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Abstract:
The study of delusion has been, in recent years, the focus of
psychopathologists, especially of those of cognitive
orientation. Although delusion is one of the main themes of
psychopathology, it is difficult to study, because it occurs
in different clinical contexts and has multiple
psychopathological approaches. Jaspers's classic
definition was subject to various criticisms in recent years,
precisely because it covers only part of the problem of
delusion. This article discusses the psychopathology of
delusion, starting from reference, standard situations of
the systematic monothematic delusion. It examines the fact
that it derives from the subject's experience of a
problematic situation, which involves him. The overall
issue of delusion is commented on in relation to the
hierarchical structure of the self, that is spread over
several levels: proto-self, nuclear situational self,
metarepresentational self and the instance of the person.
The monothematic systematic delusion is expressed at the
level of the metarepresentational self. The second part of
the text attempts to analyse the schizophrenic delusion.
Key words: delusions, itself, hierarchy.

Rezumat:
Studierea delirului este, în ultimii ani, în centrul
preocupãrilor psihopatologilor, mai ales a celor de
orientare cognitivistã. Deºi delirul este una din
principalele teme ale psihopatologiei, studierea sa e
dificilã, datoritã faptului cã apare în diverse contexte
clinice ºi are multiple abordãri psihopatologice. Definiþia
clasicã a lui Jaspers a fost supusã unor critici variate în
ultimii ani, tocmai deoarece ea acoperã doar o parte a
problematicii delirante. Articolul abordeazã
psihopatologia delirului pornind de la situaþii de
referinþã, standard, a delirului sistematizat monotematic.
Se analizeazã faptul cã acesta derivã din trãirea de cãtre
subiect a unei situaþii problematice, care-l implicã.
Problematica de ansamblu a delirului e comentatã în
raport cu structura ierarhicã a sinelui care se eºaloneazã
pe mai multe nivele: protosinele, sinele nuclear
situaþional, sinele metareprezentaþional ºi instanþa
persoanei. Delirul sistematizat monotematic se exprimã
la nivelul sinelui metareprezentaþional. În partea a doua a
textului se preconizeazã analiza delirului schizofren.
Cuvinte cheie: halucinaþii, sine, ierarhie.

DELIRUL MONOTEMATIC SISTEMATIZAT

direcþii de abordare. Delirul a fost circumscris de Jaspers
ca o convingere infailibilã ºi rigidã, ce are o extraordinarã
evidenþã pentru subiect ºi se referã la o realitate – idee –
neadevãratã, imposibilã; rigiditatea face ca aceasta sã fie
impermeabilã la orice argument sau evidenþe, astfel încât
delirantul nu mai poate comunica adecvat cu alþii
ajungând, ca psihotic, la alienare. Jaspers menþine tradiþia
plasãrii delirului în aria tulburãrii facultãþilor cognitive,
de judecare, subliniind însã “incomprehensabilitatea” sa.
Acest lucru era o noutate ºi þine de deschiderea
antropologicã hermeneuticã pe care el o introduce în
psihopatologie, urmând metodologia lui Dilthey, ºi
comentând reacþiile comprehensive. Deja în 1910 Jaspers
publicã un articol privitor la gelozia patologicã în care
face distincþia între dezvoltarea anormalã corelatã unei
idei supraevaluate ºi “mutaþia” psihicã ce se produce în
delir prin desfãºurarea unui “proces psihopatologic” care
afecteazã personalitatea, inducând
incomprehensabilitatea. Jaspers diferenþiazã în
conformitate cu tradiþia dar în mod clar ºi pregnant, între
delirul primar, cel secundar ºi ideea supraevaluatã.
Delirul secundar, condiþionat de exemplu de depresie sau
halucinaþii, devine de înþeles prin prezenþa
simptomatologiei ce îl precede. Ideea supraevaluatã ca
cea din gelozia patologicã, devine ºi ea comprehensibilã

1.Problematica psihopatologicã a delirului
Delirul e un sindrom psihopatologic complex,
etichetat ca “psihotic” care se întâlneºte în multe entitãþi
nosologice nominalizate în ICD-10 (1) ºi DSM-IV. La
începutul secolului XX Kraepelin a delimitat în sistemul
sãu nosologic paranoia ca boalã centratã de un delir
sistematizat, entitate ce s-a menþinut pânã în prezent.
Kendler (2) ºi Lãzãrescu (3, 4, 5) considerã cã delirul
centreazã al treilea mare grup al psihozelor funcþionale,
polarizându-se cu schizofrenia ºi psihozele afective. Intre
formele tipice ale acestora se plaseazã o cazuisticã
intermediarã (delirant afectivã, schizo-afectivã, delirant
schizofrenã).
