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Nebunia în lumea
contemporanå

Madness in contemporary world

Nu trebuie så fii expert sau så faci
studii deosebite, pentru a ajunge
la concluzia cå tråim într-o lume
nebunå. Este suficient så mergi pe
stradå, så cålåtore¿ti cu mijloacele

de transport în comun, så intri în trafic, så mergi
la o discotecå, sau la un meci de fotbal, så te ui¡i
la televizor, så cite¿ti ziarele, så mergi la o expozi¡ie
de modå, så asi¿ti la via¡a artisticå, la via¡a politicå,
sau så navighezi pe internet, pentru a ajunge la
concluzia cå tråim într-o lume nebunå, nebunå,
nebunå. Desigur cå nici societå¡ile anterioare nu
erau lipsite de nebunie. Fiecare societate a avut
nebunia ei. Dar, dupå cum aratå Organiza¡ia
Mondialå a Sånåtå¡ii, în societatea contemporanå,
nebunia este în continuå cre¿tere.

EPIDEMIOLOGIA BOLILOR PSIHICE

Dar dacå vrei så intri în amånunte, vei putea
constata foarte u¿or cå cercetårile ¿tiin¡ifice con-
firmå, de fapt, acest lucru. În acest sens, R.C.
Kessler, W.T. Kiu ¿i O. Demier (2005) aratå cå
26, 2% dintre indivizii adul¡i suferå de o tulburare
psihicå diagnosticabilå. Iar R. Sole (1992) aratå
cå 81,5% din popula¡ia adultå din marile ora¿e
suferå de o tulburare psihicå diagnosticabilå. Iar
45% dintre bolnavi au chiar douå sau mai multe
boli psihice.

Iatå deci, cå nebunia generalå nu este numai
o pårere subiectivå, când privim lumea din jurul
nostru, ci este o realitate obiectivå, confirmatå
¿tiin¡ific. Se apreciazå cå 9,5% din popula¡ia
adultå suferå de tulburåri afective, 6,7% suferå

de depresii majore, 2,6% de tulburåri bipolare,
18,1% de tulburåri de anxietate, 2,7% de
tulburåri de panicå, 3,5% de tulburåri post-
traumatice, 1% de tulburåri compulsive, 6,8% de
fobie socialå, 6% de anorexie nervoaså sau de
bulimie, 10% dintre indivizii sub 65 de ani ¿i 50%
dintre indivizii trecu¡i de 85 de ani, suferå de
demen¡e, 1% suferå de schizofrenie, 10% de
tulburåri de personalitate, la care am mai putea
adåuga dependen¡a de droguri, de televizor ¿i
de internet ¿i a¿a mai departe.

Dar dacå la adul¡i situa¡ia este de-a dreptul
îngrijoråtoare, nici la copii nu este mai bunå.
Dupå cum aratå R.M. Friedman, J. W. Katz ¿i R.W.
Manderschied (1996) aproximativ 20% dintre
copii suferå de diferite tulburåri psihice diag-
nosticabile. Aproximativ 9% dintre ei au tulburåri
afective, 13% au tulburåri de anxietate, 10% au
tulburåri de apetit, 2% consumå droguri, 0,3%
au autism, iar dacå la acestea mai adåugåm cå
10% suferå de sindromul de deficit de aten¡ie ¿i
de hiperactivitate (sindrom care este prezent ¿i la
adult în propor¡ie de 4,1%), dependen¡a de
televizor ¿i de internet, situa¡ia este chiar mai
îngrijoråtoare decât la adul¡i. 

NEBUNIA DINTRE NORMALITATE ªI BOALA
PSIHICÅ

Dar problema sånåtå¡ii mintale se complicå ¿i
mai mult, deoarece nici ceilal¡i indivizi, care nu
au boli psihice diagnosticabile, nu sunt chiar
normali psihic.

Prof. Dr. As. Restian Adrian, Catedra de MF, Policlinica Titan, Et. 6, B-dul Nicolae Grigorescu, Nr. 41, Sector 3, Bucure¿ti
email: restian2003@yahoo.com



PRACTICA MEDICALÅ – VOL. 4, NR. 2(14), AN 200962

EDITORIAL

Dupå cum aratå A. Romilå (2003) ¿i dupå
cum vedem noi în¿ine în fiecare zi, între oamenii
normali ¿i oamenii diagnostica¡i cu boli psihice
existå o categorie foarte mare de oameni
anormali, care nu sunt nici normali, dar nici
bolnavi psihic. Fenomenle se petrec ca ¿i în cazul
bolilor somatice, în care starea de boalå se
întrepåtrunde cu starea de sånåtate, în a¿a fel încât
avem cazuri de indivizi care nu sunt nici normali,
dar nici bolnavi. A¿a spre exemplu, între oamenii
normoponderali ¿i obezi se interpune o mare
grupå de oameni supraponderali, care nu sunt
nici normoponderali, dar nici obezi. Între oamenii
normali ¿i oamenii cu diabet zaharat se interpune
o grupå de indivizi cu prediabet, care nu sunt
nici normali, dar nu au nici diabet. Tot a¿a, între
oamenii normali psihic ¿i cei bolnavi psihic existå
o mare grupå de oameni anormali psihic. De
aceea, lumea nu poate fi împår¡itå numai în
normali ¿i în nebuni, deoarece existå un numår
mare de oameni anormali psihic, care nu sunt
nici normali, dar nici nebuni diagnosticabili. De
aceea probabil Erasmus din Rotterdam (1959)
spunea cå cei mai mul¡i dintre oameni sunt ne-
buni ¿i cå mul¡i dintre ei au chiar mai multe feluri
de nebunie. 

NORMALITATEA PSIHICÅ

Omul normal este un individ echilibrat psihic,
adaptabil, flexibil, care înva¡å din propria lui
experien¡å (K. Menninger), capabil så facå fa¡å
emo¡iilor ¿i conflictelor (M. Klein), care are capa-
citatea de a muncii, de a crea ¿i de a dezvolta
sentimente sociale (A. Adler), de a tråi fårå teamå,
fårå vinovå¡ie, fårå resentimente ¿i de a fi res-
ponsabil de actele sale (O. Rank).

Înså normalitatea este o utopie, deoarece nu
existå un om absolut normal, sau un om absolut
nebun. Fiin¡a umanå este ambivalentå. De aceea,
Sigmund Freud spunea cå normalitatea este o
fic¡iune idealå. 

ANORMALITATEA PSIHICÅ

Anormalitatea este un amestec în diferite grade
de normalitate ¿i de nebunie. Când comporta-
mentul anormal este tolerabil, individul poate fi
considerat în limitele largi ale normalului, iar când
comportamentul depå¿e¿te limitele de supor-
tabilitate ale societå¡ii respective, individul este
considerat nebun diagnosticabil. Datå fiind ambi-
valen¡a fiin¡ei umane, acela¿i om poate fi con-
siderat în anumite situa¡ii normal, iar în alte situa¡ii
nebun. ªi probabil cå fiecare dintre noi am fost
cel pu¡in o datå în via¡å nebuni.

Emil Cioran spune, spre exemplu, cå mega-
lomanul este un om om care spune cu voce tare
ceea ce fiecare dintre noi spune despre sine în
¿oaptå.

Nebunia ar fi o abatere de la normal, o negare
a lumii, pe care o considerå inacceptabilå ¿i
insuportabilå. Nebunul este de obicei în conflict
cu lumea înconjuråtoare. Nebunia poate fi con-
sideratå ca un råspuns la realitatea pe care nu o
acceptå ¿i nu o suportå.

