […] că aceasta este pentru el adevărata realitate” 
(Enăchescu, C., 2008, p.35). Mai departe, autorul încearcă, în opera mai sus menționată, o 
abordare a nebuniei în raport cu istoria, filosofia și psihanaliza. Acesta se referă la funcția 
cathartic-colectivă pe care o încercau grecii, în îngăduința lor față de omul a cărui minte se 
credea că este stăpânită de voința zeilor Olimpului. Din antichitatea greacă este moștenită 
ideea filosofică referitoare la măsura umană și sensurile existenței. Termenii de normalitate 
și anormalitate sunt încifrate în act și în potențialitate, după Protagoras, iar direcția în care se 
dezvoltă nebunia în acest caz este cea „cultural-axiologică” (Enăchescu, C., 2008, pp.134-35). 
Personalitatea lui homo demens se detașează de cea a bolnavului mintal, ieșind din realitatea 
lumii, având o „existență simbolică” și „semnificații axiologice nuanțate” (Enăchescu, C., 
2008, p.150). Persoana sa poate fi analizată atât din perspectiva irațională, opusă lui homo 
sapiens, cât și din cea a „nebuniei divine” (theamania, Platon – Charmides) sau a daimon-
ului socratic. Modernitatea lui homo demens debutează în filosofia îndoielii carteziene, în 
sensul formulat de René Descartes în Les passions de l’âme (1649), dar și în criza axiologică 
ce se naște din așa-numitele „situații închise” descrise de Karl Jaspers (în Psychologie der 
Weltanschauung, 1922). Astfel de relații sunt evidențiate de către doctorul Enăchescu în scopul 

8  Pentru T. Vianu, artiștii se definesc după tipul faustic și cel intuitiv; după R. Müler-Freienfels, există 
artiști expresivi sau formaliști; J. Evans distinge patru tipuri de artiști: extravertiți lenți, introvertiți lenți, extrav-
ertiți prompți și introvertiți prompți. 
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redării unui fenomenologii a nebuniei, într-o formă pe care acesta și-o dorește a fi explicată prin 
invocarea „nebunului cultural” – un colaj de termeni din semiologia medicală, ordonați din 
perspectiva abordării umaniste a limitelor dintre normalitate și nebunie în artă și în societate. 
„Nebunia sublimă” sau „nebunia tragică”, „nebunia pasională” și cea „extatică” (Enăchescu, 
C., 2008, p.149) sunt doar câteva dintre clasificările ce rămân ancorate în formele spectaculare 
ale operelor.

VI. Nebunia culturală
Existența în realitatea noastră a nebunilor culturali reprezintă o utopie, o formă de artă, 

în măsura în care acești indivizi se comportă precum personajele tragice. Nebunia culturală 
în societatea contemporană nu are, pe de altă parte, sinceritatea alienatului mental, deoarece 
comportamentul, în acest caz, se manifestă prin modalități premeditate, ce presupun cunoștințe 
în diferite domenii conexe, scoțând la iveală o personalitate profund ancorată în realitatea 
obiectivă și o orientare a persoanei înspre afirmarea Supra-Eului valoric. Arta poate oferi 
însă scena ideală de manifestare a acestei forme de nebunie, pornind de la principiul dramei. 
Spectacolul live, performance-ul, poate fi interpretat ca formă premeditată a nebuniei, în măsura 
în care artistul se afirmă în întreaga sa ființă (cazul Marinei Abramovich, a lui Herman Nitsch, 
Jan Fabre sau Petr Pavlensky) într-un timp bine delimitat, prin gesturi spontane și expresii ale 
unor trăiri duse la extrem. Gestul este consumat în procesul creației, asemeni unei „combustii 
interne”. Artistul și opera devin unul și același lucru. Asumarea operei este una totală, angajată, 
atît ca demers, cât și ca și consecințe. Mobilul unor astfel de forme ale nebuniei culturale în 
artă este raportat la factorul afectiv-emoțional, tragic sau social; această formă de manifestare 
este profund interiorizată și insuflă produsului de artă trăirea nemijlocită în expunerea publică.

