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Politicul øi, implicit, politicienii au fost întotdeauna subiecte de inte-
res public. Cum aratæ, cine sunt de fapt øi cum ajung în vârf cei care ne
conduc? Meritæ sau nu sæ fie acolo? Cât de ocultæ este lumea lor? Cât sunt
ei de sinceri, de profesioniøti sau de preocupafli de problemele noastre?
Cât sunt de bogafli, cât sunt de corecfli, cât sunt de întregi la minte?

Una dintre tezele îndelung vehiculate în spafliul public european se
referæ la „nebunia“ liderului, la excentricitæflile sale, la excesele pe care
pânæ la urmæ ajungem sæ le plætim tot noi, muritorii de rând. S°au scris
tomuri întregi despre patinajele diverøilor dictatori, despre cultul perso-
nalitæflii, despre megalomanie øi despre consecinflele acestora. Chiar noi,
românii am avut ocazia în Epoca de Aur sæ vedem cum aratæ îmbinarea
dintre viziunile exacerbate ale unui lider øi obedienfla totalæ a aparatului
din jurul sæu. În lucrærile dedicate manipulærii se consideræ cæ presiunea
pusæ asupra masei prin aceste exaltæri ale imaginii liderului contribuie
la creøterea controlului, la impunerea unei imagini malformate a
realitæflii øi la pervertirea scærilor tradiflionale de valori, toate utile pentru
respectivul regim øi pentru modelul, în principiu totalitar, pe care acesta
îl promoveazæ. Ceea ce conduce inevitabil la ideea cæ „nebunii“ din frunte
nu sunt chiar atât de nebuni. Mai mult, prin repetarea schemei funcflio-
nale în multe flæri øi în multe perioade, putem ajunge la concluzia exis-
tenflei unui pattern funcflional în care proslævirea masivæ øi neîntreruptæ
a conducætorului face parte din refleta câøtigætoare. 

Cartea lui Pascal de Sutter analizeazæ in extenso teza „nebuniei“
liderului øi o demonteazæ folosindu°se de exemple celebre øi de vocile unor
experfli redutabili în psihopatologie, în etnopsihologie, în sexologie, în
psihologie politicæ øi în neurologie. Concluzia sa, remarcabilæ prin
acuitate øi prin curaj este „nebunia la un om politic este cam ca turbecu-
loza pentru minerii din epoca lui Zola, o boalæ profesionalæ, un risc greu
de evitat“. Altfel spus, noi nu trimitem „nebuni“ în fruntea guvernelor
ci oameni normali. Presiunea de acolo îi transformæ în persoane cu
atitudini, comportamente øi acfliuni publice încadrabile uneori în zona
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bolilor de nervi. Aceastæ nuanflare a judecæflii uneori simpliste referitoare
la „nebunii care ne guverneazæ“, transformæ pledoaria lui Pascal de Sutter
într°o analizæ sofisticatæ a lumii complicate, subtile øi foarte tensionate
din spatele uøilor închise ale cabinetelor puterii. Percepufli de multe ori
ca niøte prædætori nemiloøi care trec peste cadavrele adversarilor, dar øi
ale concetæflenilor în goana lor avidæ dupæ glorie, averi sau dominaflie
absolutæ, politicienii din paginile acestei cærfli îøi recapætæ dimensiunea
naturalæ, uneori comicæ, de multe ori tragicæ, dar întotdeauna profund
umanæ. Relevarea preflului plætit pentru existenfla din vârful piramidei,
prefl în general necunoscut marelui public — singurætate, boli, stres,
obsesii — devine foarte utilæ pentru mai corecta øi mai rafinata înflelegere
a clasei politice øi a vieflii din interiorul acesteia. 

BOGDAN TEODORESCU
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„Puterea este un drog care îi ia minflile oricui gustæ din ea“

FRANÇOIS MITTERRAND

Puterea îfli ia minflile? Sau trebuie sæ fii nebun pentru a ajunge la putere?
Este politica o maøinærie care macinæ sænætatea mintalæ a celor care

o frecventeazæ? Rivalitæflile, pericolul permanent, nu duc ele la paranoia?
Mæøtile øi teatralitatea puterii nu favorizeazæ oare o formæ de schizofrenie?
Cine ar face faflæ multiplelor constrângeri ale sistemului politic: muncæ
suplimentaræ, imprevizibilitate cronicæ, lipsæ de somn, trædæri, presiune
mediaticæ?

