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RĂTĂCIRE ȘI SINGURĂTATE ÎN ADOLESCENŢĂ

ADOLESCENT WANDERING AND LONELINESS

Alina Stroie

REZUMAT  
Adolescentul, expulzat din copilărie și aruncat în lumea adultă, încearcă să se familiarizeze cu această nouă singurătate. Depășirea singurătăţii presupune 
căutarea și întâlnirea străinului, a ceea ce este în afara domeniului familiar. Rătăcirea devine căutare și cunoaștere de Sine, de Altul și de Lume, un loc 
necesar pentru construcţia subiectului adult, o mobilitate împinsă până la limita la care își poate pierde caracterul pozitiv, devenind astfel o căutare inde-
terminată și interminabilă. Rătăcirea și singurătatea sunt deci direcţiile găsite în faţa obstacolelor care apar în faţa adolescentului constrâns să crească și par 
întotdeauna să exprime o căutare continuă de recunoaștere. Subiectul se poate aliena în aceste conduite care își pierd caracterul lor iniţiatic și se înscriu în 
repetiţie, rătăcirea creatoare devenind rătăcire melancolică.
Adolescentul, în loc să se acroșeze la lume cu un sentiment de securitate și stabilitate, neprimind niciodată sau pierzând securitatea ontologică, este într-o 
cădere interminabilă în spaţiu, la orizontală, nimic nu vine să-i pună o limită de sens care să-i permită să prindă rădăcini în existenţa lui. Acest tânăr nu 
reușește să evadeze, el rămâne în trecere atât timp cât nu găsește un loc de care să se atașeze. Spaţiul lui psihic nu este suficient elaborat, locuibil, pentru a 
hrăni un sentiment de apartenenţă la un loc precis. Este importat într-o temporalitate în suspans dar fără atenţionare, fără posibilitatea de a fi actorul pro-
priului lui timp. Nu are acte de identitate, nu a prins niciodată rădăcini în existenţa lui. Rătăcirea devine propriul ei sfârșit. Nu a găsit lăcașul lui de om și se 
stabilește în sânul unei lumi unde nu încetează să-și amâne nașterea. Trăiește între spaţiu și timp, suspendat între Sine și Celălalt, fără intimitate personală. 
Lumea nu înseamnă nimic pentru el, identitatea îi rămâne ezitantă, pe cale de a se cristaliza, oricum o bătălie pierdută. Se situează între trecut și prezent, 
în non-timp, importat într-o cădere interminabilă a prezentului. A trăi într-un prezent etern demostrează că moartea, ca limită, nu este simbolizată. Con-
duitele lui excesive nu au repere și nici limite. Putem spune că excesul îi guvernează viaţa. El depinde de drum, proiectul lui este întotdeauna orizontul.
Epoca noastră este marcată de vânzarea de nevoi, dorinţe, aspiraţii, emoţii ... Societatea de consum va găsi pe viitor răspuns la toate nevoile noastre și va fi 
mulţumită să le plătim prin carte de credit. Ofertele de servicii se multiplică și reintroduc, de fiecare dată, diversiunea economică în relaţia cu Celălalt. Un 
efect al mediului nostru social este acela de a lăsa subiectul singur, faţă în faţă cu alegerile existenţiale, un mediu în care Celălalt, ca referinţă, va fi absent, 
făcând din adolescent o orfelină în căutare de repere. Odată confruntat cu proba dureroasă a pierderii reale, adolescentul, fie regăsește forţa de a elabora o 
depresie, fie rămâne larvat și condus la rătăcire în limbile dintre cei doi, copil neterminat sau hipermatur, adult dezgustat  sau incapabil de a se lua în mâini.
Toate separările de viaţă (doliu, alte evenimente majore, delicvenţă, toxicomanie) constituie uneori un palier necesar pentru a tolera trecerea spre vârsta 
adultă și renunţarea la copilărie.
Cuvinte cheie: criza adolescenţei, fenomene tranziţionale, Celălalt, refuz al morţii, rătăcire, singurătate, doliu, depresie, vid

ABSTRACT 
Teenagers, expelled from childhood and cast into the adult world, are striving to familiarize themselves with this new solitude. Overcoming loneliness  
presupposes finding and meeting the unknown, namely what it is outside the familiar. Wandering becomes a quest of Inner Self, of the Other and the 
World, a necessary place to build up the adult; however, this search is pushed to the limit to which it can lose its positive character, making the quest inde-
terminate and interminable. Therefore, wandering and loneliness are directions found in the obstacles inevitably appearing on the teenagers` path, forcing 
them to mature; they always seem to express a continuous search for recognition. Adolescents may become alienated as their search loses its initiative 
character and thus, creative wandering may become melancholic wondering.
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Teenagers, instead of entering the adult world with a feeling of security and stability, lose their ontological security in an endless fall into virtual space, 
nothing comes to support them to take roots in this new existence. These young men do not manage to escape childhood, they remain in a relentless tran-
sient phase as long as they cannot find a place to identify themselves with. Their psyche is not developed enough, they can not nurture a sense of belonging 
to a specific place. Temporality is of utmost importance, they have to be the actors of their own time. They have no identification, no roots. Thus, wandering 
reaches its own end. Still, they have not found their place and settle in a world where they continuously postpone their own birth. They live somewhere, 
clung between space and time, suspended between inner selve and the Others, lacking personal privacy. The world means nothing to them, their identity 
remains hesitant, on the verge of crystallizing; it is a losing battle, anyway. They are between past and present, in non- time, imported into an endless drop. 
Living in an eternal present demonstrates that death, as ultimate limit, is not at all symbolized. Their excessive behaviors have no landmarks and no boun-
daries. We can say that excess governs their lives. Everything depends on the path they are to choose, their project are always tends to be a new horizon.
Our age is marked by the sale of needs, desires, aspirations, emotions ... In the future, consumer society will find the answer to all our needs and will be 
happy to be paid by credit card. All services are multiplying and are being reintroduced each time in relation to other economic diversion. One effect of 
our social environment is to leave the subject alone, face to face with existential choices; it is an environment in which the Other (as a reference point) 
will be absent, turning teenagers into orphans in search of landmarks. Once faced with the painful proof of a genuine loss, teenagers can either have the 
strength to develop a depression or remain larvae and float astray between "(the) two": unfinished or hyper-mature children, disgusted adults, unable to 
find themselves.
A whole range of genuine losses (other major events, delinquency, drug abuse), are sometimes necessary to tolerate the transition phase from childhood 
to adulthood.
Keywords: adolescent crisis, transient phenomena, the Other, death denial, wandering, loneliness, grief, depression, void

INTRODUCERE

<< Merg în noapte pe un drum urât, ignorând de unde 
vin, neştiind unde merg. >> (Alphonse de Lamartine, 
„Meditaţii poetice”) .

În mod tradiţional asociem tinereţea cu aventuri, 
călătorii, căutări pasionale... În epoca noastră tema 
rătăcirii și a singurătăţii la tineri nu are întotdeauna 
o conotaţie atât de romantică. Şi una și alta evocă 
frecvent imagini ale abandonului, izolării, pierderii... 
Cu siguranţă cele două dimensiuni își pun problema 
construcţiei identităţii și subliniază, în egală măsură, 
dificultatea de a acceda la vârsta maturităţii și de a fi 
recunoscut de cei mai în vârstă 

Oricum, rătăcirea și singurătatea par întotdeauna 
să exprime această căutare continuă de recunoaștere. 
Acestea sunt direcţiile găsite în faţa obstacolelor care 
apar în faţa adolescentului constrâns să crească. Astăzi, 
rătăcirea și singurătatea posedă mai multe chipuri, 
prea numeroase pentru a fi rezumate la câteva figuri 
de stil. Tineri fugari, delicvenţi, îndoliaţi sau oameni 
ai străzii, toţi par să împartă un loc intim cu rătăcirea 
și singurătatea, care apare câteodată ca un refugiu, 
alteori ca o soluţie în faţa inconsistenţei mediului 
social contemporan. 

Adolescentul, expulzat din copilărie și aruncat 
în lumea adultă, încercă să se familiarizeze cu 
această nouă singurătate. Experienţele de rătăcire și 
singurătate pe care el le pune în practică apar deci ca 
și maniere de a reorganiza spaţiile raportului său cu 
Lumea și cu Ceilalţi : locurile intimităţii, acelea ale 
întâlnirii, zonele de tranzit, locurile străine. 

Există parcursuri de viaţă în care rătăcirea și 
singurătatea adolescentului vin să releveze o fragilitate 
ontologică ce face dureros accesul la autonomie. 
Subiectul poate deci să se alieneze în conduite care-și 
pierd caracterul lor iniţiatic și se înscriu în repetiţie. 
Rătăcirea creatoare devine deci rătăcire melancolică 
(Le Breton). Trăirea a numeroși dintre ei confirmă 
tragic că << ... simplul fapt de a rătăci în deşert nu 
implică existenţa Tărâmului Făgăduinţei>> („Invenţia 
singurătăţii”, Paul Aster).  

Privat de lumea securizantă a copilăriei și de 
imagourile sale, subiectul descoperă propriul „a f i 
pentru moarte”, condiţia de subiect paradoxal liber 
și muritor-tragicul joc existenţial al adolescenţei. 
Adolescenţa este în fapt un travaliu de pierdere, 
de doliu: doliu după copilărie, după imagourile 
parentale. 

Rătăcirea juvenilă face ecou la „societatea 
noastră, a mobilităţii” (Hintermeyer) și singurătatea 
adolescentului la individualismul subiectului 
contemporan. Mai mult decât atât, adolescenţa, 
rătăcirea și singurătatea sa, sunt propuse pe post de 
ideal de către societatea contemporană (Lesourd). 
Este, fără îndoială, unul dintre factorii care fac din ce 
în ce mai dificilă și tardivă ieșirea din această perioadă 
pentru numeroși tineri. 

În fine, dacă rătăcirea este un loc necesar pentru 
constucţia subiectului adult, caracterul său dinamic 
implică faptul de a nu se eterniza (Lesourd). Depășirea 
acestei singurătăţi corespunde frecvent la căutarea 
și la întâlnirea străinului, de ceea ce este în afara 
domeniului familiar (călătorii, celălalt sex, exil, etc.).  
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Această mișcare corespunde în fond ultimei dinamici 
a lui Oedip: să-ţi părăsești Mama, lumea copilăriei, 
pentru a întâlni un Altul, un alt obiect de iubire 
posibil și presupune întâlnirea străinului.

RĂTĂCIRE, SINGURĂTATE ȘI POST- 
MODERNITATE

Pe parcursul uman, adolescenţa este timpul rătăcirii. 
Subiectul abandonează ancorele semnificative care 
i-au permis a se construi în copilărie, fără a avea 
încă regăsiți în mediul social semnificanţii care îi vor 
permite să-și regăsească locul său de adult. Această 
pierdere de repere identificatorii pe care o numim criza 
adolescenţei, „criza de Celălalt”, se traduce în cotidian 
printr-un sentiment de singurătate și frecvent, prin 
opoziţia faţă de adulţi. Este vorba despre forma cea 
mai banală, cea mai normală a rătăcirii adolescente 
care se termină în mod normal atunci când subiectul 
poate, finalmente, să metaforizeze semnificanţii săi 
privativi și familiali în semnificanţi sociali. Acest rol 
de metaforizare a fost cuvenit ritualurilor de trecere 
ale societăţilor tradiţionale. În aceste ritualuri au 
fost transmise adolescenţilor semnificanţii rolurilor 
sociale ale bărbaţilor și ale femeilor, semnificanţi care 
reluau sub o formă diferită, metaforică, ceea ce copiii 
au primit și integrat în copilărie. 

Adolescenţa este pentru funcţia de structurare un 
timp de rătăcire între semnificanţi - aceia pierduţi ai 
copilăriei, deci ineficienţi în a asigura un loc de adult, 
și aceia încă neîntâlniţi ai funcţiei adulte. Adolescentul 
caută în semnificanţi ceea ce îi propune mediul social 
pentru a-i permite să devină adult. Dar adolescenţa 
este, în egală măsură, un timp de solitudine, de apărare 
faţă de reprezentanţi ai Celuilalt infantil. Părinţii, 
figurile majore ale Celuilalt în copilărie, se descoperă 
a fi nu numai imperfecţi (nu au realmente puterea pe 
care le-a investit-o copilul) ci și mincinoși. În fapt, 
copilul poate să depășească complexul lui Oedip numai 
pentru că el crede „promisiunea oedipiană” : „Când voi 
f i mare, voi putea... ”. Aceasta este promisiunea care 
se vehiculează în cotidian prin formule parentale de 
genul „Ia-ţi bac-ul şi mai vedem noi... ”, „Când vei f i 
la casa ta, tu vei decide dar, pentru moment, ... ”. Ceea 
ce construiește această promisiune nu este mai puţin 
decât ceea ce aude copilul, și anume faptul că atunci 
când va fi mare el va  putea să facă realmente ceea 
ce aspiră, să-și realizeze bunăstarea după propria 
lui dorinţă. Este acest sens al promisiunii care se 

adeverește înșelător pentru că adolescentul, devenit 
adult, nu are mai multe avantaje sau posibilitatea de 
a realiza în mod plenar satisfacţia propriei dorinţe. 
El întâlnește această limită a bunăstării pe care 
psihanaliza a teoretizat-o sub numele de castrare. În 
funcţie de această lăsare de Celălalt, el va încerca tot 
timpul să refuze  „maladia umană” (Camon, 1987) 
ce distruge raportarea la dorinţă - dorinţă care astfel 
devine irealizabilă pe Pământ. Pasiunile amoroase, 
politice, revoltele adolescenţilor sunt semne ale acestui 
refuz. 

Întâlnirea între adolescenţă și discursul liberal

Societatea occidentală postmodernă, acea 
a liberalismului, vine să contrazică paradigma 
adolescentului în refuz de castrare. În fapt, 
particularitatea liberalismului este de a pune în prim 
plan individul și responsabilitatea sa deplină în 
raport cu lumea. 

În adolescenţă subiectul nu este deci subjugat la 
nimic, putem spune că se află - în rătăcire - din punct de 
vedere etimologic. Se pune în scenă o paradă imaginară 
a libertăţii absolute, care ascunde în realitatate o alienare 
radicală a Celuilalt din relaţie, cel care constituie 
obiectul dorinţei. Această alienare este dublată de o 
recunoaștere a imposibilului, cum că posesia obiectului 
pare realistă. Acest discurs al sălbaticiei civilizate a 
capitalistului, al eroului modern „self -made-man” (omul 
care se face pe Sine), care nu dă nimic la nimeni, este 
exemplul cel mai frapant. Modelul  „yuppie” ( young- 
tânăr , urban, profesionist) ne demonstrează faptul că 
subiectul postmodern trebuie să construiască raportul 
său la Lume și la Ceilalţi pornind de la actele sale. Este 
actul în fapt, dovada propriului a fi, a existenţei sale 
care asigură subiectul în raport cu Lumea, iar actul 
nu depinde decît de autodeterminarea subiectivă. 
Subiectul postmodern, adoloscentul, este singur în a-și 
determina actele care dovedesc propria sa existenţă. 

Această coliziune între liberalism, actualul discurs 
organizator de raporturi umane și adolescenţă, timp 
normal tranzitor de ieșire din copilărie, lasaă adolescenţii 
societăţii noastre postmoderne într-o dificultate majoră. 
Dacă adolescenţa era înainte o etapă tranzitorie pentru 
a deveni adult, o stare de neisprăvire, neterminare 
„care trebuie să treacă”, ea se regăsește propulsată, prin 
schimbarea organizării de raporturi sociale, la un loc 
ideal. Liberalismul funcţionează precum adolescenţa, 
făcând din aceasta modelul funcţionării psihice a lui 



ALINA STROIE • Rătăcire şi singurătate în adolescenţă REFERATE GENERALE 

10       Revista de Neurologie şi Psihiatrie a Copilului şi Adolescentului din România – Iunie 2013 – vol. 16 – nr. 4

a-fi-om-adult. Visul unei tinereţi prelungite, a rămâne 
tânăr, frumos și performant poate să se articuleze 
la acest imperativ adresat subiectului: „Rămâi în 
devenire!”, ceea ce pune neisprăvirea adolescentă la 
loc ideal. Exigenţa liberalismului economic și punerea 
în prim plan a consumului ca loc al tuturor plăcerilor 
dă acestei formule afirmaţia de Sine: exist, deci sunt 
obiect de consum, ceea ce pune „imediatul” adolescent 
ca model al realizării fericirii. 

