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INTRODUCERE

În volumul Crescându-l pe Cain: Să ocrotim viața emoțională
a băieților mi-am propus împreună cu coautorul cărții, Dan
Kindlon, să rup tăcerea care plutește de obicei în jurul vieții
emoționale a băieților și să sugerez o abordare mai lipsită
de prejudecăți în privința educării acestora, care să-i poată
desăvârși emoțional, dar și moral, și să îi facă mai adaptabili.
Masacrul de la Liceul Columbine a atras atenția opiniei
publice în mod direct asupra acestor probleme și, timp de
mai mult de un an de la publicarea cărții Crescându-l pe
Cain, am călătorit permanent, am discutat cu grupuri de
părinți și de profesori, cu educatori, cu factori de decizie
publică și cu mass-media din întreaga țară despre natura
și potențialul băieților. 

Putem spune că tăcerea a fost, cu siguranță, ruptă. Ni ve -
lul și entuziasmul dialogului public ne-au bucurat. Dar ceea
ce ne-a impresionat cel mai mult a fost efectul eliberator
pe care aceste conversații publice l-au avut asupra dorinței
părinților de a căuta sfaturi pentru problemele cu care
aceștia se confruntă în legătură cu fiii lor, acasă. În orice
loc ne-am duce acum și în scrisorile pe care le primim de la
cititorii cărții Crescându-l pe Cain, se pare că părinții își
do resc mai mult ca oricând să împărtășească „povești cu
băieți“, să se deschidă cu privire la viețile lor și să dea glas
preocupărilor și întrebărilor pe care le au. Ezitările care
obișnuiau să ridice atât de multe întrebări despre băieți au
dispărut. Ce auzim acum sunt mai degrabă întrebări sincere
care reflectă ce diferenţe remarcabile există între băieți și



14 Despre băieți

experiențele lor – tot felul de întrebări despre tot felul de
băieți. Asta e bine. 

O calitate a întrebărilor puse cu voce tare este că mulți
oameni au de învățat de pe urma răspunsurilor care oferă
uneori idei noi sau o mai bună înțelegere a unei situații.
Alteori ele confirmă ceea ce părintele bănuia deja, fără să
aibă însă o certitudine. Și câteodată numai dacă auzi că și
alți părinți au aceleași probleme îți poate da sentimentul
că ești conectat la o întreagă comunitate de adulți cărora
le pasă. În calitate de psihologi pediatri am avut și noi de
în vă țat de pe urma întrebărilor. Pe măsură ce aud mai
multe povești, înțeleg mai bine ceea ce îi nedumerește pe
părinți și pe educatori în legătură cu băieții și văd mai clar
ce pot face pentru a le veni în ajutor. 

Mi s-a cerut să scriu Despre băieți mai mult ca o extensie
a discuțiilor relaxate despre viața băieților pe care le am
în mod obișnuit la conferințele mele publice și în terapia
privată cu băieții și familiile lor, decât ca pe o carte despre
psihologia băieților. Deși am răspuns la mii de întrebări în
situațiile respective, nu mi-a trecut niciodată prin cap să
pun răspunsurile pe hârtie și să le salvez, în primul rând
pentru că eram prea ocupat să ascult și să vorbesc pentru
a mai avea timp să și scriu și, în al doilea rând, pentru că
talentul meu organizațional este comparabil cu cel al unui
băiat de clasa a opta. s-a dovedit apoi că nu era nevoie de
notițe mai vechi. 

Am invitat-o pe Teresa Barker, o jurnalistă cu experiență
care a colaborat cu noi la Crescându-l pe Cain, să mi se
alăture în această nouă aventură și să adune povești noi și
întrebări de la părinți, profesori și psihologi sau alți adulți
interesați din toată țara și din diverse domenii de activitate.
Teresa este mama unui băiat de paisprezece ani și a două
fete. Deși nu este psiholog, are un talent natural de a-i
liniști pe părinți. Mulți părinți dintre cei care nu au participat
la nici o conferință despre parenting i-au împărtășit Teresei
îngrijorările și întrebările lor în cadrul unor interviuri
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organizate de aceasta. Numeroşi părinți care nu au acces
la terapie privată au fost bucuroși să-mi comunice temerile
lor în felul acesta. Și multor oameni care nu ar pune niciodată
întrebări în public li s-a părut mai ușor să pună în urnă
biletele cu întrebări care pot fi în interesul tuturor.