In ultimul deceniu intreresul psihopatologilor
pentru delir a crescut mult iar dezbaterile sunt la ordinea
zilei (6, 7, 8, 9). Articolul de faþã se înscrie în aceastã
miºcare, comentând psihopatologia delirului din
perspectiva disfuncþiei ierarhice a sinelui (“self”-ului), cu
trimiteri la clinica psihiatricã.
Coordonatele problematicii psihopatologice a delirului au
fost sistematizate de Jaspers în a sa Psihopatologie
generalã din 1913 (10). El a sistematizat efortul descriptiv
ºi doctrinar al autorilor din sec.XIX (11) sugerând ºi noi
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prin factori situaþionali ºi de personalitate. Delirul primar
se instaleazã însã incomprehensibil: în urma apariþiei unei
dispoziþii sau “atmosfere” delirante, o percepþie normalã
sau o intuiþie precipitatã brusc spre o convingere delirantã
ce nu poate fi dedusã din nimic. Prin acest model Jaspers
diferenþiazã “delirul adevãrat” ca formã originalã de
psihopatologie. Când ºi-a publicat cartea, conceptul de
schizofrenie era în plin proces de elaborare. Printr-un
consens tacit psihopatologii vremii au considerat delirul
primar ca fiind în esenþã caracteristic acestei boli, deºi el
se integreazã periferic în înþelesul dat de Bleuler acestei
afecþiuni. In sfârºit, Schneider îl include în simptomele de
prim rang care, în lipsa unei suferinþe organice, ar fi
caracteristice schizofreniei (12).
Discontinuitatea dintre delirul primar ºi cel
secundar, a fost totuºi pusã în discuþie din prima jumãtate a
sec.XX, pe mãsurã ce s-a acordat o importanþã crescutã
terenului personalistic ºi trãirilor psihotraumatizante
cumulate. Un model în aceastã sirecþie l-a propus
Kretschmer (13) în ceea ce priveºte tranziþia între
dezvoltarea prevalenþialã ºi delir, în cazul persoanelor
vulnerabile. Aceastã situaþie e ilustratã prin analiza
delirului senzitiv relaþional Au fost de asemenea descrise
ºi comentate diverse forme de paranoia în care un rol
important îl jucau factorii situaþionali : paranoia surzilor,
cea din mediul lingvistic necunoscut, din deprivarea
informaþionalã etc Dar ideea procesului psihopatologic sa menþinut pânã în anii 70, când a fost integratã în sintezele
lui Ey (14). Dupã 1980, concepþia DSM-III a încurajat
studiile clinice ºi epidemiologice cât mai neutre d.p.d.v.
doctrinar. Iar neoraþionalismul cognitivist a reluat studiul
psihopatologic al delirului pe baza unor noi coordonate ºi
în parteneriat cu neuroºtiinþele.
Delirul este o tulburare psihopatologicã cu înaltã
specificitate umanã, esenþa sa fiind o convingere
subiectivã intimã, anormalã, aberantã. De aceea el nu
poate fi modelat semnificativ pe animale. Cognitivismul
actual l-a putut aborda datoritã faptului cã acceptã o dublã
perspectivã în abordarea psihismului : cea subiectivã, a

Delir de tip oniroid
(din delirium)

autoritãþii “persoanei întâi” ºi cea exterioarã,
obiectivã, “a persoanei a treia”. Delirul implicã planul
metareprezentaþional al sinelui (self-ului), specific
psihismului uman. La acest nivel subiectul judecã, se
evalueazã pe sine ºi atitudinea altora în raport cu sine.
Faptul devine posibil prin dezvoltarea filogeneticã a
“creierului social” (15) rezultã dintr-o lungã dezvoltare
ontogeneticã ºi implicã limbajul asertiv, critic ºi narativ.
Capacitatea reflexivã, de atribuire a stãrilor mentale, de
autoreprezentare ºi evaluare, se coreleazã cu nivelele
complexe, structurate ierarhic, ale sinelui personal.
Cognitivismul s-a ocupat de la început de convingerile
(credinþele – “belief” în englezã) normale ºi anormale dar
ºi de psihologia sinelui (16). De asemenea
fenomenologia, care are ca punct de plecare analiza
trãirilor subiective conºtiente, a fost ºi ea interesatã
constant de delir (17). Psihologia ºi psihopatologia
evoluþionistã studiind dezvoltarea filogeneticã a
psihismului uman – în perioada antropogenezei dar ºi în
ultimii 10.000 ani de când omul a devenit stabil ºi
cultivator – abordeazã psihismul din perspectiva selecþiei
adaptative a funcþiilor sale, care au condus la
sedimentarea “creierului social”. Delirul ºi psihoza au fost
interpretate de psihopatologia evoluþionistã ca un preþ
plãtit de om pentru dezvoltarea extrem de rapidã a
creierului cognitiv (19). Impreunã cu psihopatologia
developmentalã, care încorporeazã elemente ale
neopsihanalizei, aceastã doctrinã poate aduce ºi ea unele
sugestii, mai ales la elucidarea delirului paranoid (18).
