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Ce inseamni pentru un tati un copil vitreg? Simplul

fapt ci egti tati vitreg i{i poate aduce multe frustriri'
Ta{ii au nevoie de o pozi}ie clarl in familie. Oamenii

au mereu impresia ci femeile sunt,,mai bune". Ele par

si gtie cum trebuie s[ fie mame' pe cind birba{ii nu

gtiu ce inseamndL se fii tate. Dar un blrbat vrea sl aibi

copii, aga ci face copii 9i faptul e implinit. $i talii vor sl
fie apropiali de copiii 1or, ins[ multe femei nu-i lasl pe

partenerii lor s[ ia decizri in familie Ei hotirlsc totul

singure. Dar daci eu fac ceva impreunl cu copiii, eu ar

trebui sa iau hot[ririle de rigoare, nu partenera mea'

Birbafii au nevoie de ,,putere" in infelesul bun al

cuvAntului - si se ocupe singuri de ceva qi s[ arate c[

sunt competenfi. Daci sunt privali de acest lucru' se

simt cumva ,,castra[i". Copiii ar trebui lisafi sl inleleagl

cine este tatil lor, ce valori reprezintb 9i ce convingeri

are. Dar se pare cilin ziua de azi este ,,corect politic" ca

b[rbafii s[ se simti castrafi. Mi se pare c[ trlim intr-o

lume de birba{i castrafi.

Pentru mine, asta a fost o intrebare deschisi: Ce

inseamni si fii blrbat intr-o relalie 9i in familie? Dar intre

timp am gisit singur rispunsul. Simt ce sunt avocatul rela-

fiilor de familie. Mi simt rlspunzltor pentru relalia de

cuplu qi pun mare pref pe ea' Concret, asta inseamni ci
trebuie si-mi recuceresc partenera atunci cdnd simt

c[ se ocupi prea mult de coPii.
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ceva despre propria lor masculinitate numai prin tine,

iar:pentru fiice deoarece.numai prin tine ele poa invila
cum si se simte recunoscute Ei cum sd fie tratate corect

in convicluirea cu un b4rbat. De masculinitatea ta {ine
dorinfa gi capacitatea de a te familiariza cu u-niyersul

feminin, de a-l infelege gi de a-l aprecia, ca gi cea de a

invilla cum si gestionezi marile. deosebiri. dintre sexe,

cu felul lor diferit de a gindi gi de a fi,ln lqme.

in aceasti carte integrez expetien{ele, emo{iife,gi
reflecfiile ta{ilor'pe care i-pnl lptahitin cursul celor 40

de ani ai rnei de practici gi ale tatilor pe care i-am
intervievat - in 4ne-xa cirfii se afli relatdrile a doigpre-

zece dir'rtre aceoti ta{i. Conlinutul Ei stru€tura acestei

cir{i sunt delernrftrate in mare misur,4 {e acesfg

numerqase exemple practice, in ti5-np ce se dezvolti
diferite teme,din ptactici, incerc si adopt o p€rspec-

tivi oarepum.rnai,generald, filosofici gi existengialf,,

dar flri a trida caracterul acestei cA4i, cor,rcepute ca

manual pentru tatdl de astfuzi.Deci in aceasti carte mi
adresez direct tie, tati., .. :.

1. Taliiin timpul sarcinii

Cind agtep{i primul copil, rnajoritatea cuplurilor
care au devenit deja pdrinli ili vor spune cd este absolut

imposibil si ifi imaginezi cum v.a fi paterni'tatea; Nag-

terea copilului va schirhba pentru,totdeauna relafia
dintre tine gi femeia care-fi poarti in prezent coprilul
in pdntece, Existi insi unele lucruri pe bare'le poli
face in calitate de tati in devenire; ca si fii"pregitit cel

pufiri mental. '

Spre bxemplu, intotdeduna ar trebui s6-fi'irnpirti-
gegti visele, fanteziile gi temerile cu partenera ta. Daci
nu sunt implrtigite, acestea tind sb se transforme in
obsesii. De asemenea, este o idee grozavi si discufi cu
partenera despre felul in care te veziin rolul tatilui qi

-+pe ea ca mam[. Incearci si rispunzi la urmltoarele
intrebiri: Cum se. va schimba viafa mea, la ce trebuie
s[ mi agtept, care sunt dorinlele qi temreiile mele?