A rămane în devenire sau idealul de  
neisprăvire adolescent

Pentru aceia care sunt în acest pasaj real de construcţie, 
dorinţa de acces la un punct mai desăvârșit al satisfacţiei 
subiective, acela de individ asumandu-și funcţiile sociale 
de perpetuare umană, mai mult prin muncă decât prin 
parentalitate, pare să devină pentru unii puţin străin.

A doua chestiune care pune în discuţie, la modul 
negativ, sloganul modern de „A rămâne în devenire sau 
în idealul de neterminare adolescent” este aceea a morţii, 
chestiune centrală în adolescenţă. 

Dincolo de diferenţele generaţionale, idealul de 
neisprăvire, acela de a rămâne tânăr, traduce un refuz 
al morţii. Subiectul, la ivirea doliului, se regăsește 
singur pentru a susţine procesul de separare de obiect, 
care necesită omorârea în Sine a urmelor interiorizate 
ale obiecului pierdut, „să rişti moartea pentru a trăi”  
(Olejarz, 1992 ). Subiecţii „ îndoliaţi”, (Bacqué, 1992) 
care sunt confruntaţi cu moartea reală a celuilalt sau 
cu moartea psihică a obiectului care poartă în el toată 
separarea, sunt lăsaţi în singurătate, faţă în faţă cu 
munca de elaborare a pierderii. Subiectul se găsește 
aici forţat să construiască alte procese de separare. 
Fie preia în contul său responsabilitatea pierderii și se 
trezește cu fenomenele depresive și melancolice ale 
doliului patologic, putând merge până la dorinţa de 
suicid; fie refuză doliul și se lanseză într-un proces de 
înlocuire perpetuă a obiectului, care indică atitudini 
„don-juan-esti” a numeroși qvadragenari; fie, în fine, 
îl acuză pe Celălalt de dispariţie, deschizând aici 
căile violenţei adresate internalizărilor imaginare ale 
Celuilalt persecutor și ameninţător care îl privează de 
bunăstare (poliţie, orice autoritate...). 

Exist, deci sunt subiect de consum

Există o poziţionare nouă în raport cu plăcerea, 
constituind o anticipare a posesiei obiectului în 

realitate, și nu numai în cea psihică. Dacă obiectul 
este întotdeauna anticipat în dorinţă, este de manieră 
psihică, ori societatea noastră de consum transformă 
dorinţa de obiect în cumpărături în realitate, de ex. în 
utilizarea masivă de credit. Consumul devine imediat, 
într-un „ tout, tout de suite”, deja studiat ca paradigmă 
în plăcerea toxicomaniacă (Lesourd, 2005). Nu este 
acest aspect de imedialitate, tipic funţionării psihice a 
adolescentului, care prezintă cele mai multe dificultăţi 
pentru indivizi în această perioadă?

Existenţa individului și recunoașterea sa de 
către egali sunt condiţionate de obiecte pe care el le 
posedă și le exhibă, reducând aici legatura socială la o 
exacerbare narcisică imaginară de posesie a obiectului 
din realitate. 

Mai mult decât nevoia de a fi doi  
pentru a face un copil 

Adolescenţa este un timp de alegere a sexului, 
un timp de poziţionare a subiectului în faţa acestei 
descoperiri că există două sexe și că acestea funcţionează 
diferit. Această alegere a fost, până la extinderea 
liberalismului din anii 1980, încadrată riguros de către 
social. „Revoluţia sexuală” a transformat raportarea 
sexualităţii și a practicilor sale la social , în mod special 
ca urmare a cercetărilor asupra identităţii de gen, 
făcându-se diferenţierea din punct de vedere medical 
între sexualitate și procreere. 

Astăzi, definirea poziţionării sexuale a unui 
individ se face plecând de la practicile sexuale. Sunt 
„gays” cei care, fiind bărbaţi, au raporturi sexuale tot 
cu bărbaţi, „lesbiene”, acele femei care fac sex cu alte 
femei, „heterosexuali” cei care practică cu sexul opus, 
„bisexuali”, cei care  frecventează ambele sexe... Este 
în același timp posibil, graţie progresului în medicină, 
de a nu aparţine sexului biologic, sunt cei pe cere îi 
numim „transsexuali”, nu în funcţie de sexul lor de 
origine, ci de sexul lor transformat. Este transsexual 
un bărbat devenit femeie. Vedem aici că sexualitatea 
nu depinde atât de mult de o constrângere biologică, 
cât mai ales de o alegere individuală a subiectului, pe 
care trebuie să o afirme în actele sale de apartenenţă 
sexuală. Adolescentul, în căutarea identităţii sexuale, 
se găsește faţă în faţă cu multiple alegeri,  care îl 
lasă, cel mai frecvent, în rătăcire între propriile lui 
reprezentaţii referitoare la sex. 

În formele moderne ale întâlnirii sexuale și în 
punerea lor în practică de căre tinerii adulţi, ceea ce 
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frapează clinicianul este modul în care subiectul se 
angajează, astăzi, în actul sexual; raportul la Celălalt 
nu se mai organizează în logica dorinţei și a absenţei, 
ci în aceea a probei prin act și prin obiectualizarea 
Celuilalt. Subiectul, regăsit în cea mai intimă 
întâlnire sexuală, se vede confruntat cu o singurătate 
care face cuib narcisismului, atât în recunoașterea de 
Sine pornind de la Celălalt cât și în devalorizare și 
depresie. 

Aspectul masiv al acestui refuz al subiectivităţii 
Celuilalt în întâlnire a fost ratificat în textele legii 
prin punerea în practică de Pacte Civile de Solidaritate. 
Nu este cea mai bună demonstraţie faptul că micul 
recital sexual al postmodernităţii noastre vine să 
refuze Celuilalt un  loc, unul subiectiv, pentru a-l face 
obiect pur de satisfacţie a egoului?  

Un efect al mediului nostru social bilateral este 
acela de a lăsa subiectul singur, faţă în faţă cu alegerile 
existenţiale, un mediu social în care Celălalt, ca 
referinţă, va fi absent, făcând din adolescenţi orfeline 
în căutare de repere („re-pères”). 

BACKPACKING - UN CHIP POZITIV  
AL RĂTĂCIRII

<< Pe parcursul a douăzeci de ani, Ulysse nu s-a 
gândit decât la întoarcerea sa. Dar odată reîntors el a 
înţeles, uimit, că întoarcerea sa, esenţa însăşi a vieţii sale, 
centrul său, cunoaşterea sa, se găsea în afara Ithacăi, în 
cei douăzeci de ani ai rătăcirii sale. Iar această comoară 
el a pierdut-o şi nu a putut să o mai regăsească decât 
povestind>> (Milan Kundera, „Ignoranţa”). 

Deja la sfârsitul anilor 1980 tipul de călătorie 
cu buget redus nu mai era un epifenomen. Tineri 
din toate ţările, incluzând japonezi și un număr 
impresionant din Europa de Est, se adună de pe cele 
cinci continente la fenomenul de „backpacking” pe 
care noi îl înţelegem ca pe o rătăcire. Sub termenul 
de „backpacking”, se reunesc milioane de tineri care 
nu își doresc să fie confundaţi unii cu alţii. Alegerea 
destinaţiilor, bugetul alocat, mijloacele de transport 
utilizate permit a se face distincţii importante între ei. 
Există, în tot cazul, un spirit de „backpacking”, comun 
la majoritatea acestor tineri, care se exprimă într-o 
manieră radicală. 

Backpacker-ii se reunesc în jurul unei căutări 
partajate a autenticului dar această căutare este 
supusă unei dificultăţii majore. Ea nu scapă de 
sub influenţa societăţii de consum și, mai precis, a 

procesului de „vânzare de nevoi” (Lipovetsky, 2005). 
Epoca noastă este, în fine, marcată de vânzarea 
de nevoi, dorinţe, aspiraţii, emoţii... Societatea de 
consum va găsi, pe viitor, răspunsul la toate nevoile 
noastre și va fi mulţumită să le plătim prin cec sau 
carte de credit. Ofertele de servicii se multiplică și 
reintroduc, de fiecare dată, diversiunea economică în 
relaţiile cu Ceilalţi. Există o industrie turistică care se 
agaţă de backpacking, care complică această căutare a 
autenticităţii. 

Un rătăcitor hipermodern

Subiectul modern se recunoaște ca având trei 
caracteristici principale: 

• o nouă formă de achiziţie a autonomiei. În 
societăţile moderne dezvoltarea individuală 
a fost încurajată pe scară largă. Societatea 
hipermodernă realizează această tendinţă 
invitând subiectul să-și construiască el însuși 
propria indentitate.  Subiectul nu se mai identifică 
la un model pentru a găsi propriul drum. Nu mai 
este vorba despre amprentele tatălui său iar el nu 
mai este, în principal, urmașul clasei sale sociale. 
Aceste caracteristici sunt mai puţin importante 
ca experienţele care îl aduc la viață. Altfel spus, 
am trecut dintr-o societate a identificării la o 
societate a experimentării (Gallad, 2002). 

• o personalitate multiplă. Subiectul hipermodern 
se caracterizează și prin capacitatea sa de adaptare 
la diferite contexte. Mai mult decât atât, prin 
relaţionarea la diferitele reţele de apartenenţă, el 
își constuiește o viaţă mai bună.

• întâietatea sentimentului. Subiectul hiper-
modern se angajează în plus în relaţii pe baza 
sentimentelor personale. El se implică mai puţin 
frecvent pe termen lung dar angajamentele pe 
care le face sunt mai solide deoarece corespund 
cu voinţa sa personală. Relaţiile sunt constant 
reevaluate, supuse la proba timpului. Ele se rup 
singure dacă nu mai continuă să convină, efectiv 
și afectiv, subiectului.

 
O radicalizare a hipermodernităţii

Backpacking-ul privilegiază neprevăzutul. 
Backpacker-ul caută deliberat obstacole de surmontat. 
El nu vrea numai să cunoască lumea, el vrea, de 
asemenea, să o înfrunte într-un corp la corp simbolic. 
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El dezgolește aventura, cel cât posibil, de dimensiunea 
sa economică. Cea mai mare parte își finanţează ei 
înșiși proiectul. Există forumuri care nu sunt destinate 
numai schimbului de destinaţie. Multe abordează 
chestiunea muncii în străinătate, în special forumul 
„Lonely Planet”. 

Rătăcirea sa poate fi înţeleasă ca simbolizare a 
unui nou mod de existenţă, în care subiectul nu suferă 
impunerea de modele sociale dar trebuie sa meargă 
pentru a le întâlni, din ceea ce Lumea îi oferă lui 
pentru a alege, mai degrabă pentru a se defini și apoi 
a se alege.  

CAPACITATEA DE A FI SINGUR LA 
ADOLESCENŢĂ: ELABORAREA UNUI 

SPAŢIU INTERMEDIAR ÎN RELAŢIA CU 
CEILALŢI

Solitudinea, departe de a fi o simplă entitate negativă 
sau patologică, face parte integrantă din dezvoltarea 
adolescentului. Sentimentul de singurătate, care se 
distinge de trăirea izolarii relaţionale, este evocat în 
psihologia copilului și a adolescentului sub multiple 
forme: proces de individualizare, angoasă de separare, 
sentiment de detresă, de abandon, etc. Una dintre 
dificultăţile singurătăţii este caracterul său paradoxal. 
Noţiunea de „capacitate de a fi singur”a fost dezvoltată 
de Donald Winnicott in 1958. 

Acest paradox este în mod curent descris în 
psihologie, în legătură cu situaţii de separare, în 
general: pentru a se autonomiza, pentru a se separa 
de Celalalt, subiectul trebuie mai întâi să construiască 
o legătură cu acesta din urmă și să o interiorizeze. 
Este important de precizat faptul că elaborarea 
singurătăţii pentru subiect nu reprezintă simplul 
fapt de a se elibera de Celalalt, de a-l evacua, ci din 
contră, de a-l găzdui pe Celălalt în Sine. Pornind de 
la acest paradox, Winnicott se interesează de Celălalt 
pornind de la singurătate: capacitatea de a fi singur 
în prezenţa obiectului, adică în prezenţa alterității. 
El avansează ideea că această capacitate de a suporta 
efectiv singurătatea, absenţa obiectului, se elaborează 
în primele experimentări  ale singurătăţii în prezenţa 
obiectului, în copilăria mică. El se interesează și de 
sugar, de primele experienţe de la care copilul are dubla 
percepţie, aceea a prezenţei mamei și aceea a existenţei 
unei vieţi proprii (psihice, pulsionale, corporale, etc); 
aceasta deoarece Celălalt este prezent și perceput prin 
prezenţa sa, iar copilul poate  sesiza, simultan, ceea ce 

vine de la el însuși, ceea ce îi aparţine lui, în comparaţie 
cu ceea ce îi aparţine mamei. Această noţiune subtilă 
de capacitate de a fi singur în prezenţa obiectului, 
adică de a fi fără obiect în prezenţa sa, apare poate 
mai clar dacă ne gândim că ea este, efectiv, „negativul” 
(în sens fotografic) al aceluiași paradox al singurătăţii 
descris anterior. 

Elaborarea singurătăţii efective necesită 
capacitatea de a fi cu obiectul în absenţa sa, adică acea 
capacitate de a interioriza obiectul, de a-l mentaliza 
și de a-l evoca, etc. Această capacitate este o definiţie 
a psihismului: a interioriza lumea, reprezentarea sa, 
simbolizarea sa, etc. Este ceea ce Winnicott consideră 
sinonim al maturităţii psihice - capacitatea de a fi 
singur.

Există mecanisme psihice, de resimţire, de 
comportament care se realizează într-un spaţiu 
intermediar „între (cei) doi”, care nu corespunde nici 
unuia, nici altuia, dar care se situează între Subiect și 
Celălalt. În acest loc distincţia între Sine și Celălalt 
este „suspendată”. Acest „aer intermediar de experienţă” 
este cel care permite copilului să suporte singurătatea 
efectivă, separarea, prin punerea în scenă a unui spaţiu 
creativ unde Celălalt este, câteodată, menţinut prezent 
(fiind încorporat prin obiecte sau conduite care îl 
reprezintă: un „doudou”, legănări, lalalizări), alteori 
ţinut deoparte. Aceste mecanisme determină copilul 
să nu se simtă nici anihilat, nici alienat în Celălalt în 
situaţia de separare. 

Un aspect particular, interesant, al acestei teorii 
a fenomenelor tranziţionale- a fi cu, a fi fără, a f i  
cu- f iind fără, a fi fără- fiind cu, avansează un concept 
mai subtil, acela de spaţiu interior, spaţiu în care 
obiectele pot fi utilizate fără a ne chestiona asupra 
provenienţei sau apartenenţei lor: „ Aceste obiecte, 
psihice sau materiale pe care tu le manipulezi, vin din 
tine sau din Celălalt ?”.

Trăirea cea mai apăsătoare a singurătăţii necesită 
această punere în suspans a chestiunii „sunt singur”. 
Acesta corespunde momentelor în care obiectul 
poate fi prezentat subiectului fără a suscita nici un 
sentiment: de intruziune, de omniprezenţă sau de 
absenţă radicală. 