Comentariul de faþã va invoca predominant aceste
orientãri psihopatologice.
Una din dificultãþile studierii ºi comentãrii
delirului constã în faptul cã el are multiple modalitãþi de
manifestare clinicã – în patologia organic cerebralã,
intoxicaþii, toxicomanie, diverse psihoze funcþionale ºi
reactive – ridicându-se problema dacã apariþia sa în
diverse stãri maladive reprezintã aceeaºi tulburare. Dar ºi
din punct strict psihopatologic existã multiple variante ce
ar putea fi ordonate într-un tabel (Figura 1).

“Delirul dorinþei” (Wunschwahn) Delir confabulator imaginativ
(de negare a bolii sau contaminãrii) (parafrenie, stãri disociative)

Delir sistematizat monotematic nehalucinator (hipocondriac, dermatozic, dismorfofobic, erotoman, de
gelozie, paranoiac, de descendenþã ilustrã, de invenþie, de misiune special etc.).Delir senzitiv relaþional
Delir congruent în depresie sau manie
Delir paranoid halucinator
Delir de transparenþã, influenþã, referinþã
Delir dezorganizat cu tematicã abstractã (schizofren)

Figura 1. Variantele delirului
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Considerãm cã pentru un comentariu coerent se
cere, ca primã etapã, referinþa la o variantã standard, cât
mai uºor de prezentat ºi reprezentat. In aceastã situaþie se
plaseazã delirul sistematizat monotematic nehalucinator
(d.s.m) pe care îl vom aborda în primã instanþã. Alte
variante de delir exprimã acelaºi proces, manifestat însã
cu ocazia unor stãri psihopatologice ce afecteazã variate
incidenþe ale sinelui. De aceea, de ex. nu poate fi comparat
direct, delirul abstract dezorganizant din schizofrenie cu
cel oniroid.
In cazul d.s.m. parametrii de caracterizare a
delirului invocaþi de Jaspers se menþin în mare mãsurã.
Aceste cazuri se întâlnesc însã predominant nu în
populaþia pshiatricã internatã ci în mijlocul vieþii curente,
alãturi de cei ce suferã de tulburãri de personalitate. Ideile
lansate de Kretschmer privitor la paranoia senzitiv
relaþionalã, în care invoca fragilitatea structurii
personalitãþii au în prezent un larg suport de studii
teoretice ºi practice realizate din perspectiva doctrinei
vulnerabilitate/stress ºi a psihopatologiei
developmentale. In prezent psihopatologia e tot mai atentã
la perspectiva dimensionalã, urmãrind continuitatea ºi
tranziþia între diverse stãri psihopatologice bine definite ºi
între acestea ºi normalitate. S-a impus tot mai mult în
ultimul timp idea spectrului maladiv, care þine cont de
t u l b u r ã r i s u b c l i n i c e d i n t r- o a n u m i t ã c l a s ã
psihopatologicã, pe care le prezintã nu doar pacientul de-a
lungul vieþii ci ºi rudele de gradul întâi (20).
Astfel de spectre sunt comentate pornind de la
tulburarea autistã ºi cea obsesiv fobicã, de la tulburarea
bipolarã ºi cea schizofrenã, anxioasã ºi depresivã. In acest
context, în perspectiva unui spectru delirant s-a acordat
din nou importanþã ideaþiei supraevaluate (21) pentru care
a fost construitã ºi o scalã de evaluare (22). Ceea ce
caracterizeazã ideaþia supraevaluatã în apropierea ei de
delir nu e excentricitatea sau falsitatea ei – ea nu e
“imposibilã”, “neîmpãrtãºitã” de cei din jur, ci poate fi
plauzibilã – ci mai ales rigiditatea sa, nesensibilitatea la
puncte de vedere alternative, dovezi ºi argumente. In aria
d.s.m. a fost de asemenea confirmatã – de ex, pentru forma
paranoidã ºi dismorfofobicã – vulnerabilitatea sinelui
centrat de dimensiunea stimei de sine, (19) problemã
asupra cãreia atrãsese deja atenþia Kretschmer. In sfârºit,
în ultimul timp se acordã o tot mai mare atenþie
“centralitãþii” în analiza delirului (23, 24, 25). Adicã
faptului cã subiectul se aflã în centrul sistemului delirant,
faptul cã, convingerea delirantã “îl priveºte”.
