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REZUMAT
Scopul acestei lucrări este de a examina câteva texte, publicate în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, 
reprezentând debutul nosologiei psihiatrice româneşti. Trebuie menţionat chiar de la început că la Institutul 
Mărcuţa pentru alienaţi (Bucureşti), primul azil psihiatric din Principatele Române, încă din 1862 era utilizată 
o nomenclatură de medicină generală. Această nomenclatură includea şi câteva categorii psihiatrice, dar la 
acel moment nu exista o nosologie propriu-zisă. Primul text care creionează o clasifi care sistematică a 
variatelor forme de alienare mintală a fost publicat în Gazetta Medico-Chirurgicală a Spitalelor in 1874 de 
către Alexandru Sutzu (1837-1919). Până la sfârşitul secolului al XIX-lea, Sutzu devine primul profesor de 
psihiatrie şi conducătorul primei catedre de psihiatrie din România (1897). Ca director al Institutului Mărcuţa 
şi autor al unui număr impresionant de articole şi monografi i dedicate aspectelor clinice ale bolilor mintale şi 
asistenţei publice furnizate de autorităţi acestei categorii de bolnavi, Sutzu creează condiţiile pentru o practică 
medicală modernă şi europeană. Una dintre cărţile sale, intitulată „Clasifi caţiunea psichoselor“, publicată în 
1900, poate fi  considerată ca ultima nosologie autohtonă românească în cadrul psihiatriei sfârşitului de secol 
XIX. Acest lucru s-a petrecut chiar înainte ca sistemul de clasifi care kraepelinian, deja adoptat de diverse 
şcoli europene, să devină, de asemenea, infl uent şi în ţara noastră.
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psihiatria românească

 ABSTRACT
The aim of the present paper is to examine several texts, published in the second half of the XIXth century, 
representing the debut of the Romanian psychiatric nosology. From the very beginning it should be mentioned 
that, at the Marcutza Institute for the Insane (Bucharest), the fi rst psychiatric asylum in the Romanian Principalities, 
a general medical nomenclature was still used in 1862. The nomenclature also included a few psychiatric 
categories, but no proper nosology existed at the time. The fi rst text to sketch a systematic classifi cation of the 
various forms of mental alienation has been published in Gazetta Medico-Chirurgicală a Spitalelor in 1874 by 
Alexandru Sutzu (1837-1919). Until the end of the XIXth century, Sutzu became the fi rst professor of psychiatry 
and head of the fi rst Chair of Psychiatry in Romania (1897). As a director of the Marcutza Institute and author of 
an impressive amount of articles and monographs dedicated to the clinical aspects of mental illnesses and to the 
public assistance provided by the State to this category of sufferers, Sutzu created the conditions for a modern 
and European medical practice. One of his books, entitled Clasifi caţiunea psichoselor („The Classifi cation of 
Psychoses”, published in 1900) could be considered as the last autochtonous Romanian nosology in the late XIXth 
century psychiatry. This happened just before the kraepelinian system of classifi cation, already adopted by 
different European schools, became infl uential in our country as well. 
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INTRODUCERE

Un fapt mai puţin cunoscut practicienilor con-
temporani din domeniul psihiatriei este acela că, în 
anul 1874, în Gazetta Medico-Chirurgicală a Spita-
lelor apărea, pentru prima dată în literatura medicală 
românească, un scurt articol intitulat Uă clasifi -
caţiune a morbelor mintale sub semnătura lui 
Alexandru Sutzu (1837-1919), pe atunci medic pri-
mar şi director al Institutului Mărcuţa, primul azil 
de alienaţi de la noi din ţară. Acest text de referinţă 
în istoria medicinei româneşti reprezintă prima în-
cercare de sistematizare a maladiilor mintale de la 
noi, în care Sutzu, autoritatea necontestată în do-
meniul psihiatriei autohtone, porneşte de la trecerea 
în revistă, de factură critică, a altor nosologii pro-
puse de autori europeni consacraţi. Delimitându-se 
de aceştia, alienistul de la Mărcuţa propune o clasi-
fi care mixtă, aşa cum vom vedea ceva mai departe 
în acest articol, în încercarea de a elimina neajun-
surile celorlalte clasifi cări care se bazau pe un 
singur criteriu, fi e el psihologic, anatomic sau pato-
genic. Înainte de a trece la examinarea concepţiei 
lui Sutzu despre clasifi care şi a variantelor pe care 
acesta le-a propus, de-a lungul carierei sale, ne vom 
opri puţin asupra chestiunii dacă a mai existat o 
tentativă de ordonare sistematică a tipurilor de 
alienare mintală, în azilul de la Mărcuţa, înainte de 
Sutzu.