Ca să ne asigurăm că volumul va avea niște dimensiuni
rezonabile, am selectat întrebările cele mai reprezentative
pentru grijile recurente ale părinților și persoanelor implicate
în activitățile cu băieții. Ca să putem împărtăși toată
varietatea largă de experiențe de viață legate de băieți și
ca să protejăm, în același timp, viața personală a fiecăruia
am schimbat numele și anumite detalii despre personajele
din poveștile noastre. Fiecare dintre aceste întrebări reflectă
o mică dramă din viața reală sau, uneori, efectul comic care
este un semn distinctiv în viața băieților. Am ales să nu
„înfrumusețăm“ scenariile pentru a le simplifica viețile și
problemele cu care se confruntă. În viața de zi cu zi, părinților
și profesorilor, dar și terapeuților li se cere să rezolve aceste
probleme pe baza unor informații insuficiente. Procesul de
descoperire include căutarea mai multor explicații și păs -
trarea unei minți deschise pentru a găsi mai mult decât un
singur fel de răspuns. Acesta este modul în care trebuie să
vorbim și să gândim ca să ne apropiem mai mult de adevăr.

Nu am găsit nici o modalitate de a clasifica întrebările.
Cine poate spune dacă o întrebare despre ce îl motivează
pe un băiat fericit este mai importantă decât o întrebare
despre ce îl face pe alt băiat un potențial pericol public?
Când întrebările vin de la cineva căruia îi pasă, ele au toate
aceeași valoare. Așa că am grupat întrebările pe categorii,
după subiect. Ele acoperă toată varietatea vieților de băieți,
de la preocupările cele mai serioase la cele mai amuzante,
și toate categoriile de vârstă. Despre băieți abordează teme
ca dezvoltarea fizică și emoțională, prietenia, sportul, banii,
notele, presiunea socială, jocurile electronice și video, cru -
zimea, furia și agresiunea, percepția propriului corp, relațiile
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de familie, moartea și boala, divorțul părinţilor, mersul la fa -
cultate, cultivarea unui talent sau dezvoltarea carierei. 

Cum se întâmplă de obicei, cea mai frecventă întrebare
despre băieți este ultima în această carte. Când mă gândesc
la toate comentariile sau la întrebările pe care le-am auzit,
unul dintre cele mai memorabile este un comentariu – o
reclamație, de fapt – de la un ascultător, atunci când am
fost invitat la programul Talk of the Nation de la radioul
național. Volumul Crescându-l pe Cain abia fusese publicat,
și tocmai începuseră să se aprindă în presă discuțiile pe
marginea vieții emoționale a băieților. În partea dedicată
ape lurilor ascultătorilor, un bărbat a sunat să spună cât de
dezamăgit a fost de remarcile mele despre complexitatea
vieții băieţilor. „Psihologia băieților e atât de simplă,“ a spus
el, și a continuat cu propria lui poveste: se întorsese din ser -
viciul militar în Războiul din Vietnam și îi luase patru sau
cinci ani să depășească această experiență. Avusese mai
multe relații eșuate cu diverse femei, dar asta nu era pentru
el un mister. Cu fiecare exemplu despre „simplitatea“ vieții
de bărbat, omul descria o viață care, în mod clar, fusese mo -
de lată de suferința emoțională și de relații cu probleme. Și,
cu toate astea, reacția lui era de negare a întregii complexități
a vieții emoționale a băieților și bărbaților. 

Băieții nu sunt simpli. Nu trebuie să îi privim ca pe o
valoare nominală. De vreme ce citiți cartea de față, probabil
că știți deja asta și e posibil să căutați sfaturi pentru a înțe -
lege enigmele vieții băieților. speranța mea este ca Despre
băieți să vă ofere experiența sondării dificultăților cu care
se confruntă băieții, alături de un psiholog pediatru (odinioară
băiat și el) care acum este și tatăl unui băiat de nouă ani și
al unei fete de cincisprezece. Aș vrea să fie o lectură ușoară
și plăcută, care să vă ajute să înțelegeți viețile tulburate,
dure  roase, pline de inspirație și adesea amuzante ale băieților.



