
Divorþul, efect ºi cauzã 
de tulburãri psihice*

În Statele Unite un copil din doi are pãrinþi divorþaþi ºi
un individ nãscut în 1980 va cunoaºte, în 45% din cazuri,
divorþul pãrinþilor sãi, în 35% din cazuri o recãsãtorire a
unuia din cei doi pãrinþi ºi în 20% din cazuri un al doilea
divorþ (statisticele nu au depãºit aceastã a treia posibili-
tate) ºi toate acestea înainte de 18 ani. Aceste cifre au în ele
ceva tulburãtor.

În tot Occidentul ºi nu numai acolo, familia s-a retras
treptat, de la formula lãrgitã (bunici, unchi, mãtuºi, pãrinþi,
copii, nepoþi locuind laolaltã) la cea nuclearã (pãrinþi ºi
copii) ºi de cîtva timp la familia monoparentalã care devine
din ce în ce mai rãspînditã. Ce se întîmplã cu copiii în acest
caz? Ce efecte au aceste situaþii asupra dezvoltãrii copiilor?

„Neliniºtea noastrã în faþa multiplicãrii divorþurilor ºi
a familiilor monoparentale este ea fondatã pe o realã înþe-
legere a nevoilor copilului, ai cãrui apãrãtori vrem sã fim,
sau pe limitele de gîndire ale culturii noastre?“ se întreabã
prof. dr. Colette Chiland, preºedinta ultimului Congres in-
ternaþional de psihiatrie a copilului ºi adolescentului, des-
fãºurat la Paris.

* Publicat iniþial în Viaþa medicalã în 1990. Autorul a trãit el însuºi
drama unui divorþ pe care nu l-a dorit ºi pentru prevenþia cãruia nu
a ºtiut cum sã acþioneze. Motivat în acest fel, a început sã studieze
intens problema cuplului (textul de faþã fiind una din sintezele
iniþiale) pînã cînd, adunîndu-se un material enorm, a fost posibilã
înscrierea la doctorat cu tema „Cuplul normal ºi patologic – intro-
ducere în psihiatria familiei“, tezã susþinutã în 1997.



În Franþa se estimeazã la cca. 1.700.000 numãrul de copii
între 1 ºi 17 ani „tãiaþi în douã“ de pãrinþii lor care încearcã
prin divorþ sã-ºi refacã integritatea unui ego narcisic.*

Cauzele acestui fenomen care progreseazã constant, pre-
cum ºi repercusiunile sale asupra copiilor, mai ales cele pe
termen lung sînt încã puþin cunoscute. Existã însã o preocu-
pare intensã în acest sens în toate þãrile civilizate ºi o serie
de studii îºi aratã deja roadele. Numeroase echipe de specia-
liºti psihiatri, psihologi, antropologi, sociologi au studiat
consecinþele divorþului asupra copilului în funcþie de sexul
ºi de vîrsta sa în momentul în care a survenit separarea.

Un studiu efectuat de Centrul „Pro familia“ de la Corte
Madera din California, realizat pe o perioadã de zece ani
pornind din 1971, aratã cã toþi copiii erau extrem de nefericiþi
în momentul divorþului ºi toþi resimþeau dureros absenþa
tatãlui lor.

Studiul, care se pare cã este cel mai lung ºi mai amplu
din emisfera occidentalã în momentul de faþã, se referã la
121 de copii între 3 ºi 18 ani în momentul divorþului, pro-
veniþi din 60 de familii de clasã mijlocie, cea mai mare
parte de rasã albã (pentru a elimina interferenþele legate
de rasism sau sãrãcie). Cu aceºti copii, autorii studiului au
purtat discuþii atît în momentul separãrii, cît ºi un an, cinci
ani ºi zece ani dupã aceea.

