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A

trecut mai bine de un deceniu de când Julia Sokol şi cu
mine am început să ne documentăm pentru scrierea
cărţii de faţă. Am abordat-o iniţial pe Julia în ideea de a colabora
la o carte despre bărbaţii care nu pot ajunge la intimitate cu partenerele şi care fug în mod constant de orice angajament serios.
Am avut nevoie de doar câteva discuţii ca să ne dăm seama că,
la un moment dat sau altul, aproape fiecare femeie pe care o
cunoşteam a fost „victima“ unui bărbat care a intrat în panică
atunci când relaţia a început să devină foarte apropiată. Practic,
cu cât legătura devenea mai frumoasă şi mai solidă, cu atât bărbatul se speria mai tare.
Interviurile şi discuţiile purtate pentru un proiect de forma
unei cărţi sunt delicate, iar uneori este dificil să găseşti un eşantion reprezentativ care să se potrivească profilului dorit de tine.
În cazul de faţă, nu am întâmpinat o asemenea problemă – cel
puţin în ceea ce privește femeile. Deşi nu ne-a fost greu să găsim
bărbaţi care să admită că au avut un asemenea comportament, a
fost destul de provocator să îi convingem să discute deschis.
Pe de altă parte, femeile intervievate au fost mult mai dispuse să vorbească, povestindu-ne despre bărbaţi care nu le-au mai
sunat deşi le promiseseră, care nu au mai venit la întâlniri deşi
spuseseră că vin sau care erau extrem de înflăcăraţi acum, dar
indisponibili în clipa următoare. Foarte multe dintre ele ne-au
povestit despre bărbaţi care au trecut de la dragoste şi armonie
la respingere fără un motiv aparent sau care erau implicaţi până
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peste cap într-o zi, pentru ca în ziua următoare să dispară pur şi
simplu din peisaj, uneori fără să mai poată fi găsiţi.
De fapt, titlul iniţial al cărţii a fost Sindromul Houdini, la sugestia primului bărbat pe care l-am intervievat, un prieten apropiat căruia i se întâmplase de câteva ori să iasă brusc din diferite
relaţii. Şi, deşi problema reticentului nostru interlocutor nu era
cu siguranţă una nouă şi ne-a oferit tot felul de explicaţii, era
evident că simplul fapt că se gândea la aceste relaţii îl făcea extrem de confuz.
Când o femeie este implicată într-o relaţie cu un bărbat a cărui atitudine se transformă şi, de unde până atunci era atent şi
grijuliu, ajunge să fie distant şi deranjant – fără un motiv aparent
– nu este deloc surprinzător că de cele mai multe ori rămâne
profund traumatizată. În căutarea unor explicaţii, este tentată să
considere că legătura pe care a avut-o a fost unică şi specială.
Experienţa în sine a fost mult prea intensă ca să creadă altceva.
Ne-am dat imediat seama că fiecare dintre cei pe care îi intervievam consideră că trauma prin care au trecut este ceva izolat – o
experienţă întâlnită una la un milion. De fapt, intensitatea care
le caracterizase relaţia era de cele mai multe ori atât de copleşitoare încât femeile credeau că legăturile lor cu aceşti bărbaţi fuseseră predestinate şi dincolo de orice explicaţie logică. Ei fug
practic de acceptare, de dragoste şi de pasiune! De ce fac asta? În
aceste condiţii este de înţeles că aproape nicio femeie dintre cele
cu care am stat de vorbă nu putea crede că mai există şi alte semene de-ale lor care să fi trecut prin aşa ceva.
După ce ne-am distanţat puţin de toate aceste poveşti, ne-am
dat seama totuşi că există un tipar cât se poate de specific în legătură cu asemenea comportamente, care fusese trecut cu vederea. Bărbaţii respectivi aveau o reacţie claustrofobică la relaţiile
în care erau implicaţi. Acţionau conform clasicului sindrom de
tipul „luptă sau fugi“, asociat cu orice reacţie de tip fobic. Senzaţiile fizice descrise de ei nu sunt cu nimic diferite de cele pe care
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le experimentează orice persoană care are o fobie, de exemplu
când intră într-un lift sau într-o încăpere aglomerată sau când se
uită în jos de la fereastra aflată la etajul superior al unei clădiri
foarte înalte. Ceea ce pare de neînţeles şi confuz ajunge să aibă
deodată o explicaţie foarte simplă. Identificarea acestui tipar
ne-a permis să atribuim un nume comportamentului în sine –
fobia de angajamente sau de implicare.
În prezent, poate că nu mai pare o veste revoluţionară, însă
când am scris prima ediţie a acestei cărţi ne-a fost extrem de
greu să convingem o editură că aşa ceva era posibil, iar încercarea
noastră de a inventa un termen nou – fobia de angajamente – a
fost întâmpinată cu opoziţie, neîncredere, cinism şi respingere.
