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Atentatorul Nebun  

și psihiatrul



Prefaţă

Aceasta este o carte despre nebunie – nebunie şi praf de puşcă .
Între paginile acestei cărţi a prins viaţă un atentator cu bombe 

în serie, un schizofrenic paranoid, care în anii ’50, pentru o peri‑
oadă lungă şi cumplită, a făcut ca New Yorkul să fie străbătut de 
fiori de groază . Cele aproape 36 de dispozitive explozibile impro‑
vizate pe care le‑a detonat în locuri publice au creat o cultură a fri‑
cii cu mai bine de patru decenii înainte ca terorismul să devină o 
obsesie în America . El a întruchipat toate neliniştile din anii pe 
care W .H . Auden1 i‑a numit „epoca anxietăţii“2 . Oricâtă cruzime ar 
fi dezlănţuit, cele două războaie mondiale ale acestui secol au fost, 
cel puţin, comprehensibile . Atentatorul cu bombe era de neînţeles . 
A fost ca o distorsiune onirică a neliniştii de după război – insta‑
bil, de neoprit, mereu ascuns în umbrele oraşului .

Atentatorul avea o nemulţumire justificată faţă de un angajator 
neglijent . Resentimentele sale s‑au transformat într‑o furie mistui‑
toare . Și‑a scuipat veninul dintr‑o gaură neagră psihică unde logica 
nu‑şi are locul . Rectific: unde logica normală nu‑şi are locul . 
Schizofrenicii au propria lor logică . Doar că noi nu o înţelegem .

NYPD3 n‑a înţeles‑o, în mod sigur . Detectivii din New York, 
celebri pentru duritatea lor, s‑au fâstâcit în timp ce o ceată de 

1 Wystan Hugh Auden (1907‑1973), poet anglo‑american, considerat a fi unul din‑
tre cei mai influenţi autori ai secolului al XX‑lea (n .tr .)
2 W .H . Auden, The Age of Anxiety: A Baroque Eclogue (New York: Random House, 
1947) .
3 New York Police Department, Departamentul Poliţiei din New York (n .tr .)



8       MICHAEL CANNELL

reporteri le cerea detalii la fiecare colţ de stradă, hărţuindu‑i . Mai 
bine de un secol, poliţiştii s‑au bazat pe muşchi şi pe bocancii din 
piele pentru a‑i prinde pe răufăcători . Cei de la colţul străzii ştiau 
de frica bastonului şi cu asta, basta . Dar metodele dure pe care se 
bazaseră s‑au dovedit ineficiente în faţa unui schizofrenic aten‑
tator cu bombe în serie . „Rareori în istoria New Yorkului a exis‑
tat un caz care să fie un asemenea chin pentru poliţie“1, scria The 
Associated Press2 .

Furia atentatorului cu bombe s‑a dezlănţuit într‑un moment în 
care ştiinţa începea să schimbe modul în care americanii perce‑
peau lumea înconjurătoare . Jonas Salk3 a inventat vaccinul împo‑
triva poliomielitei, boală ce schilodise sute de mii de americani . 
Prin inventarea tranzistorului pe bază de siliciu, Bell Labs4 au des‑
chis calea pentru electronica modernă şi pentru toate care au urmat . 
Fizicianul Edward Teller5 a inventat bomba cu hidrogen .

Cu toate acestea, progresul ştiinţific nu a venit în ajutorul ordi‑
nii publice, cel puţin nu în New York . Căpitanii corupţi şi coman‑
danţii încăpăţânaţi ai secţiilor de poliţie din New York s‑au opus 
noilor metode promovate de criminaliştii cu studii universitare – 
până când atentatorul cu bombe în serie i‑a forţat să se adapteze . 
Cum vânătoarea de oameni a atins un punct critic, poliţia a luat 
măsura fără precedent de a apela la un psihiatru pentru a afla ce 
dezvăluiau probele medico‑legale despre viaţa interioară tulbu‑
rată a plantatorului de bombe . Ce soi ciudat de om era el, şi ce 

1 Associated Press, „Police Hunt for Mad Bomber“, Wellesville Daily Reporter, 22 
ianuarie 1957, p . 8 .
2 Agenţie americană de presă fondată în 1848 (n .tr .)
3 Jonas Salk (1914‑1995), virusolog american, creatorul vaccinului împotriva poli‑
omielitei (n .tr .)
4 Laboratoare deschise în 1925 de Alexander Graham Bell şi considerate a fi punc‑
tul de pornire al electronicii moderne (n .tr .)
5 Edward Teller (1908‑2003), fizician american, considerat „părintele bombei cu 
hidrogen“ (n .tr .)
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experienţă traumatizantă din viaţa lui a dus la pornirile sale crimi‑
nale? Cu alte cuvinte, i‑au cerut psihiatrului să inventeze o nouă 
ştiinţă criminalistică prin care să pătrundă în mintea atentatoru‑
lui . Termenul de „psihologie criminalistică“1 avea să fie inventat 
abia două decenii mai târziu .