„Divorþul pãrinþilor este cel mai greu de suportat mai
ales pentru copiii de 6–8 ani. Copilul este în doliu, suferã
teribil de lipsa tatãlui, oricare ar fi calitãþile ºi defectele
acestuia“, subliniazã autorii. La adolescenþã nevoia ºi in-
teresul lor pentru el se exacerbeazã ºi copilul face tot posi-
bilul pentru a-ºi regãsi tatãl ºi a relua legãtura cu el. Acest
fapt îi surprinde de altfel pe mulþi din pãrinþii în cauzã,
care nu înþeleg întotdeauna cum trebuie acest reviriment,
aceastã bruscã înflãcãrare a unei iubiri permanent exis-
tente pînã atunci. Adolescentul, fie cã este bãiat, fie cã este
fatã, devine atunci extrem de vulnerabil faþã de aceastã
nevoie paternã.
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* Narcisism – în sens larg, de iubire de sine exageratã.



Trãind pînã în acel moment împreunã cu mama sa, într-o
relaþie mai mult sau mai puþin strînsã, copilul simte deo-
datã nevoia s-o pãrãseascã ºi chiar s-o rejecteze, pentru a-ºi
regãsi tatãl. Suportînd pînã atunci anexitatea, depresia mai
mult s-au mai puþin profundã, apãrãrile faþã de sentimen-
tele de culpã ale mamei sale, copilul, ajutat de erupþia bi-
logicã a pubertãþii, simte brusc nevoia sã se elibereze de
aceastã existenþã tensionatã ºi sumbrã ºi sã se îndrepte
spre celãlalt pol al afectivitãþii sale, spre tatã.

25% din ei chiar vin sã locuiascã cu el în aceastã pe-
rioadã. Dacã tatãl lor, uitînd cã „atunci cînd ceva nu este
în regulã înapoi, nu e bine sã o iei prea repede înainte“ 
ºi-a „refãcut“ viaþa ºi nu vibreazã la chemarea copilului,
acesta îºi construieºte despre el o miticã prin care îl scuzã,
ºi care corespunde afecþiunii ºi aspiraþiilor sale în cãutare
de suport.

ªi fetele ating un maxim de angoasã tot în adolescenþã.
Ele pot primi evenimentele biologice intime, cu teamã ºi
repulsie, pot chiar sã-ºi refuze sexul, considerîndu-l o ade-
vãratã nenorocire ºi sã adopte conduite mai mult sau mai
puþin deviante. Indiferent de particularitãþile fiecãruia, asis-
tînd ani de zile, fãrã sã poatã discerne adevãrul, la rechizi-
toriul pe care mama îl face tatãlui, plin de acuzaþii puter-
nic exagerate dacã nu complet absurde, încãrcate oricum
cu afecte negative direct proporþionale cu narcisismul ma-
mei ºi cu teama ei de a nu fi consideratã vinovatã, toate
deci, avînd imprimate în inconºtient, prin fenomenul de
imprinting descoperit de Konrad Lorenz, aceste trãiri deci-
sive, în relaþiile lor afective ulterioare au o teamã deosebitã
pe care nu ºi-o pot explica, de a nu fi trãdate ºi pãrãsite de
partener.

ªi bãieþii ºi fetele au comunã în final o foarte puþinã
încredere în sexul opus.

Atunci cînd nu adoptã comportamente deviante pa-
tente, dintre care nevroza lui Don Juan (imposibilitatea de
a se menþine lîngã acelaºi partener fãrã a deveni impotent
sau frigidã) nu este cea mai puþin rãspînditã, copiii din
pãrinþi divorþaþi rãmîn cu tulburãri serioase de dinamicã

102 MARIAN POPA



sexualã, cu grade diferite de impotenþã sau frigiditate ºi
chiar cu tulburãri de identificare sexualã care pot merge
pînã la transsexualism (sentiment de apartenenþã la
celãlalt sex ºi refuz total al sexului propriu, fãrã anomalii
anatomice sau endocrine).

Neavînd la îndemînã personalitãþi armonioase pe care
sã le poatã accepta ºi imita ci numai douã „persoane matu-
rizate cu defect“, care se ponegresc reciproc ºi nu se pot în-
þelege, copiii din familii conflictuale care se destramã prin
divorþ, îºi formeazã modele de partener imaginar, mai mult
sau mai puþin îndepãrtate de realitate ºi pe care le vor
cãuta toatã viaþa fãrã sã le gãseascã.