Cu toate acestea, la câteva luni de la publicarea cărţii, sintagma „fobie faţă de angajamente“ a fost preluată în toate mediile
de informare – de la serialele de televiziune la benzi desenate,
de la ştiri şi până la interviurile cu vedete. Cartea atinsese o
coardă sensibilă. Dăduse un nume unei probleme care afecta
milioane de bărbaţi şi de femei.
Acum mai bine de zece ani, când ne-am apucat să discutăm
pentru prima dată despre cartea de faţă, aveam câteva întrebări
de bază: „Ce este atât de înspăimântător la ideea de a-ţi lua un
angajament?“, „De ce atât de mulţi bărbaţi curtează asiduu femei, doar ca să intre în panică în momentul în care au obţinut
lucrul pe care şi l-au dorit?“, „Cum poţi interpreta mesajele
amestecate care vin odată cu acest sindrom?“, „Fac femeile ceva
anume care să provoace un asemenea comportament?“, „Sunt
aceşti bărbaţi capabili să iubească?“, „Se pot schimba?“. Iată doar
câteva dintre întrebările pe care ni le-am pus şi pe care le-am
formulat la primele noastre întâlniri. Am încercat apoi să le analizăm punându-ne la bătaie toate abilităţile şi experienţa pe care
le acumulaserăm.
Dacă mai aveam vreun dubiu legat de cât de bine am înţeles
problema, el s-a evaporat în momentul în care a fost publicată

12 / Bărbaţi care nu pot iubi

prima ediţie şi am început să primim scrisori de la cititori din
toată lumea, în care am citit chestii precum: „Este ca şi cum aţi fi
fost la mine în casă şi mi-aţi fi urmărit viaţa“, „Parcă aţi fi stat de
vorbă cu mine“, „Probabil că aţi discutat şi cu Fred – altfel cum
aţi putut şti toate astea?“ Nu cunoşteam niciunul dintre expeditori – şi, bineînţeles, nici pe Fred – dar scrisorile ne-au convins că
cititorii îşi văd pur şi simplu poveştile de viaţă în paginile cărţii
noastre. Mai mult, nu toţi expeditorii erau femei. Au existat şi
bărbaţi care ne-au mărturisit că iubitele lor le făcuseră cadou
cartea, că îşi recunoscuseră comportamentul descris şi că aveau
să apeleze la terapie ca să îi ajute să găsească o rezolvare.
În momentul în care am scris cartea de faţă, ne întrebam adesea dacă fobia faţă de angajamente nu este doar o altă tendinţă
neplăcută în ceea ce priveşte relaţiile, care va dispărea în cele din
urmă, aşa cum se întâmplase şi în alte cazuri. Au trecut de-atunci
aproape zece ani. Am scris şi alte cărţi despre relaţii, am discutat
cu sute de persoane despre legăturile lor cu propriii parteneri şi
am apărut la zeci de emisiuni de televiziune şi de radio, unde
am întors subiectul pe toate părţile. În scurtă vreme, ne-am dat
seama că fobia faţă de angajamente nu este o problemă care va
dispărea.
Fobia faţă de ideea de implicare şi de angajamente nu este o
problemă întâlnită doar în marile oraşe şi nici doar la cei de succes sau doar la cei mai puţin notabili. Nu este nici un fenomen
tipic american, aşa cum mulţi au sugerat. Problema există pretutindeni, deşi este foarte posibil să fie exprimată diferit, în funcţie
de cultură. Important de subliniat este faptul că bărbaţii nu fug
de angajamente doar fiindcă sunt mofturoşi sau greu de mulţumit, iar teama de implicare nu se vindecă automat doar fiindcă
îţi găseşti partenerul potrivit.
Înainte ca cineva să îşi facă impresia greşită că eu personal
am observat toate aceste lucruri păstrând distanţa profesională,
trebuie să specific foarte clar că, încă de la început, interesul meu
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a fost unul cât se poate de personal. Acum, mai mult ca niciodată, înţeleg că nu a fost vorba despre o curiozitate detaşată, ci de
o luptă de-a mea cu ideea de implicare – de altfel şi motivul de
bază care m-a determinat să scriu cartea de faţă.
Mai există un aspect care ar trebui menţionat aici. Când eu şi
Julia am început să ne documentăm, am crezut în mod eronat că
fobia faţă de angajamente era o reacţie preponderent masculină.
Ştiam că şi femeile au temeri, dar nu analizaserăm această latură
a lor, dat fiind că bărbaţii care se temeau de simpla idee de implicare şi de angajamente erau mult mai numeroşi, iar comportamentul lor provoca o suferinţă mult mai mare. Între timp, ne-am
schimbat perspectiva. În ultimii cinci ani, am dedicat mai mult
timp şi atenţie temerilor pe care le au femeile, dar şi modului în
care asemenea conflicte le pot împinge către relaţii distructive.