Dupå cum aratå C. Enåchescu (2008), ne-
bunia este o realitate mult mai largå decât boala
psihicå, care nu reprezintå decât un sector al
nebuniei. Iar psihiatrii nu se ocupå de nebunie,
ci numai de boala psihicå. Dupå cum aratå A.
Romilå, psihiatrul este depå¿it de numårul mare
de tulburåri psihice ¿i, de aceea, el nu se ocupå
decât de cazurile extreme pe care societatea nu
le mai poate suporta.

Pe de altå parte, nebunia are un caracter mult
mai vag decât normalitatea ¿i decât boala psihicå,
care sunt mai u¿or de definit. Dacå omul normal
este o persoanå echilibratå, adaptabilå ¿i în con-
cordan¡å cu lumea în care tråie¿te, iar bolnavul
psihic este o persoanå care are anumite tulburåri
psihice care pot fi încadrate într-o anumitå boalå
psihicå, nebunul este o persoanå atât de
complicatå, încât nu poate fi încadratå nici în
normalitate, dar nici în boala psihicå. 

TULBURÅRILE DE PERSONALITATE

Nebunii pot så reprezinte ni¿te tulburåri de
personalitate. În cazul tulburårilor de perso-
nalitate, se poate vorbi de o personalitatea accen-
tuatå (K. Leonard, 1972), de tråsåturi de perso-
nalitate (F. Tudose, 2000), sau de tulburåri de
personalitate (M. Låzårescu, 1994). Astfel, s-au
descris foarte multe tråsåturi de personalitate care
nu sunt de obicei diagnosticate ca boli psihice,
dar care pot duce la tulburåri de adaptabilitate ¿i
de comportament. A¿a spre exemplu, Kurt Schneider
a descris 10 tipuri de tulburåri de personalitate,
a¿a cum ar fi personalitatea astenicå, caracterizatå
de un randament scåzut, de lipså de energie, de
obosealå cronicå, de capacitate scåzutå a aten¡iei
¿i de o memorie slabå. Personalitatea hipertimicå,
hiperactivå, veselå, serviabilå, tumultuoaså, op-
timistå, nesigurå, neserioaså, independentå ¿i
influen¡abilå. Personalitatea deprimatå, scepticå,
pesimistå, fricoaså, neîncrezåtoare, incapabilå de
a se bucura. Personalitatea timoratå, neîncrezå-
toare, scepticå, scrupuloaså ¿i obsesivå. Persona-
litatea fanaticå, expansivå, conflictualå, agresivå
¿i încrezutå. Personalitatea vanitoaså, orgolioaså,
excentricå, atrage aten¡ia, în luptå pentru imagine.
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Personalitatea labilå, instabilå, iritabilå, deprimatå,
oscilantå. Personalitatea explozivå, susceptibilå,
iritabilå, se aprinde de la orice. Personalitatea
rece, sobrå, insensibilå, brutalå, crudå. Persona-
litatea abulicå, inertå, inactivå, susceptibilå, influ-
en¡abilå ¿i u¿or de manipulat.

În ultimul timp, s-au descris clasificåri clinico-
psihiatrice, care apropie mai mult tulburårile de
personalitate de bolile psihice. Astfel, s-a descris
o personalitate paranoidå, suspicioaså, neîncre-
zåtoare, interpretativå, distantå, ermeticå, dor-
nicå de putere, cu dificultå¡i de integrare ¿i de
armonizare. Personalitatea schizoidå, introvertitå,
solitarå, bizarå, deta¿atå de realitate, cu rezonan¡å
afectivå slabå ¿i sensibilå la frustråri. Personalitatea
histrionicå, seducåtoare, versatilå, teatralå, labilå,
provocatoare, comunicativå, eroticå ¿i sugestibilå.
Personalitatea narcisicå, în admira¡ia propriei
persoane, distantå, emfaticå, avidå de titluri ¿i
de demnitå¡i. Personalitatea obsesivå, perfec-
¡ionistå, voluntarå, con¿tiincioaså, intolerantå, cu
tendin¡a de a-¿i impune propriile valori.
Personalitatea dependentå, care î¿i subestimeazå
propriile calitå¡i, incapabilå de a lua decizii, simte
nevoia de sprijin. Personalitatea evitantå este
prudentå, evitå rela¡iile sociale, evitå så se angajeze
¿i så ia decizii. Personalitatea antisocialå, arogantå,
iritabilå, insensibilå, impulsivå, nu respectå
normele sociale, are tendi¡a de a blama pe al¡ii.
Personalitatea borderline, versatilå, impulsivå,
intolerantå, agresivå ¿i autodistructivå.

Personalitatea antisocialå ar trebui så aibå cel
pu¡in trei dintre caracteristicile descrise de DSM
IV, reprezentate de dificultå¡i de a se conforma
normelor sociale, de utilizare a minciunii, în¿e-
låtoriei sau ¿ireteniei, de iritabilitate, de impulsi-
vitate ¿i agresivitate, de nepåsare fa¡å de pro-
blemele altuia, de iresponsabilitate, de absen¡a
remu¿cårii ¿i de indiferen¡å. 

NEBUNIA CREATIVÅ

Pentru oamenii normali, care vor så tråiascå
lini¿ti¡i, în cadrul normelor sociale mo¿tenite, dar
de multe ori învechite, personalitatea antisocialå
este un personaj deranjant, deoarece ea nu se
poate adapta realitå¡ii ¿i tulburå lini¿tea colectivitå¡ii.

Dar chiar dacå majoritatea nebunilor produc
o mul¡ime de dificultå¡i, cel pu¡in o parte dintre
nebuni au un rol constructiv. De multe ori, dacå
nu cumva de cele mai multe ori, nebunii au fost
cei care au dus lumea înainte. Nebunul poate fi
un personaj cultural, un personaj politic, un erou,
un cercetåtor sau un inventator, care iese din
tiparele comune ale normalitå¡ii.

Pascal Sutter (2008) vorbe¿te despre nebunii
care conduc lumea ¿i då exemple concrete de

nebuni care au condus sau care mai conduc încå
lumea.

Florin Tudose (2004) vorbe¿te despre o psiho-
politicå ¿i aratå cå majoritatea politicienilor suferå
de anumite tulburåri psihice, de la complexul
puterii, la megalomanie, mitomanie, histrionism,
tulburåri paranoide ¿i a¿a mai departe

Platon vorbea de o nebunie produså de muze,
de o nebunie extaticå ¿i de o nebunie eroticå. Se
cunosc foarte multe cazuri de nebuni care au
avut realizåri remarcabile. A¿a spre exemplu, J.
Nash (1950) care a fost bolnav de schizofrenie, a
dezvoltat o teorie matematicå a jocurilor în stare
de echilibru ¿i a primit premiul Nobel pentru eco-
nomie. În fond, to¡i marii inventatori au avut o
anumitå dozå de nebunie. Trebuia så fii pu¡in
nebun, în sensul bun al cuvântului, ca så încerci
så zbori pentru prima datå cu un avion mai greu
decât aerul, så sari pentru prima datå cu para¿uta,
så î¡i introduci pentru prima datå, ¡ie însu¡i, un
cateter pânå în inimå ¿i a¿a mai departe.

Piesele lui W. Shakespeare, romanele lui
Dostoievski, piesele lui Caragiale ¿i, de fapt, majo-
ritatea operelor literare sunt pline de nebuni,
pentru cå nebunia atrage aten¡ia ¿i oferå subiecte
extrem de fructuoase pentru arti¿ti. O întreagå
literaturå a fost consacratå psihanalizei.