Până în acel moment, singurii detectivi care creionaseră un 
istoric emoţional al infractorilor existau în povestirile lui Edgar 
Allan Poe2 şi Sir Arthur Conan Doyle3 . Sherlock Holmes putea 
pune cap la cap probele şi demasca şantajişti şi asasini cu o precizie 
fotografică . Oare un psihiatru putea face asta în viaţa reală? Oare 
viaţa putea imita o povestire cu detectivi?

Arta, în zilele noastre, imită în mare parte viaţa . Televiziunile 
ne asaltează în asemenea măsură cu filme şi seriale de ficţiune des‑
pre psihologia criminalistică, încât e uşor să scăpăm din vedere ce 
descoperire revoluţionară a fost aceasta în 1957 . Fiecare psiholog 
criminalist, real sau fictiv, a pornit, din punct de vedere profe‑
sional, de la psihiatrul care l‑a creionat cu o acurateţe uluitoare pe 
atentatorul cu bombe .

Ceea ce urmează este o relatare a începuturilor psihologiei cri‑
minalistice . Toate cele scrise în aceste pagini sunt adevărate, chiar 
replicile şi citatele (deşi gândurile atentatorului reprezintă pure 
speculații) . Ca orice poveste de impact, în esenţă, această poveste 
conţine o întrebare la care răspunsul pare imposibil: poate oare 
ştiinţa, de una singură, să releve subtilităţile minţii umane, sau e 
nevoie de forţa specială a intuiţiei? Cum poate ajunge cineva să 
înţeleagă toanele unui nebun?

1 Profiling, în limba engleză în original (n .red .)
2 Edgar Allan Poe (1809‑1849) este cunoscut pentru povestirea „Crimele din Rue 
Morgue“, publicată în 1841, şi considerată a fi una dintre precursoarele literaturii 
poliţiste (n .tr .)
3 Sir Arthur Conan Doyle (1859‑1930), scriitor britanic, cunoscut ca fiind creato‑
rul personajului Sherlock Holmes (n .tr .)
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Aceste întrebări m‑au captivat, aşa că în ultimii şapte ani 
am lucrat la această carte . Cu trecerea timpului, am înţeles că a 
scrie despre nebunie înseamnă a scrie despre sine, indiferent cât 
de indirect .



„Omul virtuos se mulţumeşte să‑şi închipuie 
ceea ce omul ticălos face cu adevărat .“

Platon

„Oricine are, din când în când, o bănuială .“

Dr . James Brussel



Prolog

Decembrie 1956

Într‑o zi rece din decembrie 1956, la puţin timp după prânz, trei 
detectivi din New York au ieşit pe uşa din spate a secţiei de poliţie, 
ce semăna cu un templu de un cenuşiu murdar, cu acoperişul în 
forma unui dom de cupru, ce trona deasupra blocurilor de aparta‑
mente şi a restaurantelor din Little Italy1 . Peste stradă, pe jumătate 
ascunsă în negura iernii, o pancartă în formă de revolver atârna la 
geamul magazinului lui John Jovino2, de unde poliţiştii cumpărau 
revolverele  .38 Special3 pe care şi le atârnau la şolduri . Direct dea‑
supra lui Jovino era o ieşire de incendiu de unde Weegee, şef între 
fotografii de tabloid, stătea cocoţat cu aparatul său de fotografiat 
pătrăţos, cu bliţ, marca Graflex4, ca să‑i vadă bine pe mafioţii şi 
criminalii reţinuţi . La o stradă distanţă, colţ cu Grand Street5, era 
un restaurant german numit Headquarters . Sub tavanul de mahon 
cioplit, la un bar lung din lemn de stejar, şefii poliţiei se strângeau 
la un pahar de bere şi de whisky în afara programului . Poliţiştii 
care voiau să aibă parte de discreţie puteau intra în bar printr‑un 
tunel subteran . În ziua aceea, cei trei detectivi nu aveau timp de 

1 Mica Italie, cartierul italian al oraşului New York (n .tr .)
2 Cel mai vechi magazin de arme din New York (şi chiar din America), deschis în 
1911 .
3 Revolver lansat în 1898 de compania americană Smith & Wesson (n .tr .)
4 Companie producătoare de aparate de fotografiat, înfiinţată în 1887 (n .tr .)
5 Stradă din cartierul newyorkez Lower Manhattan (n .tr .)