Suferinţa, în psihopatologia singurătăţii, poate 
fi prezentată ca un eșec al acestor fenomene 
tranziţionale, responsabil de trăirile psihice în care 
reapare opoziţia radicală evocată mai înainte, sub cei 
doi versanţi ai săi. Pe de o parte sunt configuraţiile 
care trimit la demonstrarea absenţei obiectului, la lipsa 
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de obiect: autismul, depresia, etc. (adică senzaţia ca 
Celălalt este întotdeauna absent), pe celălalt versant 
sunt formele care reflectă demonstrarea alienarii în 
Celălalt: sentimentele de persecuţie, angoasele de 
intruziune, melancolia, doliul (adică sentimentul că 
Obiectul este întotdeauna acolo, întotdeauna prezent). 

Această noţiune de „capacitate de a f i singur în 
prezenţa lui... „ ne permite să descriem marile etape 
de elaborare ale singurătăţii în dezvoltarea copilului: 
capacitatea de a fi singur în prezenţa mamei în 
copilăria mică (stadiul oglinzii, constituţia Sinelui, 
etc.), capacitatea de a fi singur în prezenţa Celuilalt 
(opoziţie, individualizarea actelor), capacitatea de a 
fi singur în prezenţa cuplului parental (complexul lui 
Oedip, scena primitivă, romanul familial etc). Deci 
modul în care aceste prime experienţe de singurătate 
sunt elaborate pentru subiect în copilărie vor fi, fără 
îndoială, determinante în maniera în care vor fi trăite 
experienţele proprii în adolescenţă. În acestă perioadă 
a vieţii, elaborarea capacitaţii de a fi singur se joacă la 
alte nivele. Marile mize  ale singurătăţii la adolescent 
traversează trei dimensiuni: mediul familial, mediul 
social și raportarea la sexul opus. 

Capacitatea de a fi singur în prezenţa familiei

Psihologia clinică descrie adolescenţa ca pe o 
ieșire din perioada de latenţă care separă cele două 
mari momente de trezire ale sexualităţii: complexele 
infantile și cele pubertale. În cursul acestei perioade, 
interiorizarea marilor interdicţii umane (canibalismul, 
omorul, incestul), ca și interiorizarea unei anumite 
diferenţe între sexe și între generaţii, permit potolirea 
vieţii pulsionale (libidinale și agresive) a copilului, 
în special în relaţia sa cu figurile parentale. Prin 
această potolire, copilul devine capabil de a fi singur 
în prezenţa acestor Obiecte, în ciuda pulsionalităţii 
france. Diferenţele dintre generaţii plasează imaginile 
parentale în poziţia figurilor de autoritate și de ideal, 
la distanţă, inaccesibile și, în același timp, la modul 
fantasmatic, detectoare ale ordinii lumii, ghiduri 
pentru Subiect. 

Intrarea în pubertate remite această liniște a 
raportării la lume, proprie perioadei de latenţă. 
Figurile parentale își pierd „veşmintele lor de lumină”, 
statutul de ideal. Astfel, toată ordinea simbolică a 
familiei și a lumii se zdruncină. 

Capacitatea de a fi singur, pe care o implică 
viaţa de adolescent în familia sa, face încă apel la 

aspectele oedipiene, accentuându-le. Ştim că, în fapt, 
în perioada oedipiană, în copilărie, capacitatea de a 
fi singur se referă, în principal, la capacitatea de a fi 
singur în prezenţa cuplului parental, aceea de a nu se 
simţi anihilat prin relativa excludere pe care aceasta o 
implică. 

Subiectul regăsește singurătatea interioară, calmul 
Sinelui, în prezenţa obiectelor oedipiene parentale 
prin interiorizarea interdicţiei de incest care îi permite 
astfel să trăiască cu părinţii săi, fără a fi perturbat 
în mod excesiv de dorinţele inconștiente faţă de 
imagourile parentale. Tinerii, în particular în tradiţia 
occidentală, continuă să trăiască din ce în ce mai mult 
cu ascendenţii lor după maturizarea sexuală, ceea ce 
repune în chestiune capacitatea subiectului de a trăi 
singur în prezenţa familiei sale și, în special, a părinţilor 
săi. În fapt, la pubertate, subiectul se confruntă cu 
realizarea posibilă a fantasmei incestuoase. Corpul său 
devine asemănător aceluia al părintelui de același sex, 
potenţial angajabil într-un schimb sexual cu părintele 
de sex opus. Adolescentul trebuie să reelaboreze 
chestiunea de interzis a incestului, în același timp în 
care problematicile oedipiene sunt trezite și retrăite. 

Miza jocului pentru adolescent este deci 
de reinternalizare a acestor diferenţe, a acestor 
imposibilităţi de a regăsi o justă distanţă faţă de 
figurile parentale și de ordinea simbolică pe care ele 
o reprezintă. Dar nu este vorba despre simplul fapt 
de a pune un zid între el și figurile sale parentale, care 
îl plasează într-o situaţie de singurătate absolută, ci 
de a elabora „o zonă de tranzit”, de rătăcire, în care 
schimbul și distanţa sunt posibile. 

Acest mediu și aceste fenomene tranziţionale 
se incorporează mai întâi, foarte concret, în obiecte 
materiale, apoi în raportul subiectului cu timpul și 
cu spaţiul etc. Între izolare, respingerea părinţilor și 
căutarea de atenţie, adolescentul joacă un fel de un joc 
de „prezenţă - absenţă” în ceea ce privește mediul său 
familial : „În spaţiul familial, când un tânăr priveşte la 
TV şi îşi ascultă muzica preferată, el o face întotdeauna 
de o asemenea manieră încât adulţii de faţă să ştie că el 
este prezent în spaţiul comun. Subiectul este prezent, la 
modul chiar intruziv, dar în realitate el se dispersează 
de contact. Adolescentul este prezent, vizibil prezent, dar 
absent, el este prezent în afara relaţiei” ( Lesourd, 2005). 

În viaţa cotidiană, acest raport ambivalent de 
apartenenţă familială se exprimă în mod remarcabil 
în raportul subiectului cu spaţiile și cu timpii familiali. 
Din punct de vedere al spaţiului, sunt descrise investiţii 
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ale anumitor locuri, precum camera adolescentului în 
care acesta se retrage de la orice contact cu părinţii 
săi, de cele mai multe ori făcându-și simţită prezenţa, 
de exemplu prin muzica tare care traversează pereţii. 
Din punct de vedere al timpului, Lasen, în 2001, arată 
cum numeroși adolescenţi caută să „desincronizeze” 
ritmul lor de viaţă de cel al părinţilor,  de exemplu 
trăiesc noaptea, dorm ziua, mănâncă în afara orelor 
de masă, etc. Adolescentul pare să utilizeze aceste 
mișcări de prezenţă - absenţă în maniera fenomenelor 
tranziţionale, pentru a reelabora sentimentul de 
singurătate în sânul familiei. 

Capacitatea de a fi singur în prezenţa  
mediului social

Această capacitate a adolescentului de a fi singur nu 
se joacă numai în spaţiul familial, ea se elaborează în 
aceeași măsură în spaţiul social. Mai mult decât atât, 
adolescentul poate să recurgă la acest joc de prezenţă – 
absenţă pentru a testa prezenţa socială : a fi câteodată în 
spaţiul social (stradă, conglomerat de imobile) și a evita 
alteori legătura cu adulţii.

În aceeași manieră ca și la mediul familial, 
adolescentul caută să investească spaţiile și timpii care 
i-au fost propuși. Din punctul de vedere al spaţiului, 
mai mulţi autori au cercetat funcţia străzii și a locurilor 
publice, anonime (parcuri, locuri periferice, spaţii 
comerciale) ca spaţii intermediare, tranziţionale pe 
care adolescentul le investește pentru a-și elabora 
locul său în societate. Din punctul de vedere temporal, 
regăsim, în egală măsură, tendinţe de a desincroniza 
timpii adolescenţi de cei sociali, de exemplu, predilecţia 
pentru o viaţă nocturnă. Din numeroase descripţii, 
dintr-un punct de vedere mai mult imaginar, existenţa 
acestei capacităţi de a fi singur în prezenţa mediului 
social, presupune pe de o parte, căutarea simultană de 
identificări (afiliative, culturale) și de unicitate, iar pe 
de altă parte, ruptura (repunerea în discuţie a ordinii 
prestabilite și crearea unei noi generaţii) la care se 
raportează adolescentul pentru a-și forma propria sa 
identitate de adult. Este vorba de o dublă mișcare de 
identificare și de contra-identificare la figurile sociale. 
Majoritatea acestor comportamente evocă pentru 
adolescent necesitatea de a reintroduce diferenţa 
între generaţii, adică diferenţa între viaţa sa și cea a 
adulţilor din generaţia precedentă. Acestea fiind spuse, 
adolescentul reinternalizează interdicţia incestului. 

Capacitatea de a fi singur în prezenţa celuilalt sex

Pubertatea, ca și descoperirea sexualităţii, proprii 
și a Celuilalt, constituie desigur pentru subiect, 
experienţa cea mai importantă de castrare și de 
absenţă. În fapt, adolescentul, care era deja conștient de 
diferenţa dintre sexe încă din copilărie, percepe brutal 
caracterul radical al acestei diferenţe, fiind constrâns 
să se poziţioneze din punct de vedere sexual, să se 
identifice la masculin sau feminin, și deci să renunţe la 
una dintre ele. Această primă pierdere este dublată de 
percepţia că obiectul dragostei - persoana de celălalt 
sex - este parţial absentă. 

În copilărie, subiectul crede că odată cu ieșirea 
din complexul lui Oedip, mai târziu, când va crește, 
partenerul de celălalt sex va deveni, în fine, obiectul 
găsit al plenitudinii, al plăcerii absolute, al fuziunii cu 
obiectul (Lesourd), ori, ceea ce descoperă adolescentul, 
este că cele două genuri sexuale nu sunt asemănătoare 
cu două piese prefabricate care se potrivesc perfect. 
Întâlnirea lor este întotdeauna imperfectă, întotdeauna 
supusă reelaborării. 

Caracterul insuportabil al acestei singurătăţi 
trăite de subiect, care demonstrează castrarea radicală 
a raportării sexuale la celălalt, se poate exprima 
în numeroase maniere: „ezitare sexuală” (Rassial, 
1996) referindu-se la identitatea de gen, experienţe 
homosexuale, alternanţă între poziţionările 
masculină și feminină, dismorfofobii, negare a 
sexualităţii, anorexie, etc. 

Această elaborare a singurătăţii în faţa celuilalt 
sex poate să aibă, în egală măsură, ca repere, locurile 
de întâlnire ale adolescenţilor. Mai mult decât atât, 
regăsim acest joc al „prezenţei - absenţei” la care se 
pretează adolescenţii, pentru a se obișnui cu întâlnirea 
cu obiectul sexual (flirtul în special). 

Discotecile și cluburile par a fi locurile cele mai 
privilegiate unde se desfașoară acest joc. Aceste spaţii, 
în esenţă adolescentine, sunt uneori locuri favorabile 
întâlnirii cu Celălalt, alteori locuri unde aceste 
întâlniri sunt împiedicate a avea loc. Aceste obstacole 
ale întâlnirii sunt materializate prin „saturarea 
senzorială” a mediului înconjurător: întâi de toate, 
nivelul sonor al muzicii care face dificilă orice discuţie, 
apoi ecranele care difuzează diaporame, spoturi 
de lumini, consumabilele (băuturi, ţigări, droguri), 
telefoanele mobile (care permit evadarea din relaţia 
prezentă cu ocazia unui SMS sau a recepţionării unui 
apel). Spaţiul intermediar între Subiect și Ceilalţi este 
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de asemenea saturat, ceea ce-l asigură de capacitatea 
sa de a fi singur în prezenţa Obiectului. Nici o 
tăcere, nici un „timp mort” din acest spaţiu senzorial 
saturat ca acela al discotecii, nu va putea scoate la 
iveală angoasa vie pe care o poate suscita întâlnirea 
cu Celălalt în această perioadă a vieţii. În paralel, 
aceleași elemente care autorizează fuga sunt, în 
egală măsură, utilizate pentru a permite apropierea : 
suntem de exemplu obligaţi să vorbim la urechea 
interlocutorului din cauza muzicii prea puternice, 
putem cere o ţigară, oferi o băutură ... . Aceste locuri 
de ieșiri adolescentine, autorizând uneori apropierea 
alteori îndepărtarea, permit aceluia care încearcă să-l 
întălnească pe Celălalt portiţe de scăpare, prin care să 
își regăsească propria singurătate. 

O formă extremă a acestui spaţiu paradoxal este 
constituită de adepţii stilului rave (Vivès, 2006) sau 
mai nou, emo, la care, prin tradiţie, trăirea subiectului 
este auto-centrată și toată miza jocului pentru tineri 
este „de a fi singuri dar împreună” . Aceste reuniuni, pe 
care tinerii le caută pentru „comuniune fără comunicare” 
evocă ceea ce Melanie Klein descria în 1963 ca 
sentiment de singurătate. După psihanalista britanică, 
în fapt, orice subiect experimentează, pe durata vieţii, 
un sentiment de singurătate intrinsec vieţii subiective, 
legat de nostalgia unei relaţii cu Celălalt în care nu 
există necesitatea de comunicare. Aceasta relaţie 
mitică, niciodată pierdută, va fi relaţia cu mama bună 
din copilăria mică, o relaţie de înţelegere reciprocă, 
absolută și imediată, fără cuvinte, ceea ce caută fiecare 
dintre noi în relaţiile sale sociale, amicale, de dragoste, 
un ideal al singurătăţii partajate. 

RĂTĂCIREA JUVENILĂ:  
O CĂUTARE DE LOC

<< Ce presupune „Căutarea Graalului” la adolescent? 
Amintirea pe care eu o păstrez despre acest poem epic este 
aceea că el relatează asumarea triumfală a Sinelui de 
către adolescentul care trebuie să f ie supus la probe şi să le 
depăşească înainte să-şi părăsească fortăreaţa şi să plece să 
cucerească, uneori dragostea, alteori imposibilul >> Annie 
Birraux. 

Copilul este încă prea dependent de părinţii 
săi care uneori sunt protectori, alteori ecran în faţa 
lumii. Adulţii au ei înșiși responsabilităţi, ceea ce îi 
determină să-și circumscrie alegerile și câteodată, 
curiozitatea. Căutându-și locul, pentru a se construi 
pe sine, adolescentul umblă cu pași mari de colo 

până colo pe teritorii atât reale cât și imaginare. De 
exemplu, în cartierele populare, în casele și intrările 
imobilelor, se joacă aceste distorsiuni între spaţiul 
interior și exterior, privat și public, invizibil și vizibil, 
între imersie și apropiere, între excludere și integrare... 
Societatea noastră contemporană a fost frecvent 
calificată, în primul rând de doctrinele socialiste, 
ca fiind din ce în ce mai individualiste. Acestei 
afirmaţii, un pic peremptorii, preferăm pe aceea a 
lui Maurice Godelier care le descrie ca spaţii de 
izolare ale individului. Această izolare și corolarele 
sale - sentimentul de abandon, impresia de a nu fi 
prins rădăcini nicăieri - vor acţiona într-un număr 
important de conduite de risc la tineri. 

Fiecare căutare adolescentină este singulară. De 
exemplu, putem compara între ele : rătăcirea cvasi-
imobilă a tinerilor din cartierele populare, rătăcirea 
suferită ca urmare a condiţiilor precare, rătăcirea 
nocturnă a minorilor care cer ajutor social sau 
protecţie judiciară, rătăcirea activă a unui public în 
general post-adolescent și în ruptură revendicată, 
rătăcirea sexuală a câtorva împătimiţi de rafting pe 
fluvii impetuoase? Etimologia poate să ne ofere piste 
propice pentru elaborarea unei tipologii. Fuga relevă 
sustragere, o plecare subită, bruscă. 

Rătăcirea ia iniţial forma dezavantajată a unei 
aventuri, fără scop precis, fără direcţie, ici și colo, 
cu riscul de a se pierde, de a se înșela. Dar ele 
demonstrează, înainte de toate, incertitudinea și 
deficienţa. Doresc aici să evoc trei puncte de reper, 
care, asemeni unor bărci ancorate într-un golf cuprins 
de furtună, plutesc în derivă în același teritoriu al 
adolescenţei: fuga pulsională, zona ca strategie de 
dispariţie și călătoria formatoare. 