Toate aceste aspecte apar cu o deosebitã evidenþã
în cazul d.s.m. Dar diversitatea formelor de delir nu e
singura dificultate în comentarea sa psihopatologicã.
Intervine ºi diversitatea conceptelor ce sunt aduse în
discuþie cu aceastã ocazie, dintre care multe au o deosebitã
polisemie în limbajul current, filosofic ºi psihopatologic.
Aºa sunt concepte precum: idée, realitate, adevãr,
credinþã, convingere, evidenþã, certitudine, gândire,
raþionare, evaluare etc.
In continuare psihopatologia delirului va fi
comentatã în urmãtoarele etape. Dupã o scurtã trecere în
revistã a direcþiilor recente de studiu ºi interpretare a
psihopatologiei delirului (2), va fi comentat delirul
sistematizat monotematic (d.s.m.) în raportarea sa la
preocupãrile zilnice, curente ale persoanei care are nevoie
de certitudini (3). Apoi, delirul va fi abordat din
perspectiva structurii ierarhice a sinelui, importantã
pentru d.s.m. fiind zona sinelui metareprezentaþional, în

articularea ei cu cea a sinelui nuclear (4). Intr-o a doua
parte a expunerii vor fi comentate celelalte forme de delir,
cu centrare pe delirul schizofren paranoid, în corelaþie cu
instanþa persoanei.
2.Abordãri recente în psihopatologia delirului
Interpretarea psihopatologiei delirului a
progresat în ultimii ani mai ales prin cercetãrile
cognitiviste de neuropsihiatrie. S-au impus iniþial douã
idei. Una susþine cã, cel puþin în aria delirului
monotematic principala tulburare e la nivelul sintezei
periferice, empirice, a informaþiei actuale, iar procesul de
raþionare nu e perturbat. Aceasta e denumitã bottom-up
theory (25) ºi are în vedere mai ales distorsiunea
percepþiei. De exemplu în delirul Capgras ar fi tulburat
mecanismul prin care perceperea unei feþe e catalogatã ca
familiarã ºi nu se produce un rãspuns emoþional adecvat.
Subiectul cautã sã interpreteze ce se petrece; ºi în final,
raþionând normal, explicã aceastã situaþie neobiºnuitã prin
faptul cã soþia a fost înlocuitã de un impostor. Adepþii
teoriei susþin cã lucrurile s-ar petrece la fel ca în cazul unei
teorii ºtiinþifice : dacã apar fenomene ce nu pot fi integrate
explicativ, autorul trebuie sã reorganizeze teoria, pentru a
le explica, altfel rãmânând într-o stare de incertitudine.
Tulburarea de integrare perifericã a informaþiei perceptive
poate fi însã mai mare, ca în dispoziþia delirantã. Atunci,
generarea de ipoteze explicative devine mai aleatorie.
Bottom-up theory se apropie de interpretarea funcþionãrii
psihismului în conformitate cu viziunea Theory Theory a
lui Gopnik.
Cealaltã idee susþine cã principala problemã în
formarea delirului nu o constituie experienþele trãite
actual – recte cele perceptive – ci modificãri la nivelul
prelucrãrii informaþiei, a procesului de raþionare (26).
Aceasta e Top-down theory, susþinutã de raþionaliºti. Se
argumenteazã cã însãºi tulburarea perceptivã e
condiþionatã de procese cognitive distorsionate, de
aºteptare, cãutare, filtrare, interpretare. Iar apoi procesul
de raþionare ar fi modificat în delir. Astfel se manifestã : un fel particular de a face corelaþia între evenimente (mai
ales în delirul paranoid); - saltul spre concluzie (“jump to
conclusion”) care constã în scurtcircuitarea inferenþei
raþionale care sare imediat dupã formularea problemei
direct la concluzie, fãrã a mai urma paºi logici ºi
argumentativi necesari; - distorsionarea stilului atributiv
al cauzalitãþii care în unele cazuri se îndreaptã
scurtcircuitat spre alte persoane din exterior, alteori spre
sine însuºi (27).