14       MICHAEL CANNELL

astfel de diversiuni . În frunte cu un căpitan cu experienţă, Howard 
Finney, s‑au îndreptat cu paşi repezi spre o maşină de patrulă a 
poliţiei, fără însemne, un Plymouth1 mare, verde cu alb, ce stătea 
pe trotuar, şi au condus spre sud, pe străzile întortocheate din cen‑
trul oraşului, grăbindu‑se să rezolve un caz urgent .

Cu patru zile înainte, o bombă explodase la o reprezentaţie cu 
filmul Război şi Pace2 . 1 500 de oameni se uitau la o sufragerie din 
Sankt Petersburg, redată în nuanţe intense de roşu şi albastru de 
tipul Tehnicolor3, când o detunătură asurzitoare a răsunat de pe 
rândul orchestrei, urmată de trâmbe de fum cenuşiu . Pentru o clipă, 
şocul s‑a resimţit puternic în aer, ca în clipa de linişte instalată 
după ce un geam se face ţăndări . Apoi, cinematograful s‑a umplut 
de urlete – ţipete de durere, panică şi groază –, în timp ce specta‑
torii vedeau cu coada ochiului feţe şi scalpuri tăiate de cioburi . 
Spectatorii au sărit în picioare, ca enoriaşii care se ridicau pentru 
intonarea unei cantaţii bisericeşti, şi s‑au îndreptat în grabă spre 
ieşire, lăsând în urmă şase răniţi . Deasupra lor, superba, sclipitoa‑
rea Audrey Hepburn, în rochia şi cu tiara ei, valsa în continuare, 
privită de ochii albaştri şi blânzi ai lui Henry Fonda .

Explozia de la Paramount n‑a fost un eveniment izolat . Orice 
newyorkez care citea ziarele ştia că poliţia căutase timp de 16 ani 
un atentator cu bombe în serie care putea fi identificat numai 
după iniţialele F .P . Plantase 32 de dispozitive explozibile improvi‑
zate în cele mai aglomerate spaţii publice din oraş – teatre, termi‑
nale, staţii de metrou, un depou de autobuz şi o bibliotecă – rănind 
15 oameni . Sincroniza toate dispozitivele astfel încât să se 

1 Marcă de automobile produsă între 1928 şi 2001 de compania americană Chrysler 
Corporation şi succesoarea ei, DaimlerChrysler (n .tr .)
2 Este vorba despre ecranizarea din 1956 a romanului clasic al lui Lev Tolstoi, cu 
Audrey Hepburn şi Henry Fonda în rolurile principale (n .tr .)
3 Procesul tehnic de realizare prin transfer de coloranţi a tirajului de copii pozitive 
color pentru difuzare în cinematografe, folosit în cea mai mare parte dintre pri‑
mele filme color din istoria cinematografiei (n .tr .)
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declanşeze la puţin timp după ora cinci după‑amiaza – în plină 
oră de vârf .

F .P . încă nu ucisese pe nimeni, dar asta era doar o chestiune de 
timp . New York Journal‑American1, un cotidian de după‑amiază, 
cunoscut pentru înclinaţia spre scandal, l‑a numit „cel mai serios 
pericol individual cu care oraşul New York s‑a confruntat 
vreodată“2 . Capturarea unui psihopat care construia bombe, cu o 
nemulţumire iraţională şi imposibil de potolit, a fost, potrivit celor 
scrise în ziar, „cea mai cumplită provocare a timpurilor noastre“3 .