Francois Chobeaux a fost unul dintre primii 
autori care a subliniat în 1996 numărul impresionant, 
la nivelul anilor 1990, de adolescenţi și tineri adulţi 
în rătăcire activă, în ruptură socială. Cea mai mare 
parte dintre ei nu sunt exemplare ale clasei sociale 
defavorizate. El îi numește „nomazii vidului”. Îi 
întâlnim în mod obișnuit în preajma reuniunilor 
festive, a manifestărilor muzicale. Câteodată aleg 
o viaţă marginală pentru a câștiga un sentiment de 
mai mare libertate. Impresionantă este elaborarea pe 
care, finalmente, rătăcirea  i-a permis să o facă: în 
afara unui cadru tangibil, nu există nici un spaţiu 
de libertate posibil. În societăţile modernităţii 
avansate, de mai bine de jumătate de secol, această 
tranziţie de la copilărie la viaţa de adult se prelungește 
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și se ritualizează din ce în ce mai puţin. Din start, 
imaginarul dispare. Nu mai trecem cu atâta ușurinţă, 
de exemplu, din spaţiul interior, al maternalului, în 
spaţiul exterior, al lumii adulţilor. Rătăcirea supune 
adolescenţa precum inconștientul locuiește 
umanul. Există un mit al adolescenţei, iar Marcel 
Proust a enunţat că acesta a fost „singurul timp care i-a 
adus ceva”. Rătăcirea este o formă absolută a acestui 
„entre deux” (dintre Sine și Celălalt) care definește, 
atât de perfect, spaţiul și timpul adolescenţei.  

Pentru tradiţiile islamice și iudeo-creștine, a deveni 
adult înseamnă nu numai a-ţi părasi tatăl și mama, ci, 
în egală măsură, să faci din asta cel mai bun mod de 
a-i onora. Fiecare zbor este periculos, fiecare zbor este 
înălţător, în timpul acestui prim zbor o parte sunt mai 
temerari, mai precoce ca alţii. 

RĂTĂCIREA, O FIGURĂ A DISPARIŢIEI 

Dacă perioada adolescentină este o rătăcire de 
sens pornind de la o lungă căutare de Sine, pentru 
mulţi dintre ei ea devine o rătăcire în spaţiu în lipsa 
unui loc unde să trăiască, familia lor neavând frecvent 
posibilităţi să le furnizeze supravieţuirea. Rătăcirea 
este o cronicizare a fugii, acești tineri trăiesc cu 
fantasma de a scăpa oricărei constrângeri, de a fi liberi, 
de a consuma după propria lor plăcere produse ilicite 
(Chobeaux, 2004). Nu sunt tineri neapărat condamnaţi 
să trăiască în stradă ca numeroși alţii mai vârstnici, 
deveniţi oameni ai străzii („clochards”); ei au fost exilaţi 
de către familia lor, școală, liceu, universitate sau de 
la locul de muncă. De o mare fragilitate narcisică, ei 
sunt „jupuiţi de vii” și reacţionează la cea mai mică 
contrarietate. De manieră generală, ei dau cuplului 
parental imaginea unui tată natural sau  vitreg absent 
ori tiranic și a unei mame iertătoare ori tolerante. 
În loc să se acroșeze la  lume cu un sentiment de 
securitate și de stabilitate, neprimind niciodată sau 
pierzând securitatea ontologică, ei sunt într-o cădere 
interminabilă în spaţiu, la orizontală, nimic nu vine să 
le pună o limită de sens care să le permită să prindă 
rădăcini în existenţa lor. În afara faptului de a fi 
susţinuţi și conţinuţi, ei gonesc peste tot și pământul 
nu mai ţine sub pașii lor. Ei nu încetează de a se pune 
în mișcare pentru a opri căderea. Ei se agaţă de spaţiu 
pentru a putea trăi. „Eu mă mișc pentru a mă mișca, 
nimic altceva; când mă opresc devine insuportabil 
după două zile... ”, îmi declara un adolescent. În 
stradă, ei simt mai putin suferinţa decât în familia lor, 

se găsesc mai la adăpost,  într-un proces de eliberare, 
de tranziţie spre altceva care se definește mai degrabă 
ca fiind negativ în opinia părinţilor.   

Frecvent, tinerii în rătăcire sunt în ruptură de 
filiaţie, ei nu știu care le este genealogia și confuzia 
spaţială nu este decât prelungirea confuziei date 
de sentimentul de identitate. Mulţi dintre ei iau 
sau acceptă o poreclă, acest lucru traducâdu-se ca 
o naștere la un alt statut, un jurământ de credinţă 
la o altă „familie”. Maniera de a se de-naște și de a 
se auto-crea presupune refuzul acelora care l-au 
adus pe lume. Își șterg trecutul și își fabrică un nou 
ambalaj, o piele nouă abordând tatuaje sau piercing. 
Într-o formă de bravadă, ei fac din existenţa celorlalţi 
un fel de obiect, ei denunţă închiderea în rutine, 
constrângerile sociale, ipocrizia lumii și revendică 
libertatea ca o alegere personală, uitând suferinţele 
care i-au provocat fuga, și apoi rătăcirea. Ei se definesc 
uneori printr-un discurs despre libertinaj care ridică 
în slăvi parcursul lor. Pornind de la o relaţie dificilă 
cu părinţii, de la absenţa lor afectivă, frecvent de la o 
deșcolarizare, o depresie adolescentină rău văzută de 
către anturaj, condiţiile sunt reunite pentru a favoriza 
ruptura definitivă și angajarea tânărului pe un drum 
presărat cu dificultăţi. El trăiește o rătăcire dureroasă, 
chiar dacă momente de plăcere apar uneori. Rătăcirea 
este în mod esenţial umană, orașul fiind cel mai 
propice pentru dispariţia de Sine în anonimat. 

Punerea la încercare a corpului

Realitatea este dură, ea implică frigul, foamea, 
promiscuitatea, lipsa somnului, alcoolul, drogurile, 
toxicele, violenţele în interiorul adăposturilor sau 
în stradă, relaţiile sexuale mai mult sau mai puţin 
consimţite, frecvent fără contracepţie. Majoritatea 
tinerilor străzii au tutori farmacologici, deci ei sunt din 
start consumatori (alcool, heroină, cocaină, cocktailuri 
de medicamente, psihotrope, etc). Animaţi de dorinţa 
de a se dizolva în absenţă, într-o confuzie nu numai de 
repere- temporale și spaţiale- ci și a identităţii însăși, ei 
trăiesc cel mai frecvent într-o constantă devalorizare 
a propriului corp, fie ca urmare a evenimentelor 
anterioare (incest, violenţă sexuală sau psihică, etc),  
fie ca urmare a modului lor de existenţă. Corpul 
devine un simplu instrument de supravieţuire: detașat 
de sine, el nu mai este locul ireductibil al identităţii. 
Prostituţia devine un mijloc de a-și plăti, zilnic, 
produsele ilicite. Promiscuitatea așezărilor obligă la 
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relaţii sexuale, de multe ori cu parteneri diferiţi, care 
nu sunt întotdeauna doriţi, „corpuri pubelă”. Pentru 
rătăcitorul care nu se simte bine în pielea sa, propriul 
corp nu mai reprezintă un loc de investiţie, cât mai 
degrabă o povară incomodă și dureroasă, și acest lucru 
din cauza modului său de viaţă, a frecventei absenţe de 
îngrijiri și datorită consecinţelor fizice ale apetenţei 
sale pentru alcool și alte toxice pe care le consumă 
abuziv. El este confruntat cu probleme de malnutriţie, 
infecţii, accidente rutiere, la care se adaugă problemele 
neurologice ce apar ca urmare a ingerării de produse 
toxice, sau, mai mult, de derivaţi psihodisleptici.

Rătăcirea, între timp și spaţiu 

Tinerii străzii nu au nici o intimitate, nici un 
refugiu: ei trăiesc în locuri abandonate și, în cea mai 
mare parte a timpului, în spaţiul public, sub privirea 
Celorlalţi. Ei sunt în permanenţă într-un exterior care 
face dificilă elaborarea unei lumi interioare, a Sinelui. 
Imposibilitatea de a locui spaţiul în afara rătăcirii, de 
a găsi efectiv un domiciliu, antrenează imposibilitatea 
de a locui timpul. Sunt circumstanţele cele care 
determină faptele zilei. Ei se găsesc în acest spaţiu 
fără loc unde nu există decât treceri pasagere. Nici 
fugari, nici oameni ai străzii, ei trăiesc în apartamente 
sau case abandonate și transformate în refugii, în 
beciuri, în proximitatea gărilor, adică în non-locuri.

Fără îndoială, pentru numeroși dintre ei, este vorba 
despre o alegere de viaţă care se traduce prin bricolaje 
ingenioase cu scopul de a se organiza, economic 
vorbind, pentru a rămâne la limită: împletire de păr, 
tatuaje, pearcing, fabricare și vindere de bijuterii, 
spectacole de stradă ca jongleria, descurcăreţi care 
vând bucată cu bucată dozele de bere și alte produse 
(marihuana, extasy, medicamente, etc.) pentru a 
procura un mic beneficiu. Alţii, mai puţin organizaţi, 
cerșesc în stradă, în gări; ei se instalează cu câinii 
lor pentru a cerși pasagerilor, rămânând cu orele 
imobilizaţi, într-o atitudine de implorare sau lăsând o 
pancardă să vorbească în locul lor.                       

Strada este un loc de trecere unde ei se închistează. 
Acești tineri nu reușesc să evadeze, ei rămân în trecere 
atâta timp cât nu  găsesc un loc de care să se atașeze. 
Spaţiul lor psihic nu este suficient elaborat, locuibil 
pentru a hrăni un sentiment de apartenenţă la un 
loc precis. Ei sunt importaţi într-o temporalitate în 
suspans, dar fără atenţionare, fără posibilitatea de a fi 
actorii propriului lor timp. Nu au acte de identitate, nu 

au prins niciodată rădăcini în existenţa lor. Rătăcirea 
devine, ea însăși, propriul său sfârșit. Ei nu au găsit 
lăcașul lor de oameni și se stabilesc în sânul unei lumi 
unde nu încetează să-și amâne nașterea. Trăiesc între 
spaţiu și timp, suspendaţi între Sine și Celălalt, fără 
intimitate personală. Lumea nu este nimic pentru ei, 
identitatea le rămâne ea însăși ezitantă, în permanenţă 
pe cale de a se cristaliza, oricum o bătălie pierdută. 
Locul Sinelui în lume, a unui univers interior faţă 
de acela construit prin social se chinuie a-l stabili, în 
lipsă de investiţie faţă de Unul sau faţă de Altul. Rare 
sunt relaţiile de cuplu durabile, cu excepţia câtorva, 
sau de amiciţie care să reziste multiplelor probe ale 
străzii. „Problemele care li se pun în spaţiile urbane sunt 
acelea de a camufla absenţa mijloacelor de trecere între 
exterior şi interior. Rătăcirea se învârte în cerc, până este 
plonjată într-un spaţiu non-orientabil, adică un spaţiu 
recurbat pe el însuşi, la maniera la care nu putem distinge 
interiorul de exterior” (Goldberg, Gutton, 1996). Ei 
se situează între trecut și prezent, în non-timp, 
importaţi într-o cădere interminabilă a prezentului. 
„ A trăi într-un prezent etern demonstrează faptul că 
moartea, ca limită, nu este simbolizată...„. Conduitele 
lor excesive nu au repere și nici limite. Putem spune că 
„ excesul le guvernează viața” ( Jeffrey, 2003). Existenţa 
lor privată de absenţă le permite să se confrunte cu 
o realitate suprainvestită și să-și ocupe locul. Vidul 
străzii nu exercită asupra lor nici o presiune. Tânărul 
este într-o dezinserţie socială, „în suferinţă”, așa cum o 
scrisoare nu are trecut destinatarul. Reluând noţiunea 
de „ toxicomanie fără obiect” a lui Ferenczi, Goldberg 
și Gutton în 1996 evocă în scrierile lor „o adicţie 
la spaţiu”, observând atât abilitatea tinerilor de a 
parcurge spaţiul cât și incapacitatea lor de a suporta 
așteptarea, o elaborare stereotipă. Ei depind de drum, 
proiectul lor este întotdeauna orizontul.

Suprainvestirea spaţiului conduce la dificultatea de 
a locui propriile lor gânduri. Eul le este insuportabil, 
acolo unde non-Eul, indiferenţa străzii, este 
singurul spaţiu de locuit. Rătăcirea traduce voinţa de 
a dispărea. Tinerii rătăcitori se situează întotdeauna în 
afara Sinelui pentru a nu da nimic din ei înșiși. Trăiesc 
sub privirea celorlalţi și sunt, întru totul, la suprafaţa 
lor înșiși. În imposibilitatea de a construi un spaţiu 
psihic mai larg, ei sunt condamnați la o rătăcire în 
afara psihé-ului, devenit prea insuportabil. Rătăcirea 
devine astfel o manieră de a ţine întotdeauna la 
distanţă un for interior prea dureros și de a privilegia 
spaţiul în detrimentul timpului, deplasarea împotriva 
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proiectului, în locul gândirii, de a amorţi dorinţa în 
satisfacerea anevoioasă a nevoilor fiziologice zilnice, 
fără a căuta ceea ce este în subsidiar. 

Rătăcirea este o rănire a timpului - timp pe care 
îl putem parcurge fără ca el să impună o direcţie iar 
pentru a locui timpul trebuie să ne unim cu istoria 
noastră personală într-un sentiment de evidenţă. 
Timpul este, în fapt, o permanentă confruntare cu 
Sinele, o luptă corp la corp cu ambivalenţa lumii. 
Rătăcirea reprezintă o spitalizare a timpului în scopul 
de a-i dezamorsa ireversibilitatea și de a-l face un 
obiect controlabil; spaţiul devine, de asemenea, 
o renunţare, aceea  de a opri trecerea. Dacă timpul 
scapă oricărei tentative de a-l controla, nu la fel se 
va întampla și cu spaţiul, iar pentru tânărul rătăcitor 
care nu are alte proiecte, singura formă suportabilă de 
durată este aceea care privește imediatul. Drumul îi 
comandă acţiunea; are nevoie de avansare pentru a 
nu se nărui, de aici imprevizibilitatea. Încremenirea 
ocaziei aduce după sine o nouă pornire, fie că este 
vorba de instalarea într-un nou așezământ, fie de 
ruptura brutală de vechii amici după descoperirea 
unui furt sau, mai mult, în urma unui conflict pe un 
anumit subiect.  

Naivitatea

Rătăcitorii rămân în permanenţă pe firul raţiunii, 
surprinși de ceea ce noi numim inocenţă, acea formă 
de demisie de Sine în gândirea unei existenţe care nu 
mai este aici decât prin supradimensionare și dovedită 
de imposibilitatea de a fi (un) Individ și de a se investi 
el însuși ca „Subiect al Existenţei sale„ (Le Breton, 
2000). Jocul cu moartea este aici mai puţin o tentativă 
de creație de Sens, cât mai degrabă o renunţare la 
luptă, o conduită de risc prin absență mai degrabă 
decât printr-o exteriorizare spectaculoasă, căutarea 
dispariţiei, a ștergerii, jocul cu moartea nu prin exces, 
ci prin absenţă. Conjură sentimentul insignifianţei lor 
printr-un discurs care nu dă câtuși de puţin iluzia că 
ei vor sa își revendice condiţia. Își umplu vidul prin 
utilizarea a nenumărate toxice asociate cu alcoolul, 
fără însa a căuta să plutească sau să-și procure senzaţii 
tari; ei caută, mai degrabă, absenţa, coma. Putem vorbi, 
în ceea ce-i privește pe rătăcitori, de „conduite de risc”?. 
O conduită de risc nu înseamnă numai căutarea unei 
simple intensităţi a lui a fi sau a unei provocări pentru 
a se impune într-o lume problematică, ea naște de 
cele mai multe ori indiferenţă atunci când retragerea 

în afara existenţei devine prea sensibilă și când gustul 
pentru viaţă nu valorează mai nimic (Le Breton, 
2002). Preţuirea propriei persoane se confundă cu 
tonul de gri al unui cotidian fără orizont sau marcat 
de durere. Indiferenţa faţă de sine provoacă expunerea 
la un pericol care nu mai este perceput ca atare din 
dezgust. Această indiferenţă este forma inconștientă 
a unei voinţe- mai puţin de a muri cât de a nu mai fi 
aici-, naivitatea mergând până la anihilare. Legatura 
cu Celălalt este întotdeauna provizorie și ţine de 
circumstanţe: o lume de „amici” întoteauna noi, în care 
relaţiile nu sunt fondate pe durată, ci pe convenienţe 
de spaţiu . 