FORMELE DE ALIENARE DIN DESPĂRŢIREA 
SMINTIŢILOR DE LA INSTITUTUL MĂRCUŢA

Din rapoartele despre mişcarea bolnavilor inter-
naţi la Mărcuţa, publicate în revista Monitorul 
Medical, în perioada care precede venirea lui 
Alexandru Sutzu, ca medic în acest azil de alienaţi, 
ştim că se folosea o nomenclatură generală a bolilor, 
foarte heterogenă, în cadrul căreia îşi găseau locul 
şi suferinţele mintale. Nu exista însă o nosologie 
psihiatrică propriu-zisă, bazată pe ceea ce ştiinţa 
vremii considera că ar fi  o întemeiere empirică, 
ştiinţifi că, fi e ea clinică, fi e anatomo-patologică, a 
distincţiilor dintre diferitele clase de boli mintale. 
Un exemplu de astfel de nomenclatură medicală 
este oferit de raportul doctorului Petre Protici, pre-
decesorul lui Sutzu la conducerea Institutului 
Mărcuţa, publicat în Monitorul Medical din 1863 
(1). Dintre categoriile de boli care ar putea fi  consi-
derate ca făcând parte din domeniul psihiatriei, am 
putea cita: mania (delirans, furiosa, periodica, 
epilep tica, alcoholica, cum hallucinationibus, 
praesumpta); monomania, amenţia, paralysia gene-
ralis, simplicitas, stupiditas, stupiditas cum 

epilepsia, idiotismus cum epilepsia (1). Trebuie să 
menţionăm aici faptul că avem de a face în acest 
caz, de fapt, cu o simplă enumerare a tipurilor de 
ca zuri internate la Mărcuţa în anul 1862 şi nicide-
cum cu o clasifi care sistematică a maladiilor 
mintale. De altfel, Protici însuşi atrage atenţia că se 
referă doar la acele cazuri care au ajuns la internare, 
alte ca tegorii de bolnavi fi ind îngrijiţi acasă sau pe 
la di verse mânăstiri. Iată ce spune, în acest sens, 
autorul: „Mişcarea toată a populaţiei din despărţirea 
smin tiţilor, precum am văzut mai sus, este de 190 
de indivizi; această cifră se înţelege că este departe 
de a reprezenta totalitatea smintiţilor din Ţara Ro-
mânească, căci o mulţime dintre ei trăiesc liber pe 
la casele lor, iar alţii se afl ă aşezaţi pe la diferitele 
mănăstiri“ (1). Nu vom găsi în acest raport nici 
referiri la criteriile de clasifi care a formelor de alie-
nare mintală, nici trimiteri la surse bibliografi ce 
care să ne facă să înţelegem de la ce autori provine 
enumerarea amintită. Recunoaştem, desigur, unele 
clase de alienare descrise de şcoala franceză din 
prima jumătate a secolului al XIX-lea, însă, ca 
atare, ea nu corespunde exact nici cu clasifi carea lui 
Ph. Pinel, nici cu a lui J.E.D. Esquirol sau J.-P. 
Falret. Ne afl ăm, mai degrabă, în faţa unui instru-
ment practic de ordonare a cazurilor internate, nu 
cu o tentativă de clasifi care autohtonă a bolilor 
psihice. Vor mai trece mai bine de zece ani până 
când să putem spune că avem o clasifi care ro mâ-
nească în psihiatrie. Acest rol îi revine, aşa cum 
spuneam, lui Alexandru Sutzu, cel care avea să 
devină primul profesor de psihiatrie şi titular al 
primei Catedre de psihiatrie de la noi din ţară în 
1897, dar şi autorul primului tratat de psihiatrie 
clinică şi medico-legală din România (1877) (2).