În toţi acei ani, într‑o perioadă care începe tocmai din 1940, cea 
mai mare şi mai redutabilă forţă poliţienească din lume nu reuşise 
să găsească vreo pistă bună de ceva pentru acel caz . Nereuşitele 
erau uşor de trecut cu vederea, atât timp cât atentatorul făcea dis‑
pozitive rudimentare şi ineficiente . Dar începând cu anul 1956, în 
„operele“ lui s‑a remarcat un plus de eficienţă letală . Și‑a declarat 
intenţia de a ucide în scrisori trimise ziarelor . Fiecare scrisoare 
plină de furie, fără înţeles, era semnată misterios „F .P .“

Atmosfera din New York, şi aşa tulburată de neliniştea referi‑
toare la Războiul Rece, a devenit tot mai sumbră cu fiecare zi . Cu 
fiecare bombă, impresia tuturor că poliţia habar n‑avea ce face 
devenea tot mai puternică . Primarul vorbea de anarhie . În dimi‑
neaţa de după explozia de la Paramount, proaspăt‑numitul comi‑
sar al poliţiei a comandat „cea mai mare vânătoare de oameni din 
istoria Departamentului de Poliţie“4 .

Din disperare, poliţiştii au ajuns să pornească pe un drum pe 
care nu mai porniseră niciodată în istoria de 111 ani a departa‑
mentului . În acea după‑amiază de toamnă târzie, căpitanul Finney 

1 Cotidian publicat în perioada 1937‑1966 (n .tr .)
2 „The Mad Bomber“, New York Journal‑American, 27 decembrie 1956, p . 1 .
3 Ibid .
4 Emanuel Perlmutter, „Kennedy Orders Wide Manhunt for Movie Bombing 
Perpetrator“, New York Times, 4 decembrie 1956, p . 1 .



16       MICHAEL CANNELL

şi cei doi parteneri ai săi din echipajul de genişti au plecat de la 
secţie ca să‑l viziteze pe dr . James A . Brussel, un psihiatru cu expe‑
rienţă în studiul mecanismelor psihice ale infractorilor . Dacă 
probele de natură fizică nu‑i puteau conduce la F .P ., poate că infor‑
maţiile de natură emoţională aveau s‑o facă .

Un om subţire, cu un zâmbet caraghios şi o mustaţă tip creion, 
vopsită în aceeaşi culoare ca părul negru dat peste cap, l‑a întâm‑
pinat pe căpitanul Finney în biroul Departamentului de Stat pentru 
Sănătate Mintală al statului New York1, aflat în centrul oraşului, pe 
Broadway2, al cărui director adjunct era doctorul Brussel . Acesta 
lucra o parte din timp la birourile departamentului şi o altă parte la 
un cabinet de psihiatrie pe care‑l avea în locuinţa lui aflată în 
incinta unui spital de psihiatrie din Queens3 . Dacă domnul căpitan 
Finney era circumspect şi sobru, doctorul Brussel era exact opusul: 
zgomotos în exprimarea opiniilor, ager şi extrem de agitat .

Căpitanul Finney a golit o geantă de probe pe biroul doctoru‑
lui Brussel . Din ea s‑au revărsat poze cu bombe nedetonate şi sca‑
une de teatru tăiate cu bricege, dar şi fotocopii după scrisori cu 
litere ciudate şi rapoarte de la locul infracţiunilor, adunate de‑a 
lungul a 16 ani .

„Bombele şi scrisorile: doar asta a avut poliţia la dispoziţie“4, 
scria doctorul Brussel . „Restul a fost un mister .“

Cei trei detectivi abia s‑au mişcat în timp ce doctorul Brussel 
căuta printre probe, oprindu‑se pentru a‑şi lua notiţe într‑un car‑
net . Mintea lui punea laolaltă posibilităţile pe măsură ce acumula 
informaţiile . Căpitanul Finney era „un om scund şi îndesat, cu 

1 The New York State Department for Mental Hygiene, fondat în 1926 (n .tr .)
2 Bulevard newyorkez cunoscut pentru cele 41 de teatre, unde se joacă frecvent 
musicaluri celebre (n .tr .)
3 Al cincilea cartier din New York ca mărime, cunoscut pentru diversitatea etnică 
(n .tr .)
4 Dr . James A . Brussel, Casebook of a Crime Psychiatrist (New York: Bernard Geis 
Associates, 1968), p . 11 .
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multe realizări şi puţine vorbe“1, scria doctorul Brussel . „Se uita la 
mine, aştepta să spun ceva . Priveam la teancul de fotografii şi scri‑
sori pe care mi le aruncase pe birou .“