Datorită modului de viaţă, le este dificil să se 
implice într-un angajament de durată. 

Un număr important intră, în egală masură, într-o 
mișcare bine organizată de „travellers” (ce au luat 
naștere în ultimii ani în jurul muzicii techno). Sunt 
grupuri structurate, solidare, care ajung să concilieze 
gustul libertăţii cu acela al străzii și al angajamentului 
în „tecknivals” care implică o anume integrare socială. 
<<Având o capacitate de autonomie materială şi tehnică, 
ei nu se încorsetează de reguli sociale iar mulţi dintre ei 
trăiesc în piraterie în societate>> (Chobeaux, 2004). 
Nomadismul întâlnește un mod de viaţă care permite 
o instalare durabilă și propice în interstițiile societăţii, 
pornind de la organizarea de „free parties”.

RĂTĂCIRE ȘI VID

Rătăcirea este uneori obiect de respingere, alteori 
de fascinaţie pentru societatea contemporană.

Putem defini rătăcirea ca o deplasare fără direcţie 
determinantă. Din această definiţie se desprinde 
ideea ca rătăcirea este uneori în concordanţă, alteori 
în discordanţă cu societatea actuală. În fapt ea este 
caracterizată prin mobilitate (Yonnet, 1986): asistăm 
la o creștere exponenţială de deplasări în scopul de 
atinge UN SENS. Inspirându-l pe Max Weber 
(1971), acesta a vorbit de deplasare „în f inalitate”. 
Traficul se accelerează fără încetare, din multiple 
cauze, în special activităţile profesionale, viaţa de 
relaţie și chiar agrementul. Această augmentare  
neîntreruptă de deplasări merge până la episoade de 
paralizie și momente de saturaţie care ne incită să ne 
punem întrebarea dacă acest du-te-vino neîncetat 
este realmente raţional. În tot cazul, el pare puţin 
rezonabil. Fără îndoială reprezintă, înainte de toate, 
dacă vom continua să ne referim la Weber, deplasări 
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„în valoare”, unde faptul de a te mișca comportă în 
el înșuși propria sa justificare. Deplasarea în valoare 
poate să se inverseze în deplasare fără valoare. 
În această compulsiune la mișcare se exprimă o 
tendinţă bruscă pentru a se agăţa la gândire într-o 
ambianţă care nu și-a ţinut promisiunile și, în filigran, 
teama că următorul loc nu va fi un antidot mai bun 
la morozitatea secretată de industria plăcerii. Așadar, 
ne mișcăm pentru mișcare, pentru a scăpa, deoarece a 
devenit penibil, dificil sau insuportabil de a rămâne. 
Există, în egală măsură, o sistematizare a mobilităţii 
care duce la opusul efectului scontat, producând 
derive și rătăciri, amalgam de hazard, indiferenţă și 
dezgust. 

Rătăcirea reprezintă o mobilitate împinsă până 
la limită la care ea-și pierde caracterul pozitiv și se 
întoarce într-o căutare indeterminată și interminabilă. 
Acest fenomen poate lua astăzi, sub auspiciile 
science-fiction sau ale drogului, proporţii cosmice. 
Inversul mobilităţii este în egală masură și inversul 
achiziţiilor, a formării și a iniţierii, deci inversul unei 
tematici recurente a literaturii românești, inversul 
unui imaginar al progresului și al pozitivităţii. Aici se 
manifestă atracţia pentru vertijul vidului, vezi diferite 
experienţe de disoluţie de Sine. 

O rătăcire culturală și relaţională se dezvoltă, de 
asemenea, într-un context în care pleiada de oferte se 
traduce prin atitudini de „zapping” unde accelerarea 
peremtoriului devalorizează rapid lucrurile de care 
am fost atașaţi. Profuzia posibilităţilor este frecvent 
prezentată ca favorabilă libertăţii individuale. Mulţi 
tineri vor merge de la un concert la altul, de la o petrecere 
la alta, dintr-o excursie într-alta, dintr-o relaţie într-
alta, rătăcirea fiind deci legată de imposibilitatea 
de a găsi în aceste episoade succesive ceva care să-i 
reţină atenţia. Aceste reflecţii nu ne conduc până 
acolo încât să prevedem situaţiile de rătăcire ca stări 
de plecare, defazate în raport cu obisnuinţele vieţii 
cotidiene individuale și colective contemporane, cât 
mai degrabă ca o prelungire a logicii care va merge de 
la mobilitate la finalitatea mobilităţii în valoare și la 
mobiliate fără valoare. Numeroși tineri au tendinţa 
să urmeze acest mod greșit de a gândi. Cum putem 
înţelege această afinitate între rătăcire și o parte a 
tinereţii? 

Sentimentul de vid

În discuţiile cu tinerii pe tema conduitelor de risc, 

ei evocă frecvent o plictiseală recurentă, pe care caută 
să o combată. Această plictiseală va face ecou la o 
impresie de vid care câștigă ansambulul existenţei.

 
Condiţia copilului în societatea contemporană

Astăzi, mulţi tineri rămân în suferinţă în pragul 
vieţii. Ei sunt menţinuţi într-o stare sui generis unde 
dispun de caractere fizice de adult, dar nu și de statutul, 
de prerogativele și de mijolacele lui materiale.  Ei se 
plâng de a nu fi putut realmente participa la decizii 
în ceea ce-i privește. Ei vin să pună în discuţie ceea 
ce numesc voluntar „sistemul” care va fi străin, ostil 
sau indifirent faţă de preocupările lor și un amalgam 
de inegalităţi, discriminări și ipocrizii. Asemenea 
deficienţe nu sunt ele cele care să disipe dezgustul faţă 
de Celilalţi și faţă de Sine însuși?. 

Tinerii sunt sensibili la contradicţii, la ezitări sau 
la incertitudinii ambientale. În zilele noastre, trebuie 
sa faci proiecte și să trăiești momentul, să rămâi tu 
însuţi și să ști să te adaptezi, să poţi să te impui și să 
fii respectat de apropiaţi. Această dublă constrângere 
suscită perplexitate. Cum să conciliem incitaţiile la 
consumerism și necesitatea de a ne procura mijloacele 
de supravieţuire? Pentru aceia care transgresează 
interdicţiile, nu sunt ei cei care în mod obișnuit sunt 
condamnaţi, fascinând media care le furnizează 
celebritatea? Tinerii nu pot fi decât dezorientaţi de 
ambivalenţele care îi privesc. Ei văd în toate părţile 
manifestările unei veritabile obsesii a tinereţii în timp ce 
sunt în permanenţă reduși la o poziţie de subordonare. 
Cum îi ajută acest lucru să avanseze în viaţă?

Societăţile noastre sunt traversate de tendinţe, 
de valori, de interese diverse. Ele sunt caracterizate 
de o complexitate ireductibilă, prin specializarea 
funcţiilor și prin multitudinea mijloacelor. Este dificil 
să pătrunzi într-un asemenea mediu. Între dorinţă și 
satisfacerea ei se insinuează condiţiile, dificultăţile, 
sinuozităţile. Ca numeroși alţii de vârsta lor, mulţi 
tineri au dificultăţi de a se regăsi în labirintul epocii 
noastre. Ei sunt tentaţi să se ralieze la o microsocietate 
mai puţin diferenţiată, derutantă și anxiogenă. 
Grupul de egali oferă un cadru asigurator de reguli, 
probe și de ritualuri proprii. Afiliaţia la o bandă le 
permite demonstrarea unei fidelităţi mutuale, de a 
cunoaște exaltarea pericolului partajat, de a pune în 
scenă rivalitatea cu alte grupuri. Facilitatea de acces 
la Sine contribuie, în egală măsură, la ranforsarea 
atașamentului exclusiv al unei familii, al unui cartier, 
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al unei comunităţi. 
Alţi tineri se afundă într-o izolare zdrobitoare 

și se complac în bule virtuale care maschează vidul 
existenţei și permit pariele informaţionale, aventura 
și întâlnirea prin intermediul trucului informatic. 
Dificultatea pe care o întâmpină mulţi tineri este aceea 
de a se situa și a se orienta în lumea înconjurătoare, 
ceea ce poate conduce la diferite forme de repliere pe 
ei înșiși și la o retragere din sfera publică. În anii '90  
a apărut în Japonia un fenomen care radicalizează 
această tendinţă și care tinde să ia amploare: hikikomori. 
Sunt tineri, cel mai frecvent de sex masculin, care se 
închid deliberat în camera lor, cea mai mare parte a 
timpului, în faţa unui calculator. Acești tineri adulţi 
care limitează, pe cât posibil, contactul lor cu lumea 
exterioară, sunt întreţinuţi de familii care le furnizează 
alimente și se străduiesc frecvent să ascundă situaţia. 
Numărul lor este evaluat la aproape un milion și acest 
mod de viaţă este pe cale să se răspândească și în alte 
ţări dezvoltate. 

FUNCŢIILE RITUALURILOR DE 
TRANZIŢIE ÎN INIMA VIDULUI PSIHIC

Mișcările vieţii și ale morţii la adolescent

Refulaţi de putinţă, menţinuţi într-un no men’s 
land politic, tinerii sunt neutralizaţi. Dar moartea 
dă târcoale. Delicte, crime, manipulări (pedofilie, 
terorism) sunt pe scară largă propuse de către lumea 
adulţilor. Tinerii nu sunt înarmaţi suficient de mult 
astăzi pantru a se apăra. Protecţia interioară relevă 
munca psihică ce constă în interiorizarea tuturor 
relaţiilor experimentate cu adulţii sau egalii: locul 
fiecăruia, rolul limbajului, accesul la simbolic, analogie, 
metaforă, metonimie, dorinţă, atenţie, satisfacţie. 
Există strategii diferite pentru a câștiga războiul 
maturizării. Ritualurile de trecere, în universalitatea 
lor, în constanţa lor, au în toate civilizaţiile această 
funcţie: ei depășesc individul-materialitate pentru a-l 
transforma într-un subiect, membru al unei culturi 
și al unei societăţi. Ritualurile opresc timpul asupra 
unui moment cheie partajat de toţi și care marchează 
trecerea către un alt timp, mai mult interior, până ce 
el se înscrie într-o cronologie. Ritualurile „ordonează” 
societatea și individul, integrând discontinuitatea și 
continuitatea (oprirea imaginii și punerea în legătură 
a diferitelor etape ale vieţii).

A pierde pentru a crede

Adolescenţa este la originea unei faze intermediare. 
Trecere între copilărie și vârsta adultă, tinereţea, 
necesită o serie de ritualuri, este vorba despre ritualuri 
de tranziţie. Funţia lor este de a facilita separarea 
de grup a copiilor și reagregarea la un nou grup de 
apartenenţă, acela al adulţilor, ori, în timp, această fază 
s-a prelungit și ritualurile sale s-au diluat, nemailăsând 
tinerilor posibilitatea de a se separa definitiv de această 
copilărie în care ei se menţin, cu împovărătoarele lor 
corpuri de adulţi. Orice ritual de trecere este legat de 
moarte. Este vorba despre o moarte în sensul figurat, 
dată de pierdere și de renunţare. Pierderea privește 
avantajele copilăriei: gândirea magică și omnipotenţa 
dar și dragostea necondiţionată a copilului purtată 
părinţilor protectori în orice circumstanţă, exersând 
scuze, ţintind fără încetare concilierea. 

Renunţarea la toate acestea nu este simplă, cu atât 
mai mult cu cât, paradoxal, grupul de părinţi agasează 
prin rutina sa, prin adeziunea sa la sistem și prin 
asigurarea viitorului. Copilul care moare induce un 
travaliu de doliu pe care tânărul nu este pregătit să-l 
facă. Are nevoie, în fapt, să recunoască dificultăţile 
legate de momentele de vid, de singurătate, de acelea 
în care energia este imensă și fantasmele de dominare 
sunt la apogeu. Tânărul se teme să-și arate slăbiciunea 
și confuzia în timp ce corpul său este martorul unei 
maturităţi fizice evidente. El se complace în ceea 
ce estimează ca privilegii (acelea ale tinereţii), ca 
libertatea, nonconformismul și provocarea. Este 
rușinos să arăţi tristeţe și mai ales, dependenţă afectivă.

Realitatea morţii

În aceste condiţii, moartea este văzută, pe alocuri, 
ca o soluţie, ca o ruptură avantajoasă: rapidă, eficientă, 
radicală în șocul pe care îl provoacă. Suicidul este 
frecvent evocat de tânăr ca un mijloc de schimbare, el 
este atrăgător prin pseudo-controlul pe care-l evocă, 
el dă mai degrabă acces misterului care chestionează 
adolescentul. Moartea devine deci, ca și sexul, una 
dintre tematicile favorite. A testa limitele este un 
mod de a trece pe celălalt versant și a suporta trecerea 
către viaţa adultă. Noile capacităţi fizice de adolescent 
sunt deci supuse la probe aspre: a sta noaptea până 
târziu, a mânca mai mult ca de obicei, a bea, a se 
intoxica... Asumarea riscului alternează cu sfidarea 
calităţilor morale insuflate de părinţi: transgresii, 
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*
*         *

INTRODUCTION

<< Wandering through the night, following a bad 
path, ignoring where I come from, having no idea 
where to head to. >> (Alphonse de Lamartine, „Poetic 
Meditations”).

Traditionally, we are used to associating youth 
with adventures, travels, passionate searches ... In 
our days the theme of adolescent wandering and 
loneliness does not always have powerful romantic 
connotations. This very theme often evokes images 
of abandonment, isolation, loss ... Certainly the 
two dimensions underline the issue of building up 
identity and equally emphasize the difficulty to access 
adulthood and be recognized by the elders.

However, wandering and loneliness always seems 
to express a continual quest for recognition. These 
are the directions found in the obstacles confronting 
the teenager forced to grow. Today, wandering and 
loneliness has many facets, too numerous to be 
summarized in a few metaphors. Young runaways, 
delinquents, the bereaved or the homeless, all of 
them seem to share an intimate place with wandering 
and loneliness, sometimes appearing as a refuge, 
sometimes as a solution to the inconsistency of the 
contemporary social environment.

Teenagers, expelled from childhood and cast into 
the adult world, are striving to familiarize themselves 
with their new solitude. Experiences of alienation 
and loneliness that they put into practice appear to 
be ways of re-establishing their relationship with 
The Outer World and The Others: places of intimacy, 
meeting, transit areas, foreign places.

There are phases in life in which adolescent 

wandering and loneliness come to reveal an 
ontological fragility that makes the access to 
autonomy very painful. The subject can therefore 
be alienated in conducts that lose their initiative 
character and become reiterative. Creative wandering 
becomes thus melancholical wandering, (Le Breton). 
Experiences recorded by many of them tragically 
confirm that << ... mere wandering in the desert does not 
necessarily imply the existence of The Promised Land >> 
(„The invention of solitude”, Paul Aster).

Void of his secure childhood world and its 
familiar images, the subject finds his own „to be for 
death”, which is the condition of a paradoxal free 
and mortal subject – the tragic, existential game of 
adolescence. Adolescence is, in fact, a loss, a kind of 
mourning: mourning for the lost childhood   and 
parental images.