Vorbeqte cusofia ta Ei:despre agteptirile tale, gi despre

ale ei - ce agteapti ea de la tine ca tat[ gi partener gi ce
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agtepli tu de la ea ca mami gi parteneri? Desigur, asta

nu inseamni ci tu trebuie si ii indeplinegti toate aqtep-

tlrile sau ea pe ale tale, dar este bine ca aqteptlrile si
fie exprimate in mod deschis, nu nutrite in secret. Vd

recomandim si v[ facefi cunoscute agteptirile, astfel

incdt relafia dintre voi si nu fie afectati si amindoi si
gti{i ce ave}i de gAnd.

De multe ori, agteptirile pe care le avem de la cei-
lalli nu sunt cons,tiente qi nu sunt ugor de evocat, ca si
nu mai vorbim de formulat. O modalitate buni de a

descoperi ce agteptiri ai este urmitoarea intrebare, pe

care v-o puteli pune reciproc: De ce m-ai ales pe mine
si fiu tatil/mama copilului tnu? $i legat de asta - intre-
birile: Care sunt calitilile pe care le vezi la mine gi pe

care le apreciezi?. Care sunt lndoielile tale, dacl ai?

Pe misuri ce sarcina avanseazl,vei observa c5,par-

tenera ta se retrage tot mai mult in sine, dar asta nu
inseamni in nici vn caz ci egti pe cale si o pierzi, ci
doar cd. ea incepe si-gi imparti atenfia - nu numai
intre doui, ci acum intre trei persoane: ea insigi, copi-
lul gi tu, blrbatul ei.

in acest timp, trebuie s[ inve{i gi s6 faci fa}i unor
nevoi sexuale diferite. Unele femei iqi pierd interesul
faln de sex in timpul sarcinii, altele au o dorin{6 sexuali
mai puternici. S-ar putea sd nu {i se pari prea ugor, ca

bdrbat, sd penetrezi acea partea a corpului so{iei tale
unde se afli acum copilul tiu, pentru ci {i-e teami sl
nu-i faci r[u. Chiar daci aceste temeri sunt nefondate,

ele ii impiedici pe unii tati si faci sex cu partenerele lor.
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CAnd sunt inslrcinate, unele femei trec prin momente

dificile - psihologic gi fizic. Acest lucru le face pe unele

dintre ele si pari foarte obosite qi epuizate. Altele,
dimpotrivi, radiazd, devin mai atractive sexual Si mai
vii ca oricAnd.

Faptul cd partenera ta incepe sl-i acorde mai multi
atenfie viitorului nou membru al familiei te pregitegte

pentru ceea ce se va intAmpla cAnd se va nagte copilul -
qi pentru ceea ce incepe chiar inainte de nagtere. Ce se

intAmpll este foarte simplu: vei fi mutat de pe primul
loc pe cel de-ai doilea in lista partenerei"

Desigur, aceasta este o pierdere pentru tine - o pier-
dere greu de gestionat. $i partenera ta nu va accepta

prea ugor faptul ci-{i este at6t de dificil s[ stipAnegti
situa{ia. Deci nu vei putea conta pe simpatia, infelege-

rea sau pe sprijinul ei, deoarece in noua situafie ea are

sentimentul clar ci este inci gi rnai importanti decAt

era inainte.
Firi indoiall, partenera ta te va asigura cd dragos-

tea ei fafl de copil este de alti naturi decAt iubirea
pentru tine. $i n-ar fi r[u s-o asculfl cu aten{ie, pentru
ci este adevdrat. Foarte mul1i tineri au plgit cu stAngul

in noua lor viafi de tafi din cauza geloziei infantile gi a

obsesiei gregite de a dori si-gi aib[ partenera doar pen-
tru ei ingigi.

Sfatul meu este si solicifi ajutor - in fond, tehnolo-
giile te-au ,,salvat" de multe ori, de ce nu gi in aceasti

situafie? Iati doar un exemplu: cAnd l{i felici{i sofia
pentru nagterea copilului vostru, trebuie s6-i inminezi



odati cu buchetul de flori gi un telefon mobil nou; pe o

eticheti autoadezivi, ii scrii prenumele gi il lipegti pe

vechiul ei telefon, pe alti eticheti scrii ,,Mama" 9i o

lipegti pe noul telefon.

De ce tocmai acest exemplu? Pentru ci vld mulli
tafi frustrali care doresc s[ reintre in contact cu prie-

tena gi iubita, dar nu dau decAt de mama copilului. Cu

doui telefoane, problema este rezolvatil destul de sim-

plu: de acum inainte, ea va gti intotdeauna cu cine vrei

si vorbegti.