NATURA ALIENĂRII MINTALE ÎN CONCEPŢIA 
LUI ALEXANDRU SUTZU

Adept al principiului organicităţii alienării min-
tale, Sutzu (1877) (2) respinge poziţia spiritua liş tilor 
(care susţineau natura strict psihologică a tulbură rilor 
mintale), prin invocarea ca argument a prezenţei 
simptomelor fi zice în cadrul tabloului clinic al acestor 
categorii de afecţiuni, precum şi a leziunilor organice, 
evidenţiabile prin examenul anatomopatologic: „Di-
fe ritele simptome fi zice, interesante atât din punct 
de vedere clinic, cât şi din punct de vedere me-
dico-legal, arată încă o dată că alienarea mintală nu 
este o simplă perturbare mintală, ci o maladie în-
soţită de leziuni fi zice. Zicem aceasta căci sunt 
mulţi medici care păstrează până astăzi reaua ten-
dinţă de a spiritualiza morbele mintale, nevrând a le 
considera ca efect al unor leziuni organice ce lovesc 
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constituţia umană în principiile sale şi în cele mai 
adânci organe. Aceasta o demonstrează şi mai clar lezi-
unile anatomice care însoţesc alienarea mintală şi pe 
care le vom descrie din punct de vedere medico-
legal…“ (2). Asupra aceleiaşi chestiuni a naturii alie-
nării mintale, Sutzu va reveni în monografi a din 1880, 
spunând că: „alienarea mintală, care era considerată 
până de curând ca o nevroză sine materia, fără leziuni 
anatomice, este probat astăzi că este o maladie cere-
brală“ (3). 

După ce a stabilit faptul că alienarea mintală re-
prezintă o afecţiune somatică, cu simptomatologie 
psihică, Sutzu va examina următoarea problemă: deşi 
ambele categorii de maladii sunt afecţiuni cerebrale, 
care este totuşi diferenţa între bolile nervoase şi cele 
mintale? Mai întâi însă, el va descrie caracterele co-
mune ale nevrozelor (i.e. bolile neurologice). Acestea 
sunt foarte asemănătoare, în opinia sa, cu maladiile 
cons tituţionale şi diatezice. Morbele diatezice şi 
cons ti tuţionale sunt defi nite de către Sutzu astfel: 
„o afecţiune cronică care are rădăcinile ei în adân-
cimea organismului nostru, pe care îl modifi că în 
întregul său, silindu-l să-şi întrebuinţeze toate pu-
terile sale la dezvoltarea ei şi tulburându-i func ţiile 
şi viaţa. Ea este, am putea zice, o intoxicaţie cronică 
care are o durată foarte lungă, care este ere ditară, 
având caractere proprii, pe care le transmite după 
legea transformării, la generaţiile următoare. Ma-
niile constituţionale sunt afecţiuni cronice, inter-
mitente, apiretice, ereditare, având proprietatea de 
a produce în sânul organismului nişte produse spe-
ciale, tubercule, cancer, gome, tofi  articulari etc., 
care se nasc periodic sub formă de accese şi se ter-
mină prin marasmul şi caşexia întregului organism“ 
(2).

În ceea ce priveşte caracterele generale ale tu-
turor nevrozelor, acestea sunt descrise astfel: „ele 
sunt afecţiuni cronice, ereditare, periodice, prezen-
tându-se sub formă de accese, care singure par să cons-
tituie întreaga maladie; au o durată foarte lungă şi se 
termină prin caşexie“ (2). Se remarcă, spune în conti-
nuare autorul, o asemănare evidentă între maladiile 
consti tuţionale şi maladiile nervoase: „lipsa de febră, 
durata cea lungă, mobilitatea şi periodicitatea feno-
menelor, ereditatea sunt simptome comune în ambele 
clase de maladii, care devin din această cauză, aproape 
identice între ele“ (2).

Între afecţiunile sistemului nervos (pe care Sutzu 
le numea nevroze) şi afecţiunile psihice (pe care 
Sutzu le numea alienări mintale/psihoze) există mai 
multe tipuri de relaţii. Acestea sunt enumerate de către 
Sutzu în 1906 astfel: complicaţii, asociaţii, transfor-
mări, tranziţii (4). Asupra acestei probleme a trans-
formării între bolile sistemului nervos şi bolile psihice, 

Sutzu revine în numeroase texte. Sursa teoretică o 
găsim citată în articolul Corpul, cugetul şi acţiunile 
(6), unde Sutzu se referă la un text al lui Trousseau. O 
defi niţie a alienării mintale găsim în tratatul din 
1877, formulată astfel: „Alienarea mintală, oricare 
ar fi  originea ei, este o maladie a creierului, organ 
al inteligenţei“ (2). Apare imediat o problemă fun-
da mentală, la care alienistul trebuie să răspundă. 
Este vorba de clasica „problemă a unului şi multi-
plului“ care, din fi losofi e, a fost preluată şi în medi-
cina alienistă: există o singură alienare mintală sau 
mai multe varietăţi? Iată ce răspunde Alexandru 
Sutzu: „Nu toţi s-au pătruns încă de ideea că nu 
există doar o alienare mintală, ci că sunt diferite 
varietăţi de alienare; că alienatul nu este un tip 
ideal, unic, abstract, ci că există diferite categorii 
de alienaţi ale căror deliruri şi fapte sunt stereotipate 
după natura intimă a maladiei lor“ (2).

