
IJ.W" WINNICOTT

ffiffi}NWffi}$ryffimfi$ry&

&mffitrM#kM$&k&Y$ffiffi

CU PffiR!NT!I

€*bM
TRADUCERE DIN ENGI,EZA DE

Ioana Lazir

PSil{0LOGtA
PENTRUrlt A

TREI



culrtilNS

Citindu-l p e Wnnicott, Dr T . Berry Braz elton ....... ;... e

I. Educafia sanitari prin intermediul
radiodifuziunii........... ................17

Mama vitregi cea rea...... ..................... 24

Valoarea poveltii insucce sului ................ .............. 27

III. Ce gtim despre copii atunci cind igi sug piturica

IV. A spune ,,nu" ......... ...............39

Conversalia mamelor .......... 40

V. Gelozia .................59



VI. Care-i baiul?........ ................. {}/.

MI. Siguran!a............ ................107

MII. S entimentul de vinovitie.................:................... 111

IX. Dezvoltarea simgului binelui gi riului la copil .......12t,

X. Acum are cinci ani ........... .....130

XI. Construirea increderii ........... ...............i40
Nu idealism .......141

Pericolul de a preda ............1t-2

Ce trebuie si gtili ................143

Mediul ..........1u,
Interacliunea............. ........ 14s

Doui feluri de tensiune ..... 146

hocesul intern........ ........ 146

Asigurarea mediului.... .....................14e
Studiul factorilor de mediu.. ................1s1

Rezumat ............1S3

Sursa originari a fiecirui capitol ...............15s

CITINI]U-L I)E WINNIICOTT
I]I? T. [3EI?I?Y BI?AZELTON

A citi aceste lucriri, in mare misuri nepublicate,
ale lui D.W. Winnicott este ca gi cum te-ai reintoarce Ia
o ricoroasi primivari dupi o cilitorie prin de;efi.
Fiecare dintre ele este o experienfi intru totul
incAntitoare ;i plini de recompense"

insu;i faptui cd Winnicott a ales si se adreseze
pirinfilor in mod direct prin intermediul mass-media
este de mare interes. PAni tra urmi, a lui,,mami devotati
obignuiti" ideali este o mami care practici ingrijirea
copilului ei intr-o manieri incongtienti. Aceasti
radiodifuzare a ideilor lui despre creqterea copiilor ar
putea fivizrtti ca o etalare a propriei lui filosofii. Dar,
aqa cum ii sti in obicei, imediat ne linigtegte. Nu incearci
str instruiasci pirintii, ci si-i ajute si inleleagi ceea ce fac
r;i apoi si-i ajute si priceapi ceea ce au ficut. O declaralie
precum ,,pofi doar si simli ci poate ai fi reaclionat la fel
sau poate ai fi reaclionat mai prost" ilustreazi felul lui
simplu, dar puternic de a sublinia punctele forte ale
pirinfilor, spre deosebire de autoritelile din domeniul
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increderii",. deoarece a fost scris pentru pirinfi (un
lucru rar din partea lui Winnicott, in afara conferingelor
radiodifuzate), nu a fost inci publicat ;i, dat fiind faptul
ci dateazd din ultima lui perioadh, contine multe dintre
ideile lui esenliale despre copii gi pirinfii 1or, idei
pentru a ciror dezvoltare ;i-a dedicat intreaga viafi
profesionali. Nu am putut inci si determinim audienfa
exacti pentru care a fost scris.

Colajul gi editarea lucririlor erau aproape terminate
cu ajutorul Clarei Winnicott inaintea mor,tii ei in 1984.
Redactarea a fost pistrati la un nivel minim: abia daci
a fost necesari weo editare a conferintelor
radiodifuzate, de weme ce se pare ci au fost scrise de
Winnicott inainte de a fi difuzate; au fost gisite sub
formi de foi bitute la magini printre multe alte hArtii
rimase in urma lui. Excepliiie le formeazd cele doul
conferinte pentru mame vitrege gi discu{ia cu Claire
Rayner despre ,,Sentimentul de vinovitie". Acestea au
fost transcrise de pe benzi, iar calitatea scriiturii nu este,
prin urmare, la fel" Acest lucm se aplici si conversatiilor
dintre mame, care apar ca parte a seriei centrale de
conferinle (,,A spune <<nu>", ,,Gelozia" si.,,Care-i
baiul?"). Pentru a le realiza, rnamele au fost invitate la
BBC, conversafiile lor au fost inregistrate, iar Winnicott
a comentat asupra lor in a\ti zi; dar aici natura spontani
a ceea ce s-a spus a devenit un irrgredient esenlial al
intregului.