Daci tu crezi cL pentru tine este important si fii
prezent la nagterea copilului tiu, atunci fii prezent,

indiferent dacl vi decidefi pentru naqterea la domici-
liu sau in spital. Aceastl experien{i va fi deosebit de

fructuoasi mai ales pentru procesul de atagament pe

care il incepi cu copilul, aqa cum am menfionat mai

devreme. Prezenlata ii va face bine gi partenerei: ea nu

va trece singuri prin experienfa nagterii cu toate dure-

rile ei insuportabile.
Dar existd gi birbali care s-au dovedit a fi anxiogi in

timpul travaliului - daci tu binuiegti cl te numeri mai

degrab[ printre acegtia, atunci este mai bine s[ stai

departe de sala de nagteri. Orice ai decide, este impor-
tant sl fie deciziata, nu a soliei, a prietenilor, a rudelor
sau a angajatorului.

in ecuafia aceasta, angajatorul t[u nu este atAt de

important cum ar putea plrea. Sigur, nu este deloc

gregit si vorbegti cu el despre noua ta situalie gi s[-i
spui deschis ci doregti si stabilegti prioritlfi, ci vrei si
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fii disponibil gi prezent pentru partenera gi copilul tiu,
cdnd va veni timpul. Dar, in cazul in care angajatorul
nu este de acord, de exemplu se iF iei liber citeva zile

cind va nagte sofia ta, atunci ar trebui si ili caufi din
timp un alt loc de munci, pentru ci nagterea copilului
este doar prima dintre ocazille in care partenera gi

copilul tiu vor avea nevoie de tine sau in care tu vei
vrea si le fii aproape; vor fi numeroase alte lmpreju-
riri - trebuie neapdrat si te gindegti la asta. in pre-
zent, majoritatea angajatorilor apreciazil faptal cit
un birbat doreEte si fie tati qi partener responsabil.
Aceasta inseamni ci el este, de asemenea, un lucrltor
foarte responsabil. Dar subliniez din nou: mergi mai
degrabi la munc[, nu in camera de travaliu, daci nu
egti convins gi nu vrei cu adevirat asta. Este posibil
chiar si te simti presat de anturaj - de exemplu, bir-
ba{i gi ta}i de aceeagi virsti cu tine i}i sugereazi sl fii
neapirat prezent la nagtere. Ia-o drept o buni ocazie

de a-!i forma propria opinie - cAnd vrei si fii implicat,
chiar de la nagterea copilului tlu sau mai degrabi mai
tdrziu? Nu face asta pentru imagine, nici pentru solie
sau copil, fi-o pentru tine! Ia o decizie pentru tine!
Este prima dintre numeroasele decizii importante pe

care le va cere noul tiu rol.
Ce altceva poli face - vorbegte cu alli tafi! Vefi des-

coperi, probabil, ci mul1i tafi sunt reticenli cdnd e
vorba si vorbeasci despre problemele lor. Dar, cu

pulini empatie gi ribdare, tofi se vor bucura si faci
schimb de experien{e gi ginduri.



De exemplu, nu este neobignuit ca talii si aibi sen-

timente neclare fali de paternitatea lor gi fafi de bebe-

lug in primele luni dupi nagterea copilului. Pe de o
parte, sunt foarte fericifi, euforici, foarte entuziasmafi,

curiogi gi dedicafi, dar sunt gi foarte ingrijorafi gi anxi-

ogi, mulli se simt incompetenli gi se consideri stin-
gaci, negtiutori, chiar ignoranfi. Aceste experienfe nu

au nimic de-a face cu partenerele gi cu copiii, ele

reflecti conflicte liuntrice reale ale fiecirui birbat, dar

care nu fac din orice birbat un ,,tati riu".
Mulli pirinfi tineri se inscriu Ia un concurs foarte

popular gi rispAndit: ,,Cine sunt cei maigrozavipirinfi".
Din cauza ambiliei lor, ei se trezesc cu un pachet de

nesiguranle gi nelinigti, se simt vinovafi qi sunt total
confuzi. Vi recomand 1ie Ei partenerei tale si stali

departe de aceasti competifie. $i vreau si spun ceva ce

pentru mine este foarte clar: pirinfii care intri in aceasti

competilie o pidrd. Singurul scop realist pe care vi-l
puteti stabili este acela de a deveni un tati gi o maml
atAt de ,,buni" pe cdt v-a{i fi dorit pentru voi ingiv[.