Pânå la urmå, nebunii au fost cei care au dus
lumea înainte. De aceea, dupå cum aratå A.
Cullere (1888), nebunia a fost pre¡ul pe care ome-
nirea a trebuit så îl plåteascå pentru progresul social.

Din påcate, pre¡ul acesta este aståzi mult prea
mare, deoarece, dupå cum aratå A. Romilå ¿i
dupå cum vedem ¿i noi în fiecare zi, nebunia
este în continuå cre¿tere. Evident cå nebunia nu
poate fi evitatå. Dupå cum aratå C. Enåchescu
(2004), nu poate exista o societate fårå nebuni.
Nebunia are o func¡ie socialå novatoare, de
avangardå, de motor social. O societate fårå
nebuni ar fi anostå, încremenitå în conserva-
torism. Nebunia o scoate din starea de amor¡ealå.
Nu o laså så doarmå. Dar mai presus de toate,
nebunia face spectacolul acestei lumi. Înså între
nebunie ¿i normalitate ar trebui så existe un anumit
echilibru, care a fost demult depå¿it. Într-o societate
democraticå, în care fiecare e liber så facå ce vrea
cre¿te ¿i anormalitatea. Societatea devine astfel mai
mult anarhicå, decât democraticå. În acest caz,
aspectele negative depå¿esc cu mult aspectele
pozitive ale nebuniei. Iar în situa¡ii de crizå, nebunia
este cea care conduce lumea. 

ORIGINILE NEBUNIEI

La început, nebunia era consideratå ca ex-
presie a posedårii de cåtre diavol. Apoi, ea a
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devenit expresia unor tulburåri biochimice sau
ale structurii creierului. Dar, dupå cum aratå André
Bourguignon, nici o tulburare biochimicå, nici o
leziune organicå, nici o tulburare geneticå nu poate
explica integral o boalå psihicå. Aceasta nu
înseamnå, dupå cum aratå J. Lacan ¿i Bateson, cå
boala psihicå este produså doar de cauze sociale.
Ea are ¿i cauze organice. Dar ea depinde în mare
måsurå de cultura societå¡ii respective.

Dacå nebunia ar fi determinatå numai de li-
bertatea socialå, aceasta ar însemna cå în fiecare
dintre noi se aflå un mic nebun care de abia
a¿teptå så iaså la ivealå. Acest lucru este în mare
parte adevårat, deoarece dupå cum spunea
Sigmund Freud, în fiecare dintre noi zace un mic
psihopat. Dupå cum aratå pishanali¿tii, incon-
¿tientul nostru este plin de instincte ¿i de pulsiuni
care fac tot posibilul så se manifeste (S.
Freud,1980). Dacå nu ar fi Eul, care så controleze
rela¡iile noastre cu lumea, sinele din incon¿ient
ne-ar transforma, dacå nu în ni¿te nebuni, cel
pu¡in în ni¿te barbari, ceea ce ¿i face de multe
ori. Dar Eul, care este guvernat de principiul rea-
litå¡ii, cautå så controleze Sinele guvernat de
principiul plåcerii ¿i lucreazå cu valori hedonice,
pe care cautå så le realizeze cu orice pre¡. În felul
acesta, Eul, care este ¿i el la rândul såu controlat
de Supraeu, refuleazå impulsurile, care nu
corespund valorilor sociale, în incon¿tient.

Dupå cum aratå J. Moll, R. Zahan ¿i R. Olivera
(2005), în creierul nostru existå anumite zone,
cum ar fi forma¡iunile mezolimbice ¿i cortexul
prefrontal, care urmåresc respectarea valorilor
morale. Ele ar reprezenta localizarea neuralå a
Eului descris de Sigmund Freud. În timp ce zona
supraorbitarå a lobului frontal este legatå de
creierul afectiv, care lucreazå cu valori hedonice,
celelalte zone ale lobului frontal, a¿a cum ar fi
polul frontal, care lucreazå cu valori deontice,
de obligatoriu, de interzis ¿i de indiferent, cautå
så tempereze comportamentul omului primitiv
care zace în noi (A. Restian, 1978). A¿a se face
cå în creierul nostru se duce o luptå permanentå
între principiul plåcerii, sus¡inut de structurile mai
vechi, a¿a cum ar fi sistemul limbic, ¿i principiul
realitå¡ii, cu care lucreazå structurile mai noi, a¿a
cum ar fi polul frontal.

Dar, dupå cum sus¡in psihanali¿tii, impulsurile
reprimate în incon¿tient nu stau deloc lini¿tite, ci
dimpotrivå, cautå mereu så influen¡eze compor-
tamentul uman. Frustrårile acumulate de-a lungul
timpului de o societate care nu ¿tie decât så
reprime, pot produce o serie întreagå de tulburåri
psihice.

Dar problema normalitå¡ii este ¿i mai com-
plicatå, deoarece dupå cum a aråtat B. Libert

(1985), deciziile noastre comportamentale sunt
luate cu 100 de milisecunde înainte ca noi så fim
con¿tien¡i de ele. Adicå ele sunt luate de incon-
¿tient sub presiunea pulsiunilor ¿i a instinctelor,
înainte ca noi så fim con¿tien¡i de ele. Iar con¿tiin¡a
nu are decât câteva milisecunde pentru a se opune
deciziilor care nu corespund normelor sociale. De
aceea, noi am putea lua în orice moment o decizie
nebuneascå farå a fi con¿tien¡i, adicå fårå a fi pe
deplin responsabili de decizia respectivå.

Dar pe lângå conflictele interne dintre forma-
¡iunile mai vechi ale creierului, a¿a cum ar fi sis-
temul limbic, care lucreazå cu valori hedonice ¿i
forma¡iunile mai noi ale creierului, a¿a cum ar fi
lobul frontal, care lucreazå cu valori deontice,
morale ¿i etice, creierul mai este confruntat ¿i cu
o serie de solicitåri, de stresuri, de interdic¡ii, de
frustråri, de reclame ¿i de ispite din partea me-
diului extern, cårora trebuie så le facå fa¡å. 

DE LA ADAPTAREA AUTOPLASTICÅ LA
ADAPTAREA ALOPLASTICÅ

Spre deosebire de toate celelelte animale, care
s-au adaptat autoplastic, adicå modificându-¿i
propriile structuri în func¡ie de condi¡iile de
mediu, omul s-a adaptat mai ales aloplastic, mo-
dificând mediul înconjuråtor la nevoile sale.

Este evident cå, în acest fel, mediul înconjuråtor
a evoluta foarte mult. În mod paradoxal, înså,
adaptarea aloplasticå a evoluat cu o vitezå mult
mai mare decât s-a dezvoltat creierul uman. Dupå
cum aratå Alvin Tofler (2006), diversele compar-
timente ale societå¡ii umane au evoluat cu viteze
diferite. A¿a spre exemplu, tehnologia informa-
¡ionalå a evoluat cu o vitezå mult mai mare decât
institu¡iile statului ¿i decât educa¡ia. Dar ceea ce
a evoluat cel mai încet a fost structura creierului
uman, care nu a suferit aproape nici un fel de
modificåri în ultimii 10.000 de ani. Creierul a
evoluat mai ales prin achizi¡ia de programe noi
de func¡ionare, care înså nu au influen¡at prea
mult structurile vechi ale creierului uman. De
aceea, structurile afective dominå ¿i aståzi com-
portamentul uman.