PRIMA CLASIFICARE A FORMELOR DE 
ALIENARE MINTALĂ

Admiţând existenţa unor varietăţi diferite de 
alienare mintală, în mod fi resc, Sutzu se va întreba: 
Ce clasifi care ar trebui să admitem în studiile noas-
tre? Răspunsul său este clar formulat în urmă toarea 
frază: „suntem convinşi, din mica noastră expe rienţă, 
că aprecierea responsabilităţii şi a capacităţii in-
divizilor, care este în defi nitiv scopul expertizei 
me dico-legale, nu poate decât să câştige dintr-o 
clasifi care ştiinţifi că şi conformă observaţiei cli-
nice“ (2). După o logică riguroasă a clasifi cării, 
Sutzu va face mai întâi o clasifi care a criteriilor de 
clasifi care, identifi când patru astfel de criterii: „Ca-
racterele pe care autorii le-au luat de bază a clasi-
fi cărilor pe care le-au propus, se pot clasa în patru 
categorii. Unii au luat sediul presupus al alterării 
facultăţilor intelectuale; alţii manifestările ex te-
rioare ale maladiei; alţii cauzele şi patogenia ei; 
alţii în fi ne, leziunile anatomice care o însoţesc“ 
(2). Corespunzător, se pot descrie patru tipuri de 
clasifi cări ale formelor de alienare mintală: clasi-
fi cări psihologice; clasifi cări simptomatice; clasi-
fi cări etio-patogenice; clasifi cări anatomice (2). 
Sutzu admite o clasifi care mixtă, cu trei categorii 
majore: alienări simple; alienări complicate; infi r-
mităţi cerebrale (2).

Primul text în întregime dedicat clasifi cării for-
melor de alienare mintală este publicat de către 
Sutzu în 1874, în Gazetta Medico-Chirurgicală a 
Spitalelor şi poartă titlul Uă clasifi caţiune a mor-
belor mintale (7). Aici alienistul român îşi va 
expune critic opiniile despre clasifi cările existente în 
literatură, cu privire la alienările mintale, după care 
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va propune el însuşi o clasifi care pe care o putem 
considera, pe drept cuvânt, prima nosologie psihiatrică 
românească şi asupra căreia ne vom apleca mai mult 
în lucrarea de faţă. Aceasta cuprinde următoarele 
clase mari de afecţiuni ale căror caractere generale le 
vom aminti pe scurt:

1) Alienările simple
Această clasă cuprinde două forme majore de 

alienare mintală: mania şi melancolia. 
Mania se caracterizează prin: incoerenţă ge-

nerală sau parţială a ideilor şi a faptelor; izbucneşte 
într-un mod accidental şi în urma cauzelor morale, 
cu deosebire; mersul este acut şi se termină prin 
vindecare. În caz contrar, mania devine cronică.

Melancolia se caracterizează prin: leziune spe-
cială a intelectului, caracterizată printr-o depre sie 
care însoţeşte toate manifestările intelectuale şi 
toate determinările individului; izbucneşte într-un 
mod accidental, fără o cauză vizibilă; se termină 
prin vindecare.

Formele clinice ale celor două clase de alienare 
simplă, sunt următoarele: 1. Mania: mania acută, 
mania parţială, mania cronică; 2. Melancolia: me-
lan colia simplă, melancolia delirantă, melancolia 
stupidă. Ele sunt descrise pe larg într-o serie de 
articole publicate în Gazetta Medico-Chirurgicală a 
Spitalelor, începând cu anul 1870, precum şi în 
tratatul de psihiatrie Alienatul în faţa societăţii şi a 
ştiinţei (1877) (2).