Pe de altæ parte, nu trebuie sæ fii puflin nebun pentru a deveni o mare
fiaræ politicæ? Pofli ajunge la putere færæ un minimum de megalomanie,
de paranoia, de manipulare øi de mitomanie? Pofli dejuca intrigile, rezista
linøajelor mediatice, pofli face faflæ eøecului færæ a fi echipat cu un profil
psihologic care, în alte circumstanfle, ar putea fi calificat drept „psihopat“?

Mai simplu, unde se aflæ frontiera dintre nebunie øi sænætatea min-
talæ? Existæ puncte comune între narcisismul patologic al lui Niazov øi
nevoia de a fi admirat a lui Mitterrand? Între caracterul antisocial al
lui Saddam Hussein øi lipsa de empatie a lui Hillary Clinton? Ce diferenflæ
este între nebunia marilor dictatori øi capriciile politicilor democrate?

Acum câteva decenii apærea marketingul politic ce avea sæ revoluflio-
neze funcflionarea institufliilor noastre democratice. Astæzi îøi face intrarea
în scenæ psihologia politicæ. E exact contrariul marketingului politic:
marketingul e un joc al aparenflelor, o remodelare, chiar o manipulare a
imaginii. Psihologia politicæ e o muncæ asupra realitæflii, opusul decorati-
vului øi care încearcæ sæ ræspundæ: cine sunt cu adeværat oamenii politici1?

INTRODUCERE

1 Am ales sæ vorbesc despre „oameni“ politici pentru a desemna personalitæflile atât feminine
cât øi masculine. Nu e vorba despre nicio discriminare din partea mea ci despre o facilitare
a lecturii: cuvântul „om“ trebuie înfleles cu sensul generic de „uman“ (n.t. în limba francezæ
cuvântul „homme“ este utilizat în mod curent cu sensul de „bærbat“).



De ce sunt capabili ei? Ce îi animæ? Ea nu pretinde sæ se substituie
celorlalte abordæri care alcætuiesc øtiinfla politicii ci doreøte sæ le com-
pleteze. Psihologia e unul dintre parametrii care se conjugæ în contextul
ideologic, economic øi sociocultural. Modul în care un individ determinat
de istoria sa, de temperamentul sæu øi de emofliile sale interacflioneazæ
cu aceste elemente.

Scrierea acestei cærfli a început printr°o cælætorie. Direcflia, Statele
Unite, flara în care a væzut lumina zilei prima analizæ psihologicæ: cea
a lui Adolf Hitler. I°am întâlnit pe cei mai mari specialiøti ai disciplinei:
pe Jerrold Post, omul care a creat primul Centru de analizæ a perso-
nalitæflii øi a comportamentului politic, pentru CIA, pe David Winter, lider
al curentului de psihologie politicæ, autor împreunæ cu Jerrold Post al
mai multor lucræri de specialitate imposibil de omis, pe Philip Tetlock
de la Universitatea Berkeley, unul dintre cei mai citafli de pe planetæ în
literatura øtiinflificæ, pe Aubrey Immelman, cel mai mare specialist în
studii psihologice la distanflæ. I°am vizitat pe unii dintre cei mai mari
psihologi, pe Antonio Damasio, cercetætor neobosit de la universitatea
din sudul Californiei (USC), care a øtiut sæ reconcilieze emofliile cu
neuroøtiinflele, pe Paul Ekman, de la universitatea din San Francisco,
cel mai mare teoretician al emofliilor øi al minciunii øi ale cærui studii
sunt cunoscute de tofli studenflii la psihologie, pe Mary Rothbart, eminent
specialist în dimensiunea geneticæ a temperamentului nostru. Acest
periplu mi°a permis sæ adun o sumæ considerabilæ de mærturii øi docu-
mente asupra acestui univers pe care îl explorez de ani buni. Sunt profesor
de psihologie, predau în Belgia øi mi°am petrecut cea mai mare parte a
vieflii profesionale în Canada. Nu sunt în niciun fel implicat în viafla
politicæ, cu atât mai puflin în cea francezæ, ceea ce mi°a fost util pentru
scrierea acestei cærfli øi pentru demersul meu: sæ încerc sæ discern
personalitatea oamenilor politici, sæ ridic vælul aparenflelor pentru a°i
vedea pe cât posibil aøa cum sunt ei cu adeværat.