De¿i omul este aståzi în stare så construiascå
ma¿ini, avioane ¿i computere, deciziile sale cele
mai importante sunt dominate tot de structurile
afective. Evident cå deciziile afective corespund
nevoilor sale fundamentale, deoarece rolul afec-
tivita¡ii în supravie¡uirea individului a fost verificat
de milioane de ani. De aceea, Goleman (1995)
vorbe¿te de o inteligen¡å afectivå. De multe ori
înså, deciziile afective nu mai corespund nevoilor
omului contemporan, care ar trebui så fie în
acela¿i timp ¿i o fiin¡å moralå, ¿i una ra¡ionalå.
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Dar comportamentul omului nu a ajuns încå la
nivelul societå¡ii contemporane care a evoluat
mult mai repede decât structurile creierului.

În acest sens, am putea da exemplu ¿i reac¡ia
de stres, care era foarte utilå omului preistoric,
ce trebuia så depunå eforturi considerabile, dar
a devenit aståzi aproape complet neadecvatå
omului contemporan. Dacå mobilizarea apara-
tului cardiovascular ¿i a lipidelor din depozitele
organismului erau utile omului preistoric, care
trebuia så depunå eforturi foarte mari la apari¡ia
unui pericol, la omul contemporan reac¡ia de
stres, care nu mai este supus la reac¡iile de luptå
sau de fugå ale omului preistoric, devine de multe
ori nu numai inutilå, ci chiar dåunåtoare.

Dar de¿i oferå cåldurå ¿i frumuse¡e fiin¡ei
umane, nici unul dintre aspectele afectivitå¡ii ¿i
în primul rând cele negative, nu mai corespunde,
de multe ori, cu natura vie¡ii contemporane.

În mod paradoxal, omul contemporan nu
este suficient de adaptat la societatea civilizatå
pe care el însu¿i a creat-o. Inteligen¡a ¿i mora-
litatea omului contemporan au råmas cu mult în
urma democra¡iei ¿i a tehnologiei, care sunt
produsul unei elite intelectuale de care be-
neficiazå înså toatå lumea, chiar ¿i cei care nu ¿i-
au însu¿it programele de func¡ionare elaborate
de cultura modernå. ªi acest lucru poate fi cel
mai bine demonstrat de råzboaiele pe care omul
contemporan le duce cu o tehnicå ¿i cu o chel-
tuialå demne de o cauzå mai bunå.

Democra¡ia a evoluat mult mai repede decât
forma¡iunile mai noi ale creierului, care lucreazå
cu valori etice ¿i morale, la care face apel democra¡ia.

Structurile biologice ale omului se maturizeazå
mai repede decât creierul. Iar maturizarea forma-
¡iunilor mai noi ale creierului, a¿a cum este lobul
frontal, se produce mult mai târziu decât forma¡iunile
mai vechi ale creierului, care îi imprimå individului
un comportament mai pu¡in ra¡ional. 

ÎN CÅUTAREA FERICIRII

Dupå cum aratå Karl Popper (1998), omul a
cåutat mereu fericirea. De¿i dupå cum aratå Fr.
Nietzsche (1970), omul a cåutat mai mult pu-
terea. Psihanali¿tii spun cå omul cautå mereu
plåcerea. Principiul plåcerii este dupå psihanali¿ti
cel care guvernezå via¡a omului. Psihanali¿tii se
referå mai ales la plåcerea sexualå. Dar M.
Cabanac (2003) spune cå plåcerea de orice fel
este cea care guverneazå comportamentul uman.
Dar civiliza¡ia a început så reprime plåcerea, astfel
încât a apårut o contradic¡ie între tendin¡ele
ancestrale ale omului ¿i barierele sociale care au
interzis realizarea lor (H. Marcuse, 1963). 

CONTRADICºIILE DINTRE SOCIETATE ªI
DORINºELE ANCESTRALE ALE FIINºEI

UMANE

Dupå o evolu¡ie de mii de ani, societatea tra-
di¡ionalå a ajuns o societate puritanå, bazatå pe
moralå, pe cultul muncii ¿i al lucrului bine fåcut.
Societatea democraticå ar presupune ¿i ea un
comportament guvernat de moralå ¿i de ra¡iune,
iar comportamentul uman este dominat de prin-
cipiul plåcerii ¿i al puterii. Astfel, a apårut o con-
tradic¡ie fundamentalå între societatea contem-
poranå ¿i dorin¡ele ancestrale ale fiin¡ei umane.
Dupå cum aratå Roland Brunner (2000), apar
mereu tot felul de legi care îngrådesc tot mai mult
libertatea omului contemporan, ca ¿i cînd el ¿i-ar
fi dat fericirea primordialå pe avantajele unei
civiliza¡ii care îl reprimå tot mai mult.

Dar epoca puritanå, sau fals puritanå, descriså
de psihanali¿ti, nu a durat decât pânå pe la mij-
locul secolului XX, când omul a început så se
revolte împotriva restric¡iilor pe care i le impunea
societatea modernå. Omul modern voia så o
ducå mai bine decât bunicii lui, dar nu voia så fie
supus restric¡iilor pe care le prevedea o societate
prea puritanå. 

REVOLTA ÎMPOTRIVA RESTRICºIILOR
SOCIALE ªI MORALE

Favorizat de progresul tehnico-¿tiin¡ific, de
cre¿terea productivitå¡ii muncii, de dezvoltarea
comunica¡iilor ¿i a transporturilor, a apårut o
cre¿tere a consumului, o democratizare a con-
fortului ¿i o stimulare continuå a nevoilor pentru
a ¡ine mereu în mi¿care economia.

Dar omul anilor ’60-’90 nu s-a mul¡umit
numai cu confortul material. El vroia ¿i o eliberare
moralå ¿i spiritualå. A¿a se face cå, în ultimele zeci
de ani, am asistat la un atac continuu al genera¡iilor
rebele împotriva restric¡iilor ¿i a puritanismului
de orice fel (T. Roszak, 1979). S-a ajuns astfel la
o pulverizare a restric¡iilor, la o relaxare a mora-
vurilor, la o exacerbare a sim¡urilor ¿i a dorin¡elor,
la o exprimare liberå a emo¡iilor, la o liberalizare
sexualå, la un cult al frivolitå¡ii ¿i al divertismentului.
Asiståm, dupå cum aratå Daniel Bell (1979), la o
revan¿å a sim¡urilor contra ra¡iunii, care a încorsetat
zeci de ani pulsiunile omului modern. 

APARIºIA OMULUI DIONISIAC

A apårut astfel omul dionisiac, care a spart
limitele Eului ce ¡inea în frâu pornirile ancestrale
¿i care a produs atâtea nevroze. Omul contem-
poran a cautat så se elibereze din închisoarea
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Eului care a dat atât de mult de lucru psihanali¿tilor.
El a cåutat o ie¿ire extaticå din Sine (J. Brun, 1976).
A apårut astfel o culturå a desfåtårilor senzoriale,
a satisfac¡iilor, aici ¿i acum. Omul contemporan
nu se mai mul¡ume¿te cu promisiuni, ci vrea så
tråiascå la maximum, aici ¿i acum.

Disocierea sexului de moralå a dus nu numai
la eliberarea sexualå, ci ¿i la o sexualitate sålbaticå,
dupå cum aratå Vance Packard (1969).

Apari¡ia anticoncep¡ionalelelor ¿i a posibili-
tå¡ilor de tratament a majoritå¡ii bolilor cu trans-
mitere sexualå, a dus la o liberalizare uluitoare a
sexualitå¡ii. A¿a spre exemplu, 7% dintre ameri-
cani declarå ca au avut peste 50 de parteneri pe
an, iar 5% dintre francezi declarå cå au avut peste
100 de parteneri pe an (D. Folscheid, 2002).

