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PORTRETE FIzIOGNOMICE - LUNGUL DRUM AL 
ADOLESCENțEI ADICTIVE

PHySIOGNOMIC PORTRAITS - THE LONG ROAD OF ADDICTIVE 
ADOLESCENCE

Alexandru I. Trifan

REzUMAT

Rădăcinile depresive ale adicției în adolescență sunt discutate în relație cu două cazuri clinice. Tabloul narcisismului, ataşamentului 
obiectual, al procesului oedipian, al unei forme particulare de tulburare afectivă la adolescenți numită depresivitate, este descris 
în manieră psihodinamică.
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ABSTRACT

The depressive roots of addiction in adolescence are discussed in relation with two clinical cases. The picture of narcissism, objec-
tal attachment, oedipal process and a particular form of affective disturbance in adolescence called depressiveness, are described 
in psychodynamic manner.
Key words: addiction, adolescence, narcissism, obiectal attachment, oedipal process, depressiveness.

Un specialist marcant al demontării mecanismelor 
care stau la baza psihopatologiei, François Marty, avan-
sează ipoteza că dependența de alcool şi droguri provine 
din reziliența lor nereuşită de a contracara deprimarea 
pe care o poartă în interiorul lor. Consumând substanțe 
adictive ei luptă inconştient cu groaza de a se prăbuşi 
încercând să înlăture ceea ce-i amenință. Dar, această 
amenințare se află în interiorul lor, neinfluențată de 
intervenții exterioare decât dacă acestea sunt de natură 
nu chimică, ci psihologică; de aceea recurg la strategii 

care-i fac încă şi mai dependenți. Cum adicția, în special 
la adolescenți, este un „balaur“ care face victime nume-
roase, încercăm să facem analiza a două cazuri.

Cazul I. P. I. este elev în ultima clasă de liceu, când 
mama sa îl prezintă psihiatrului pentru o schimbare 
marcată a conduitei. Dintr-un copil ascultător şi afec-
tuos devine recalcitrant şi nestăpânit în exteriorizarea 
emoțiilor. Ataşamentul său față de mamă se transfor-
mă în ostilitate, cu scene conflictuale după care se re-
trage zile întregi în camera sa unde nu permite să intre 
nimeni. Nu mai merge la şcoală şi nu mai este preocu-
pat de viitorul său educațional. Cercetarea contextului 
familial relevă faptul că tatăl său a decedat după o grea 
suferință în urmă cu doi ani, lăsând în urmă doi copii, 
pacientul şi un frate mai mic. Rămasă singură şi fără 
surse de venit suficiente, mama hotărăşte să se recăsă-
torească, declanşând violentele reproşuri ale fiului care 
o acuză că trădează familia.

La examenul psihiatric pacientul este necoope-
rant, păstrând o tăcere tenace evitând contactul prin 
priviri şi arborând o mimică sumbră. Refuză orice 
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intervenție din partea psihiatrului căruia îi reproşează 
intenția de a-l face nebun.

Evoluția ulterioară este turbulentă. Fuge de acasă 
pentru a încerca să intre într-o mânăstire şi apoi la Fa-
cultatea de Teologie, ambele proiecte nerealizate. Se 
încadrează ca muncitor într-o fabrică unde contactul 
cu tovarăşi alcoolici se dovedeşte fatal, devenind şi el 
la fel. O căsătorie nefericită îl cufundă şi mai mult în 
depresie şi adicție, fiind răpus în cele din urmă de o 
ciroză hepatică.

Cazul II. T. V. este adus prima oară la psihi-
atrie când avea vârsta de 13 ani pentru labilitate 
emoțională, stări de proastă dispoziție, lipsa inițiativei 
şi exuberanței caracteristicie vârstei. Contextul fami-
lial relevă o familie dezorganizată, părăsită de tată 
când copilul era de vârsta fragedă şi recent şi de mamă 
care pleacă să lucreze în străinătate. Rămâne în grija 
bunicii a cărei cultură frustă nu poate constitui baza 
unei prestanțe solide. Inițial un elev premiant, obține, 
pe măsura trecerii timpului rezultate tot mai slabe 
la învățătură. Tot în faza inițială urmează mai multe 
şedințe de psihoterapie, care nu mai sunt continuate 
din cauza lipsei de perseverență a bunicii care nu este 
capabilă să-l dirijeze.