2) Alienările complicate
Această clasă cuprinde patru forme de alienare, 

bazate pe cauza patogenică:
Manii prin transformarea nevrozelor: • Mania 
isterică, Mania epileptică, Mania ipohondriacă
Manii prin intoxicaţie: • Mania alcoolică, 
Mania pelagroasă, Mania palustră
Manii idiopatice: • Mania paralitică, Mania 
ateromatoasă
Manii simpatice: • Mania puerperală, Mania 
diatezică

Caracterele generale ale acestor forme de 
alienare mintală sunt descrise de autor astfel: „au o 
origine bine specifi cată: boală convulsivă, leziune 
organică, boală generală şi diatezică, intoxicaţie, 
cauze care imprimă delirului şi mersului afecţiunii 
un tip special şi caracteristic“ (2). Iar, mai departe, 
continuă arătând că: „cu alte cuvinte, observăm, 
între maladie şi cauza care a produs-o, un raport 
constant şi invariabil“ (2). Medicul alienist are 
datoria, spune Sutzu, să studieze fi ecare dintre 
aceste afecţiuni în raport cu specifi citatea cauzei. El 
va recunoaşte patogenia ei, natura şi transformările, 
gravitatea şi indicaţiile ei terapeutice (2).

O atenţie specială, în cadrul acestei clase, merită 
distincţia pe care alienistul de la Mărcuţa o face 

între maniile simpatice şi maniile idiopatice, 
precum şi comentariile autorului cu privire la reali-
tatea anumitor forme de maladii mintale. Însemnă-
tatea acestei distincţii, ne spune Sutzu, este dublă: 
clinică şi medico-legală. Semnifi caţia clinică este 
în primul rând, prognostică. Iată ce spune în această 
privinţă alienistul român: „distingerea maniilor 
simpatice de maniile idiopatice descrise în capitolele 
prece dente este necesară atât din punct de vedere 
clinic, cât şi medico-legal. Maniile în care creierul 
este organul simpatizat şi cel dintâi afectat în 
elementele sale constitutive, zilele morbosului sunt 
numărate. Ele depind de progresele alterării orga-
nice şi a pa raliziei, care este nedespărţită de leziunile 
idiopatice ale creierului. În cazul acesta, nimic nu 
poate îm piedica slăbirea progresivă a facultăţilor, 
oricare ar fi  fost nivelul intelectual al indivizilor 
înaintea invaziei morbei lor. Din contră, când cre-
ierul a fost afectat prin simpatie, viaţa nu este 
fatalmente în pericol în urma delirului lor şi chiar 
dacă perso nalitatea anterioară a alienatului ar fi  mai 
mult sau mai puţin compromisă, ea nu dispare 
niciodată cu desăvârşire; ceva mai mult, funcţiile 
normale ale creierului se pot restabili cu totul, prin 
vindecarea maladiei îndepărtate“ (8).

Existenţa acestor entităţi nosologice (de ex. 
maniile simpatice) este reală sau doar urmarea unor 
coin cidenţe între apariţia unor tablouri clinice 
psihiatrice după o suferinţă somatică? Acesta este 
întrebarea pe care şi-o va pune Sutzu în articolul 
despre ma niile simpatice (8). Ideea pe care o 
exprimă el cu această ocazie este următoarea: „Deşi 
unii medici neagă existenţa maniilor simpatice, 
invocând pentru unele cazuri coincidenţa, pentru 
altele anemia creie rului, consecutivă morbei vis-
cerale, totuşi pentru noi ele intră în domeniul ade-
vărurilor clinice care nu comportă nicio discuţie. 
Fără a urma până în cele de pe urmă limite ale sale 
această doctrină admisă de unele şcoli moderne, că 
orice manie, orice delir, orice determinare, orice 
mişcare şi cu getare este un fenomen refl ex, suntem 
siliţi însă a re cunoaşte că, între organele viscerale şi 
organul inteligenţei există o relaţie pozitivă, pe care 
faptele amintite mai sus o demonstrează pe de-a 
întregul“ (6). Un sprijin în favoarea existenţei reale 
a acestor forme de patologie mintală îl aduce, în 
opinia lui Sutzu, clinica, în primul rând, urmată apoi 
de studiile de fi ziologie (6).