Juvenile wandering echoes in „our society, to its 
mobility” (Hintermeyer) and adolescent loneliness 
to the issue of contemporary subject individualism. 
Moreover, adolescence, wandering and loneliness are 
considered ideals by contemporary society (Lesourd). 
Undoubtedly, this is one of the factors that leads to 
a  more difficult and late exit from this period in the 
case of many young people.

Finally, if wandering is a must in building adult 
personality then its dynamic nature does not imply 
its immortality (Lesourd). Overcoming the loneliness 
often corresponds to searching and meeting strangers, 
which is outside the familiar environment (travel, 
opposite sex, exile, etc..). This movement corresponds, 
in fact, to the last Oedipal dynamics: to leave your 
mother, childhood world to meet another person, 
another possible object of your love, an alien encounter.

provocări sociale și filozofii ezoterice developează 
chestionări fără final. Nihilismul și dispreţul pentru 
legile adulţilor nu sunt străine și antrenează adeziunea 
riscantă la sistemele prezentate de  către un guru 
seducător (secte care știu să recruteze tineri ezitanţi 
și fragili). 

CONCLUZII

Odată confruntaţi cu proba dureroasă a pierderii 
reale, adolescenţii fie regăsesc forţa de a elabora 

o depresie, fie rămân larvati și conduși la rătăcire 
în limbile „dintre (cei) doi”, copii neterminaţi sau 
hipermaturi, adulţi dezgustaţi sau incapabili de a 
se lua în primire. Exemplul grupului de adolescenţi 
în doliu se aplică tuturor celorlalte separări de viaţă 
(alte evenimente majore, delicvenţă, toxicomanie), 
constituind uneori un palier necesar pentru a tolera 
trecerea spre vârsta adultă și renunţarea la copilărie.
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WANDERING, LONELINESS AND  
POST- MODERNITY

In the normal course of human life, adolescence 
is the time of wandering. The subject drops the 
significant anchors that supported his inner 
construction in childhood, without having found yet 
the social signifiers that would allow him to regain 
his place in the adult world. This loss of identity 
landmarks that we call adolescence crisis is translated 
into everyday life by a sense of loneliness and often 
by opposition to adults. It is about the most trivial and 
simple form of teenage wandering, normally ending 
when the subject can finally metaphorise his own 
familial and privative signifiers into social signifiers. 
The role of this metaphorising process was due to the 
passing rites in traditional societies. During these 
rituals the adolescents received significant simbolic 
information of the social roles of men and women, 
information run in a different metaphorical form, 
which the children received and integrated during 
childhood years.

In terms of the structural function, adolescence 
is a wandering phase between signifiers – those of 
the lost childhood, which are ineffective in securing 
a place in adult world, and those of the adult world, 
still not encountered. Teenagers are looking into 
signifiers, searching for the issues raised by their 
social environment in order to become adults. But 
adolescence is equally a time of solitude, defense 
against representatives of the Other infant.

There is revealed that parents, major figures of the 
Other in childhood, are not only imperfect (they do 
not really have the power their children have invested 
them) but also false.

In fact, the child can overcome the Oedipus complex 
only because he believes in „the Oedipal promise”: 
„When I grow up, I will ... „. This is the promise that 
circulates in everyday parenting formulas like „Pass the 
Baccalaureate exam and we will see….  „” When you have 
your own home, you will decide on your own,  but for the 
time being ... „. What builds this promise is no less 
than what the child hears, namely that it will be great 
when he can do what he really aspires to, to achieve 
his well-being by his own desire. This promise can be 
misleading because the teenager, when becoming an 
adult, may not have the opportunity to fully realize his 
desires. He meets this limit of his welfare theorized 
by psychoanalysis as castration. Depending on his 

breaking from the other, he will always try to refuse 
„human disease” (Camon, 1987), which destroys the 
ratio to desire - desire that thus becomes unrealizable 
on Earth. Amorous passions, political uprisings of 
teenagers are signs of such refusal.

Encounter between adolescence and  
liberal discourse 

Postmodern Western society, the liberal society, 
comes to contradict the paradigm of the adolescent 
who faces castration refusal. In fact, the peculiarity of 
liberalism is to prioritize the individual and his full 
responsibility in the world.

In adolescence the subject is subdued to nothing, 
we can say that he is wandering - from etymological 
point of view. It is staged an imaginary parade of 
absolute freedom that hides, in reality, a radical 
alienation of the Other, who is the object of desire. 
This alienation is accompanied by a recognition of 
the impossible, namely the possession of the object 
seems realistic. This discourse of the civilized savage 
of capitalism, of modern „self-made-man” hero (the 
man who creates  himself), who gives nothing to 
anyone, is the most striking example. The pattern 
„yuppie” (young, urban, professional) demonstrates 
the fact that the postmodern subject must build his 
ratio to the World and Others starting from his own 
deeds. It is actually the act itself, the very proof of 
his own existence, which ensures the ratio between 
the subject and the world; this act depends totally 
on subjective self-determination. The postmodern 
subject, the adoloscent, stands alone to determine the 
deeds proving his own existence.

This collision among liberalism, the current 
discourse of human relationships and adolescence 
- normal transient from childhood – leave the 
adolescents belonging to our postmodern society in a 
major difficulty. If adolescence was before a transitional 
stage to become adult, a state of incompleteness, 
which naturally fades away, it regained its ideal place 
due to the alterations of social relations. Liberalism 
works as adolescence, creates the model of mental 
functioning-to be-human-adult. The dream of a 
prolonged youthfulness, staying young, beautiful 
and performant articulates perfectly this imperative 
address to the subject: „Stay as you are, i.e.adolescent”, 
which makes the incomplete adolescence become an 
ideal. The requirements of economic liberalism and 
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the emphasized pleasure consumption offer a self-
assertive formula: I live,so I am among consumer 
goods, which changes the „immediate” adolescent into 
a pattern of achieving happiness.

To remain in a transformation process or the 
 ideal of adolescent incompletness

For those who are passing through this real 
inner building phase, the desire to access to a 
more refined point of subjective satisfaction – to 
assume social functions of human perpetuation 
through labor rather than parenting - seems to 
be a bit unknown.

A second issue, with negative connotation, 
is related to the modern slogan „To remain in 
a transformation process or the ideal of adolescent 
incompletness, and refers to death, an important 
issue in adolescence.

Beyond generational differences, the ideal 
of incompleteness, of staying young, translates 
a denial of death. The subject, at the dawns 
of mourning, is alone in his trial of separating 
himself from the object; this requires killing 
himself the inner traces of the lost object, „to 
risk death in order to live” (Olejarz, 1992). „The 
mourning subjects” (Bacquie, 1992) that face up 
to the real death of the other or with the mental 
death of the separating object, are left alone, 
confronting directly with their loss. The subject 
is now forced to build other separation processes. 
He either retrieves the loss responsibility and 
may be suffering from melancholic depressive 
phenomena of pathological mourning, even 
resulting in the desire to commit suicide, or 
refuses mourning and launches in a perpetual 
process of replacing the object – it is the case 
of quadragenarian „don-juans”. Finally, he may 
accuse the Other of extinction, opening here 
the inner imaginary pathways to violence and 
threatening the Other persecutor who voids him 
of welfare (police, any authority ...).

I live, so I am among consumer goods

There is a new positioning of the subject in 
relation to pleasure, being an anticipation of 
possessing a real not only imaginary object. If the 
object is always anticipated by desire, then the 

psychological dimension is involved. But in 
reality our consumer society turns this desire into 
a shopping object, eg. the massive use of credit 
cards. Consumption becomes immediately a 
„tout, tout de suite” already studied as a paradigm 
in toxic-maniac addiction (Lesourd, 2005). Isn`t it 
this aspect, typical to mental adolescent conduct, 
which entangles the individuals in this period?

Individual existence and recognition by peers 
are conditioned by the objects he possesses and 
exhibits, in reality reducing the social connection 
to a narcissistic imaginary exacerbation of 
possessing the object.

To have a baby is a stronger desire than  
the need to be in twos

Adolescence is the period in which the subject 
discovers the existence of sex and chooses his sexual 
orientation. The possibility to express and follow a 
certain sexual orientation was rigorously obstructed 
by society until the liberal movement of the 1980s. 
„Sexual revolution” has altered the reflection and 
perception of sexuality and its practices in social life; 
it was regarded particularly as a result of research 
on sexual identity, making medical differentiation 
between sexuality and procreation.

Today, sexual classification of an individual is 
based on his sexual practices. „Homosexuals” are 
the men who have sexual intercourse with other 
men, „lesbians” are the women who have sexual 
intercourse with other women, „ heterosexual „are 
the ones who practice sexual relations with persons 
of the opposite sex, „bisexual” are those who have 
sexual intercourse with people of both sexes. Thanks 
to medical discoveries it is also possible that certain 
persons may change their biological gender and they 
are called „transgender”, the ones who have surgically 
modified their sexual trait. For instance, a man who 
has surgically become a woman is called a transgender. 
We can draw the conclusion that sexuality does not 
depend so much on a biological constraint, but it is 
rather a matter of individual choice, which must be 
stated and expressed by the individual through his 
sexual behavior. Teenagers, in their search for sexual 
identity, have to confront to multiple choices that 
entangle them in terms of sexual representations. 

As far as the modern forms of sexual encounter 
and its implementation in the young adults` life 
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are concerned, the clinician is amazed at the way the 
subject engages himself into sexual intercourse: 
the subject is not related to his sexual partner in terms 
of desire or absence of desire. It is rather a trial 
to demonstrate his ability to complete the sexual 
intercourse by an objectification of the Other. The 
subject, in his most intimate sexual encounter, 
faces up with a solitude which nests narcissism, 
leading to depression and self devaluation.

A serious aspect of this denial of the other 
one`s subjectivity was ratified and enforced by the 
laws of Civil Solidarity Pacts. Isn`t it the best 
demonstration the fact that our postmodern 
outlook on sexual behavior comes to refuse the 
other one`s subjective place, substituting it with an 
object intended to satisfy our ego? 

One effect of our bilateral social environment 
is to leave the subject alone, face to face with 
his existential choices; it is a social environment 
in which the Other One is absent and thus, 
teenagers may become orphans in search of 
landmarks („repères” ).

BACKPACKING – A POSITIVE  
IMAGE OF WANDERING

<< Throughout twenty years of wandering all 
over the world, Ulysse thought and dreamt only 
of his return home But once he came back home, 
he got amazed at understanding, that his return, 
which meant the very essence of his life, his heart, 
his knowledge, was beyond Ithaca, was in fact 
somewhere within the twenty years of wandering. 
And he definitely lost this treasure and could only 
regain it through memories and storytelling.>> 
(Milan Kundera, “Ignorance”).

In the late 1980s low-budget travel was not 
an epiphenomenon any longer. Young people 
from all countries, including an impressive 
number of Japanese and Eastern Europeans 
gather together from the five continents to create 
the phenomenon of “backpacking”; nowadays we 
understand it as wandering. Under the term of 
“backpacking” millions of young people, who do 
not want to be confused with each other, come 
together. The choice of destination, budget, 
means of transport allow important distinctions 
among them. There is, anyway, a spirit of 
“backpacking” common to most of these young 

people, expressed in a radical manner.
The backpackers gather together and share the same 

quest of authentic issues but this search is subject to 
major difficulties. It does not escape the influence 
of consumerist society and, more specifically, the 
process of “selling needs” (Lipovetsky, 2005). Last 
but not least, our age is marked by the sale of needs, 
desires, aspirations, emotions ... In the near future our 
consumer society will find the answer to all our needs 
and will be pleased with cashing a check or collecting 
a credit card. All service offers are multiplying and 
each time lead to economic diversion in relationships 
with others. There is a tourist industry that clings 
to backpacking, which complicates the search for 
authenticity.

A hypermodern wanderer

The modern subject has three main 
characteristics: 

• a new form of autonomy. In modern 
society, individual development was 
widely encouraged. The hypermodern 
society achieved this trend inviting the 
subject himself to build his own identity. 
The subject does no longer identify himself 
with a certain model in his search for 
identity. It is not about his father` prints 
and generally, he is not the descendant of 
his social class. These features are less 
important than the experiences that mark 
his further development. In other words, 
he has completed the identification phase and 
is undergoing experimentation phase. 
(Gallad, 2002).

• multiple / split personality. Hypermodern 
subject is also characterized by his ability 
to adapt to different contexts. Moreover, 
he builds a better life by connecting to 
various membership networks. 

• primacy of feeling. Hypermodern subject 
further undertakes relationships based on 
personal feelings. He does not commonly 
make long-term commitments, but these 
commitments are more truthful and solid as 
they match his personal will. Relationships 
are constantly re-assessed, subject to the test 
of time. They inevitably break out if they are 
no longer effectively and affectively profitable.
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A radicalization of  hypermodernity

Backpacking - privileges the unexpected. The 
backpacker deliberately seeks for obstacles. He does 
not only want to know the world, he also wants to 
have a symbolic wrestling. He bares adventure of 
its economic dimension. He mainly finances his 
projects on his own. There are forums that are not 
only intended to destination exchange. Many of them 
address to the issue of working abroad, especially the 
forum „Lonely Planet”. 

His wandering can symbolize a new livelihood, the 
subject does not suffer from the imposition of social 
models but he must go to meet them; the world may 
offer diverse patterns and the subject has to choose 
the best ones to define himself.

THE CAPACITY TO BE ALONE 
DURING ADOLESCENCE:   

DEVELOPMENT OF AN INTERME-
DIATE SPOT IN RELATION TO THE 

OTHERS 

Solitude, far from being a simple negative or 
pathological entity, is integral part of adolescent 
development. The feeling of loneliness, 
distinguished from relational isolation, is evoked 
in child and adolescent psychology under many 
forms: as a process of individualization, separation 
anxiety, feeling of distress, abandonment, etc.. 
One of the difficulties of loneliness is given by 
its paradoxical character. The notion of „capacity 
to be alone” was developed by Donald Winnicott 
in 1958.

This paradox is routinely described in psychology in 
relation to separating situations, the subject generally 
wants to become autonomous, to separate from the 
Other; firstly he must build a connection with the 
latter, and then he must internalize it. It is important 
to note the fact that developing this loneliness the 
subject does not reject the Other, on the contrary he 
has to host the Other in his inner Self. Analyzing this 
paradox, Winnicott is interested in the Other starting 
from this concept of loneliness: the subject`s ability 
to be alone in the presence of the object, ie in the 
presence of Otherness. He argued that the ability to 
effectively handle the loneliness, the absence of the 
object, is developed in the first experiments of solitude 
in the presence of the object during early childhood. 

He is interested in the infant’s first experiences 
when the baby has dual perception: the presence of 
its mother and the existence of its own life (mental, 
corporal, etc.). This is explained by the fact that the 
child can perceive simultaneously the presence of his 
mother and everything that comes from her, and can 
make a difference between his belongings and hers. 
This subtle notion of the capacity to be alone 
in the presence of the object may appear more 
clearly if we think that it is actually „the negative” 
(in the photographic sense) of the same paradox of 
loneliness described above.

Effective solitude requires the ability to feel 
near the object even in its absence, ie the ability to 
internalize the object, to evoke and mentalise it etc.. 
This ability represents a definition of the psyche: the 
capacity of interiorizing the world, of having a certain 
representation or symbol of it. It is what Winnicott 
considers a synonym of mental maturity - the ability 
to be alone.

There are psychological behavioral mechanisms 
that are carried out in an interim space „between 
(the) two”, which does not correspond to the one 
or another, but which lies between the Subject and 
the Other. In this place the distinction between 
Inner Self and the Other is „suspended”. It is this 
„intermediate air of experience ‚ which allows the 
child to bear actual, effective loneliness, separation, 
by staging a creative space where the Other is 
sometimes held present (being represented or 
substituted by objects or conducts such as: a 
„doudou”, swings, lullaby etc. These mechanisms 
determine the child to feel neither annihilated nor 
alienated in the event of separation.