Odată cu dificultățile şcolare apare şi absenteismul 
din care decurge asocierea cu un grup de colegi care 
se situează la marginea comunității şcolare. La domi-
ciliu, sub privirile neputincioase ale bunicii, se încon-
joară de literatură şi emisiuni TV care au ca subiect 
personaje şi evenimente extremiste iar camera începe 
să fie impregnată de mirosul unor droguri volatile, ca 
aurolacul. Performanțele şcolare iar conflictele violen-
te cu mama sa care încearcă disperată să-l pună pe 
linia de plutire în scurtele sale reveniri acasă devin din 
ce în ce mai zgomotoase şi ireconciliabile. în ultima 
clasă de liceu, împreună cu grupul de marginali pe ca-
re-l frecventează începe să consume canabis agricol ce 
cauzează o prăbuşire globală a funcțiilor intelectuale 
şi decizionale, intrând într-un marasm afectiv de de-
presie majoră cu manifestări psihotice.

DISCUțII.

Adolescentul se poate simți trădat în investiția sa 
afectivă cea mai prețioasă şi anume cea maternă. Dra-
ma devine acută în familiile în care travaliul oedipian 
este blocat de dispariția unuia dintre părinți, realizând 
direcționarea către cel rămas şi întregii economii psi-
hice de ataşament afectiv. Tânărul sau tânăra nu-şi 
mai poate permite încă o pierdere după cea suferită 

de amputarea relației oedipiene pentru că asta ar în-
semna retezarea ultimei rădăcini care fixează Eul la 
solul din care-şi trage seva. Dacă totuşi acest lucru se 
întâmplă sunt îndeplinite condițiile de apariție a unei 
stări afective omologă, cu depresia adultului. O numim 
similară cu aceasta şi nu identică, pentru că la adoles-
cent lipsesc unele criterii sau pot fi înlocuite cu altele. 
De aceea, la această vârstă termenul utilizat într-un 
mod adecvat ar fi acela de depresivitate ce posedă un 
dinamism propriu, din păcate de cele mai multe ori in-
faust. Mai des decât cu o fracturare, prin suicid juvenil, 
a existenței sau prin deturnarea durabilă a energiilor 
Selfului, apare adicția. Recursul la ajutorul unui obiect 
extern dovedeşte, în dependență, fondul de fragilitate 
narcisică, falimentul negocierilor dintre Sine şi Celă-
lalt, între gratificația narcisică şi cea obiectuală. Prea 
puternica tensiune pulsională nu găseşte suficiente de-
fense interne pentru a ține la distanță sentimentele pe-
nibile rezultate din „arsurile“ inconştientului. Subiec-
tul nu poate să „meargă“ decât protezat. Dependența 
stabileşte un scurtcircuit de satisfacție. Există o lipsă de 
spațiu ludic, de obiecte tranziționale, de tărâm al ilu-
ziilor. Dar oferta pe care o face drogul este un surogat 
iar proteza confecționată a lipsei funcționează numai 
în condiții de dependență totală. Prin aceasta din urmă 
angoasa este calmată suturându-se rana şi oprind he-
moragia de tristețe, dar cu prețul imposibilității de a 
da jos pansamentul. Soluția dependenței face parte din 
clasa stărilor-limită unde tabloul este dominat de in-
certitudinea identitară. Adicția tinde să mențină iluzia 
permanenței unui obiect care nu mai este acolo şi pe 
care subiectul nu l-a putut interioriza.

Aşa cum la adult curele de dezintoxicare sunt ur-
mate de recăderi dacă nu se evacuează abcesul depre-
siv, şi la adolescent abordarea dependenței trebuie să 
înceapă prin restructurări menite să compenseze pier-
derile ce conduc la acumularea depresivității.