Sexul a devenit o afacere foarte profitabilå.
Dacå în 2004 s-au produs în întreaga lume 3500
de filme clasice, în acela¿i an s-au produs peste
11.000 de filme porno. ªi lucrurile merg din ce în
ce mai råu, deoarece, dacå în 1983 cifra de afaceri
porno era de 6 miliarde de dolari, în 2005 ea era
de 40 de miliarde de dolari.

Exhibi¡ionismul ¿i voyeurismul ¡in capul de afi¿
al presei moderne, al televiziunii ¿i al reclamelor
de orice fel. 

SUPERMANUL

Omul de azi nu mai este un om modest, un
supus, un individ al unei colectivitå¡i. El se vrea
un superman. Important este nu cum e¿ti, ci cum
arå¡i. Look-ul este la modå. Fardul, machiajul,
chirurgia esteticå au trecut pe primul plan. Totul
pentru imagine, deoarece tråim într-o civiliza¡ie
a imaginii. Dacå pânå nu de mult omul apela
mai ales la emisfera stângå, analiticå, verbalå,
logicå, ra¡ionalå, implicatå în emo¡iile pozitive, azi
el apeleazå mai ales la emisfera dreaptå, sinteticå,
spa¡ialå, implicatå mai ales în emo¡iile negative.

Fiecare individ vrea så-¿i etaleze la maximum
posibilitå¡ile sale de sånåtate, de sex ¿i de fru-
muse¡e. Se cautå cultivarea corpului. Dar nu prin
mijloace fiziologice, ci prin tot felul de artificii,
printr-un fel de bodybuilding, în såli de fitness.
Dar, dupå cum aratå S. Mandard (2003), 6%
dintre clien¡ii sålilor de fitness se dopeazå cu
anabolizante, a¿a încât supermanul de azi este
de fapt o farmacie ambulantå.

Cei care aratå bine au devenit vedete ¿i chiar
oameni politici. Important este nu cum sunt cu
adevårat, ci cum aratå. Se cultivå imaginea,
brandul, reclama, vizualul ¿i superficialul.

Omul contemporan vrea så-¿i punå în valoare
silueta prin medicamente de slåbit, så-¿i punå în
valoare mu¿chii prin anabolizante, så etaleze

tinerea¡ea prin DHEA ¿i opera¡ii estetice, iar
poten¡a sexualå cu viagra.

De aceea, omul contemporan este un fel de
superman gonflabil.

De¿i în acela¿i timp s-au depå¿it recorduri
mondiale greu de imaginat, ceea ce se demonstreazå
este cå nu numai tehnologia, ci ¿i omul a evoluat.

Dar societatea contemporanå reprezintå un
amestec greu de descifrat, în care, din påcate,
predominå råul, societatea contemporanå fiind
cu toate ispitele ei o societate satanizatå (Lipovetsky,
2007). 

APARIºIA POSTMODERNISMULUI

Cultura, care avea rolul de a ridica spiritua-
litatea omului, a fost ¿i ea devastatå de societatea
de consum, care are ca scop distrac¡ia perma-
nentå. Dupå cum aratå J.F. Mattei (1999), au
apårut o barbarie intelectualå ¿i o barbarie este-
ticå dominate de obiecte de duzinå ¿i de kitsch.
Unii vorbesc chiar de sfâr¿itul culturii ¿i al artei
adevårate (Henry, 1987).

Negarea tuturor valorilor a dus pe plan cul-
tural la apari¡ia postmodernismului, care, dupå
cum aratå R. Appignanesi ¿i C. Garrant (2003),
neagå orice valoare. Dacå mi¿cårile protestatare
din anii ’60 se bazau pe filozofia lui H. Marcuse,
postmodernismul de azi se bazeazå pe nihilismul
lui Fr. Nietzsche. Postmodernismul cautå nu numai
så schimbe, ci ¿i så ¿ocheze. Peit Mondrian spunea
cå abstractizarea nu este suficientå pentru a înde-
pårta naturalismul din picturå. Liniile ¿i culorile
trebuie îmbinate altfel decât în naturå. Ele trebuie
så ¿ocheze. ªi astfel a apårut suprarealismul,
expresionismul abstract, dadaismul, colajele ¿i
altele. Marcel Duchamp sus¡inea cå orice obiect
poate fi prezentat ca operå de artå dacå este scos
din contextul ini¡ial ¿i eliberat de utilitatea lui
ini¡ialå. Astfel, R. Mut prezintå în 1917, Pisoarul
de por¡elan, iar Salvador Dali prezintå o baie pe
tavan. Sub pretextul cå arta este prea elitistå ¿i a
devenit prea comercialå, s-a renun¡at complet la
valoarea esteticå ¿i s-au expus cadavre de animale
¿i excremente de artist. Damien Hirst a expus o
oaie moartå într-un acvariu, iar Piero Manzoni a
expus ¿i a vândut propriile sale excremente,
etichetându-le „Rahat de artist 100% pur“.

Dar nebunia nu se opre¿te aici. Guillermo Vagas
a expus la galeria din Mangua un câine legat de o
sfoarå care este låsat så moarå fårå apå ¿i mâncare
sub privirile vizitatorilor ¿i de¿i au existat 2 milioane
de proteste, totu¿i, Biennale Centroamericana de
Arte a recunoscut crima ca o operå de artå.

Iar lucrarea de licen¡å a artistei Alisa Shvarts a
constat dintr-un borcan în care a adunat 12
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embrioni rezulta¡i din avorturile repetate ale unor
produse de concep¡ie ob¡inute prin însåmân¡are
artificialå (Låzårescu, 2008). 

DEªI TRÅIEªTE MULT MAI BINE, OMUL
CONTEMPORAN NU ESTE PREA FERICIT

De¿i omul contemporan are un nivel de trai
mult mai ridicat decât bunicii lui, de¿i nu mai
este atât de încorsetat ca bunicii lui, el nu este
totu¿i mai fericit. Dimpotrivå, în loc så fie bucuros
¿i mul¡umit, el este nemul¡umit, plictisit ¿i de-
zamågit. De¿i o duce mai bine decât acum 100
de ani, el este måcinat de acelea¿i sentimente
profund umane, care se pare cå nu prea pot fi
desprinse de fiin¡a noastrå, a¿a cum ar fi senza¡ia
de frustrare, de invidie, de urå ¿i de gelozie,
deoarece omul este mereu nemul¡umit.

Omul este foarte dependent de nou. El se
obi¿nuie¿te foarte repede cu binele. Dupå cum
a aråtat H. Breiter (2001), omul preferå så câ¿tige
mai des câte pu¡in, decât odatå totul. El simte
nevoia anticipårii, care activeazå nucleul acumbens.
El vrea mereu mai mult ¿i mai bine. El vrea mereu
altceva. Probabil cå omul este singura fiin¡å care
se plictise¿te.

Pe de altå parte, el nu suportå prea bine feri-
cirea altuia ¿i de aceea se aflå mereu într-o
competi¡ie lipsitå de sens ¿i fårå sfâr¿it (T. Scitovsky,
1978). 

O SOCIETATE BOLNAVÅ

Indiferent dacå nebunia este de origine exo-
genå sau endogenå, în cele din urmå, ea este un
produs al societå¡ii. R. Joccard (1992) aratå cå
nebunia nu poate exista decât în interiorul unei
societå¡i ¿i al unei culturi. Un individ nu poate fi
nebun decât în societatea în care tråie¿te, care
produce ¿i diagnosticheazå nebunia lui.