2. Tu gi tatal tdu

Unul dintre talii intervievafi a spus: ,,Tatil meu a
murit de mulg ani. N-a apucat si-gi cunoasci nepofii,
iar eu mi tem ca nu cumva sd ajung si m[ port cu copiii
mei aga cum s-a purtat el cu mine. intre timp ins6, am

ajuns si infeleg mai bine unele lucruri gi i le scuz, de

pildn faptul ci era o fire inchisi in sine gi incerca mereu

si evite orice discufii cu noi". Alt tati: ,,Abia acum imi
dau seama de ce tatil meu este cum este, gi cum am

adaptat sau am mogtenit de la el un lucru sau altul.
Astizi pot s[ in]eleg multe lucruri care mi-au fost de

neinfeles mai demult gi care s-au transformat intr-un
conflict disruptiv. Prin ochii tatllui, lumea pare pufin
diferiti. in ultimii ani, am ajuns si-mi pot ierta tatil. O
mare parte dintre lucrurile pe care le-am trlit in propria
mea relalie tati-copil mi-au devenit brusc clare gi expli-
cabile. Ca urmare, relalia cu tatll meu s-a stabilit la un
nou nivel. Ceea ce nu am ftcut niciodati este si vorbesc

cu tatil meu despre aceste subiecte. imi vine foarte greu
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si gisesc cuvinte pentru aceste lucruri qi si le introduc

in conversafie. Tatil meu are acum 75 de ani, nu vrea

si-gi schimbe via{a, nu mai vrea si se schimbe nici pe

sine, dar cred ci este un lucru bun gi important pentru

mine c[ am reugit si rn*d reconciliez cu tatil meu gi si-i
ofer linigtea". Sau altul: ,,De cAnd am devenit tati, mi
gindesc foarte mult la propria mea copilirie, incerc6nd

s[-mi fac o imagine clari a relafiei cu tatll meu. Voi fi gi

eu ca el? Mi-am dat seama repede cd nu voi fi aga. Mi-ar
plicea si fiu un prieten bun pentru fiul meu, dar gtiu

ci voi fi nevoit si iau decizli care nu-i vor pllcea. Asta-i

viafa. Dar voi incerca si iau cdt mai multe hotirAri
impreuni cu el. Pentru mine este clar ci nu vreau sl
folosesc stilul de educalie autoritar pe care l-a al.ut tatil
meu. $i sper sd am succes cu stilul meu.

Cdnd tata este impreuni cu nepotul siu, recunosc

unele lucruri pe care i le spune, pentru ci mi le-a spus

gi mie cAnd eram copil. Atunci incerc sd nu-l las pe fiul
meu sd ajungi in situaliile in care am fost eu, reactio-

nez critic la invi{lturile tatilui meu gi incerc si-mi
indepirtez fiul de ele. Pe de alte parte ins[, cind sun-

tem impreund, toate cele trei generalii de birbafi, am

un sentiment de mAndrie imensi faf[ de fiul meu. Cind
il face pe tata sl rAdi sau cAnd se joaci impreund...
Este un sentiment minunat 9i iniljltor. insl, una peste

alta, relalia mea cu tata nu s-a schimbat prea mult dupi
ce gi eu,la rAndul meu, am devenit tati".

Sau: ,,in relafia cu copiii mei, v[d intotdeauna situ-

alii in care gtiu exact cum ar reacliona tata (inci face
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asta, in calitate de bunic) gi apoi vid reacfia mea prin
compara{ie. Cred ci privesc educalia dintr-o perspec-

tivl foarte diferiti de a pirin]ilor mei".

Omul de gtiinfi american Daniel Stern, care a cer-

cetat pe larg rela{ia timpurie dintre mami gi copil, vor-

beEte despre ,,constelalia maternl", referindu-se la

imaginea materni pe care o poartl cu sine femeile gi

care mai tdrzir le influenfeazd.propriul rol de mami.
Tot astfel existi qi o constelalie patern6, chiar daci
aceasta nu este incl explorati gi descrisi in detaliu, aga

cum este constelalia materni.
Dintr-un anume punct de vedere, pirinfii nogtri au

fost la fel ca noi - au fbcut ,,ce-au putut mai bine"; adicl
au repetat in mod congtient sau incongtient ceea ce gtiau.

Cei mai mulli tali au adoptat paternitatea intr-un mod

conformist, s-au adaptat - fie pentru ci nu au avut de

ales, fie pentru ci aceasti alegere nu prezenta importanfi
pentru ei. Ca p[rin{i, in general, talii nogtri ne-au oferit

in viafi experienfe bune gi rele. Modul lor de a fi tatl
este pentru noi surs[ de inspirafie in sens pozitiv, dar gi

negativ - pe mai multe planuri existenfiale diferite.