Christopher Bollas
Nlad.eleine Davis
Ray Shepherd
LONDRA, 1992
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CAPITOLUL I

EIIUCATIA SAN|Te\l?e\

PlilN tNTEt?MEDtUL t?ADt0DtFN.iZtUNil

Accst articol este scris ca urrnare a unei invitapii.
S r r b i cctul educaliei sanitare prin intermediul
r'.ttliodifuziunii md intereseazi pentru ci s-a intAmplat
r,1 rlialoghez gi eu in clirect cu pirinfii, in cadrul
tlivcrselor radioconferinle pe care le-am finut. Dar
It'chuie siprecizez ci nu sunt ln mod particular adeptul
tutei educatii sanitare in rnasi. Atunci cAnd o audienti
estc atdt de vasti, ea cuprinde mulgi oameni care ascultf,
ttu in scopul de a invifa, ci din intimplare sau pentrrr
tlistracfie sau poate chiar pentru ci se birbieresc sau fac
n grr.ljituri si nu au nicio mAni liberi pentru a schimba
postul. ln asemenea conclilii, sigur ci pot exista serioase
lnrkrieli in ceea ce priveste valoarea difuzirii unui lucru
r'u aclevirat important.

Putern compara educafia sanitari prin interrnediul
ratliodifuziunii cu educafia ;colari prin intermediul
ratlioului, in cadrul cireia copii de o anumiti'rArstd stau



in jurul radioului, angajafi in diverse activitili ugoare,
potrivite imprejuririi, dar in mod cert agteptAndu-se ca
pentru o perioadi de timp cineva si-i invele ceva,
intr-un mod interesant, prin intermediul radioului. insa
cel care vrea si vorbeasci despre sinitate la radio nu are
avantajul unei audienle specifice.

Mi refer la educalia sanitari in termeni de
psihologie, gi nu la educa(ia privind chestiuni care
si lina de sinitatea somatici sau de profilaxia
gi tratamentul bolilor. Cu toate acestea, multe dintre
lucrurile pe care weau si le spun se pot aplica oriciror
discufii despre sinitate, deoarece eu cred ci educalia
sanitari in lntregul ei line de psihologie. Cei care
asculti o disculie despre reumatism sau despre o boali
a sAngelui nu o fac pentru ci subiectul ii preocupi din
punct de vedere gtiinfific sau pentru ci sunt dornici de
cunoastere, ci pentru ci sunt interesali de boali ca de
ceva ce-i afecteazi direct. Cred ci, in ceea ce prive;te
educarea oamenilor in probleme de sinitate, acest lucru
se aplici indiferent de mijlocul de informare adoptat,
cu excepfia faptului ci, in cazul ln care modalitatea
adoptati este radiodifuziunea, ne putem a;tepta ca
imensa majoritate a celor care asculti si nu lini si fie
invafali ceva, ci pur gi simplu si agtepte si reinceapi
muzica. Poate ci-mi deflimez ascultitorii, darin orice
cazimi exprim indoiala ci pot si simti tot timpul
optimism ;i sprijin in vocea doctorului care line
o conferinli incurajatoare despre factorul Rhesus,
poliartrita reumatoidi sau cancer.

Totugi, doresc si fac micar o sugestie constructivi
in ceea ce privegte radiodifuziunea ln probleme de
sinitate. Orice fel de propagandi, sau orice incercare
de a le spune oamenilor ce si faci, trebuie deplAnsi.
A indoctrina oamenii, fie chiar si pentru binele lor,
reprezinti o insulti daci nu li se oferi oporlunitatea,
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pr iu prezenfa lor, de a reacfiona, de a-gi exprima
,lt'zaprobarea gi de a contribui la disculie.

tixisti weo alternativi pe care am putea si
o Pglpllsp? Ceea ce se poate face ca alternativi este
o incercare de a afla iucrurile obi;nuite pe care le fac
o,rnlcnii gi de a-i ajuta si infeleagi de ce le fac. Aceasti
sugcstie sebazeazd pe faptul ci rnare parte din ceea ce

l,rt'oamenii depinde foarte mult de circumstanfe. Este
r r i rn itor cum, atunci cAnd asculp atatea gi atitea relatiri
l,rcrrte de rname cu privire la gestionarea copiilor lor
,rc.rsi, in final rimAi cu senzafia ci nu le pofi spune
,r('cstor mame ce si faci; poli doar si simli ci, in acele
t'ircurnstanfe, poate ai fi reacfionat la fel sau poate ai fi
r t'.rctionat mai prost.