Friedrich Nietzsche a sesizat, în teoria sa privind apolinicul și dionisiacul inspirate de 
tragedia greacă, sorgintea mitico-religioasă a gândirii simbolice (în Die Geburt der Tragödie, 
1871). El a delimitat două stări psihologice încorporabile în forme de artă, anume starea de 
vis și starea de beție, adică rațiunea și instinctul – asimilabile stărilor metafizice transpuse 
în inconștientul colectiv, pe care le-a inclus mai târziu Carl Gustav Jung în teoria tipurilor 
psihologice (Jung, C. G., 1997, pp.149-59). Experimentând două stări combinatorice, apolinicul 
și dionisiacul, omul devine un hibrid, o operă de artă, înțeleasă ca o reconciliere a contrastelor 
în cadrul spiritului. În accepțiunea psihanalitică a lui Jung, cele două ipostaze definesc tipul 
intuiției și tipul senzației, unul aparținând rațiunii, altul pulsiunilor instinctuale, ele fiind 
prezente în stările de introversie (apolinică) și extroversie (dionisiacă) ale structurilor psihice. 
O a treia stare se suprapune stărilor apolinică și dionisiacă: o „stare faustică” (inspirată de opera 
Faust, de Goethe), specifică omului modern și care este ușor recognoscibilă în stările nevrotice 
și psihotice ale personajelor lui Shakespeare. Este vorba despre individualități complexe, 
ireductibile la un singur set de caracteristici și care le îmbină pe celelalte două, ca sumă a 
contrariilor, într-un ansamblu care își dispută valorile, când într-o direcție, când în cealaltă. 
Spiritul dramei baroce este marcat de această caracteristică: este instabilă, extravagantă și se 
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descrie ca și componentă a trăsăturii psihopatologice. Exemple în acest sens sunt Regele Lear, 
cu a sa demență senilă, Hamlet, sau Ofelia, ori alte profiluri în care se recunoaște nevroza sau 
schizofrenia (Enăchescu, 1977, p.121). În arta plastică se evidențiază o bună parte a picturii 
Barocului (exemplu: Caravaggio) și cea precursoare acesteia (exemple: Tintoretto, El Greco), 
în ale căror pathos și teatralitate imagistică se recunosc procedee stilistice precum: ostentația 
mișcării și mimicii, clar-obscurul sau transfigurarea corpurilor sub influența trăirilor interioare 
sau determinate de mistica religioasă a scenelor, realizate într-o manieră regizorală. Spiritul 
faustic poate fi „citit” în pictura lui Delacroix și Goya, în tipologiile grafice ale lui Toulolouse-
Lautrec și Daumier, sau în figurile alungite ale lui Giacometti. Toate aceste opere au în comun o 
anume trăsătură morbidă ce poate fi analizată comparativ și care se nuanțează, în baza analizei 
personajelor, sub forma cunoașterii personalității artistice. Din punctul de vedere al curentelor 
și stilurilor vizuale, amprenta faustică asupra spiritualității epocii se face cunoscută în Baroc, 
în Romantism și în anumite mișcări ale modernității târzii, cum este Suprarealismul sau 
hiperrealismul contemporan. Ceea ce este caracteristic în aceste stiluri este echilibrul instabil 
care se instaurează între formă și conținut, între unitatea unui ansamblu și dinamica schemelor 
compoziționale, între culoare și formă, etc. 