Daci ifi percepi propriul tat| cape o persoani foarte

distantl, poate chiar brutali, li vei prelua poate incon-
gtient comportamentul sau, dimpotrivi, il vei detesta

gi vei porni pe o cu totul altd cale. La fel te va inspira gi

dacl tat[l tiu era un om foarte timid gi avea tendin]a
de a evita conflictele.

Teama ci fi-ai putea imita tat[], mai ales ceea ce ai

perceput la el ca fiind un comportament distructiv,



este o teaml reall gi legitimi. Dar nu-{i face griji, cali-

tatea de tati {ine gi de dorinfa gi de capacitatea de a-gi

asuma responsabilitatea pentru propriul s[u compor-

tament, in loc si dea vina in mod constant pe copiii s[i
qi si-i dojeneasc6.

Ceea ce se intAmpli frecvent cu ambii pirinfi, blrbat
qi femeie, este c[, atunci cAnd au la rAndul lor copii, este

adus la suprafall ceea ce noi numim ,,copilul interior".

Aceasta inseamni c[ se reactiveazd atAt experien]ele

bune, cdt gi cele rele pe care le-ai avut in copillrie, expe-

rienfe pe care poate le-ai refulat sau le-ai uitat. Deci va

trebui si dezvolli o noul perspectivl pentru a in]elege

rnodul in care propriul tlu tati a reugit s[ fie tat6.

Nimeni nu cregte intr-o familie fari a fi fost r5nit qi

lar6. a dezvolta at6t comportamente distructive, cAt gi

comportamente autodistructive. Pirin{ii nogtri sunt
responsabili pentru acest comportament distructiv
sau autodistructiv atita tirnp cAt triim cu ei, dar cdnd

ajungem la maturitate trebuie si ne asurnim responsa-

bilitatea pentru noi ingine. Asumarea responsabilitilii
pentru comportamentul nostru, indiferent care este el,

este ceea ce il face pe fiecare dintre noi matur - emoli-
onal gi existenlial. Iar daci devii tati, aceasta este o

ocazie buni si-!i aminteEti: asumi-1i responsabilitatea

gi observi ce se intAmpli! Aceasta este o provocare gi

un stimulent important.
Ca tati, ai posibilitatea de a te privi din perspectivi

copilului. Iar dacl ai noroc 9i propriul tlu tati este

inci in viaf6, atunci ai chiar posibilitatea si-l cauli gi sd
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vorbegti cu el despre tot cea ce te preocup[ acum in
calitate de tAnlr tati - care erau gAndurile lui cAnd

te-ai niscut, care erau motivele lui, de ce a ftcut cutare

gi cutare lucru, de ce s-a ablinut de la unele lucruri, de

ce a evitat cutare gi cutare lucru? Cu alte cuvinte, orice

informafie pe care nu ai primit-o mai devreme, cAnd

tata te-a expediat cufraza,,Am fhcut ce-am putut mai

bine!", pofi s-o obgi de la el acum.

Eu insumi am fost un tati riu in primii doi sau trei
ani din viafa fiului meu. IJneori imi pierdeam cumpi-
tul, strigam la el gi-l certam amarnic. Habar nu aveam

cum si-mi gestionez frustrarea gi cum si fac ceva mai

constructiv cu furia mea. Firi indoiali, comportamen-
tul meu avea de-a face cu propriul meu tati: el avea ten-

dinfa de a evita conflictele gi rispundea intotdeauna cu

tlcere. Nu am ales in mod conqtient s[ devin opusul
lui, ci aga s-a intdmplat. Daci comportamentul tatei i-a
provocat fiului slu vinovifie, comportamentul meu a
provocat la fiul meu frici.

Sofia mea a incercat si-mi atragi atenfia asupra

acestui lucru, dar nici nu am fost in stare si inleleg ce

vrea s[ spuni, darimite si accept. Am reugit doar si mi
simt din nou vinovat. Numai dupi ce insugi fiul meu a

hotlrAt s[-mi aducl in atenfie propriul meu compor-
tament - pe la trei ani, a ridicat vocea cAt de tare a
putut gi mi-a spus: ,,Stop!" -, numai atunci am reugit

dintr-odati si mi opresc gi si ascult. Treptat, compor-
tamentul meu s-a schimbat - totuqi, mai lent decit ag fi
vrut, dar de atunci nu l-am mai dojenit niciodati pe