Se poate însă generaliza această doctrină pentru 
orice caz în care o suferinţă somatică precede insta-
larea unei suferinţe psihice? Sutzu este de părere că 
nu este cazul să se cadă într-o astfel de eroare: 
„această doctrină nu ar trebui însă s-o generalizăm 
şi s-o admitem fără distincţie pentru toate cazurile 
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în care o maladie viscerală a precedat naşterea 
delirului cronic sau a maniei. În multe dintre aceste 
cazuri a putut fi  o simplă coincidenţă, în altele o 
slăbire generală a organismului şi, prin urmare, a 
creierului şi în altele morba viscerală a putut servi 
ca o cauză ocazională, deşteptând în creier o pre-
dispoziţie ce există deja într-un mod latent. Să nu 
uităm că indivizii asupra cărora apasă o acţiune ere-
ditară de rea natură devin alienaţi după o cauză 
fi zică sau morală de mică importanţă, de ex. în 
urma unei febre tifoide, a unui erizipel sau a unei 
decepţii morale. Însă unele dintre aceste cazuri au 
fost, desigur, pro duse şi prin acţiune refl exă, în 
urma unor afecţiuni înde părtate“ (6).

3) Infi rmităţile cerebrale
Această clasă cuprinde patru forme de alienare: 

surdimutitatea; idiotismul; imbecilitatea; demenţa. 
Caracterul comun al acestor categorii de afecţiuni 
psihice este reprezentat de: „debilitatea funcţiilor 
in telectuale şi morale“ (2). Cauzele acestor forme 
de alienare sunt: ereditare, congenitale, accidentale. 
Cu privire la infi rmităţile cerebrale, Sutzu va spune, 
tranşant, că: „aceste boli nu prezintă un interes 
capital din punctul de vedere al clinicii şi al tera-
peuticii“ (2). Se observă că este implicit formulată 
o distincţie, importantă şi pentru teoria prognosti-
cului la Al. Sutzu, între afecţiuni curabile şi afec-
ţiuni incurabile (9). Primele au un prognostic mult 
mai favorabil în raport cu ultimele şi pentru că, 
asupra lor, se poate interveni terapeutic. În cazul 
acestei categorii nosologice, se remarcă un „pesi-
mism terapeutic şi prognostic“, care va fi  depăşit 
într-o mare măsură, abia în psihiatria secolului al 
XX-lea şi care contrastează, în mod evident, cu 
optimismul în ceea ce priveşte curabilitatea alie-
nărilor (simple şi complicate), refl ectat în urmă-
toarea frază a lui Sutzu: „alienarea mintală este o 
afecţiune curabilă, după o medicaţie energică şi 
aplicată cu stăruinţă; cu condiţia însă ca medicaţia 
aceasta să aibă la bază cunoaşterea patogeniei şi a 
leziunii morbei ce ne propunem a trata“ (2).

Distincţia alienare/infi rmitate cerebrală se ba-
zează, propriu-zis, pe caracterul evolutiv al primei 
clase şi pe caracterul fi x al celei de a doua (2) care 
o face pe aceasta din urmă, aşa cum am amintit, 
irelevantă din punct de vedere clinic şi terapeutic 
(educaţia nu le modifi că) (2). Ele sunt însă, relevante 
din punct de vedere medico-legal şi social. 

Important de reţinut este faptul că infi rmităţile 
au substrat organic, ele reprezentând „opriri ale 
dezvoltării cerebrale cu consecinţele sale fi reşti, 
adică cu izbirea facultăţilor intelectuale şi afective“ 
(2). Cele patru forme de infi rmitate cerebrală sunt 
manifestările unei degenerescenţe mintale şi fi zice 

dezvoltate în două moduri (direct şi indirect sau 
ereditar). Prin urmare, ele nu sunt toate produsul 
acumulării unei eredităţi încărcate, ci pot fi  şi 
congenitale ori accidentale. În cazul formelor ere-
ditare, diagnosticul diferenţial îl permite exis tenţa 
malformaţiilor asociate ale capului sau fi zio nomiei 
(2). Se remarcă infl uenţa teoriilor dege nerescenţei 
(Morel, Magnan) care acordă un rol pato gnomonic 
stigmatelor fi zice ce însoţesc tabloul clinic psihiatric. 
Sutzu face referire la aceste teorii în mai multe 
dintre scrierile sale. În mod particular, la începutul 
textului dedicat infi rmităţilor cerebrale, el se crede 
dator să-şi precizeze aderenţa la una din fi losofi ile 
ce fundamentează teoria degenerescenţei (2). Se 
descriu, spune Sutzu, două cupluri con cep tuale 
posibile: 1. perfecţiune (ideală)/dege ne rare; 2. per-
fec tibilitate/degenerare. În ceea ce îl priveşte, el 
alege varianta a doua, în acord cu fi lo so fi a unor 
autori precum Darwin şi Saint Beuve (2).