A particular interesting aspect of this theory of 
transitional phenomena - to be with the other, to 
be without the other, to be with the other in the 
other`s absence, to be without the other in the other`s 
presence advances a more subtle concept, that of 
interior space, which is the space in which the objects 
can be used without being questioned about their origin 
or ownership: „Are these objects, either mental or material, 
which you manipulate, yours or do they belong to the Other?”.

Living oppressive loneliness leaves in suspense 
the question „I am alone”. This corresponds to the 
moments in which the subject is presented with the 
object without arousing any feeling of intrusion, 
ubiquity or radical absence.

Suffering, in the psychopathology of solitude, 
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can be presented as a failure of these transitional 
phenomena, responsible for psychic experiences 
that recur radical opposition mentioned before. 
On one hand, there are the configurations that 
point to demonstrate the absence, the lack of the 
object: autism, depression, etc.. (ie, the feeling 
that the Other is always absent), on the other 
hand, there are the forms that reflect alienation 
in the Other: feelings of persecution, anxiety 
intrusions, melancholy, grief (ie the feeling that 
the object is always there, always present).

This notion of „the capacity to be alone 
in the presence of ... „allows us to describe the 
major stages of loneliness in child development: 
his ability to be alone in his mother`s presence 
in early childhood (the mirror stage, the 
building of his own Self, etc..), the capacity 
to be alone in the presence of the Other 
(opposition, individualization of acts ), the ability 
to be alone in the presence of parental couple 
(Oedipus complex, primitive scene, family novel 
etc). Therefore, the way in which these early 
experiences are designed to topic loneliness in 
childhood will be undoubtedly decisive in the 
further processes developed during adolescence. 
In this period of life, developing the ability to be 
alone has different coordinates and is played at 
higher levels. Adolescent loneliness is influenced 
by three factors: family environment, social 
environment and reporting to the opposite sex.

The ability to be alone in  
the presence of the family 

Clinical psychology describes adolescence 
as an output of the latency phase separating 
the two great moments of sexuality awakening: 
infantile complexes and puberty complexes. 
During this period, the internalization of severe 
human prohibitions (cannibalism, murder, 
incest) as well as internalization of certain 
differences between the sexes and generations, 
allow a calming of libidinal and aggressive life 
of the child, especially in his relationships to 
parental figures. Thus, the child becomes able 
to be/feel alone in the presence of these objects. 
The generation gap changes parental images in 
authoritative and ideal figures, which are remote, 
inaccessible and at the same time phantasmal, 

detectors of world order, a kind of guides of the 
subject.

Entering puberty quietly submit this calming, 
characteristic of the latency phase. Parental 
figures lose their „garments of light” and ideal 
status. Thus, the entire symbolic order of the 
family and the world is shaken.

The ability to be alone, a characteristic of the 
teenager`s life in his family, still calls for Oedipal 
issues, emphasizing them. We know that, in fact, 
during the Oedipal period, in early childhood, the 
ability to be alone refers mainly to the ability to 
be alone within parental couple, the feeling of 
not being excluded.

The teenager found out inner solitude, 
his own calm self in the presence of parental 
Oedipal objects by the internalization of incest 
prohibition. Thus, he manages to live with his 
parents without being excessively disrupted 
by unconscious desires for parental images/
representations... Young people, particularly in 
the Western tradition, have the tendency to live 
with their parents after sexual maturation, which 
calls into question their ability to feel alone in 
the middle of their families. In fact, at puberty, 
the teenager faces up to a possible realization of 
incestuous fantasy. His body is like that of the 
parent of the same sex, potentially engaged in 
sexual exchange with the parent of the opposite 
sex. The adolescent should reassess the issue of 
incest, when Oedipal issues are awakened and 
relived.

Therefore, the teenager has to detach himself from 
parental figures and the symbolic order that they 
represent. But this does not simply mean to build a 
wall between him and his parental figures, which may 
place him in a position of absolute solitude, but to 
develop a „transit zone” of wandering, in which the 
exchange and distance are possible.

The environment and the transitional 
phenomena are represented first, very specifically, 
as material items, and then are analyzed in the 
ratio subject-time-space, etc.. Between isolation, 
parental rejection and seeking for attention, 
the teenager plays a kind of game „presence – 
absence” in terms of his family environment”: 
When a teenager is watching TV or listening to music 
sharing the same room with his family members, 
he always does these activities in such a manner as 
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adults enjoy his presence in the common area. The 
subject is present in a rather intrusive way, but in 
reality he has no contact with them. The teenager 
is now visibly present but absent, he is currently 
outside the relationship „ (Lesourd, 2005).

In everyday life, this ambivalent relationship 
is remarkably expressed by the ratio subject-
familial space/room and the ratio subject-
familial time. From the point of view of space, we 
mention certain places, such as the adolescent`s 
room, a private area where he isolates himself 
whenever he rejects contact with his family 
members (for example, he expresses his feelings 
by listening to extremely loud music). In terms of 
time, Lasen in 2001, shows ways in which many 
teenagers try to “lose synchronization” with their 
parents lifestyle, for example, they spent nights 
outside, sleep during the day, eat outside, etc.. 
The teenager seems to use these movements of 
presence - absence in the manner of transitional 
phenomena to express the feeling of loneliness 
in the family.

The ability to be alone in 
 the social environment 

The adolescent has the ability to be/feel 
alone not only in his familiar environment, but 
also, to the same extent, in the social space. 
Moreover, the adolescent may use this game 
presence-absence to test social presence: being 
sometimes in the social space (streets, buildings) 
and avoiding further contact with adults.

Similar to his attitude to family environment, 
the adolescent tries to invest space and time in 
his own way. In terms of space, several authors 
have investigated the function of streets and 
public, anonymous places, (parks, peripherals, 
suburbs) as intermediate, transitional spaces, 
the adolescent investigating them to find out 
and define his own place in society. As far as 
time is concerned, we can notice the tendency 
of the adolescents to lose synchronization with 
the social time, for example, their propensity for 
nightlife. Numerous adolescent patterns allow us 
to draw the conclusion that adolescent capacity 
to be/feel alone within social environment 
involves, on the one hand, the simultaneous 
searching for identification (social, cultural) and 

on the other hand, the rupture (doubts on the 
present order and creation of a new generation). 
It is about a double movement of identification 
and counter-identification in comparison with 
social figures. Most of these behaviors evoke the 
adolescents` need to reintroduce the generation 
gap, ie the difference between his generation and 
the one. On the basis of the above-mentioned 
aspects, the adolescent re-internalize oedipal 
incest prohibition .

The ability to be alone in the presence of 
someone of opposite sex

Puberty, as well as the discovery of his own 
sexuality and of the Other`s, is definitely the most 
important experience of castration and absence. 
In fact, the teenager, who, since childhood, was 
already aware of the difference between sexes, 
brutally perceives the radical nature of this 
difference, being forced to determine his identity 
in sexual terms. This first loss is accompanied 
by the perception that the object of love - the 
person of the opposite sex - is partially absent.

In childhood, the subject believes that once 
the Oedipus complex is completely understood 
and overcome, the partner of the opposite sex will 
subsequently become the object of his plenitude, of 
absolute pleasure and fusion (Lesourd). However, 
the teenager discovers that the two sexual genres 
are not at all similar to prefabricated parts that 
fit perfectly. Their meeting is always imperfect, 
always subject to re-assessment.

The unbearable loneliness experienced by the 
subject, demonstrating radical castration of sexual 
reporting to the other, can be expressed in many 
ways: „sexual hesitation” (Rassial, 1996) referring 
to gender identity, homosexual experiences, 
alternating between male and female status 
dismorphofobia, denial of sexuality, anorexia, etc..

The feeling of solitude reported to the other 
may be emphasized by the venues chosen by 
teenagers. Moreover, we encounter again this 
game of „presence-absence” that is common to 
teenagers in their trial to get used to meeting the 
sexual object (particularly, flirting).

Discos and clubs seem to be the most privileged 
places where this game is played. These adolescent 
venues are sometimes favorable meeting places, other 
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times they are obstructive. The obstacles are evidenced 
by „sensorial saturation” of the environment: first 
of all, it is the loud sound of music that makes any 
discussion impossible, secondly there are the screens 
that broadcast slideshows, recessed lights, then the 
consumables (drinks, cigarettes, drugs), mobile phones 
(that distract a present relationship when receiving 
a SMS or a call). Intermediate space between the 
subject and the other is also saturated, and thus the 
subject is able to be/feel alone in the presence of the 
object. No silence, no „dead time” in this sensorial 
saturated space of disco can reveal anguish triggered 
by the encounter with the Other. On the contrary, the 
same items that allow escaping are equally easing the 
approach: for example, the subject has to talk over the 
music and he is very closed by the Other`s ear, he 
can ask for a cigarette, a drink ... These adolescent 
locations, sometimes authorizing approach and 
sometimes rejection, let the one who is trying to 
meet the other loopholes through which he finds 
his own loneliness.

An extreme form of this paradoxical 
location is made up of the followers of musical 
style rave (Vives, 2006) or of the modern style, 
emo, where traditionally the subject is self-
centered and adolescents are „alone but together”. 
These meetings, which young people enjoy for 
experiencing „community without communication”, 
evoke what Melanie Klein described in 1963 as 
the feeling of loneliness.

According to the British psychoanalyst, in fact, any 
subject experiences during his lifetime an intrinsically 
subjective feeling of loneliness and nostalgia tied 
to a relationship with the other, a relationship 
characterized by the lack of need for communication. 
This mythical relationship, never lost, will be the 
best relationship with mother in early childhood, a 
relationship of mutual, absolute and immediate 
understanding, without feeling the need for words. 
It is, actually, what each of us is searching for in our 
social and love relations, an ideal of shared solitude.

Juvenile wandering: a search for a  
certain place

<< What does the adolescent „quest of the Holy 
Graal” mean? The memory I have about this epic 
poem is that it tells the triumphant assumption of 
the Self, hence the adolescents should be subjected 

to tests and pass them before they leave the secure 
fortress to go and conquer, sometimes love, sometimes 
the impossible >> Annie Birraux.

The child is still too dependent on his parents, 
who are sometimes protective, sometimes 
perceived as a kind of screen to the world. Adults 
have their own responsibilities, which determine 
them to circumscribe choices and sometimes 
curiosity. And in his quest of his own place and of 
building his own identity, the adolescent strides 
from here to there on both real and imaginary 
territories. For example, in popular neighborhoods, 
in homes and building entrances, teenagers 
play these distortions between the interior and 
exterior, public and private, invisible and visible, 
between immersion and approach between 
exclusion and integration... Our contemporary 
society was often characterized, firstly by socialist 
doctrines, as increasingly individualistic. This 
statement is a bit peremptory, and we definitely 
prefer that of Maurice Godelier, who describes it 
as a space of individual isolation. This isolation 
and its corollaries - the feeling of abandonment, 
feeling of not being rooted anywhere - will act as 
serious risk behaviors in young people.

Each adolescent quest is singular. For example, 
we can compare: quasi-stationary wandering 
of the youth in popular neighborhoods, which 
is triggered by poor life conditions, nocturnal 
wandering of juveniles who require social 
assistance or legal protection, active wandering 
of a generally post-adolescent age segment, 
sexual wandering of some boasting adolescent. 
Etymology can give us clues to develop a certain 
typology. Fleeing reveals escape, a sudden, sharp 
departure.

Initially, adolescent wandering seems to be 
a kind of adventure, without a clear purpose or 
direction, a roam here and there, under the risk 
of getting lost. But this wandering demonstrates, 
above all, uncertainty and deficiency. I would 
like to recall three points of reference, which, 
like some boats anchored in a bay, blustery drift 
in the same territory of adolescence: the flee, the 
area as a strategy to extinction and formative 
journey.

Chobeaux Francois was among the first 
authors who, in 1996, highlighted the impressive 
number of teenagers and young adults in active 
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wandering and social rupture. Most of them 
do not belong to the lower social class. He calls 
them “nomads of nowhere”. We usually meet this 
kind of nomads on the eve of festive meetings 
and musical manifestations. They sometimes 
choose a marginal life to gain a greater sense 
of freedom. It is impressive their development 
that, ultimately, cast them outside a tangible 
framework, where there is no possible free space. 
In modern societies, in the latter half of the 
century, the transition from childhood to adult 
life is less and less extended and ritualized. From 
the very beginning, the imaginary is fading away. 
For instance, we do not cross the inner maternal 
space so easily to enter the world of adults. 
Adolescence is subject to wandering to the 
same extent to which the unconscious invades 
the human. There is a myth of adolescence and 
Marcel Proust stated that it was “the only time 
that brought him something.” Wandering is an 
absolute form of this “entre deux” (between own 
Self and the Other) that so perfectly defines 
adolescent time and space.

In Islamic and Judeo-Christian traditions, 
becoming an adult means not only leaving your 
father and mother, but leaving them in order 
to honor them. Every flight is dangerous, every 
flight is uplifting and during this first flight 
some of us are more courageous and precocious 
than others. 

WANDERING, A FORM OF VANISHING 

If adolescence is a period of wandering and loss 
of individual sense, starting from a long quest of 
inner self, for many adolescents it becomes a roaming, 
without a place to live, especially when they lack a 
family who can provide them opportunities to survive. 
Wandering is a chronical flee, these young people 
live with the fantasy to get rid of any constraints to 
be free to consume illicit products whenever they 
want. (Chobeaux, 2004). There are not necessarily 
condemned to live in the street like many others 
homeless („clochards”), they were expelled by their 
family, school, college, university or workplace. Of a 
great narcissistic fragility, they are „skinned alive” and 
react to the slightest annoyance. Generally, the image 
of their parental couple is represented by an absent 
or tyrannical father or stepfather and a forgiving 

or tolerant mother. Instead of entering adult world 
with a sense of security and stability, never receiving 
or losing their ontological security, they are in a 
relentless regression, they do not have a sense limit 
to allow them to take roots. They are in continual 
flee, therefore in progressive regression, they are not 
able to control their decay. They cling to their limited 
space to survive. “I am moving just for the sake 
of the movement, nothing else, and any stop 
becomes unbearable in two days ...”, declares a 
teenager. In the street, they feel less pain than 
they feel when they live with their families, 
they feel protected, in a process of liberation, 
transition to something else which is defined as 
rather negative in the view of their parents.

Frequently, young people are torn astray, they 
do not know anything about their genealogy and 
this spatial confusion is only the extension of the 
confusion given by their own sense of identity. 
Many of them take or accept a nickname, and 
thus they accept a re-birth, an alteration of 
personal, social status, an oath of allegiance 
to another „family”. This re-birth and auto-
creation involves the denial of those who gave 
them birth. They erased their past and make up 
a novel facet, such as a “new” skin full of tattoos 
or piercings. In a form of bravado, they change 
the others` s existence into diverse objects, they 
denounce closure routines, social constraints, the 
hypocrisy of the world and claim freedom as a 
personal choice forgetting the sufferings which 
had caused their flee and then their wandering. 
They are sometimes defined by a discourse 
about libertinism, which extols their course 
of life. A difficult relationship with parents, 
their emotional absence, frequently school 
abandonment or a bad teenage depression 
rejected by their peers are the conditions which 
facilitate the final break and engagement in a 
difficult path. Adolescents may have a painful 
roving, even if they can live moments of pleasure. 
Wandering is essentially human, the city is the 
most suitable place for self extinction.