Cele douã teorii apar pentru majoritatea
cercetãtorilor ca ºi complementare. Ele nu explicã însã
decât formarea, apariþia convingerii delirante, nu ºi
menþinerea ei. S-a formulat de aceea o teorie care are în
vedere doi factori (28). Primul este formarea convingerii
delirante sub forma unei ipoteze. Al doilea factor se referã
la evaluarea ºi testarea acestei ipoteze. In delir acest al
doilea factor ar fi deficitar. Convingerea delirantã ce se
formeazã la un moment dat ca o ipotezã, se fixeazã, nu mai
e comparatã ºi evaluatã în raport cu ipoteze concurente ºi
persistã rigid, patologic. Generarea ipotezelor ar depinde
de emisferul stâng iar evaluarea de cel drept.
Teoriile menþionate se referã în mare mãsurã la
delirul sistematizat monotematic ºi sunt orientate
neuropsihopatologic, cognitivist.Se are în vedere ºi cazuri
care implicã patologia sinelui nuclear, ca fenomenul de
impunere al gândurilor. Dar aceasta necesitã o analizã
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globalã a psihismului, a felului nuanþat de raportare la
lume, a variantelor existenþiale ºi situaþionale care implicã
diverse funcþii ºi instanþe ale psihismului, în primul rând
elaborarea narativitãþii autobiografice (28, 29). Dar
ansamblul dezbaterilor în aceste direcþii sunt încã
nesistematizate. De aceea considerãm necesar o
prezentare analiticã în acest articol ºi a structurii
funcþionale a sinelui.
3.Delirul sistematizat monotematic, ca certitudine
patologicã pentru o situaþie problematicã personalã;
orizontul evidenþelor ºi certitudinilor din viaþa curentã a
omului
In primul rând se cere avutã în vedere “evidenþa”
– ºi deci convingerea implicitã – pe care o are orice om,
privitoare la stãrile de fapt ale vieþii de zi cu zi, în cadrul
existenþei comunitare. Aceastã temã nu e banalã. Ea a
interesat mult filosofia britanicã a “simþului comun” (30)
ºi are o deosebitã importanþã pentru psihopatologie ºi din
perspectiva fenomenologiei lui Husserl, care a comentat
firescul “lumii vieþii”, a existenþei cotidiene (31). Si la fel,
de acest aspect s-a interest filosofia cognitivistã prin
conceptul de “psihologie popularã”(32). Aceste stãri de
fapt sunt trãite în mod firesc ºi fãrã nici o problematizare
de cãtre orice om normal.
La fenomenologia evidenþei stãrilor de fapt ale
vieþii curente contribuie consensul comunitar pe care
subiectul ºi-l însuºeºte în cursul ontogenezei ºi care þine de
cunoaºterea ºi reprezentarea lumii într-o culturã data.
Aceasta se bazeazã, pentru toþi, ºi pe valoarea pragmaticã
în viaþa curentã a respectivului model al lumii care
învãluie perceperea lucrurilor, fenomenelor,
manifestãrilor umane, desfãºurarea evenimentelor. Iar
acest consens permite comunicarea ºi colaborarea.
Dincolo de consensul comunitar subiectul
percepe realitatea înconjurãtoare cu sentimentul evidenþei
ºi certitudinii ºi pe baza propriei experienþe în
manipularea lucrurilor ºi a interrelaþiilor cu alþi oameni,
fapt ce-i permite sã anticipeze desfãºurarea
evenimentelor, acþiunile ºi intenþiile altora, sã comunice,
sã colaboreze, sã evite situaþiile periculoase social.
In sfârºit, informaþia perceptivã actualã e
integratã într-o situaþie la desfãºurarea cãreia subiectul
participã, a cãrei derulare e corelatã cu sinteza sa
perceptivã ºi a cãrui rezultat îi asigurã asertarea, succesul
ºi progresul.
In concluzie, percepþia informativã a
elementelor situaþiei actuale, apare pentru subiectul
normal psihic evidentã ºi certã, integratã într-un consens
comunitar, într-un “simþ comn” al vieþii cotidiene care
implicã constant proiecte de acþiune. Aceastã evidenþã ºi
certitudine nu se coreleazã însã nemijlocit cu delirul, deºi
poate fi un punct de plecare pentru el.
Percepþia sintetizeazã informaþiile actuale,
situaþionale, ca formã ºi semnificaþie. In psihopatologie
tulburarea perceptivã se poate realiza mai mult într-una
din aceste direcþii. In schizofrenie ºi consumul de
substanþe psihodisleptice apar tulburãri ale perceperii
formei obiectelor, inclusive a limitelor propriului corp,
girate de “schema corporalã”. In ceea ce priveºte
problematica delirului, acesta se coreleazã mai ales cu
distorsiunea semnificaþiilor, aºa cum sublinia Jaspers. O
astfel de distorsiune întâlnim de exemplu în delirul de
substituire Capgras în care, chiar dacã recunoaºterea feþei
celuilalt e disfuncþionalã ºi la nivel formal, esenþialã e
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convingerea în modificarea identitãþii acestuia, cu scopul
de a-l spiona. Trãirea ºi afirmarea unei realitãþi perceptive
nereale – neadevãrate – e comentatã ca halucinaþie. Dacã e
trãitã ºi afirmatã convingerea într-un fenomen actual care
nu se petrece efectiv ºi nici nu e perceput de subiect ca
atare, aceastã trãire nu e prin sine semnificativã pentru
delir. De exemplu dacã subiectul e convins ºi afirmã cã
afarã plouã deºi nu e real ºi deci el nu percepe nici o ploaie,
o astfel de afirmaþie confabulatã cere o interpretare
specialã.