TEORIA CĂII FINALE COMUNE

Din punct de vedere nosografi c, unei alienări 
mintale i se descriu mai multe etape sau faze: faza 
prodromală, faza clinică (de invazie), faza terminală 
care se poate încheia fi e prin vindecare, fi e prin 
cronicizare, fi e prin exitus. În ceea ce priveşte faza 
terminală, Sutzu este adeptul a ceea ce am putea 
numi o teorie a căii fi nale comune, în sensul că, 
pentru el, toate formele de alienare se termină prin 
demenţă. Singura diferenţă între diferitele tipuri de 
maladii mintale constă în viteza cu care este atinsă 
faza terminală. Această poziţie este susţinută, în 
mod explicit, de pildă, în monografi a Ospiciul 
Mărcuţa. Relaţiuni clinice şi medico-legale (11). 
Iată ce spune Sutzu în această privinţă: „Am zis că 
toate morbele mentale se termină prin demenţă. 
Sunt dintre acestea multe care conduc mult mai 
repede decât altele la această terminaţiune. Din cele 
ce am observat în serviciul nostru, epilepsia, forma 
ei vertiginoasă, mai cu deosebire, isteria, paralizia 
generală şi maniile zise idiopatice consecutive unor 
leziuni cerebrale, predispun mult mai repede la 
această mizerabilă stare“ (11). Mai mult decât atât, 
demenţa este, după Sutzu, o caracteristică antro-
pologică generală, o „lege generală a omenirii“ ce 
afectează omul, după o anumită vârstă: „Toate 
morbele mentale, cât de mare ar fi  diversitatea simp-
 to matologiei lor, se termină prin demenţă. Într-un 
mod mai general considerată, putem zice că tot 
omul este supus la demenţă. Degenerescenţa suc-
cesivă a forţelor intelectuale este inerentă la tot 
omul, este legea generală a omenirii. Precum toate 
organele, prin vârstă, pierd vitalitatea lor şi prin 
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urmare forţa lor de a funcţiona, de asemenea şi 
creierul pierde facultatea sa funcţională. Putem zice, 
deci, că avem două feluri de demenţă: demenţa na-
turală sau senilă şi demenţa patologică“ (11). În 
ceea ce priveşte demenţa patologică, ea este descrisă 
astfel: „Demenţa patologică constă în degradarea 
progresivă a organului principal al creierului, în 
urma maladiei. Toate funcţiile, în genere, fi zice şi 
intelectuale sunt lovite de o depresiune, de o moarte 
lentă, care constituie cea mai tristă stare care se 
poate observa la om“ (11).

CEA DE-A DOUA CLASIFICARE A FORMELOR 
DE ALIENARE MINTALĂ

Amintim aici faptul că, în anul 1900, Alexandru 
Sutzu va publica cel de-al doilea text major, după 
cel din 1874, având ca subiect clasifi carea maladiilor 
psihice, într-o monografi e intitulată Clasifi caţiunea 
psichoselor (5). Această nouă clasifi care propusă 
de Sutzu va aduce câteva modifi cări semnifi cative, 
în raport cu cea din 1874. În primul rând, ea cuprinde 
două mari categorii nosologice: psihonevroze (psi-
hoze primitive) şi cerebropsihoze (psihoze secun-
dare). Prima categorie va include psihozele simple 
alături de psihozele degenerative, în timp ce cea de 
a doua categorie va include psihozele organice, psi-
hozele nevrozice, psihozele toxice şi psihozele in-
fec ţioase (5). 

Această clasifi care va deveni punctul de reper al 
clinicii şi cercetării psihiatrice din România, aşa 
cum o atestă şi referirile care se fac la ea, în lucrările 
ştiinţifi ce ale vremii. Un exemplu, în această 
privinţă, este teza de doctorat a Dr. Leon A. Botez 
care, în studierea omuciderii la alienaţi, examinează 
propensiunea spre crimă a diferitelor clase de ma-
ladii mintale. În subcapitolul intitulat Câteva con-
sideraţiuni generale, el va arăta că: „pentru a studia, 
în mod mai raţional, acele câteva forme de alienare 
în care ne-am propus să arătăm mecanismul omu-
cidului, vom lua drept bază clasifi carea cea mai 
recentă şi bazată pe cele mai multe consideraţii de 
ordin ştiinţifi c; aceea a eminentului profesor al fa-
cultăţii noastre, domnul Dr. A. Sutzu“ (12). 