DESPRE NATURA BĂIEȚILOR

O VIITOARE MAMĂ DE BĂIAT

întrebare Poate părea o întrebare stupidă, dar urmează
să nasc și știm că vom avea băiat. Eu nu am experiență cu
băieții. Nu am avut decât surori, iar ele nu au băieți. singura
mea experiență a fost să observ alte familii cu băieți și,
sincer, nu mi s-a părut că le e ușor. Mă întrebam dacă aveți
câteva sfaturi simple (ca să le pot ține minte de acum încolo!)
despre cum să crești un băiat așa încât să nu aibă probleme
și să devină un bărbat bun. 

michael thompson Mai întâi de toate, felicitări! Vă așteaptă
o aventură, o experiență din care aveți de învățat și multă
distracție. Trebuie doar să iubiți și să nu aveți prejudecăți.
În ceea ce privește dificultățile creșterii unui băiat, trebuie
să știți că nici cu fetele nu e ușor! un prieten de-al meu
obișnuiește să spună că toţi oamenii sunt mai mult sau mai
puțin imposibili. Cred că e adevărat (cel puțin eu mă regăsesc
în descrierea asta). De aceea e nevoie de familii care să ne
iubească. În timp ce călătoream prin țară pentru a discuta
cu diverşi părinți despre băieții lor, am întâlnit multe mame
care mi-au zis: „Din punctul meu de vedere e ușor să crești
băieți. Fetele sunt dificile!“ Dar tot atâtea mame au măr -
turisit, pe de altă parte, că băieții sunt greu de „citit“, că le
place competiția, că sunt misterioși și dezlănţuiţi.
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De ce există mame cărora băieții li se par dificili și mame
încântate de băieții lor? Cu siguranță e de folos să crești
înconjurată de frați sau de nepoți, dar nu cred că acesta e
răspunsul la întrebare. Cunosc mame de băieți minunate
care nu au avut frați. În ceea ce mă privește, cele două
puncte pe care le-aș analiza când vine vorba de mama de
băiat sunt următoarele: 1) dacă acesteia îi plac bărbații, și
2) dacă va fi în stare să se adapteze temperamentului și
ritmului fiului ei. 

În anumite privințe, trebuie să dorești rezultatul final
al copilăriei unui băiat pentru a putea crește un fiu cu
sentimentul acceptării totale. Băiatul se va transforma în
bărbat. Pe măsură ce fiul nostru, Will, creștea, soția mea
spunea: „Mi se pare de necrezut că se va face mare și-i va
crește păr peste tot“. Dar transformarea nu poate fi evitată,
iar eu o văd cum se pregătește mental, încercând să-şi
imagineze cum va arăta băiețelul frumos și dulce când va
ajunge ditamai bărbatul cu barbă, pentru a-l putea percepe
în continuare ca pe copilul ei. Faceți exerciții de imaginație
despre cum va arăta bărbatul în care fiul vostru urmează
să se transforme. Ce bărbat ați admirat de-a lungul vieții?
V-ați iubit tatăl? Ați avut un bunic iubitor? Aveți o relație
bună cu soțul dumneavoastră? Gândiți-vă la lucrurile pe
care le-ați admirat la bărbați și pe care ați dori să le vedeți
la fiul dvs. când se va face mare. Tabloul mental pe care o
să vi-l faceți despre modul cum ați dori să fie vă va ajuta
să îl îndrumați mai bine în viață. 

Vă rog să nu vă gândiți la băieți ca la o problemă. Nu
vă înarmați special pentru a face față energiei sau spiritului
lor de competiție. Gândiți-vă cum era bunul dumneavoastră
bunic pe vremea când era doar un băiat. Știți vreo poveste
despre el de la mama sau de la bunica dvs.? Vorbiți cu soțul
dumneavoastră despre propria lui copilărie. Cum era? Ce
făcea? Puneți-i suficiente întrebări așa încât să aflați mai
mult decât clasicele povești de familie despre cum a adus
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o broască la cină sau cum a spart geamul cu mingea de
fotbal. Familiile au tendința de a spune povești stereotipe,
indiferent că e vorba de fete sau de băieți, care nu prea aduc
lămuriri despre adevărata natură a unui copil. Puneți-vă
soțul să vă spună cum era cu adevărat pe vremea când era
copil. De ce îi era frică și ce îl entuziasma? 