În 1994, am scris o altă carte, intitulată El e speriat, ea e speriată, în
care am studiat atât problema bărbaţilor, cât şi pe cea a femeilor
– mai exact, temerile ascunse care le sabotează relaţiile. Suntem
de părere că este important ca cititorii să înţeleagă că lucrarea de
faţă abordează doar o parte a problemei reprezentată de fobia
faţă de angajamente şi de implicare.
Mai există un aspect despre care credem că nu a fost tratat
suficient de mult în prima ediţie a acestei cărţi, mai exact ceea ce
înţelegem noi prin cuvântul „angajament“. Din punctul nostru
de vedere, a-ţi lua un angajament înseamnă să faci o promisiune
bine intenţionat fiind, aceea de a fi responsabil, realist, monogam şi
să depui toate eforturile pentru relaţia ta, iar apoi să îţi şi respecţi
promisiunea.
Da, cele mai multe persoane care se căsătoresc îşi iau acest tip
de angajament, după cum există şi altele, care, deşi nu se căsătoresc oficial, îşi fac asemenea promisiuni. Un bărbat care suferă
de fobie faţă de simpla idee de implicare este posibil să facă o
nuntă mare, să îşi cumpere o casă, să aibă copii, dar, cu toate
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acestea, să nu îşi ia niciodată un astfel de angajament. Pe scurt,
căsnicia în sine nu înseamnă angajament ferm.
Spunem acest lucru fiindcă am primit nenumărate scrisori de
la femei stupefiate de-a dreptul din cauză că bărbaţii de care se
îndrăgostiseră s-au dovedit a fi nişte indivizi care se temeau de
orice formă de implicare, dar care la un moment dat fuseseră
căsătoriţi. Incapabile să înţeleagă experienţa aparent paradoxală, de a fi cu un asemenea bărbat, unele dintre ele au ajuns la
aceeaşi concluzie eronată: dat fiind că a fost căsătorit, îşi poate
lua un angajament; prin urmare, trebuie să fie al meu.
Fără îndoială că un mariaj distructiv poate face pe oricine să
se teamă să se implice din nou. Tocmai de aceea subliniem că
există o diferenţă foarte mare între a fi căsătorit şi a fi implicat –
aceeaşi diferenţă între a spune „Da“ şi a şi face concret acel lucru. Realitatea este că atunci când întâlneşti un bărbat divorţat,
nu ştii nimic despre capacitatea sau disponibilitatea sa de a-şi
lua angajamente – indiferent de ceea ce-ţi spune.
Pe măsură ce vei citi cartea, vei afla o mulţime de poveşti
despre relaţii. Există posibilitatea să te regăseşti într-unele dintre ele. Poate că ţi se va părea că altele ţi se adresează direct. Deşi
toate istoriile din această lucrare sunt importante, ştim că cea
mai importantă poveste pentru tine acum este chiar a ta – ceea
ce ţi se întâmplă ţie în prezent, motivul care te-a făcut să începi
să citeşti.
Iniţial, când am scris cartea de faţă, eram de părere că este
esenţial să spunem femeilor implicate în relaţii cu bărbaţi care se
tem să îşi ia angajamente că nu este deloc vina lor. Ne doream să
ştie că nu li s-a întâmplat aşa ceva fiindcă nu au oferit ele suficient ori pentru că nu au fost suficient de răbdătoare, sau de înţelegătoare, sau orice altă calitate la care te-ai putea gândi. Au trecut prin asta fiindcă au avut parteneri cu probleme serioase şi
orice încercare de a face mai mult pentru ei nu ar fi dus decât la
acutizarea comportamentului confuz. Şi acum suntem de părere
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că este cel mai important mesaj pe care cititoarele trebuie să îl
înţeleagă din lectura cărţii de faţă.
Suntem conştienţi că unele femei vor citi cartea fiindcă citesc
practic toate cărţile cât de cât populare despre relaţii sau că le-a
fost recomandată la vreun workshop. Cu toate acestea, ştim că
cele mai multe o vor face fiindcă se simt confuze, înspăimântate
şi rănite. Suntem siguri că foarte puţine dinamici tipice relaţiilor
sunt atât de distrugătoare şi de nocive ca fobia faţă de angajamente şi de implicare. Chiar în acest moment, este posibil ca o
persoană la care ţii foarte tare să îţi provoace suferinţă. Sperăm
din tot sufletul că lucrarea de faţă va aduce lumină şi te va ajuta
să îţi rezolvi dilema, oferindu-ţi informaţiile necesare care să îţi
permită să te protejezi într-o măsură mult mai mare.