De altfel întreaga lor concepþie despre lume este mai
mult sau mai puþin alãturi de realitate, marcatã de imagi-
narul în care se refugiazã în cãutarea unei afecþiuni pe care
nu o pot avea în deplinãtatea ei de la niºte pãrinþi care se
iubesc prea mult pe ei înºiºi, pentru a mai avea rezerve
afective ºi pentru copiii lor.

Iubirea pe care copiii o îndreaptã în zadar spre pãrinþii
lor ºi care nu-ºi gãseºte reciprocitatea corespunzãtoare, se
repliazã în consecinþã pe sine, în acelaºi timp cu concepþia
despre viaþã care se îndepãrteazã de realitate, ei devenind
la rîndul lor niºte personalitãþi narcisice, cu disponibilitãþi
mici ideo-afective pentru celãlalt, marcaþi de dizarmonie,
plini de ei ºi de ideile lor, incapabili, ca ºi pãrinþii lor, sã-ºi
gãseascã un partener cu care sã se poatã armoniza.

Este un mod de a transmite nu cromozomial ci educa-
þional, nefericirea tragicã a handicapului psihic.

În viaþa de adult, dacã vor ajunge sã se cãsãtoreascã ºi
nu vor rãmîne în cãutarea permanentã a unei fericiri care
se îndepãrteazã cu fiecare nou partener ºi cu fiecare nouã
„tehnicã“ abordatã, nu vor dori copii, realizînd prin aceas-
ta ceea ce au auzit ºi a dãinuit în inconºtientul lor, la pã-
rinþii care se certau înainte de a divorþa: „dacã n-ar fi co-
pilul ãsta…“.

La cinci ani dupã divorþul pãrinþilor, copiii sperã încã
în împãcarea lor. Dupã 10 ani nu mai crede niciunul în
aceastã posibilitate cu toate cã toþi rãmîn, dupã cum reiese
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din studiul amintit, extrem de preocupaþi de aceastã rup-
turã care continuã sã îi obsedeze. Deºi nu erau încã grav
bolnavi, în cei zece ani cît au fost urmãriþi de specialiºti,
anxietatea acestor copii era mai accentuatã decît aceea a
adolescenþilor care trãiau împreunã cu ambii pãrinþi. De
altfel, 40 la sutã din copiii luaþi în studiu doreau sã urmeze
o psihoterapie pentru a-ºi rezolva cel mai adesea o depre-
sie moderatã. Un procentaj care constituie un semnal de
alarmã.

Sã fie vreo legãturã oare între cele de mai sus ºi faptul
cã la tinerele generaþii, dupã cum reiese dintr-un studiu
recent al OMS, alcoolismul, consumul de stupefiante ºi
alte substanþe care dau dependenþã, au crescut imens în
ultimele decenii? Numãrul copiilor ºi adolescenþilor care
beau (fãrã a fi alcoolici în sens psihiatric) a crescut, în
Statele Unite de exemplu, între 1940 ºi 1975, de la 40% la
90%. A crescut deasemeni ºi numãrul de beþii anuale,
scãzînd în acelaºi timp vîrsta primei beþii de la 18 la 13 ani.

S-a vorbit foarte mult ºi se vorbeºte ºi în prezent, au
curs valuri de cernealã, pe tema consumului excesiv de
alcool ºi a repercursiunilor sale asupra sãnãtãþii, dar s-a
cãutat mai puþin la rãdãcinile fenomenului. De ce se bea
atît? De ce, în ciuda atâtor voci ale raþiunii care se ridicã
împotrivã, atît de mulþi oameni ºi mai ales tineri îºi rui-
neazã sãnãtatea consumînd excesiv alcool sau droguri?

De ce ? Poate pentru cã acest fenomen îºi are cauzele nu
în raþiunea individului, ci în subteranele inconºtiente ale
personalitãþii sale mai mult sau mai puþin subminate, în
zonele pulsional - afective ale structurii sale psihice tulbu-
rate de mediul în care a crescut. ªi beþia este un act nar-
cisic, de eliberare de sub tirania inhibiþiilor, a pulsiunilor
elementare, a instinctelor reprimate ºi reprobate raþional.