in schimb, ceea ce le place oamenilor este si li se

oll're o explicalie a problemelor cu care se confrunti
1;i sa fie ajutali si congtientizeze lucrurile pe care le fac
rrrturitiv. Se simt in nesiguranli dacd sunt iisali doar cu
rr'.rcfiile lor spontane, cu ceea ce Ie vine si faci intr-un
rnoment critic, atu.nci cAnd nu gAndesc. Poate ci este
vorba despre faptul ci gi-au lovit copilul sau ci l-au
s,irutat sau ci l-au imbriligat sau ci au rAs. S-a intdmplat
('('va normal. A fost cel mai bun lucru, nimic nu ar fi
putut fi mai potrivit. Nimeni nu ar fi putut si le spuni
,r('cstor pirinli ce si faci in aceie imprejuriri, deoarece
circumstanlele nu ar fi putut fi descrise inainte ca
lrrcrurile si se intimple. Cu toate acestea, dupi aceea
gr.irinfii se descoperi vorbind despre ce s-a intAmplat

;i punAndu-;i intrebiri, iar adeseori nu au nicio noliune
tle spre ceea ce au ficut gi se sirnt nelimurili pAni gi in
lrrivinfa definirii probiemei. in aceste momente, tind si
sc simti vinovafi gi se gribesc si giseasci pe cineva care
s.r vorbeasci cu autoritate, care si dea ordine.

Educafia poate oferi o inlelegere a tuturor acestor
lrrcruri pe care le fac oamenii qi pe care le-au ficut,



;i inci bine, de cAnd au apirut pe lume fiinle umane
care si fie umane. Daci cineva chiar le poate arita
oamenilor ce inseamni ceea ce fac, ace;tia vor deveni
mai pufin speriati ;i se vor simfi mai increzitori in ei
ingisi, astfel ci, atunci cind vor mai avea indoieli sau i;i
vor da seama ci nu gtiu destul, nu vor mai ciuta sfaturi,
ci informalii. Motivul pentru care vor ciuta informalii
este acela ci vor incepe si aibi o oarecare idee despre
unde ar putea si le giseascd. Vor incepe sa infeleagi
ci este posibil si adopte o atitudine obiectivi fali de
chestiuni legate de minte, de sentimente qi de
comportament, ;i vor deveni mai putin suspiciogi fali
de gtiinli, chiar qi atunci cAnd aceasta incalci acele
domenii care, pdni de curAnd, au fost proprietatea
exclusivi a religiei.

Cred ci sunt rnulte de ficut in aceasti privinfi,
gi anume si piecim de la ceea ce gdndesc gi fac oamenii
gi sd construiasci, pe aceasti bazi, disculii gi conferinle
in vederea unei inlelegeri mai aprofundate. ln acest fel,
informaliile ar putea fi transmise firi pericolul
subminirii increderii in sine a ascultitorului. Pentru
cei care aleg si educe in acest fel, dificultatea consti
in a sti destul si in a qti cAnd anume ei iryi;i sunt
ignoranfi.

in cadrul unor emisiuni radiodifizatepentru parinfi,
uneori se sugereazi: ,,Trebuie si vi iubili copilul; daci
nu-l iubi,ti, el va suferi si va ajunge un delincvent".
,,Trebuie si vi hrinili copilul la sAn; trebuie si vi placf,
si vi hrinili copilul la sin; acesta trebuie si fie cel mai
important lucru din viata dvs." ,,Trebuie si incepeli si
vi iubili copilul din momentul ln care s-a niscut; si nu
vi iubigi propriul copil este ceva nefiresc"... gi aga mai
departe. Toate aceste hrcruri sunt foarte usor de spus,
dar, de fapt, atunci cAnd sunt spuse, produc efecte
deplorabile.
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Ceea ce ar fi de ajutor ar fi a li se arita mamelor ci,
rrneori, mamele nu-qi iubesc copiii la inceput sau a li se

rlcmonstra de ce mamele se simt adesea incapabile si-gi
lrrineasci bebelugul la sAn sau a li se explica de ce

iubirea este o chestiune cornplexi, gi nu doar un instinct.
Ag wea si mai adaug un lucru, ;i anume ci nu este

posibil si te ocupi de anomalii serioase, fie ele ale

rnamei sau ale copilului, mai ales ale pirinlilor, prin
intermediul unei disculii in direct la radio. Nu are

niciun rost si le spunem oameniior care au dificultili
ci sunt bolnavi. Atunci cAnd oamenii bolnavi cer ajutor,
trebuie si profitim de oporrunitate si si-i ajutim
oriunde se poate, dar daci li vom face si se simti
holnavi firi si le putem oferi posibilitatea unei terapii,
ii putem rini cu u;urinfi.