Nici o societate nu poate corespunde tuturor
dorin¡elor individuale. De aceea, în orice societate,
individul se va considera încorsetat, frustrat ¿i
nemul¡umit. Iar dacå la acestea vom mai adåuga
¿i provocårile inevitabile pe care orice societate
le produce, ajungem la concluzia cå ea are un
rol foarte important în determinarea sau cel pu¡in
declan¿area nebuniei.

Societatea contemporanå este caracterizatå de
o dezvoltare fårå precedent, precum ¿i de discre-
pan¡e foarte mari între diferitele ei sectoare. Ea
este caracterizatå de o mare instabilitate ¿i de
schimbåri foarte rapide. În societatea contem-
poranå, omul trebuie så î¿i schimbe mult mai
des serviciul ¿i de multe ori chiar ¿i profesia.

Societatea contemporanå este plinå de con-
traste ¿i de provocåri. De aceea, ea este, dupå
cum aratå J. Lacan, mai alienatå decât omul
contemporan.

Omul contemporan tråie¿te într-o ambian¡å
patologicå, caracterizatå de rela¡ii impersonale, de
o indiferen¡å afectivå, de o tehnologizare extrem
de rapidå ¿i de o culturå care nu mai poate
satisface nevoile profunde ale sufletului uman.

În pofida superorganizårii sale birocratice, dar
probabil ¿i din cauza negårii oricåror reguli, în
societatea contemporanå nu mai existå, de fapt,
nici o autoritate. Nici o institu¡ie nu mai este în
stare så-¿i îndeplineascå în mod concret sarcinile
cu care a fost investitå. Iar omul contemporan,
care a negat la un moment dat regulile, este
obligat så tråiascå într-o junglå socialå. 

TIRANIA BANULUI

Ca ¿i când toate acestea nu ar fi suficiente
pentru a-i reduce din fericirea doritå, societatea
contemporanå este dominatå de bani. Banul a
devenit scopul activitå¡ii umane, pentru cå banul
permite satisfacerea tuturor plåcerilor. Ceea ce
mai îngråde¿te civiliza¡ia, face posibil banul. Dar
banul reprezintå, dupå cum sus¡ine Roland
Brunner, puterea alienantå a lumii moderne.
Banul este lucrul dracului. Pe de altå parte, omul
modern cautå så câ¿tige banul cât mai u¿or
posibil, prin comer¡, prin falsificarea de conturi ¿i
de carduri, prin specula¡ii financiare ¿i chiar prin
furt. Pentru psihanali¿ti, banul este reprezentantul
falusului. Dacå ai bani, faci ce vrei. De aceea, scopul
nici nu mai este fericirea, ci banul. Cât mai mul¡i
bani pentru a fi cât mai fericit. Aståzi nu se mai
poate imagina o fericire fårå bani. Banul nu mai
este un mijloc, ci un scop. Restul nu mai conteazå.
Dacå nu are bani, omul nu poate fi fericit, dacå
are bani, el crede cå este fericit. 

PROVOCÅRILE SOCIETÅºII
CONTEMPORANE

Dar pe lângå iluzia bunåstårii, via¡a omului
contemporan mai este întovårå¿itå ¿i de anumite
provocåri, cårora trebuie så le facå fa¡å, a¿a cum
ar fi poluarea mediului ambiant, chimizarea
alimentelor, insecuritatea locului de muncå, lipsa
de respect a persoanei, stresul psihosocial,
dificulå¡ile de afirmare, birocra¡ia excesivå, boala,
såråcia ¿i a¿a mai departe.

Såråcia este consideratå de obicei ca un
fenomen rezidual, dar ea este în continuå cre¿-
tere. Jumåtate din popula¡ia globului tråie¿te cu
sub un dolar pe zi. Într-o lume în care unii nu
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mai pot de bine, al¡ii mor de foame. Dar ¿i în ¡årile
avansate, numårul ¿omerilor, al familiilor paupere,
al familiilor dezorganizate, al copiilor abandona¡i,
al prostitu¡iei, al tinerilor fårå calificare, al båtrânilor
påråsi¡i, al adul¡ilor analfabe¡i, este în continuå
cre¿tere. O såråcie într-o societate bogatå. ªi toate
acestea nu pot så ducå decât la un sentiment de
excludere, de frustrare, la cre¿terea violen¡ei, a
delincven¡ei ¿i a criminalitå¡ii de excluziune. În mod
paradoxal, într-o societate în care 90% dintre indivizi
se declarå ferici¡i, 11% au depresii psihice, 12% au
tulburåri de anxietate, 11% consumå psihotrope, iar
7% s-au gândit så se sinucidå (J. Fourastie, 1979). 

DEZUMANIZAREA SOCIETÅºII
CONTEMPORANE

Dar oricât de bine ar duce-o, omul contem-
poran este un fel de robot, un mecanism, un
numår, un pretext pentru diferite institu¡ii ¿i orga-
niza¡ii de a exista în numele lui. Omul contem-
poran se simte desconsiderat ¿i hår¡uit de o
birocra¡ie care îi blocheazå majoritatea posibili-
tå¡ilor teoretice. Promovarea cadrelor nu ¡ine
seama de talente sau de calitå¡i. Corup¡ia înåbu¿å
orice progres social, fiind o plagå imposibil de
combåtut a societå¡ii moderne, care proclamå
egalitate în drepturi ¿i ¿anse egale. Via¡a a devenit
o luptå cu ni¿te mori de vânt care macinå treptat
toate idealurile omului modern. ªi oamenii nici
nu î¿i dau seama cå orice pozi¡ie ar avea, ei
terminå, pânå la urmå, prin a fi învin¿i. Probabil
cå nu degeaba J. P. Sartre spunea cå povestea
oricårei vie¡i este povestea unui e¿ec.

Probabil cå tendin¡a aceasta de negare, de
revoltå interioarå, de a se distra aici ¿i acum, nu
este decât o reac¡ie la dificultå¡ile pe care le are
de înfruntat ¿i la incertitudinea pe care o prezintå
viitorul pentru omul obi¿nuit.

De multe ori, înså, omul contemporan este
confruntat cu experien¡e extrem de dificile, a¿a
cum ar fi ¿omajul, datoriile pe care nu le mai
poate plåti, cu destråmarea familiei ¿i a
prietenilor, cu boli grave ¿i a¿a mai departe. De
remarcat cå familia a suferit modificåri impor-
tante, iar divor¡urile au crescut foarte mult. Pe
lângå depresia psihicå, ¿omajul imprimå pierderea
stimei de sine ¿i chiar pierderea sensului pe care
via¡a aceasta, atât de frumoaså, ar trebui så o
aibå pentru fiecare om. 

PROVOCÅRILE SOCIETÅºII
INFORMAºIONALE

Omul contemporan nu tråie¿te înså numai
într-o societate postindustrialå, sau o societate de

consum, ci ¿i într-o societate informa¡ionalå ca-
racterizatå de cre¿terea vertiginoaså a produc¡iei
de informa¡ii ¿i a mijloacelor de comunicare în
maså. Dupå apari¡ia limbajului, a scrisului ¿i a
tiparului, omul contemporan tråie¿te azi cea mai
mare explozie informa¡ionalå din istoria omenirii,
determinatå de apari¡ia radioului, a telefonului,
a televiziunii, a calculatorului ¿i a internetului.

Produc¡ia de informa¡ii a crescut atât de mult,
încât bagajul informa¡ional al omenirii se dubleazå
la fiecare 2-3 ani. Atunci când un student terminå
facultatea, jumåtate din ce a învå¡at este deja
depå¿it. De aceea, dupå cum aratå A. Toffler,
majoritatea deciziilor se iau pe baza unor cuno¿-
tin¡e perimate. Dupå ce ani de zile, omul a dus
lipså de informa¡ii, acum se vede de-a dreptul
inundat de o maså tot mai mare de informa¡ii,
care depå¿esc capacitå¡ile sale de recep¡ionare ¿i
de prelucrare.