Doctorul Brussel simţea că domnul căpitan Finney era dispus să 
asculte, indiferent cât de excentric suna părerea psihiatrului . Ceilalţi 
doi detectivi genişti, pe de altă parte, îşi ascundeau cu greu scepti‑
cismul . Păreau nişte caricaturi ale unor poliţişti căliţi – cu umeri 
pătrăţoşi şi piepturi masive, cu maxilare pronunţate şi acoperite de 
bărbi ţepoase . Dădeau ochii peste cap şi‑şi zâmbeau unul altuia 
complice, ca nişte băieţi neastâmpăraţi obligaţi să meargă la biserică 
la slujba de seară . „Se fâţâiau, oftau, schimbau priviri când amuzate, 
când nerăbdătoare“, scria doctorul Brussel . „Prinderea infractorilor 
era treaba poliţiei . Ce putea să ştie un psihiatru despre asta?“2

Pentru detectivii căliţi pe străzi, un psihiatru era mai mult sau 
mai puţin acelaşi lucru ca un medium sau o ghicitoare . Doctorul 
Brussel ştia că dacă încerca o evaluare psihiatrică a atentatorului cu 
bombe – ceea ce azi cunoaştem drept un profil psihologic –, avea să 
pună la bătaie credibilitatea profesiei sale . Și credibilitatea sa ca om .

După două ore, doctorul Brussel s‑a ridicat de la birou şi s‑a 
îndreptat spre fereastra cu vedere spre primărie . Soarele care apu‑
nea arunca raze iernatice slabe asupra clădirilor municipale 
şterse, profilate pe un fundal albastru‑cenuşiu . Douăsprezece 
etaje mai jos, primul val de trafic al orei de vârf, plin de berline cu 
eleroane lungi şi taxiuri Checker3, congestiona Broadway‑ul . 
Felinarele stradale începeau să se‑aprindă . Chambers Street4 s‑a 
umplut de bărbaţi cu paltoane şi pălării cu boruri largi, care mer‑
geau cu capetele în jos şi cocoşaţi de frig . Mergeau repede, aşa 
cum obişnuiesc newyorkezii .

1 Ibid .
2 Ibid, p . 13 .
3 Companie de taximetrie din Chicago (n .tr .)
4 Stradă din cartierul newyorkez Manhattan (n .tr .)
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„Oricare dintre cei pe care i‑am văzut afară putea fi Atentatorul 
Nebun“1, scria doctorul Brussel . „Era un bărbat care stătea lângă o 
maşină . Un alt bărbat stătea sprijinit într‑un prag . Altul se plimba, 
privind atent în sus, spre clădiri . Fiecare dintre ei era pe străzi, la 
ora aceea, cu un motiv . Poate unul legitim, poate nu . . . Se ştiau atât 
de puţine lucruri despre Atentatorul Nebun2, încât oricine din 
oraş putea fi considerat suspect . Oricine – şi nimeni .“

Vânătoarea de oameni durase atât de mult şi cauzase atât de 
multe frustrări, încât căpitanul Finney şi oamenii săi ajunseseră să 
creadă că urmăreau o stafie care se plimbă pe străzi .

„Parcă era o fantomă, dar în mod sigur era din carne şi oase . Se 
născuse undeva, avea o mamă şi un tată, mânca, dormea, mergea şi 
vorbea . Undeva, oamenii îl cunoşteau, îi văzuseră faţa, îi auziseră 
vocea . . . Câteva mii de oameni din New York şi din împrejurimi ar fi 
putut intra, măcar şi fugitiv, în contact cu el . Stătea lângă oameni în 
metrouri şi autobuze . Trecea pe lângă ei pe trotuare . Îi ştergea cu 
cotul în magazine . Deşi uneori părea făcut din umbre, fără un corp 
solid, teoretic, exista“3, îşi amintea mai târziu doctorul Brussel .

Pentru o perioadă lungă, doctorul Brussel a fost parcă intrat 
într‑o transă, parcă se străduia să audă un semnal în zgomotul 
de fundal al oraşului – un „tap, tap, tap“ psihic ce avea să‑l con‑
ducă la atentator .

În timp ce privea fix spre străinii care umblau de colo până 
colo, umplând străzile, ceva s‑a clarificat în mintea doctorului 
Brussel, aşa cum pixelii se‑adună laolaltă pentru a forma o ima‑
gine . O imagine detaliată a unui bărbat care trăia, respira a prins 
contur . S‑a întors spre doctorul Finney şi l‑a descris pe fugar până 
la tăietura hainei .

1 Ibid, p . 11 .
2 „Mad Bomber“, în original . (n .red)
3 Ibid, p . 28 .