The testing of the body

Reality is tough, involving cold, hunger, 
promiscuity, lack of sleep, alcohol, drugs, toxins, 
violence in shelters or in the street, more or 
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less voluntary and accepted sexual intercourse, 
often without contraception. Most homeless 
teenagers have pharmacological tutors, so they 
are users (alcohol, heroin, cocaine, cocktails of 
drugs, psychotropic substances, etc.). Desiring 
to dissolve in absentia, in a temporal and spatial 
confusion, in a confusion of self identity, they 
most often live in constant devaluation of their 
own body, either due to past events (incest, sexual 
or psychological violence, etc) or as a result of 
their living standard. The body becomes a mere 
tool of survival: detached, it no longer represents 
the irreducible identity. Prostitution becomes 
a means to pay for their daily illegal products. 
Promiscuity of the area they live involves sexual 
relationships, often with different undesired 
partners, becoming „trash bodies.” For the 
wanderer who does not feel very good in his 
own body, the body is no longer something 
worth investing but rather an uncomfortable and 
painful burden, and this because of his lifestyle 
and physical consequences of his appetite for 
alcohol and other toxic abuse. The wanderer also 
faces up to problems of malnutrition, infections, 
accidents, plus neurological problems occurring 
as a result of ingestion of toxic products, or more, 
psychodysleptic derivatives.

Wandering, between space and time 

Young homeless have no privacy, no refuge: 
they live in abandoned places, and most of the 
time, in public, under the gaze of others. They 
are kept in an exterior that makes it difficult 
the development of an inner world, the inner 
Self. Failure to live in a certain, specific 
space spot, beyond wandering, failure to find 
a home, involves inability “to dwell time” 
The circumstances seem to be the ones that 
determine the facts. Wanderers are found in this 
area where the crossings are only transient. 
Neither runaways nor homeless, they live in 
abandoned apartments or houses turned into 
refugees, cellars, close to railway stations, ie 
“non-places”.

Undoubtedly, for many of them it is a life 
choice which means ingenious “do it yourself ” 
activities in order to organize themselves, 
economically speaking, to survive doing 

things such as: braiding hair, tattoos, piercing, 
jewelry manufacture, street juggling or dancing, 
resourceful selling of beer cans and other products 
(marijuana, ecstasy, prescription drugs, etc..) to 
procure a small benefit. Others, less organized, 
beg in the streets or train stations, installed with 
their dogs to beg passengers, motionless for 
hours, in an attitude of supplication or leaving a 
placard to speak for them….

Street remains a transient place where they 
get encysted. These young people are unable to 
escape reality, they remain captive as they cannot 
succeed in finding a place to identify. Their 
mental capacity is not sufficiently developed to 
feed a living sense of belonging to a specific 
place. They are imported in a temporality 
in suspense, without warning, without an 
opportunity to be the actors of their own time. 
They do not have identification documents 
and no roots. Their wandering becomes their 
own ending. They have not found their abode 
among people, they relentlessly postpone their 
birth. They live somewhere between space and 
time, suspended between their own Self and 
the Other, lacking personal privacy. The world 
is meaningless, their identity itself is still hesitant, 
always on the verge of crystallizing; it is, anyway, a 
losing battle. They strive to determine a place of 
inner Self in the world, an interior universe versus 
social universe due to the lack of investment in one or 
another. Rare are there the lasting couple relationships 
or friendship relationships that would survive in 
the street. „It is the absence of means which make 
possible the shift between outer and inner universe 
that is responsible for these problems. Wandering 
has a circular character, until it plunged into a non-
orientable space, ie a space recurved itself so that 
we can not distinguish the inside from the outside 
„(Goldberg, Gutton, 1996). They are between 
past and present, in non-time imported in an 
endless fall off the present time. „To live in an 
eternal present shows that death, as supreme limit, 
is not symbolized ...”. Their excessive behaviors 
have no landmarks and no boundaries. We 
can say that „excessive consumption governs their 
lives” ( Jeffrey, 2003). Their existence deprived 
of absence enables them to face up to an 
overinvested reality and takes its place. Void 
streets do not exercise any pressure on them. The 
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young man is a social non-insertion in „suffering”, 
it is like a letter addressed to nobody. Taking up 
the concept of „addiction without object” of 
Ferenczi, Goldberg and Gutton in 1996 evoke 
„an addiction to space”, noting both the ability 
of young people to cross a certain space and their 
inability to support pending - a stereotypical 
development. They depend on their own path, 
their project is always the horizon.

Spatial overinvestment aggravates the 
living of own thoughts. Adolescents cannot 
stand their own ego, it is the moment when 
non-ego, street indifference is the only living 
space. Wandering explains the will to disappear. 
Young wanderers always lie outside their selves, 
are incapable of offering something. They live 
under the gaze of others and are completely 
exposed and the“bare”. Unable to build a broader 
psychological space, they are condemned to 
wandering outside the psychiatric community, 
which became unbearable. Thus, generally, 
wandering becomes a way to keep inner ego 
at distance as it is extremely painful, space is 
of utmost importance versus time, movement 
versus reasonable thinking, numbing the desire 
to meet daily physiological needs and to search 
for alternatives. 

Wandering is an injury of time – there is no 
constraint to follow a certain direction, we have to 
intertwine personal history with inner self to enjoy a 
quality time. In fact, time is a constant confrontation 
with inner self, a terrible fight with the ambivalent 
world. Wandering is a kind of time hospitalization in 
order to defuse its irreversibility and change it into 
a controllable object; space is also a waiver, meant 
to stop time passing. Time is beyond any control, 
however, space is totally controlled and the young 
“drifter|”, who has no further projects, is in continual 
quest of immediate issues.

The road controls his action; he has to progress 
so that he may not crumble, hence unpredictability 
of his action. 

Naivety

Wanderers remain permanently on the 
thread of reason, surprised by what we 
call innocence-which is that form of self 
resignation when thinking of an oversized 

existence that is no longer present or able to 
support the individual and to invest himself 
as „Subject of his own existence” (Le Breton, 
2000). Playing with death is here a less 
creative attempt to build up inner self, it is 
rather a cessation fight, it is about the absence 
of risk behavior rather than a spectacular 
self externalizing, the subject intends to 
disappear, he plays with death by rejecting 
his participation at the fight. He filled the 
unbearable void by using many toxicities 
associated with alcohol, without seeking the 
float or the thrill, they seek, rather, the absence, 
the coma. Can we talk about „risk behavior” in 
this case? A risk behavior is not just a simple 
search for the intensity of a challenge, it often 
triggers indifference as far as existential issues 
are concerned, when the subjects does not 
feel the desire to live any longer. (Le Breton, 
2002). Self valuation merges with the gray 
tone of an ordinary lifestyle, without horizon 
or definite direction or it is marked by pain. 
Indifference itself causes exposure to a hazard 
which is no longer perceived as havoc due to 
personal disgust. The subject is indifferent to 
everything, however, he does not at all want 
to die, he is just rejecting present space and 
time – his naivety goes far to annihilation. 
The relationship with the other is always 
provisional and depends on circumstances: a 
world of “friends”, who are always new friends, 
so the relationship is not rooted in time, it is 
again a matter of space.

Due to his way of life, the subject finds it 
difficult to make a long-term commitment.

A significant number of teenagers fall equally 
in a well-organized movement of “travellers” 
(that has arisen in recent years around techno 
music). These groups are structured, supportive 
and eager to reconcile the taste of freedom 
with the taste of “street” and self-commitment 
in the so-called “teckniwaves” which implies a 
certain social integration. << With a capacity 
of material and technical autonomy, they are not 
thwarted by social rules and many of them live a 
social piratical life >> (Chobeaux, 2004). This 
nomadic way of life allows a sustainable and 
proper installation in the interstices of society, 
starting from the organization of “free parties”.
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WANDERING AND SELF-VOID

Wandering is sometimes the object 
of rejection, sometimes the fascination for 
contemporary society.

We can define wandering as a decisive 
directionless movement.

This means that wandering is sometimes 
consistent, sometimes in conflict with society. 
In fact, it is characterized by mobility (Yonnet, 
1986): we are witnessing an exponential growth 
of movements in order to achieve a certain 
meaning. Starting from this idea, Max Weber 
(1971) discussed about the purpose of movement. 
Traffic is accelerating unabated in many cases, 
especially due to professional activities, work, 
personal relationship and even entertainment. 
This relentless augmentation of movements 
may register episodes of paralysis or saturation 
which incite us to ask ourselves if this unceasing 
wandering is truly rational. Any way, it seems 
less reasonable. Undoubtedly, according to 
Weber, they all represent, “valuable”, meaningful 
travels. This valuable travel can lose its value and 
become worthless. Involved in this compulsory 
movement, the subject has the sudden tendency 
to cling to thinking in an environment which has 
not kept its promises, and he is afraid of going on as 
the next place will not be a better antidote to his 
damaged soul. Therefore, we are just moving for 
the sake of moving, to escape, because staying still 
and steady may became awkward, or unbearable. 
There is equally a systematization of mobility 
which leads to the opposite expected effect, 
producing drifts and wandering, a mixture of 
excitement, indifference and disgust.

Wandering is a mobility pushed to the limit, 
which may lose its positive character and turns 
into an indeterminate and interminable search. 
This phenomenon, under the auspices of science 
fiction or drug consumption, may gain cosmic 
proportions. The reverse mobility is equally the 
reverse procurement, training and initiation, thus 
it represents the reverse of recurring themes in 
Romanian literature, the reverse of imaginary 
progress and positivity. Here it is the appeal 
of the void vertigo, see different experiences of 
self-dissolution.

A cultural and relational roving is also 

manifested in a context that offers a myriad 
of offers translated into a „zapping” attitude, 
where the accelerating peremptory rapidly 
devaluates the things we particularly enjoyed. 
Profuse opportunities definitely conduct to 
individual freedom. Many young people are 
used to going from a concert to another, from 
one party to another, from one trip to another, 
from one relationship to another; therefore their 
wandering is related to their inability to find 
certain issues, in these successive episodes, to 
hold them out.

These reflections do not make us regard 
wandering as a “setting-off ” phase in teenagers` 
development with respect to individual and 
collective habits of contemporary everyday life; 
they are rather seen as an extension of logic that 
will go from mobility to a valuable mobility and 
to a worthless mobility. Many young people tend 
to follow this wrong way of thinking. How can 
we understand this affinity between wandering 
and part of youth?

The feeling of void

In discussions with young people on risk 
behaviors, they often evoke boredom recurrence, 
which they are striving to overcome. This boredom 
will echo in an existential void impression.

Child’s condition in contemporary society

Today, many young people are still suffering. 
They are kept in a sui generis condition, they 
have adult physical characters but they do not 
enjoy adult status, adult privileges and material 
means. They complain of not being able to 
actually participate at making the decisions 
that concern them. They come to question the 
so-called „system”, which is foreign, hostile or 
indifferent to their concerns, an amalgam of 
inequality, discrimination and hypocrisy. Can 
these deficiencies, however, dissipate disgust 
with themselves and the others?

Young people are sensitive to contradictions, 
hesitations or environmental uncertainties. 
Nowadays, we have to run projects and live the 
moment, to be ourselves and to be adaptable, 
to respect the others and to be respected. This 
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double constraint arouses perplexity. How can 
we resist to temptations to consumerism and 
the need to provide our means of survival? 
Aren`t those who transgress prohibitions the 
ones who usually are sentenced and fascinate the 
media which nourishes their celebrity? Young 
people can only be bewildered by ambivalences 
concerning him. They regard them just as 
genuine manifestations of youth, in fact they are 
reduced to a subordinate position. Then, what is 
the key to evolution?

Our societies are crossed by trends, values, 
different interests. They are characterized by 
irreducible complexity through specialized 
functions and a multitude of methods. It is 
difficult to penetrate such an environment. 
There are certain conditions and difficulties to 
fulfill desire. Like many others of their age, a lot 
of young people are against the odds in finding 
their way through the maze of our time.

They are tempted to rally to a less differentiated 
micro-society, confused and anxious. Peer group 
provides a kind of framework of rules, evidence 
and rituals. Membership in a gang allows 
demonstration of mutual fidelity, possibility to 
meet with danger, feeling of excitement, rivalry 
with other groups. Access facility to inner 
self contributes equally to the reinforcement 
in an exclusive circle, family, neighborhood, 
community.

Other adolescents plunge into a crushing 
isolation and indulge themselves in virtual 
bubbles which mask the void of their existence 
and allow adventure or blind dates or meetings 
via tricky computer sites. Many young people 
have difficulty in finding their place or orienting 
in the surrounding world; this can lead to 
various forms of alienation from the public 
sphere and isolation in a virtual world. In the 
‚90s, Japan faced a radical phenomenon, severely 
increasing, called hikikomori. It is about young 
people, especially males, who deliberately isolate 
themselves in their rooms, in front of a computer. 
These young adults, who limit their contact 
with the outside world as much as possible, are 
nourished by their families who often try to 
hide the situation. Their number is estimated at 
nearly one million and this life is about to spread 
to other developed countries. 

FUNCTIONS OF TRANSITION  
RITES IN THE VERY HEART OF 

PSYCHIC VOID 

Movements in adolescent life and death

Supressed, locked in a political no men’s land, 
teenagers are anihilitated. But death is closed. 
Offenses, murder, manipulation (pedophilia, 
terrorism) are widely suggested by the adult 
world. Young people nowadays are not armed 
enough and have no idea how to defend. 
Interior protection reveals mental work, which 
is internalizing all experimental relationships 
with adults and peers: specific, individual 
place, the role of language, access to symbolic 
analogy, metaphor, metonymy, desire, attention, 
satisfaction. There are different strategies to win 
the maturation war. Transient rites are the same 
in all civilizations: they go beyond individual-
materiality to turn it into a topic issue of a culture 
and a society. Rituals capture time in a certain 
moment, shared by all of them and marks the 
transition to another inner time, until it falls 
into a timeline. Rituals „govern” both the society 
and the individual, integrating discontinuity and 
continuity (closing the image and linking the 
various stages of life).

Losing to believe

Adolescence is the origin of an intermediate 
phase. It is the passage between childhood and 
adulthood which requires a series of transient 
rituals and rites. These rituals facilitate the 
children`s separation from a specific world 
and joining a new world-that of adults. In 
time, this phase was prolonged and the rituals 
diluted, therefore the youth cannot definitely 
leave childhood, they have children behavior 
in adult bodies. Any rite of this kind is linked 
to death. It is an abstract death, given by loss 
and renunciation. It is, of course, the loss of 
childhood benefits: both omnipotence and 
magical thinking and unconditional love the 
child feels for his protective parents under all 
circumstances, practicing excuses, tirelessly 
aiming at reconciliation.

However, it is not at all easy to give them 
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up, especially since, paradoxically, the parents 
seem to annoy the children behaving in an 
overprotective way. A child who is dying 
induces grief and mourning and the adolescent 
is not prepared enough to experience that. The 
adolescent needs, in fact, to recognize difficult 
moments aroused by emptiness, loneliness, 
huge energy and fantasies. He is afraid to 
show weakness and confusion while his body 
is the witness of obvious physical maturity. He 
indulges in the estimated privileges (those of 
youth), such as freedom, nonconformity and 
challenge. For instance, he is ashamed to show 
sadness and especially emotional dependency.

The reality of death

Under these circumstances, death is seen at 
times as a solution, as an advantageous split: 
fast, efficient radical, shocking. Suicide is often 
evoked as an alteration, it is appealing due to 
the pseudo-control that it evokes, in a way it 
creates mystery. Death, like sex, becomes one of 
the most favorite issues. Testing and pushing his 
limits, the adolescent gets on the other side and 

is able to bear the transition phase to adult life. 
New physical capabilities are, therefore, subject 
to rough tests and experiments: staying up 
late at night, eating more than usual, drinking 
to intoxication ... Risk-taking alternates with 
contempt for moral standards rooted by parents: 
transgressions, social challenges and esoteric 
philosophies Nihilism and contempt for the 
adult laws may risk adherence to a dangerous 
systems presented by a seductive guru (sects who 
know how to recruit hesitant and fragile youth).

CONCLUSIONS

Once faced with the painful proof of a genui-
ne loss, teenagers can either have the strength to 
develop a depression or remain larvae and float 
astray between „(the) two”: unfinished or hyper-
mature children, disgusted adults, unable to find 
themselves. The example of mourning teenagers 
can be applied to all other categories of life se-
parations (other major events, delinquency, drug 
abuse), being sometimes necessary to tolerate 
the transition from childhood to adulthood.
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