Dupå cum aratå G. Lipovetsky (2007), un
francez prive¿te la televizor 43 de ore pe såptå-
mânå, adicå mai mult decât stå la serviciu. Un
american vorbe¿te la telefon 16 ore pe lunå,
ascultå radio 90 ore pe lunå, prive¿te la televizor
131 de ore pe lunå ¿i navigheazå pe internet 100
de ore pe lunå.

În aceste condi¡ii, creierul a ajuns så fie cel
mai solicitat organ al omului contemporan. Iar
creierul are ¿i el limitele sale.

Pe de altå parte, toate aceste informa¡ii în loc
så îl informeze, îl dezinformeazå, îl manipuleazå
¿i îl streseazå. Noi am aråtat cå suprasolicitarea
informa¡ionalå poate duce de la stresul infor-
ma¡ional, pânå la apari¡ia unor boli psihice ¿i
psihosomatice. O mare parte din oboseala,
iritabilitatea, anxietatea ¿i depresia omului
contemporan se datoreazå tocmai suprasolicitå-
rilor informa¡ionale la care este supus (A. Restian,
1997). 

SINDROMUL OMULUI CONTEMPORAN

De¿i o duce mult mai bine din punct de vedere
material decât bunicii lui, omul contemporan este
departe de a fi mai fericit decât ei, nu numai
pentru cå fericirea este foarte greu de atins, ci ¿i
pentru faptul cå el a luat-o pe o cale gre¿itå. Nu
po¡i fi fericit mul¡umind corpul ¿i ignorând
sufletul.

La toate conflictele sale interne, la lupta dintre
numeroasele lui creiere, dintre creierul afectiv ¿i
cel ra¡ional, dintre creierul con¿tient ¿i cel
incon¿tient, dintre creierul drept ¿i creierul stâng,
la toate provocårile sociale, omul contemporan
a reac¡ionat nu numai printr-o anxietate ¿i deza-
mågire crescândå, ci ¿i printr-o revoltå interioarå,
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cu o negare a normelor ¿i a valorilor sociale, cu
o tendin¡å de a schimba regulile sociale ¿i de a
înlocui mereu societatea prezentå cu o altå
societate mai bunå, în care så poatå tråi ¿i så se
poatå afirma mai u¿or.

De aceea, omul modern este nu numai anxios,
deprimat ¿i frustrat, ci ¿i invidios, egoist, agitat,
irascibil, impulsiv, instabil, impertinent, intolerant,
superficial, indiferent, revoltat ¿i violent. Multe
dintre bolile somatice pe care le are sunt deter-
minate de o patogenie psihosomaticå.

Se pare cå negarea valorilor, relaxarea mora-
vurilor, liberalizarea sexualå, exaltarea sim¡urilor
¿i distrac¡ia obligatorie nu sunt suficiente pentru
sufletul omului, care, dupå cum aråta A. Maslow
(1943), are nevoie nu numai de hranå, de lo-
cuin¡å ¿i de îmbråcåmite de¿ucheatå, ci ¿i de
libertate, de iubire, de respect, de afirmare ¿i de
o expectativå din ce în ce mai bunå. 

FUGA DE SINE

Omul contemporan tråie¿te într-o mare
vitezå. El este tot timpul ocupat. De¿i are mai
mult timp liber, el este mult mai ocupat decât
bunicii såi. Este într-o continuå cåutare. Mereu
cautå câte ceva. Uneori cautå så rezolve pro-
bleme de via¡å hiperbirocratizate. Alteori cautå
så se distreze. El cautå mereu anturajul cuiva.
Probabil pentru cå se simte izolat din cauza rela¡iilor
impersonale, el cautå mereu anturajul, sau mai
bine zis o colectivitate. Nu mai petrece sårbåtorile
în familie, ci pe stradå, unde este, de fapt, tot un
anonim lângå al¡i anonimi. De aceea Ortega Y.
Gasset vorbe¿te de omul-mul¡ime.

Omul contemporan fuge de sine. Lui îi este fricå
så se întâlneascå cu sine. Îi este fricå de golul pe
care l-ar putea gåsi. Astfel cå omul contemporan
aleargå nu ca så gåseascå ceva, ci ca så fugå de sine.
Iar societatea contemporanå face tot posibilul ca el
så nu råmânå pra mult singur. Se pare cå ea nu are
nevoie de un om care så gândeascå. 

ISPITELE SOCIETÅºII CONTEMPORANE

Dacå la început se credea cå nebunul este
posedat de diavol, aståzi se poate spune cå el
este ispitit de diavol. Ispitele reprezintå încercårile
diavolului de a-l face pe om så påcåtuiascå,
prezentându-i în a¿a fel lucrurile, încât cele rele
så îi parå bune.

Acest lucru îl fac aståzi televiziunea, publi-
citatea, prezentårile de modå, saloanele de ma¿ini
¿i etalarea ostentativå de cåtre cei boga¡i a unui
stil de via¡å care ar putea pårea pentru unii de
invidiat.

În acest sens, publicitatea apeleazå la instinctul
de plåcere, la erotizare, la euforizare, la infanti-
lizare, la exagerare ¿i la manipulare, pentru a-l
transforma cu orice pre¡ pe omul modern într-un
consumator de bunuri materiale.

Erotizarea lucrurilor cautå så transforme in-
stinctul sexual într-un instinct de cumpåråtor. Nu
numai ciocolata, ci ¿i automobilele ¿i pasta de
din¡i au devenit ni¿te produse erotice. Alimentele
au devenit astfel în mintea consumatorilor ni¿te
afrodiziace.

Publicitatea ne recomandå vacan¡e exotice în
locuri paradiziace. Ea cautå så creeze iluzia unui
paradis, a unui univers extatic, dar din påcate
utopic, deoarece lucrurile nu stau aproape
niciodatå a¿a cum sunt prezentate în reclame.

Majoritatea programelor de televiziune ape-
leazå în modul cel mai vulgar posibil la plåcerile
materiale. Ele cautå så a¿eze natura materialå a
lucrurilor deasupra naturii spirituale. ªi ispita plå-
cerii este deosebit de puternicå deoarece, dupå
cum aratå J. Olds, implantarea unor electrozi în
centrii plåcerii determinå autostimularea pânå la
epuizare a animalelor.

Dar televiziunea ¿i publicitatea cautå så treacå
de la ispita cårnii la ispita min¡ii, insuflându-i
omului ideea cå el trebuie så fie mai presus de
ceilal¡i, cultivând viclenia ¿i violen¡a. Aproape nici
unul dintre modelele prezentate nu a reu¿it prin
metode morale.

Din cauza înmul¡irii mijloacelor de transport ¿i
de comunicare, oriunde s-ar duce, omul este supus
acelora¿i ispite. Asiståm la o globalizare a ispitelor.

Dar, de cele mai multe ori, omul vede ¿i
lucruri pe care nu le poate avea. Orientat doar
spre bunuri materiale, oricît de bogat ar fi, omul
tot mai dore¿te ceva. ªi astfel apar invidia, ne-
mul¡umirea, frustrarea ¿i revolta. A¿a ajunge de
fapt marea majoritate a oamenilor så fie alienatå
(Brune, 1996). Iar banul desåvâr¿e¿te aceastå
tendin¡å de alienare. 