VII. Alteralitate și alter ego
Doctorul C. Enăchescu diferențiază stadiul nebuniei-boală de nebunia culturală, pe cea 

din urmă definind-o ca stare de negare ontologică a ființei, sau stare de alteralitate a ființei, 
în relația sa cu lumea și cu Sinele (Enăchescu, C., 2004). Această stare se manifestă detașat 
față de bolile mentale clasice, putând caracteriza stadii de vârstă, persoane care au trecut prin 
diferite traume, pe scurt – persoanele care la un moment dat în viață s-au identificat cu o 
afirmare în plan socio-cultural, abandonându-se, în cele din urmă, după survenirea unei stări 
de „alterare”psihică. Nebunia este, în acest caz, un dezacord al spiritului cu realitatea lumii 
și cu realitatea propriei persoane, în măsura în care normalitatea reprezintă acordul cu aceste 
realități și o adaptare continuă la situațiile vieții cotidiene. Energiile spirituale provin, conform 
tezei despre fenomenologia nebuniei, din Supra-Eul valoric moral, la polul opus situându-se 
energiile pulsionale ale inconștientului pulsional (Enăchescu, C., 2004, p.152). Cele două tipuri 
de energie pot coexista, fiind complementare. Personalitatea creatoare va fi determinată ca 
sumă a celor două coordonate, una stabilind ansamblul structural al ideilor, cealaltă construind 
dinamica formelor de manifestare ale acestora.

Observăm în cazul pictorului Pablo Picasso o perioada realistă, marcată de pictura 
lui El Greco, de simbolismul lui Dante Gabriel Rosetti și de genul ilustrativ al lui Toulouse 
Lautrec; apoi perioadele „Albastră” și „Roz”, distinse în influențele spaniolă și franceză din 
experiențele personal-creative. Lor le-a urmat perioada de transformare modernă, o perioadă a 
experimentărilor inspirate de arta primitivă africană; acestea au condus la o exprimare analitică 
și sintetică a cubismului și care va fi raportată la întreaga manifestare artistică a vremii. Exemplul 
lui Picasso poate fi privit și în contextul unui regres al manifestării artistice, de la o reprezentare 
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realistă a formelor, până la o întoarcere la o simbolică ancestrală. Formele inspirate de cultura 
africană nu sunt specifice arealului de dezvoltare a personalității, Pablo Picasso nefiind un 
exponent al acestei culturi. Pictura sa poate fi însă înțeleasă în schimb ca alteritate a unor 
simbolurilor ancestrale, pe care artistul le-a introdus, printr-un act de voință,  în opera sa.

În ce privește determinismul formelor artistice, C. Enăchescu face o distincție clară 
între arta psihopatologică, arta infantilă, arta delicvenților și ansamblurile artistice primitive și 
moderne (Enăchescu, 1977, p.137). El privește arta delicvenților, pe cea a primitivilor și arta 
infantilă ca forme în devenire, asemeni formelor de artă modernă. Toate reprezintă, în definitiv, 
etape de evoluție în reprezentările persoanei. Unele se raportează la devenirea istorică, altele 
la cunoașterea unor forme noi de explorare a realului. „Arta modernă se caracterizează prin 
ruperea tradiționalismului cultural-istoric și căutarea de forme de expresie noi. Ea are un caracter 
neomogen și un determinism polimorf, bazată pe „căutări” din partea diferitelor grupe și curente 
artistice. Ceea ce o caracterizează este predominanța conținutului valoric psihologic, în raport 
cu conținuturile valorice estetic și filosofic. Unele dintre aceste curente se inspiră direct din 
patologia mentală și arta psihopatologică, elemente care o marchează puternic. Astfel pictura 
metafizică are caractere comune creației patoplastice din cursul nevrozelor; suprarealismul 
seamănă cu creațiile artistice ale schizofrenicilor, paranoicilor sau parafrenicilor, una dintre 
metodele acestui curent fiind „paranoia critică”.[…] Determinismul acestor genuri de creații 
este (...) un determinism psihologic sau psiho-cultural normal[…]” (Enăchescu, 1977, p.236).

Devenirea psihică manifestată în creația artistică are loc în contextul socio-cultural, 
istoric și biografic – în procesul de maturizare individuală. Artistul contemporan operează în 
mod conștient cu forme ale artei alienaților mentali, aceștia putând fi, la rândul lor, indivizi 
cu un comportament normal, cu o personalitate psihopatică, extravagantă sau care caută să se 
regăsească prin experiențe imagistice inovatoare (consum de droguri, emancipare socială, etc.) 
(Enăchescu, 1977, pp.137-38). 