Am avut pentru comportamentul lui Homo politicus privirea unui
entomolog. Færæ pærtinire øi færæ sæ stigmatizez, færæ sæ virez spre
caricaturæ, am încercat sæ înfleleg ce se petrce în capul acestor oameni
ieøifli din comun. Sunt ei nebuni ori au calitæfli psihologice care îi fac
capabili sæ reziste la constrângeri care care l°ar face sæ°øi piardæ minflile
pe un om oarecare? 
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Graflie serialelor americane, cu toflii am auzit vorbindu°se despre aceøti
experfli care ajutæ diversele servicii ale polifliei sæ îi înfleleagæ pe
criminalii în serie. I°am væzut la lucru, decriptând maniile unui criminal
în serie, analizând cele mai mici detalii ale vieflii sale cotidiene, derulând
firul copilæriei pentru a resconstitui modul în care funcflioneazæ psihologic,
motivafliile sale secrete. Am fremætat în fafla acestor copoi fini, admi-
rându°le capacitatea de a anticipa, pornind de la un detaliu banal, ora
la care va avea loc urmætoarea crimæ. Aceøti profileri, cum li se spune
în englezæ, sunt astæzi indispensabili în sânul institufliilor poliflieneøti. 

Ceea ce øtim mai puflin, este cæ psihologi cu metode asemænætoare
lucreazæ pentru serviciile secrete, pentru diplomaflie øi armatæ ca øi pentru
liderii politici. Misiunea lor: sæ contureze profilul psihologic al anumitor
conducætori politici, prieteni sau inamici. În jargonul specific, aceøti
oameni politici sunt numifli key leaders (conducætori cheie). Iar psihologii
însærcinafli sæ stabileascæ profilul acestora, key leader profilers, adicæ,
literal, „profileri – conducætori cheie“. 

În filme, profilerii specializafli în descoperirea øi cercetarea criminalilor
în serie sunt adesea eroi seducætori, cu o intuiflie genialæ. În viafla realæ,
key leader profilers au mai degrabæ aerul unor neajutorafli cu ochelari,
descifrând tone de hârtii, lucrând zile întregi în echipæ asupra unor munfli
de documente scrise sau filmate. Concluziile lor sunt de o sobrietate, de
o prudenflæ øi de o uscæciune care ar da ræu în scenariul simplist al unui
serial tv. Totuøi, ei fac o muncæ la fel de captivantæ øi cu implicaflii mult
mai importante decât cea profilerilor care se ocupæ de criminalii în serie.

Nu meritæ osteneala sæ caufli profesia de profiler în anuarul meseriilor
ori pe Internet. Oficial, ea nu existæ. Evident, se gæsesc mereu câfliva
psihologi interesafli de psihologia politicæ, mai ales în mediile universitare.
Aparent, mulfli dintre ei au deja un nume în domeniu, nu îøi ascund
activitatea. Publicæ articole, scriu cærfli. Dar dacæ sunt întrebafli dacæ
lucreazæ pentru conducætori politici, pentru armatæ sau pentru vreo

Prima întrevedere

Doctorul Post, psihiatrul secret 
al mai marilor acestei lumi



agenflie guvernamentalæ, væ privesc cu uimire. Øi tofli se græbesc sæ nege
orice implicaflie în treburile politice, diplomatice sau militare. 

Trebuie sæ îi înflelegem. Discreflia øi confidenflialitatea sunt cele douæ
atribute fundamentale ale acestei meserii neobiønuite. Cei care sunt key
leader profilers au nevoie de linøte. Pentru a munci discret. Cæci în sânul
acestei profesii puflin cunoscute de marele public, existæ un fel de omerta.
Nu spui ce faci. Ori, nu spui tot. Oficial ei sunt psihologi, psihiatri, profesori,
cercetætori, antropologi, sociologi, etnologi, sau sexologi. Unii lucreazæ
direct pentru agenfliile guvernamentale — ca NSA sau CIA în Statele
Unite sau pentru serviciile de operaflii psihologice din diferite armate.
Unii sunt militari, alflii civili. Unii lucreazæ cu normæ întreagæ, alflii pe
bazæ de contract. Rareori o fac pentru bani, meseria este prost plætitæ.
Aproape totdeauna din pasiune intelectualæ. Contractul provine uneori
de la oameni politici care încearcæ sæ îøi cunoascæ mai bine adversarii.
Sau care doresc sæ se cunoascæ mai bine pe ei înøiøi pentru a deveni mai
performanfli. Dar asta se întâmplæ mai rar. Surprinzætor, politicienii nu
au încredere în profileri. Ei nu vor sæ asculte anumite dezvæluiri (reve-
laflii) care îi privesc direct. Ei preferæ sæ deguste mierea turnatæ de
linguøitori sau sæ asculte învæluitorul cântec de sirenæ al sondajelor. Ei
pretind cæ psihologii vorbesc la întâmplare. Ei bine, se înøealæ.