DEPENDENºELE OMULUI CONTEMPORAN

În cåutarea fericirii, omul a încercat de toate.
A recurs ¿i la droguri, începând cu alcoolul ¿i
terminând cu canabisul, cocaina ¿i heroina, care
dacå nu modificau lumea, modificau starea
con¿tiin¡ei sale. Prin efectele plåcute pe care le
produc, drogurile determinå repetarea lor. Dar
aceasta duce la scåderea sensibilitå¡ii receptorilor,
la cre¿terea dozelor ¿i la apari¡ia fenomenului de
obi¿nuin¡å. Toate drogurile, începând cu alcoolul,
produc tulburåri neuropsihice. Iar ruperea
administrårii determinå apari¡ia fenomenelor de
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sevraj, caracterizate de tendin¡a de a-¿i administra
cu orice pre¡ drogul respectiv, de care nu mai
poate scåpa.

Dar în ultimul timp, se poate vorbi nu numai
de o dependen¡å de drogurile chimice, ci ¿i de o
dependen¡å de televizor ¿i de internet. Se apre-
ciazå cå imensa majoritate a oamenilor prive¿te
între 3 ¿i 8 ore pe zi la televizor. Un copil petrece
la televizor ¿i pe internet mai mult timp decât la
¿coalå ¿i nu de pu¡ine ori apare o dependen¡å
caracterizatå de imposibilitatea de a renun¡a, de
ignorarea activitå¡ilor ¿colare ¿i profesionale, de
reducerea rela¡iilor sociale ¿i a¿a mai departe. 

LUMEA VIRTUALÅ

Odatå cu apari¡ia scrisului, dar mai ales a
televiziunii ¿i a internetului, a apårut o lume
virtualå, o „ciber“-lume, dupå cum aratå Giovanni
Sartori (2005). Au apårut ciber-drogurile, care
se crede cå ar avea efecte similare cu drogurile
chimice ¿i a¿a mai departe.

Probabil cå, dezamågit de lumea realå, omul
se retrage într-o lume virtualå. El nu mai tråie¿te
în realitatea concretå, ci în cår¡i, în romane, în
seriale de televiziune ¿i pe internet. El duce astfel
o via¡å de gradul doi, care nu este decât un
surogat ¿i care îl va dezamågi ¿i mai mult decât
lumea realå (Restian, 2002). 

SENSUL VIEºII

Dar dacå omul nu este fericit nici în condi¡iile
în care societatea îi poate satisface toate nevoile
materiale, atunci ar trebui så ne întrebåm care
este de fapt sensul vie¡ii.

De¿i omul a fost considerat dintotdeauna ca
o fiin¡å dublå, care are o laturå animalå ¿i o laturå
ra¡ionalå, pânå nu de mult, el a fost considerat
totu¿i ca o fiin¡å cumpåtatå ¿i ra¡ionalå, dominatå
de legile moralei. Cu toate cå ¿i atunci fiecare om
avea morala lui, creierul având tendin¡a de a-¿i
justifica mereu ac¡iunile. Înså, la un moment dat,
virtu¡ile ¿i morala au început så scadå, vorbindu-
se chiar de o moarte a acestora (Hunter, 2000).

Mircea Eliade (1959) a aråtat cå societatea
occidentalå a fost singura societate din istoria
omenirii care a reu¿it så desacralizeze lumea ¿i så
construiascå o lume complet profanå, în care nici
religia, ¿i nici moralitatea nu-¿i mai gåsesc locul.

Omul contemporan a renun¡at la divinitate ¿i
cautå så ob¡inå fericirea numai prin bunuri
materiale. Dar dupå cum au aråtat foarte mul¡i
filozofi, fericirea nu vine nici din afarå, ¿i nici
dinåuntru. Ea trebuie så satisfacå toate aspectele
fiin¡ei umane, atât nevoile materiale, cât ¿i nevoia
de respect, de iubire, de apreciere ¿i de afirmare.

Majoritatea oamenilor considerå munca drept
o surså de venit. Dupå cum aratå J. Dumazedier,
66% dintre francezi nu considerå munca cea mai
importantå activitate a lor. Foarte pu¡ini mai
considerå munca drept o carierå de prestigiu sau
drept o voca¡ie, de împlinire a fiin¡ei umane.

Dar sensul vie¡ii nu poate fi numai acela de a
avea bunuri materiale, ci ¿i acela de a te putea
bucura de ele. Constantin Noica (1992) vorbe¿te
de bucuriile simple.

Sensul vie¡ii ar fi în cele din urmå mântuirea,
sau cel pu¡in desåvâr¿irea personalitå¡ii umane,
ceea ce nu ¡ine prea mult de lumea înconjurå-
toare ¿i de aceea ar fi mai u¿or de ob¡inut, dacå
Sinele nu ne-ar împinge din spate.

A. Newberg (2001) a aråtat cå tråirile mistice
sunt întovårå¿ite de o scådere a activitå¡ii zonei
din lobul parietal din emisfera stângå care ne då
senza¡ia corpului ¿i a zonei similare din emisfera
dreaptå a lobului parietal care ne då senza¡ia
situa¡iei corpului în mediul înconjuråtor. Prin
reducerea activitå¡ii acestor zone în tråirile mistice
se realizeazå de fapt o despår¡ire de lume, o
expansiune a corpului ¿i o unire a lui cu universul
¿i cu infinitul.

Sfântul Ioan Scårarul aråta cå prima treaptå
spre rai se face prin lepådarea de lume, iar a
doua treaptå, prin lepådarea de sine. Evident cå
acest lucru nu este u¿or de fåcut. Dar a¿a cum
au demonstrat atâ¡ia asce¡i, el nu este imposibil.
ªi de aceea ne întrebåm de ce a luat-o omul, care
are un suflet atât de sensibil, pe o cale diametral
opuså.

Dar chiar dacå nu ne vom putea deta¿a de
lume ¿i cu atât mai pu¡in de noi în¿ine, o oarecare
deta¿are de lumea materialå ¿i o apropiere de
suflet ¿i de Dumnezeu nu pot fi decât binevenite,
în gåsirea sensului vie¡ii, ceea ce pu¡ini dintre
oamenii contemporani reu¿esc så facå. 

CONCLUZII

În aceste condi¡ii, nu este de mirare cå, pe
lângå tulburårile psihice determinate genetic, pe
lângå tulburårile psihice determinate de con-
flictele noastre interne, au apårut tot mai multe
tulburåri psihice determinate de provocårile
societå¡ii nebune în care tråim. În lipsa unui sistem
de valori ¿i a unei moralitå¡i, pe care chiar omul
contemporan le-a înlåturat, valori ¿i moralitå¡i
menite så controleze pornirile noastre primitive,
nebunia a câ¿tigat atât de mult teren, încât din
punct de vedere statistic, ea tinde så ia locul
normalului. Omul contemporan se aflå în situa¡ia
paradoxalå de a se adapta unei societå¡i alienate
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pe care el însu¿i a construit-o, adicå de a deveni
pu¡in nebun pentru a putea supravie¡ui.

De aceea, Michel Foucault (2005) spunea cå
lumea este un mare azil. Iar Sf. Antonie cel Mare
spunea cå va veni o vreme în care oamenii or så
înnebuneascå ¿i când vor vedea pe cineva cå nu
înnebune¿te se vor ridica asupra lui zicându-i cå

el este nebun, pentru cå nu este asemenea lor.
Se pare cå aceastå vreme a venit. Dar, dupå cum
spunea Mihai Eminescu, ce e val ca valul trece ¿i
probabil cå dupå o perioadå de nebunie inerentå,
omul va reveni din nou la normal, iar raportul
dintre normalitate ¿i nebunie nu va depå¿i limitele
largi ale normalului. 
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