Aproape orice sfat oferit prin intermediul radioului
ranegte pe cineva, undeva. De curAnd, am vorbit la radio
despre cum si le spunem copiilor adoptali ci sunt
infiafi. Eram congtient, bineinleles, de pericolul de

.r rini pe cineva. Firi indoiali ci i-am supirat pe mulli,
tlar o mami care ascultase a venit de Ia rnare distanli si
rni vadi gi mi'a spus cu exactitate de ce ar fi fost foarte
pcriculos in condigiile date si-i spuni fiicei sale adoptive
ci a fost infiati. A trebuit si fiu de acord, degi
in principiu gtiu ci este corect si li se spuni copiilor
adoptali ci sunt adoptali gi asta cAt mai repede posibil.

Daci mamelor li s-ar spune tot timpul ce trebuie si
faci, in curAnd s-ar trezi in lncurcituri ;i (ceea ce este

cel mai important) ar pierde contactul cu abilitatea lor
inniscuti de a acliona firi a qti exact ce este bine gi ce

cste riu. Ar fi foarte ugor si ajungi si se simti
incompetente. Daci ar trebui se caute in cirli pentru
orice lucru sau si asculte la radio, ar fi intotdeauna
in intirziere, chiar gi atunci cind ar face exact lucrul
potrivit, pentru ci lucrurile potrivite trebuie ficute
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CAPITOLUL VI

CAI?E-I !3AIUL?

DWW

Existi anumigi oameni care sunt destul de gocali si
descopere ci pot avea gi altfel de sentimente fali de

copiii mici in afara celui de iubire. Daci vefi asculta
urmitoarea conversafie, veli descoperi ci se intAmpli ca

aceste mame si fie nigte persoane care sunt foarte sigure
cu privire la sentimentele de iubire; ele le consideri ca

fiind de la sine inlelese gi nu se sfiesc si vorbeasci
gi despre partea mai pufin plicuti a vielii de familie.
Aceste mame au fost in mod clar rugate si vorbeasci
despre ceea ce simfeau ci le enenreazi qi, aparent, nu au

intAmpinat nicio dificultate in a rispunde acestei
invitalii. Iati lnceputul conversaliei:

MaMsLr

-Ei bine, am dorit si venili in aceasti dupi-amiazi
pentru a-mi povesti despre ceea ce vi enerveazi
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in,,meseria" de mami. DniW., in primul rdnd, cAti
copii aveti?

-Am gapte copii, cel mai mic are trei ani, iar cel mai
mare, douizeci.

-Considerali intr-adevir,,meseria" de mami ca fiind
ceva enervant?

-Ei bine, cred ci, in ansamblu;i daci e si fiu
sinceri, da. Sunt de pirere ci adevirata dificultate intr-o
familie conste tocmai in acele lucruri mirunte
gi enervante ca, de exemplu, dezordinea permanenti
qi vAnitoarea constanti atunci cdnd vine wemea de
culcare - acest gen de lucruri le gisesc deranjante.

-DniA.?
-Ei bine, eu am doar doi copii - unul cam de patru

ani, iar celilalt sugar, gi bineinleles ci cel care mi iriti,
siracul, este cel de patru ani. Ca ;i dna W., cred ci este
vorba despre acele lucruri mirunte si, de asemenea,
gi de lipsa de timp de a ne adapta copiilor - mereu pare
si existe o grabi, iar fiul meu intotdeauna wea si se
duci si faci altceva atunci cAnd trebuie si fim gata si
iegim afari lntr-o clipiti.

-Dni S.?

-Da, am doui fete, una de trei gi alta de un an,
gi sunt de acord cu celelalte doui doamne - ci timpul
este un lucru important gi ci nu existi niciodati destul
timp pentru a face tot ceea ce mi-ag dori si fac.