La un alt pol, opus celui perceptiv, se pot
comenta convingerile ºi certitudinile ce se desfãºoarã în
plan comunitar ºi din care subiectul se împãrtãseºte.
Acesta este cazul cu reprezentãrile cognitive colective ce
derivã din cunoaºterea lumii de cãtre o comunitate istoricã
la un moment dat. Ele constituie “lumea umanã” în care îºi
desfãºoarã viaþa membrii ei. De exemplu credinþa cã
pãmântul se învârte în jurul soarelui ºi nu soarele în jurul
pãmântului. La acest nivel se poate vorbi mai degajat
despre credinþe, - “faith” în englezã. Credinþa nu are însã
doar un sens cognitiv. Intr-un sens restrictiv, credinþa se
referã la raportul cu fiinþele supranaturale, transcendente,
care influenþeazã sau pot influenþa – în reprezentare
colectivã pe care subiectul ºi-o poate însuºi – desfãºurarea
evenimentelor comunitare. Pe scurt, e vorba de credinþa în
zei, în Dumnezeu, în fiinþe supranaturale. Credinþa nu mai
e acum doar un fapt cognitiv la care se ajunge prin
înlãturarea altor eventualitãþi incerte sau probabile astfel
încât sã se instituie evidenþa, certitudinea; ea este un dat
nemijlocit, direct. Din plan transcendent, credinþa se poate
muta ºi poate funcþiona ºi în plan uman ideologic. De ex.
credinþa în valoarea programului unui partid politic. La
fel sunt credinþele în ce se va întâmpla în viitor, pe baza
unei speranþe ce aderã ferm la un set de valori. Sau, în
acelaºi sens, credinþa în victorie, în cazul unei lupte. In
cazul credinþei, argumentele nu conteazã prea mult.
Credinþa poate fi fermã, nestrãmutatã, fanaticã.
In viaþa umanã, credinþa ca încredere, implicã
într-un set de cazuri, un nivel de autoritate într-o ierarhie
similiumanã. Subiectul crede într-un zeu sau într-un
conducãtor, într-o persoanã puternicã ºi eficientã care îi dã
siguranþã. Se mai comenteazã încrederea ce o au oamenii
unii în alþii. Aceastã intervenþie a factorului uman – sau
similiuman – ca referenþial de autoritate, forþã, siguranþã,
precum ºi trimiterea spre viitor, fac din credinþã o trãire
care se diferenþiazã în suficientã mãsurã de convingere.
Etichetarea delirului ca ºi credinþã neadevãratã e
din acest punct de vedere mai vagã decât cea de
convingere neadevãratã. In literature psihopatologicã
actualã se menþine însã o ambiguitate datoritã utilizãrii
termenului englez “belief”, care deseori se traduce prin
credinþã.
Intre cei doi poli menþionaþi – evidenþa
percepþiilor curente în cadrul cunoaºterii comunitare a
lumii ºi credinþa în transcendenþã, în idealul sperat ºi în
autoritate - se plaseazã convingerea subiectului într-o
temã care reprezintã o solutie pentru o situaþie personalã
problematicã prelungitã care-l implicã. E vorba acum de
acel sector al vieþii omeneºti în care subiectul manifestã
griji, preocupãri care-l afecteazã personal. Astfel e grija
pentru sãnãtate, pentru succesul la un examen, pentru
naºterea unui copil, pentru fidelitatea partenerului, pentru
felul în care aspectul corporal e acceptat sau atractiv
pentru alþii, preocuparea faþã de atitudinea favorabilã sau
nefavorabilã a altora faþã de sine faþã de pericolul ce vine
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din partea altor persoane sau a autoritãþilor. In toate aceste
cazuri situaþia sa existenþialã, poziþia ºi evaluarea sa în
raport cu lumea, cu alþii ºi cu sine, e pusã în joc.