VIII. Alteritățile ființei
Putem analiza nebunia din perspectiva psihopatologiei ca alteritate a unei stări de 

normalitate (care este echilibrul psihic). Studiul personalității individului se constituie astfel 
din stadii alternante de repaus și de contradicție între structurile psihice și realitatea exterioară 
acestora. Alteritatea individului este o oglindire a persoanei în imaginarul său morbid, putându-
se afirma într-un timp exterior, sau într-un timp al realităților interioare. C. Enăchescu a 
semnalat (Enăchescu, C., 2004, p.195) existența unui timpul exterior si a unui timp interior, 
cel de-al doilea fiind decisiv în explicarea separării individului de lumea reală. Conform 
timpului interior, persoana se constituie ca și afirmare sau negare de sine. Ipostazele realităților 
exterioare și interioare se suprapun în decursul vieții individuale. Problematica vârstelor 
se înscrie în succesiunea unor etape ale modalităților de existență, aflate într-o succesiune 
istorică și care în sens psihologic-moral se poate clasifica în modalități afirmative sau negative 
(maturizare sau degenerare psihică). Nebunia ca alteritate a individului în realitatea imediată 
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este o transformare care poate fi analizată prin metode științelor și prin studiul comparativ al 
etapelor psihologice. Realitatea interioară problematizează în schimb starea ontologică a ființei, 
ca afirmare sau ca negare a Sinelui. Timpul exterior și cel interior proiectează, ca abatere de la 
starea de echilibru psihologic, o realitate virtuală, a imaginarului morbid ce se poate activa în 
producerea obiectului de artă.

Zygmut Bauman, sociolog, vorbește despre structurarea societății fondate pe relația dintre 
semeni (Postmodern Ethics, 1995). Înțelegerea celuilalt apare ca naturală și normală, în timp ce 
neînțelegerea este o stare artificială ce activează în mod conștient cunoașterea: „Cunoașterea 
apare în punctul breșei, al rupturii, al neînțelegerii” (Bauman, Z., 2000, p.162). Cunoașterea 
impune distanțarea față de Celălalt, respectiv includerea sa într-un proces e categorii. După 
Alfred Schütz (în A. și Th.Luckmann, The Structures of the Life-World, 1973), procesul de 
includere în categorii vizează tipurile de oameni și nu persoanele, lumea contemporană fiind 
stratificată în funcție de nivelurile anonimatului (Bauman, Z., 2000, p.163). Cunoașterea este un 
cumul vast și multilateral, care se desfășoară într-un „sistem al organizărilor spațiale”(Schütz), 
ca experiență acumulată între cei doi poli de apariție a Celuilalt: intimitatea și anonimatul.

Analizele psihologizante separă, în analizarea demersurilor creative, structurile 
conștientului, explicându-le în relație cu nevoile individuale, dar și cu formele psihice pregnante 
(isteria, angoasa, anxietatea) din societatea de tip nevrotic. Unul dintre mecanismele de apărare 
a omului în fața instanțelor morale reprezentate în societate este sublimarea: „apărarea eului 
care constă pentru subiect în realizarea unei dorințe prohibite în instanța morală, supraeul, într-o 
activitate ce poate fi acceptată de această instanță însăși” (Brunner, R., 2000, p.72). Formele 
de sublimare sunt cele acțiune, de întreprindere, care, conform teoriilor freudiene sunt forme 
de garanție ale sănătății mentale; dar sunt, deopotrivă, și forme de suprasolicitare a Supraeului.

Conform idealismului său kantian, punctul maxim al acțiunii omului ar trebui să fie o 
lege universală, care transcende lumea reală și normele ei de organizare socială. Reprezentarea 
universală, posibilă în forme de reprezentare artistică, ca spațiu ideal de acțiune,își găsește 
expresia în rațiunea pură de „a fi”. Acest mecanism dă individului posibilitatea de „expunere” a 
Sinelui în conținutul operei, propunând o participare totală și nu fragmentată a sa în construirea 
parcursului creativ. 