-Vrefi si spuneli ci mai existi gi alte lucruri in afara
lngrijirii copiilor pe care v-afi dori si le faceti gi nu le
faceti - lucruri pentru dvs. insevi?

-Ei bine, da, cred ci existi. Chiar imi place si am
griji de copii gi, in ansamblu, gisesc ci este o ocupafie
care-fi aduce multe impliniri, dar care-i ficuti foarte
tn grabi. Cred ci mai ales atunci cincl obosesc este
dtficil. Chiar obosesc din cAnd in cAnd. Imi dau toati



silinfa ca acest lucru si nu se intimple, dar nu este
utor...

-Care credeli ci este cauza oboselii mamelor?
Credefi ci este vorba despre faptul ci aveli prea multe
lucruri de ficut intr-o perioadi limitati de timp sau este
vorba despre un soi de lupti impotriva situatiei?

-Nu, cred ci este vorba de prea multe lucruri pe care
trebuie si le faci intr-o perioadi limitati de timp. La, hai
si spunem, ora gase seara, ceaiul deja a fost biut, cegtile
trebuie spilate, celilalt copil trebuie hrinit gi cina
trebuie pregititi pentru so! - toate acestea trebuind
ficute cam intr-o ori. (r6"sete)

DWW

Iati un inceput bun. Daci aveli mai mulli copii, casa
dvs. nu poate arita impecabil, iar in minte este imposibil
si menlineli ordinea. Toate lucrurile se petrec in grabi
deoarece trebuie se fili mereu atenti la ceas gi la tot
soiul de lucruri. Iar copiii - cel pulin cei mai mici -
nu au ajuns inci la virsta la care Ii s-ar putea pirea
distractiv si-i asculte sau si-i imite pe adulli. Lumea
a fost creati pentru ei, iar ei acfioneazi conform acestei
presupuneri. Apoi existi aceasti problemi a oboselii
care este intotdeauna importanti. Atunci cAnd sunteli
obositi, lucrurile care de obicei sunt interesante pot
deveni enervante, iar daci nu ali dormit destul vi luptali
cu nevoia de somn, ceea ce lasi o parte mai mici din dvs.
disponibili pentru a se bucura de toate acele lucruri
interesante pe care le fac copiii - semne din fiecare zi
ale dezvoltirii lor.

Ati observat ci, de data aceasta, vorbesc mai degrabi
despre mame gi sentimentele lor decAt despre copiii pe
care ele ii ingrijesc. Meseria de mami este mult prea
u;or de idealizat. $tim prea bine ci orice funcfie are
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frustririle gi rutinele ei plictisitoare ;i momentele ei
in care este ultimul lucru pe care ar alege cineva si-l
faci. Ei bine, de ce nu ne-am gdndi in acela;i fel gi Ia

ingrijirea bebelu;ilor gi copiilor? Cred ci, peste cdliva
ani, aceste mame nu-gi vor mai aminti exact cum s-au

simlit gi vor fi foarte interesate si asculte din nou
aceasti inregistrare in momentul ln care vor fi ajuns
in apele calme ale statutului de bunici.

MeunrB

-... toate acestea trebuie ficute cam intr-o ori'

-La noi in casi este un haos complet in fiecare seari
de la 5:30Ia 7:30... atunci nu;tim nici unde ne este

capul. Lucrurile sunt programate si se intimple intr-o
anumiti ordine, dar nu se intAmpli niciodati aqa pentru
ci se petrece vreun alt lucru ingrozitor... cineva i;i varsi
laptele sau ceva teribil... sau chiar... pisica se urci
in patul cuiva ;i nu se poate merge la culcare pentru ci
pisica este acolo sau pentru ci pisica nu este acolo, iar ei

vin de gase ori si vadi ce fac eu, 9i este un haos complet.
(rdsete)

DWW

Mi-a plicut partea cu pisica - cAnd este acolo, cAnd

nu este acolo! Nu se pune problema daci dvs.

facefi lucrurile in mod corect sau gregit. Ceea ce este

in nereguli este modul in care se intAmpli lucrurile,
ceea ce face si pari ci invers lucrurile ar fi mers bine,
darbineinfeles ci nu este aga. Sau poate ci nu bigali de

seami toate acele lucruri care merg bine, ci numai pe

acelea care merg prost, fie gi numai pufin, ficAnd din ele

un subiect ingrozitor care duce la lipete gi urlete.