Rezumând problema succint se poate afirma că 
adolescenții întâlnesc o dificultate crescută în a părăsi 
registrul narcisic al investițiilor pentru a nevrotiza con-
flictele interne. Funcțiunea protetică a produsului nu îi 
împiedică să se distanțeze de obiect, dar nici prea aproa-
pe nici prea departe. în final dialectica relației dinamice 
între investițiile narcisice şi obiectale se dovedeşte a fi în 
mod particular rezistentă la orice influență. Se sublinia-
ză din nou această economie particulară a dependenței 
patologice de drog care este totdeauna implicată în 
consumul masiv de produse toxice precum alcoolul şi 
cannabisul. Ceea ce lipseşte nu este obiectul ci un al 
Treilea care i-ar permite transformarea dependenței 
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de obiect într-o relație intersubiectivă de autonomie în 
dorință. Aşa cum s-a arătat mai sus dependența tinde 
să mențină iluzia permanenței unui obiect care nu este 
acolo şi a unui subiect care n-a putut să-l interiorizeze. 
Cu alte cuvinte, este o negare a pierderii. Dependența 
indică în toate cazurile că travaliul psihic al doliului de 
obiect nu s-a efectuat. Rămâne o depresiune care nu 
poate să-şi spună numele, împotriva căreia subiectul 

se luptă şi pe care dependența o maschează. încercarea 
separării de obiect aduce cu sine riscul ca subiectul să se 
simtă în vid obiectual. Dar cum natura are oroare de vid 
soluția terapeutică nu este fără risc dacă se rezumă la 
abandonarea consumării abuzive. De aceea tratamen-
tul dependenței trece prin acel al depresiei care îi este 
subiacentă. A face față depresiei este condiția necesară 
pentru a se trece de la nevoie la dorință. 

François Marty, a remarkable specialist in the 
field of dismantling the mechanisms that make up 
the foundation of psychopathology, has advanced 
the hypothesis according to which alcohol and drug 
addiction come from their unsuccessful resilience to 
counteract the depression which they carry inside 
them. Consuming addictive substances, the youths 
fight unconsciously against the terror of collapsing 
while trying to escape what threatens them. How-
ever, the threat is inside them, unaltered by exterior 
intervention except when the respective intervention 
is psychological not chemical by nature. Therefore, the 
youths lend themselves to strategies that make them 
even more dependent. As addiction, especially in ado-
lescents, is a “monster” that makes numerous victims, 
we shall try to analyse two cases.

1st Case: I.P.I. was a student in the last grade of 
secondary school when his mother brought him to the 
psychiatrist with a significant change in his behaviour. 
From a diligent and affectionate child he had become 
troublesome and unrestrained in expressing his emo-
tions. His former attachment to his mother changed 
into hostility, with conflicting scenes followed by his 
retreat into his room for days, where he would not al-
low anyone to enter. He no longer went to school and 
stopped being concerned about his education future. 
The research of the family context showed that his 
father had died after heavy suffering two years before, 
leaving behind two sons, the patient and his younger 
brother. Left alone and without sufficient sources of 
income, their mother decided to marry again trigger-
ing her son’s violent blames, being accused of betray-
ing her family.

At the psychiatric examination, the patient was 
un-cooperative, keeping tenacious silence, avoiding 
eye contact and adopting a sombre face expression. 
He refused any intervention on the part of the psy-
chiatrist, whom he reproached the intention of mak-
ing him a fool. The patient’s ulterior evolution was 

troublesome. He ran away from home in order to go 
to monastery and then wanted to study at the Faculty 
of Theology, but both projects failed. He took a job 
as a worker in a factory, where the contact with alco-
holic peers proved to be fatal, since he also became an 
alcoholic. An unhappy marriage made him sink into 
depression and addiction even deeper, and, eventually, 
he was destroyed by hepatic cirrhosis.

2nd Case: When he was 13 years old, T.V. was 
first brought to psychiatry with emotional imbal-
ance, moodiness, lack of the initiative and exuberance 
characteristic for his age. The family context revealed 
a disorganised family, with his father who had left 
when the child was very young and, more recently, his 
mother left him in order to work abroad. The patient 
remained in his grandmother’s care, whose limited 
education could not constitute the basis for a solid 
performance as a tutor. From an excellent student, 
gradually, he had obtained weaker marks at school. 
Also in the initial phase, the patient went to a few 
psychotherapy sessions, which were no longer con-
tinued due to his grandmother’s lack of perseverance 
since she was unable to rear her grandson.