Vremurile se schimbă însă într-un ritm ameţitor 
şi, odată cu ele, ideile considerate solide, defi nitive, 
ceea ce face ca, foarte curând, la nivel european să 
se resimtă nevoia unei clasifi cări ştiinţifi ce, bine 
fon date şi unitare, situată dincolo de specifi citatea 
vechilor nosologii ţinând de tradiţiile şi opiniile 
doctrinare ale diverselor şcoli naţionale de psihiatrie. 
Infl uenţat de propria sa experienţă în Clinica con-
dusă de Valentin Magnan (1835-1916), de la Sainte-
Annne (Paris), fi ul lui Alexandru Sutzu, el însuşi un 

talentat psihiatru, va publica un articol special 
dedicat nosologiei psihiatrice contemporane, privită 
critic, prin prisma noilor achiziţii rezultate din cer-
cetările clinicii universitare din Dorpat (1886-1891) 
şi apoi din Heidelberg (1891-1903) conduse de 
Emil Kraepelin (1856-1926). În această lucrare, 
intitulată Psihiatria modernă şi principalele ei en-
tităţi morbide (14) se face, de fapt, trecerea la o altă 
etapă în nosologia psihiatrică românească, în care 
noile concepţii ale şcolii germane în frunte cu 
Kraepelin sunt recunoscute şi recomandate în prac-
tica clinică de la noi. Un rol important în promovarea 
clasifi cării kraepeliniene îi revine apoi profesorului 
Alexandru Obregia, succesorul lui Sutzu-tatăl la 
Catedra de Psihiatrie a Facultăţii de Medicină din 
Bucureşti (15). Se încheie astfel o etapă „naţională” 
în istoria clasifi cărilor psihiatrice, deschizându-se 
calea unei succesiuni de clasifi cări internaţionale 
care se continuă şi astăzi în medicina românească.

CONCLUZII

Psihiatria românească a evoluat enorm după 
sosirea lui Alexandru Sutzu la Institutul Mărcuţa în 
anul 1866. În mai puţin de cincisprezece ani avem 
o primă nosologie psihiatrică autohtonă (1874) (7), 
o revistă ştiinţifi că medicală care timp de un deceniu 
(1870-1879) publică texte de specialitate în psi-
hiatrie, primul tratat de psihiatrie clinică şi, în 
acelaşi timp, primul tratat de psihiatrie medico-
legală (1877) (2), o organizare mult îmbunătăţită a 
spita lului de psihiatrie şi a învăţământului clinic la 
patul bolnavului, apariţia primului sanatoriu privat 
de boli mintale (1877) etc. Remarcabile progrese se 
fac simţite, de asemenea, în abordarea difi cilelor 
pro bleme afl ate la graniţa dintre psihiatrie şi medi-
cina legală. În primul rând, clasifi carea maladiilor 
per mite o evaluare clinică mai sistematică, un diag-
nostic mai sigur şi mult mai bine întemeiat ştiinţifi c, 
cu toate limitele de cunoaştere ale vremii. În al 
doilea rând, diagnosticul diferenţial al simulării, al 
disimulării, al formelor remitente şi intermitente de 
boală, precum şi teme specifi ce psihiatriei judiciare, 
cum ar fi  stabilirea responsabilităţii, a capacităţii 
civile a indivizilor acuzaţi de delicte sau crime, 
devin mult mai uşor de stabilit în perioada care 
urmează apariţiei primei clasifi cări sistematice în 
clinica de la Mărcuţa.

Varianta revizuită a clasifi cării lui Sutzu, apărută 
în 1900 (5) devine, de fapt, punctul de reper al prac-
ti cienilor din domeniu, semn al recunoaşterii de 
care se bucura promotorul ei în cadrul comunităţii 
medicale româneşti de la sfârşitul secolului al 
XIX-lea. Infl uenţele kraepeliniene vor fi  însă 
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puternic resimţite, foarte curând după aceea, dovadă 
în acest sens stând articolul din revista „Spitalul“, 
semnat în calitate de prim autor de fi ul lui Sutzu, 
medicul psihiatru Alexandru A. Sutzu, fost elev al 
lui Valentin Magnan, la Spitalul Sainte-Anne de la 

Paris. Se încheie astfel o etapă „naţională“, pe care 
am putea-o considera de pionierat, în teoria şi prac-
tica psihiatrică autohtonă, care îi datorează lui 
Sutzu-tatăl extrem de mult.
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