Viaþa fiecãrui om se deruleazã prin rezolvarea
unor situaþii problematice personale de diverse tipuri ºi
complexitãþi, de diverse dimensiuni temporale. Existã
probleme abstracte – de ex. de matematicã - ºi probleme
concrete – ca ºi condusul maºinii pe o stradã aglomeratã,
probleme profesionale – ca punerea unui diagnostic ºi
prescrierea unei terapii de cãtre un medic, ºi probleme
intime ale subiectului dacã sã divulge sau nu un secret. In
aceastã uriaºã varietate de situaþii se poate degaja o zonã
de referinþã, a unor situaþii problematice importante
pentru subiect, pentru viaþa sa, care afecteazã starea ºi
existenþa sa personalã ºi relaþionalã. Preocupãri ca cea
pentru sãnãtate, pentru apariþia socialã atractivã, asertare
performantã, fidelitate în relaþiile intime, încrederea în
bunãvoinþa altora, sunt fireºti ºi adaptative, fac parte din
viaþa de zi cu zi ºi de obicei nu sunt problematizate. Uneori
ele însã devin în mod legitim probleme ce se cer clarificate
ºi soluþionate. Astfel sunt de exemplu resimþirea unor
simptome de tip maladiv, ca dureri, slãbire în greutate,
palpitaþii. In aceste cazuri subiectul resimte cã existã o
problemã, cã s-ar putea sã fie bolnav. Aceastã
probabilitate se cere clarificatã. Evoluþia ºi examinãrile
medicale conduc la reducerea incertitudinii, la eliminarea
eventualitãþii bolii sau la confirmarea unei boli de un
anumit tip, care beneficiazã de un program terapeutic. De
subliniat cã întreg procesul de la declanºarea situaþiei
problematice, a grijii ºi preocupãrii ºi pânã la evidenþã ºi
certitudine, este un proces subiectiv de reducere a
incertitudinii, care face apel la elemente obiective, variate
date furnizate de alþii, comunicãri intersubiective. Se
ajunge pe aceste cãi la o convingere personalã, de diverse
intensitãþi. Acþiunea consecutivã convingerii,
comportamentul ce derivã din aceasta, este un al doilea
pas, care poate mult timp sã nu se producã. Subiectul
menþine convingerea pentru sine, sau o împãrtãºeºte ºi
altora.
Problematica delirului în varianta sa standard
sistematicã ºi monotematicã, se desfãºoarã la acest nivel,
al convingerii ce rezultã din preocuparea subiectului
pentru clarificarea unei situaþii problematice care îl
afecteazã personal. Delirul, în esenþa sa, nu se referã la
convingerea în adevãrul realitãþii percepute situaþional; la
acest nivel are loc psihopatologia percepþiei cu care
procesul delirant menþionat de obicei se articuleazã.
Pentru un comentariu corect distincþiile se cer respectate.
De asemenea, ea nu se referã la credinþele comunitare,
care nu vizeazã personal subiectul. O credinþa diferitã de
cea comunitarã privitor la adevãrurile ce privesc natura,
poate fi eventual încorporatã într-un delir de invenþie în
care esenþialul e convingerea subiectului în capacitãþile
sale excepþionale. O convingere delirantã privitor la
fiinþele supranaturale e asimilatã delirului atunci când
acesta se raporteazã ºi se integreazã în destinul personal,
de ex. convingerea în existenþa unor relaþii privilegiate cu
transcedentul care scot subiectul din comunitatea de
credincioºi.
Delirul, în varianta standard, are în centrul sãu
existenta subiectului, problemele sale, situaþiile sale
problematice. Sinele, eul, subiectul reprezintã instanþa
care de la început e inclusã în tematica convingerii
delirante. Raportarea la sine poate fi marcatã de grijã sau
îngrijorare privitoare la starea sa de sãnãtate, la viaþa ºi

moartea sa. Boala constituitã în interiorul corpului sau la
nivelul pielii, vulnerabilitatea tegumentelor faþã de
infestare, sunt posibile teme ale acestui tip de delir. Apoi,
preocupãrile subiectului se pot îndrepta spre identitatea ºi
capacitãþile sale. El poate avea convingerea unei
descedenþe ilustre, a faptului cã familia i-a fost substituitã,
poate ajunge la concluzia evidentã pentru el cã a fãcut
mari descoperiri, cã este ales pentru o misiune divinã, cã
are calitãþi excepþionale. In al doilea rând dar constant,
problematica subiectului, situaþiile sale problematice care
stârnesc grija, preocuparea, îi include ºi pe alþii, în
relaþionarea acestora cu sine. In exemplele menþionate
mai sus ceilalþi erau în plan secund, aproape neimportanþi.