Aș putea să vă sugerez să citiți cărți despre copilăria
băieților. Ce-ar fi să încercați Cenușa Angelei? O să citiți
cartea cu alți ochi din momentul în care veți avea un băiat.
Vă va învăța anumite lucruri despre suferința băieților,
despre răbdarea și umorul lor. Recitiți Tom Sawyer. Citiți
autobiografiile unor bărbați deosebiți. V-ar ajuta să aflați
că Mahatma Gandhi se bătea la școală sau că Dalai Lama
și fratele lui erau așa de agitați și de bătăioși, încât acesta
din urmă a fost trimis la mânăstire. 

Bineînțeles că îi veți citi povești seara fiului dvs. Cărțile
care o să-i placă vă vor învăța și pe dvs. ceva. O să se iden -
tifice cu furiosul Max din Max și Maximonștrii, și îl va admira
pe elefantul Horton care stă nemișcat în echilibru, în copăcel,
să clocească oul, urmând ca amândoi să vă minunați de ima -
ginația băiețelului care pescuia în piscina lui McElliot. Vă
veți vedea fiul în toate aceste personaje și veți afla noutăți
despre lucrurile la care nu v-ați gândit prea mult, cum ar
fi gândurile pe care le are un băiat în timp ce pescuiește.
Lec tura pentru copii este educativă atât pentru ei, cât și
pentru părinți.

Cât privește al doilea punct de discutat, adaptarea la
tem pe  ramentul copilului este crucială pentru educarea
oricărui copil, fată sau băiat. Va trebui să vă conectați pe
lungimea de undă a fiului dumneavoastră, fără ca el să vă
poată spune de pe ce canal transmite. Dar o veți face pe baza
experienței pe care o aveți de când era bebeluș și îl țineați
în brațe, îl alinați când plângea sau îl linișteați după o călă -
torie cu avionul sau îl trăgeați înapoi când se repezea în
stradă. Băiatul dvs. vă va ajuta să vă adaptați personalitatea
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și să vă depășiți limitele și să deveniți mai maleabilă decât
vă puteți imagina. Asta înseamnă parenting.

Pentru ca o mamă să crească un băiat, e necesar să depă -
șească cât se poate de mult toate barierele de gen. Va vedea
lumea prin ochii fiului ei, iar lumea nu va mai arăta la fel.
Mamele sunt adorate de fiii lor și asta e plăcut. Mama va
avea ocazia să se bucure de toate calitățile pe care le admiră
la un bărbat și să-și ajute băiatul să se transforme într-un
bărbat bun. se va lupta cu toate defectele pe care le vede,
din păcate, la bărbați, și vor fi clipe în care va spune,
exasperată, „Nu mai e nimic de făcut în privința lor“. Va fi
o călătorie minunată, așa cum este și aceea a taților care cresc
fete. Fiul dvs. vă va deschide ochii, vă va extinde cunoș tin -
țele și vă va dezvolta simțul umorului. Garantez. 

În cazul tatălui care crește un băiat, primul va avea
ocazia să pună în practică cele mai bune părți din educația
primită de la propriul lui tată. să-ți înveți, la rândul tău,
fiul să pescuiască, după ce tu ai învățat asta de la tatăl tău,
poate să-ți aducă foarte multe satisfacții. Educarea copiilor
de către tați, mai ales a băieților, face ca tații să ajungă să
aibă grijă în același timp de ei înșiși și de copiii lor. Va da
și tatălui o șansă de a-și îmbunătăți educația dură sau
punitivă primită de la tatăl său. Experiența va fi bună
pentru fiu și vindecătoare pentru el însuși. În cele din urmă,
în cazul în care un bărbat s-a luptat în trecut să-și găsească
cuvintele pentru a-i putea explica soției lui nedumerite
anumite aspecte din viața lui de băiat, fiul său va putea
deveni reprezentarea vie a ceea ce voia să povestească băr -
batul. Tatăl va avea ocazia să-i spună mamei, atunci când
fiul lor o să facă ceva „băiețesc“: „Vezi? Exact asta vo iam
să spun!“