IX. Estetica și criza morală
În Estetica Mitului (1967),  teoreticianul Gillo Dorfles atrage atenția asupra ineficienței 

analizei psihologice asupra actului artistic, susținându-și ideea pe concluzia lui Wittgenstein 
conform căreia estetica nu admite statisticile, deoarece explicația estetică nu este o explicație 
cauzală. Nu se poate constitui o „statistică a plăcerii” folosindu-se mecanismele cauzale prin 
care teoriile lui Freud, Adler sau Jung încearcă să justifice apariția nevrozelor, manifestarea 
impulsului creator sau actul ratat (lapsusuri).Aceste mecanisme pot justifica pentru forme ce 
nu aparțin decât parțial fenomenului artistic. Unele forme, precum comicul, pot sub dezbaterea 
științei și psihologiei; însă acest lucru „nu implică posibilitatea de a considera elementul 
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psihologic ca fiind adaptabil tuturor manifestărilor artistice” (Dorfles, G., 1975, pp.124-25). 
Acestui argument i se adaugă observația lui Ortega y Gasset, care, în Dezumanizarea artei(1925) 
spunea că preocuparea pentru conținutul uman din opera artistică nu este compatibilă cu 
judecata estetică. Dar conținutul uman se referă și la rațiune, morală, afectivitate, care pot fi 
psihologizate și care își pot lăsa amprenta asupra fenomenului artistic. Cu toate acestea, nu se 
poate construi de exemplu „o plăcere morală” în artă, decât, cum observa scriitoarea Susan 
Sontag, „ca satisfacție inteligentă a conștiinței” (Sontag, S., 2000, p.37). 

Elementul estetic reprezintă condiția plăcerii în imanența obiectului artistic. Spațiul 
estetic nu poate coabita cu un spațiu moral de desfășurare a acțiunilor, fapt conținut în etica 
postmodernă a civilizației occidentale. Cele trei coordonate ale vieții sociale, despre care 
vorbește sociologul Zygmunt Bauman (Bauman, Z., 2000, pp.159-202), anume: spațiul estetic, 
spațiul cognitiv și cel moral se află în relații de determinare și de excludere reciprocă. În 
spațiul cognitiv, omul construiește lumea în relație cu ceilalți, în timp ce spațiul moral îi are 
în vizor pe ceilalți, excluzând în același timp capacitățile intelectului și motivația cunoașterii 
Celuilalt. Spațiul estetic conține doar puritatea jocului liber pe harta creării spațiului cognitiv, 
diferența față de acesta din urmă fiind făcută de lipsa consecințelor: „Lipsa de consecințe a 
controlului estetic este ceea ce-i face plăcerea pură […] Puterea fanteziei mele este singura 
limită a realității pe care mi-o imaginez și singura de care are nevoie. Viața e plină de episoade 
dintre care nici unul nu e definitiv, neechivoc sau ireversibil, viața e ca un joc” (Bauman, Z., 
2000, pp.184-85). Regulile jocului care ghidează viața lui homo ludens garantează, în viziunea 
lui Johan Huizinga ( (Huizinga, 2003), o existență dincolo de autoproducere și de acest scop 
al perpetuării speciei umane. În aceasta constă, de fapt, exprimarea libertăților în sens creativ. 
Această libertate cade pradă constrângerilor în măsura în care regulile sunt încălcate –iată 
pericolul care strică plăcerea jocului. În acest sens, „ordinea confortabilă”, simplă, neoprimantă 
este cea care conferă autonomie și putere jocului, legiferând noile direcții de orientare ale 
acestuia înspre ceea ce Wittgenstein numea substanță a oricărei înțelegeri (Bauman, Z., 2000, 
pp.187-88). Plăcerea provocată de întâlnirea cu obiectul de artă nu poate fi separat de conținut, 
ci este parte a ordinii jocului în producerea acestui obiect.