Trebuie sæ fii un profiler la pensie, ca Jerrold Post, unul dublat de
un copoi fin, pentru a te hazarda într°o deconspirare øi a ieøi la luminæ.
Vorba vine, pentru un om care træieøte într°o pædure de la periferia
Washingtonului, la jumætatea distanflei dintre reøedinfla preøedintelui
Statelor Unite øi birourile CIA de la Langley. Un loc ideal pentru acest
Robin Hood al hæfliøurilor psihologiei politice. Când am mers sæ°l întâlnesc,
am fost frapat de seninætatea pe care o degajæ acest cartier rezidenflial
deosebit de împædurit. Veveriflele trec strada, ciocænitorile°verzi meøte-
øugesc la trunchiuri. Un rai pentru ecologiøti burghezi. 

Jerrold Post, psihiatru øi profesor la George Washington University,
øi°a consacrat viafla vânærii pasiunilor secrete ale mai marilor acestei lumi.
Totul a început în primævara lui 1965. La acea vreme, Jerrold Post tocmai
îøi termina studiile de psihiatrie. Se întâlneøte cu o cunoøtinflæ îndepærtatæ
care îl invitæ la un pahar într°o cafenea din Georgetown. Încet încet
înflelege cæ acest om — care øtia cam prea multe lucruri despre viafla sa
— munceøte pentru o misterioasæ agenflie guvernamentalæ. Câfliva ani
mai târziu, Jerrold Post înfiinfleazæ Centrul de analizæ al personalitæflii
øi al comportamentului politic al CIA. O nouæ profesie ia naøtere: aceea
de profiler politic. Acest personaj care are misiunea de a analiza øi de a
înflelege de la distanflæ personalitatea dar øi comportamentul diriguitorilor
politici din stræinætate.
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A ANALIZA ØI A ÎNfiELEGE PROFILUL PSIHOLOGIC AL LIDERILOR, DA, DAR
DE CE?

„Lucram la profilul unui conducætor din America Latinæ, îmi mærtu-
riseøte Jerrold Post. El prezenta o întreagæ serie de træsæturi de
personalitate care m°au condus spre a formula un diagnostic psihiatric
în toatæ puterea cuvântului: în mod evident, era vorba despre un obse-
siv°compulsiv. Pentru a°mi confirma aceastæ analizæ, m°am hotærât sæ
mæ întâlnesc cu un ambasador american care îl cunoøtea bine pe acest
conducætor. L°am întrebat dacæ biroul liderului sud°american era
întotdeauna perfect ordonat øi dacæ el aøeza exact la locul lui orice obiect
care era câtuøi de puflin deplasat. El mi°a ræspuns afirmativ. Am avut
atunci certitudinea cæ acel conducætor suferea de tulburæri obsesiv
compulsive (TOC).“

Post nu mi°a spus°o, dar eu am înfleles imediat importanfla diploma-
tico°strategicæ a acestei informaflii. În cazul unei întâlniri la vârf cu acest
conducætor atins de TOC, era de dorit ca toate detaliile sæ fie lucrate cu
o minuflie extremæ. Trebuia ca orarul sæ fie scrupulos respectat. Totul
trebuia sæ fie perfect aranjat øi la locul sæu, astfel încât acesta sæ se simtæ
în largul sæu. Era indispensabil pentru ca negocierea sæ se deruleze bine.
Invers, pentru a°l destabiliza pe acest politician sud°american, era de ajuns
sæ°l plaseze într°o situaflie confuzæ, imprevizibilæ øi dezordonatæ.