Iatã cum este descrisã personalitatea toxicomanului care
a urmat un tratament de dezintoxicare (beþia albã, cu stu-
pefiante, fiind datoratã aceloraºi cauze psihice, de o inten-
sitate mai mare însã, ca ºi beþia cu alcool), în studiul OMS
amintit „ … ei sînt culpabilizaþi, anxioºi ºi foarte autocritici.
Suferã de o mare imaturitate datoratã unei profunde alienãri 
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a personalitãþii. Adânc afectaþi de sentimentul de vid ºi de
eºec, pe care îl resimt, ei încearcã o depresie accentuatã,
simþind o dorinþã marcatã de autodenigrare sau de auto-
distrugere“.

Aceastã tendinþã de autodistrugere se manifestã ºi prin
alte conduite, aºa numite „parasuicidare“ cum ar fi condu-
cerea la risc a automobilului. Sînt bine cunoscute efectele
acestui gen de comportament. În Europa de exemplu, ac-
cidentele provocate de vehicule cu motor sînt pe primul
loc ca ºi cauzã de deces la adolescenþi.

Revenind la divorþ, familia uniparentalã ºi efectul lor
asupra dezvoltãrii psihice a copilului, trecînd peste narci-
sism care se aflã în centrul tuturor acestor „zbateri în ni-
sipurile miºcãtoare ale nefericirii“, amintim în treacãt de
un aºa zis remediu al sechelelor divorþului ºi anume „în-
grijirea alternativã“. Este vorba de „împãrþirea echitabilã“
a copilului între tatãl sãu ºi mama sa — o sãptãmînã la
unul ºi una la celãlalt, sau chiar 24 de ore la unul ºi 24 ore
la celãlalt — metodã de supraveghere din ce în ce mai rãs-
pînditã. Specialiºtii o aprecieazã ca extrem de destructurantã
pentru personalitatea copilului, mai ales a celui de vârstã micã.
Aceastã îngrijire comunã menitã sã mascheze realitatea
dramaticã a divorþului, nu face decît sã creascã haosul. A
naveta între douã tabere inamice este în mod indiscutabil
nociv pentru copil. Notãm cã una dintre cele mai noi teorii
propuse pentru explicarea etiologiei schizofreniei este teo-
ria dublei legãturi, conform cãreia copilul, primind siste-
matic ºi timp îndelungat douã tipuri de mesaje contradic-
torii pe care nu le poate discerne ºi asimila, se refugiazã în
psihozã.

Aceastã metodã nu este indicatã decît în situaþia rarã în
care pãrinþii continuã sã funcþioneze ºi dupã divorþ ca niºte
pãrinþi responsabili ºi nu ca niºte inamici care îºi disputã
acelaºi teritoriu.

Din ce în ce mai mulþi psihiatri, pentru cã toate cele dis-
cutate sînt tangente sau strîns împletite cu tulburãrile în-
tîlnite în practica psihiatricã, semnaleazã necesitatea in-
tensificãrii eforturilor lor ºi a celorlalþi specialiºti implicaþi,
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pentru prevenirea divorþului la tinerele generaþii. Preven-
þia primarã* rãmîne cea mai eficace modalitate de a îm-
piedica proliferarea acestei boli a familiei cu consecinþe
incalculabile care este divorþul.

Deºi la noi în þarã fenomenul nu are nici pe departe
amploarea din lumea occidentalã, dezvoltarea lui trebuie
opritã cît mai de timpuriu.

Dacã printre atît de mult trîmbiþatele drepturi ale omu-
lui existã ºi dreptul la fericire, trebuie sã ºtim cu toþii cã
fericirea divorþatului, dacã mai pot fi numite aºa „satisfac-
þiile“pur instictuale, aproape zoologice, s-ar putea spune,
pe care le încearcã acesta, se întemeiazã pe profunda nefe-
ricire a copilului sau copiilor sãi, fapt care trebuie combã-
tut cu toatã energia.

Divorþul, departe de a fi un remediu al nefericirii matri-
moniale, constituie unul din cele mai puternice stresuri pe
care le poate suporta un om în existenþa sa, atît prin sine
cît ºi prin consecinþele sale ulterioare, o sursã de noi com-
plicaþii ºi suferinþe.

* Prevenirea apariþiei unei afecþiuni.
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