X. Homo sacer și ontologia stilului
Personalitatea artistică, entitatea sensibilă care este și ea supusă interpretărilor, participă 

activ și integrativ la fenomenul de producere a operei. Filosoful Giorgio Agamben introduce, în 
contrapondere cu existența lui homo faber, conceptul de homo sacer – o reducție în fenomenul 
biopoliticii pe care îl exprima Foucault sub forma includerii vieții nude în sfera de influență 
a puterii statale9 (Agamben, 2006, p.142). Vorbind despre ontologia stilurilor (Agamben, 

9 Homo sacer apare în distincția crucială dintre bioși zôê, termeni provenind din limba greacă și desemnând 
„viața nudă”, naturală, respectiv viața ca angajare publică, transindividuală (care, potrivit lui Aristotel, definea 
specia umană): „[…] o constituire a speciei umane într-un corp politic tece printr-o sciziune fundamentală și […] 
în conceptul de popor putem recunoaște fără greutate perechile categoriale pe care le-am văzut definind structura 
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G., 2016), filosoful dezbate viața omului în separarea a ceea ce el reprezintă și modalitățile 
de reprezentare, ca oglindă a sinelui și supus cunoașterii. Observația sa este că tehnologiile 
semnalează distincția dintre viața trăită ca sursă a faptelor și evenimentelor biografice și viața 
ca semnificație a ceea ce trăim. Viața cu adevărat fericită este cea în care această diviziune 
dispare, deoarece tehnologiile, dintre care taxonomia medicală sau teoriile psihanalitice 
selectează aparențele nefericite, transmise exclusiv ca mărturii ale caracterului lor infam și 
patologic. Aceste mărturii vorbesc despre experiența trăită, fără a aminti despre modalitatea 
prin care a fost trăită. Sintezele tehnicii ascund o arhivă a „vieții binecuvântate” pentru 
a-și construi și perfecționa propriile teorii. Agamben subliniază că pentru a căuta exemple 
de vieți inseparabile de forma lor în societatea noastră, fiecare subiect cunoscător trebuie să 
„scotocească” în registrele patografice sau, ca în cazul lui Foucault, „în viețile arhivate ale 
infamilor”. Forma de viață nu mai există în totalitatea ei ci poate fi atestată acolo unde apare în 
mod circumstanțial și needificator. Aici Agamben introduce teoria lui Walter Benjamin, după 
care elementele necesare edificării omului sunt ascunse, în ultimă instanță, în tendințele cele 
mai insignifiante, demne de dispreț și nu în cele progresiste. Ontologia stilului, înțeleasă ca 
formă de viață, se referă la modul în care singularul, ca individualitate,„se mărturisește pe 
sine în ființă, iar ființa se exprimă pe sine într-un corp singular”. Cu alte cuvinte, arta apare în 
obiectul și producerea sa ca totalitate indivizibilă a ființei.

XI. Feed-back istorie – realitate artistică 
Omul se definește ca și organism și ca deschidere spre lume, prin acțiune. El este o 

sumă între propriul corp și potențialitate. Reproducerea secvențială și interpretativă a istoriei și 
a miturilor în formă literară sau prin intermediul materialului vizual reprezintă o cale de acces 
spre metodele de cunoaștere folosite de artist,o calea intuirii unor fenomene care se pot transfera 
în imaginea operei de artă ca proiecții ale realității conștiente. Cunoașterea personalității 
artistice prin intermediul operei reprezintă un demers amplu, care necesită timp în investigarea 
datelor și în interpretarea relațiilor dintre fenomenele care o produc. Această cunoaștere se face 
prin studiul critic asupra vremurilor în care opera a fost realizată, concomitent cu o cunoaștere 
a biografiei autorului și a unei genealogii spirituale la care acesta contribuie de-a lungul vieții 
profesionale. Alte date din cadrul operei pot fi interpretate pe baza unor prezumții, prin „citirea” 
elementelor care țin de problema stilului. „Stilul este principiul de decizie în opera de artă, 
semnătura voinței artistului”, se observă în critica Susanei Sontag (Sontag, S., 2000, p.46). 
Câte postùri în voința autorului, atâtea stiluri posibile în operele artistice. Autoarea pledează 
pentru nesepararea, interpretare, a formei de conținutul său. Astfel, istoricitatea, tehnologiile, 
arta ca angajare a voinței într-o ordine socială și psihologică nouă ( domenii în care se pot 
constitui, la un moment dat, situații de răsturnare a sinelui și ale societății) sunt inseparabile în 