Astæzi, analizele psihologice politice au un nivel de acuratefle, deci o
justefle, o precizie øi o exactitate stupefiante uneori. Studiile sunt capabile
sæ atingæ nivele superioare de predicflie. Aøa cum o aratæ foarte bine profe-
sorul Aubrey Immelman, despre care vom mai avea ocazia sæ vorbim în
aceastæ carte, e posibil sæ anticipezi destul de just ce candidat va câøtiga
alegerile. E suficient sæ îi compari personalitatea cu cea pe care un anumit
tip de electorat o doreøte la un moment dat. La ceasul mediatizærii exacer-
bate øi îndatæ ce diferenflele ideologice devin mai ambigue între diferitele
partide, personalitatea conteazæ adesea mai mult decât programul
politic. Aparenfla primeazæ asupra esenflei. 

Ceea ce îi intereseazæ pe profilerii liderilor cheie este tocmai esenfla,
mai mult decît aparenfla. Cine e, în realitate, acest om ascuns sub masca
politicianului? Ce îl face sæ se miøte? Care este forfla sa? Care este punctul
sæu slab? E cu adeværat echilibrat mental? Are capacitatea psihologicæ
de a rezista nebuniei cæreia îi dæ naøtere puterea? Iatæ întrebærile pe care
øi le°a pus de°a lungul întregii sale cariere un precursor ca Jerrold Post.
Iatæ despre ce îmi va vorbi într°o frumoasæ dupæ°amiazæ, într°un colfl
înverzit din Maryland...
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Seara cade asupra Washingtonului, dând capitalei o auræ deosebitæ.
Lumina razantæ a unui soare portocaliu lumineazæ interminabila Avenue
Georgia. E cald. Un bærbat gol pânæ la brâu scotoceøte într°o pubelæ. Niøte
copii îøi paseazæ o minge spartæ. Privind murdæria trotuarelor øi øubre-
zenia anumitor clædiri am impresia cæ mæ aflu la Kinshasa. Øi totuøi,
sunt la Washington, la mai puflin de un kilometru de Casa Albæ øi de
muzeele sale splendide, la mai puflin de douæzeci de kilometri de drægufla
periferie înverzitæ unde træieøte Jerrold Post. Deodatæ, o duzinæ de maøini
de poliflie ræsar din toate pærflile øi blocheazæ pasajul. Væd polifliøti albi
ieøind din ele. Sunt oare în America? E vreo ræzmeriflæ? Vreo tentativæ
de atac terorist împotriva Casei Albe? Îmi scot capul pe fereastra maøinii
øi îmi dau seama cæ e vorba de arestarea unui vagabond, un toxicoman.
Zece maøini de poliflie pentru a°i pune cætuøele unui biet aurolac scheletic.
Mijloace gigantice pentru o acfliune minusculæ.

Asta mæ aduce din nou cu gândul la conversaflia cu profesorul Jerrold
Post de care m°am despærflit acum vreo oræ. Când vorbeam despre profilul
psihologic al lui Bin Laden, l°am întrebat deodatæ de ce Congresul ame-
rican cheltuia atâta bænet pentru construirea unor submarine nucleare.
Cum putea un submarin nuclear sæ lupte împotriva lui Bin Laden sau
a unei organizaflii teroriste ca Al°Qaida? De ce nu se cheltuia mai bine
banul public pentru a angaja mai mulfli psihologi la CIA, de exemplu?
Îmi ræspunsese cu unul dintre acele zâmbete maliflioase al cæror secret îl
øtia numai el. Nu putea decât sæ fie de acord cu mine dar nu a fæcut niciun
comentariu. Totuøi, ar fi putut sæ°mi spunæ cæ echipa sa øi el însuøi
participaseræ direct la pacea dintre Egipt øi Israel. Soldafli din umbræ,
munca lor contribuise din plin la sfârøitul ræzboiului rece. Acest bærbat,
de unul singur, contribuise færæ îndoialæ mai mult la victoria SUA asupra
URSS decât toatæ flota US Navy. O utilizare eficace a rapoartelor profi-
lerilor ar fi permis poate înlæturarea lui Saddam Hussein færæ invadarea
Irakului ori capturarea lui Bin Laden færæ hæituirea din munflii
Afganistanului.

Dar Jerrold Post s°a mulflumit sæ mæ privescæ cu acea privire de expert
în profiluri psihologice. Øi sæ mæ salute cu un mic zâmbet de convenienflæ.
Acest bærbat e un vulpoi fin. Iatæ de ce træieøte într°o pædure. 
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