Together with problems of learning, the patient 
started to miss from school following his association 
with a group of peers situated at the margin of the 
school community. At home, under his grandmoth-
er’s helpless eyes, the patient surrounded himself with 
literature and TV programmes centred on extrem-
ist characters and events, and the room started to be 
impregnated with the smell of volatile drugs such as 
those contained in the solvent for lacquers. The school 
performance worsened and the violent conflicts with 
his mother, who, during the short visits at home, was 
desperately trying to redress him, became more and 
more noisy and irreconcilable. In his last year of the 
secondary school, together with the group of outsid-
ers whom he used to frequent, he started to consume 
agricultural cannabis, which caused a global failure of 

*
*         *
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intellectual and decisional functions and thus he en-
tered into a major affective marasmus of depression 
with psychotic manifestations. 

DISCUSSIONS

The adolescent may feel betrayed in his most pre-
cious affective investment, namely the maternal one. 
The drama becomes acute in families where the oe-
dipal process is blocked by the disappearance of one 
of the parents, and the whole psychic economy of af-
fective attachment is redirected towards the surviving 
parent. The young person cannot afford another loss 
after the one suffered by the amputation of oedipal re-
lationship because that would mean to cut the last root 
that fixes the Ego into the soil out of which it takes its 
nutriment. If this situation still occurs, the conditions 
are met for the appearance of an affective state homol-
ogous with the adult’s depression. We name it similar 
and not identical because in adolescents, some criteria 
are missing or others may replace them. That is why, 
at this age, the term used adequately would be that of 
depressiveness, which has a dynamism of its own, but 
unfortunately, most of the time it may be hopeless. 

Addiction appears more frequently than a fractur-
ing of existence, by juvenile suicide, or by sustainable 
detour of the energies of the Self. In the case of ad-
diction, the recourse to the help of an external object 
proves the fund of narcissistic fragility, the failure of 
the negotiations between the Self and the Other, be-
tween the narcissistic gratification and the objectal 
one. The too powerful pulsional tension does not find 
sufficient internal defences In order to keep away at a 
distance the embarrassing feelings resulted from the 
„burns” of the unconsciousness. The subject cannot 
„walk” without aid. The addiction establishes a short-
circuit of satisfaction. There is a lack of ludic space, 
of transitional objects, of a realm of illusions. Never-
theless, the offer that the drug makes is a surrogate 
and the manufactured aid of the absence works only 
in circumstances of total dependency. By the latter, 
the anxiety is calmed down, the wound is sutured and 
the haemorrhage of sadness is stopped, but with the 
price of the impossibility to take the dressing off. The 
solution of addiction belongs to the class of limit of 
endurance, where the picture is dominated by identity 
uncertainty. Addiction tends to maintain the illusion 
of the permanence of an object, which is no longer 
there, and which the subject could not interiorize. 

The same way as in adult, the detoxification cures are 

followed by relapses if the depressive abscess is not re-
moved, in adolescents the approach of addiction should 
start with restructuring meant to compensate the losses 
that have led to the accumulation of depression. 

Summing up the problem succinctly, one may de-
clare that the adolescents face a heightened difficulty 
in leaving the narcissistic registry of investments in 
order to enervate the internal conflicts. The prosthetic 
function of the product does not prevent them from 
distancing from the object, but neither too far, nor 
too near, in the end, the dialectics of the dynamic 
relationship between the narcissistic investment and 
the objectal one proves to be particularly resistant to 
any influence. We must point out again this particu-
lar economy of the pathologic addiction to the drug, 
which is always implied in the massive consumption 
of toxic products such as alcohol and cannabis. What 
is missing is not the object itself but a Third one, 
which might allow the transformation of the addic-
tion to the object into an inter-subjective  relationship 
of autonomy in desire. As it was shown above, addic-
tion tends to maintain the illusion of the permanence 
of an object that is not there and of a subject, which it 
could not internalise. In other words, it is a negation 
of the loss. Addiction indicates in all cases that the 
psychic process of mourning after the object did not 
take place. A depression is left, which could not tell 
the name, which the subject is fighting against and 
which the addiction is hiding. The trial of separation 
from the object brings along the risk that the subject 
feels he/she is in an objectal void. Since nature hates 
the void, the therapeutic solution is not without risk 
if it limits itself to the abandon of the abusive con-
sumption. Therefore, the treatment of addiction pass-
es through that of depression, which is sub-adjacent 
to it. To enable the patient to face depression is the 
necessary condition to move from need to desire.
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