Dar în alte împrejurãri relaþia cu celãlalt e în centrul
problemei. Astfel e în cazul geloziei sau al erotomaniei,
cand subiectul e convins cã altã persoanã îl iubeºte foarte
mult. La limita ºi intersecþia dintre preocuparea
problematicã faþã de sine ºi cea relaþionalã, se aflã grija
subiectului pentru apariþia sa corporalã în faþa celorlalþi:
faptul de a fi acceptat, de a fi receptat ca atractiv, de a nu fi
apreciat ca urât ºi astfel stigmatizat, de a nu atrage atenþia
în mod nefavorabil prin ceva. Existã o temã delirantã în
care subiectul e convins cã emanã un miros urât pe care
alþii îl percep cu dezgust. Insãºi faptul de a atrage atenþia
asupra sa, de a fi privit cu mult interes e o situaþie
neplãcutã, care poate preocupa subiectul în manierã
prevalentã sau chiar delirantã, ca delir senzitiv relaþional.
In perspectivã relaþionalã o temã cu totul aparte ºi
importantã e convingerea cã alþii au o atitudine ostilã.
Aceasta se poate asocia cu supravegherea ºi intervenþia
nefireascã în viaþa sa intimã. Tema poate evolua în direcþia
paranoidiei, subiect care nu e abordat la acest nivel.
Detaºarea, desimplicarea acestor situaþii
problematice din cursivitatea existenþei, erijarea lor în
preocupãri centrale care acapareazã rigid ºi cuasiintegral
psihismul individului, desituaþionalizarea prin care
diversele argumente sunt ignorate sau interpretate
distorsionat, conduc spre varianta delirantã. Iar odatã atins
pragul delirului, se poate vorbi de convingerea anormalã
infailibilã într-o temã – idee - neadevãratã care nu poate fi
modificatã prin argumente, acaparând viaþa psihicã,
preocupãrile ºi comportamentul subiectului.
In comentariul de mai sus un fapt esenþial e cã
preocupãrile menþionate sunt fireºti ºi adaptative înainte
de a ajunge la variante caricaturale, patologice, delirante.
Orice om are în el disponiblitatea de a se alerta dacã unele
semne îi indicã eventualitatea bolii ºi sã se preocupe
adaptativ de clarificarea stãrii de sãnãtate, dacã semnele
bolii sunt mai importante. Situaþiile delirante nu apar din
nimic. Mai mult, însãºi stãri reactive cum ar fi
preocuparea faþã de boalã sau gelozia nu sunt nici ele
“create” prin semnificaþia informaþiei situaþionale, prin
“comprehensiunea” situaþiei, cum susþinea Jaspers. O
anumitã situaþie “activeazã”, prin semnificaþia ei, un
potenþial de manifestare, o modalitate de raportare psihicã
adaptativã la un tip de eveniment, care se aflã în
“dispozitivul” psihic al omului în urma selecþiei
filogenetice ºi dezvoltãrii ontogenetice. In acest sens
analizele psihopatologiei evoluþioniste cu ideea de
“modul psihic” ce ce transmite genetic sunt extreme de
interesante. Desigur starea psihopatologicã delirantã
presupune ºi o deficienþã psihicã, care tocmai permite
acestor disponibilitãti sã se manifeste fãrã un determinism
reactiv comprehensibil, sau la semnale nesemnificative; ºi
sã se deruleze apoi decontextualizat, insensibil la noi
informaþii semnificative, la “argumente”. Tematica d.m.s.
se distribuie în trei zone (Figura 2).
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De negaþie a morþii, de eternitate

Figura 2. Tematica DSM distribuitã in trei zone
Convingerile deformate privitoare la sine, ca stare
corporalã, identitate, capacitãþi, valoare – care exprimã
atitudinea evaluativã a subiectului faþã de sine ºi cea
privitoare la atitudinea altora faþã de sine – reprezintã
nucleul tematic al d.s.m.; precum ºi a delirului în general.
Aceste “atitudini” ºi “evaluãri” presupun planul
metareprezentaþional al psihismului, al sinelui, diferit
pânã la un punct de planul trãirilor situaþionale ale “sinelui
nuclear” care are un obiectiv circumstanþial þintit, de
eficienþã imediatã. Ambele aceste planuri se înscriu întrun nivel bazal ºi emergent al psihismului, cel al
“protosinelui”, care se înrãdãcineazã în fundalul
corporalitãþii biologice ºi a psihismului biologic. Iar toate
aceste trei nivele sunt integrate sub cupola instanþei
persoanei socio-valorice. Comentarea psihopatologiei
delirului are în vedere aceastã structurã ierarhicã a sinelui.
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