politică originală : viața nudă (popor) și existența politică (Popor), excludere și includere, zôê și bios. „Poporul” 
poartă deci întotdeauna deja în sine fractura biopolitică fundamentală”.
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opera de artă care apare, nu întâmplător, într-un anumit moment istoric.
În arta contemporană, puterea căilor de acces informaționale (mass-media), tehnologiile 

impuse ca mecanismele de control în societate atribuie un plus de argumentare valorii în sine 
a obiectului artistic, prin urmărire concomitentă a evoluției personalității artistice. Societatea 
de masă are acces nelimitat și în timp real (live) la procesul de producere al unei opere de 
artă, premeditându-i rolul, documentând și promovând prin intermediul diferitelor dispozitive, 
atât obiectul creat,cât și coexistența unui feedback în același registru de cunoaștere (sunt 
vizate: obiectul artistic în sine, conceptul, biografia autorului, cadrul socio-politic, metodele de 
realizare și expunere a obiectului).

Concluzii 
Alteritatea individului creator poate fi înțeleasă ca și oglindire a persoanei în ansamblul 

imaginarului său morbid. Nebunia în artă se poate afirma ca stare construită artificial și care 
prinde formă în maniera inspirată de bolile mentale. Tematicile propuse în arta zilelor noastre 
au în centrul lor evoluția și involuția psihică a omului, manifestată ca stare de regres, în sensul 
degradării fizice și morale. Aceste aspecte tematice sunt recompuse în interpretarea operei, prin 
observarea unui cadrul specific de determinare a nevrozelor individului sau cumulul unor stări 
nevrotice generalizate.

Creația este forma de redare a negativității ontologice a persoanei, situându-se într-un 
timp interior, rupt de situațiile cotidiene marcate de normele sociale, însă cu o adresare directă 
către acestea. Arta se manifestă într-o zonă subversivă în raporturile dintre individ și societate, 
ca expresie a inadecvării la cadrele impuse de factori socio-politici. Considerând aceste aspecte, 
putem caracteriza arta din perspectiva unor „sociopatii”, a unor formațiuni reactive atestate 
istoric, aflate  în continuă stare de conversie între formă și conținut, între subiect și obiect.

Arta rămâne un circuit integrator al psihicului uman, având ca și conținut afirmarea 
personalității. Principiul separabilității care antrenează teoriile psihologizante asupra artei nu 
constituie o soluție în înțelegerea fenomenului artistic în ansamblul său, ci doar într-un mod 
fragmentat (prin teorii asupra psihicului uman sau asupra concretizării stilurilor, în patografierea 
obiectului artistic). Nebunia reprezintă o „abatere” a omului ce transpare în aceste fragmentări. 
Arta rămâne, pentru știință,un teren al experimentelor care nu poate fi testat ca fenomen 
în integralitatea sa. Explorările tehnologice asupra artei se desfășoară în scopuri ultime de 
autodepășie, în traseul evoluției științelor.  

Globalizarea activităților creative într-un sistem interdisciplinar de redare presupune 
asimilarea unor forme noi de activitate. S-a ajuns în punctul în care orice formă poate fi unanim 
acceptată și supusă criticilor de evaluare artistică; acest fapt este dovedit prin curenta afirmare 
a metodelor interdisciplinare folosite în crearea și prezentarea obiectului artistic. Societatea 
nevrotică pe care o supunea analizei Karen Horney este cât se poate de actuală, cu repercusiuni 
asupra mecanismelor creative și asupra personalităților creatoare. Se pot clasifica, în acest 
sens, elemente ce țin de aspecte ale nebuniei în identificarea unor noi generații artistice? O altă 
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discuție privește reactivarea anumitor stiluri în manifestările creative, prin apelul la formele 
trecutului – imagini care se pot reinventa pe fondul nebuniilor din prezent. 
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