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CAPITOLUL I

Nagterea gi,,castrarea ombilic ald"

Aqadar, viafa unui copil nu seamdni nici pe departe cu un

,,fluviu lung gi linigtit" care curge domol, firi nicio piedicd,

de la izvor pAni la gura de vdrsare. DimpotrivS, este alcdtui-
ti dintr-o succesiune de etape care trebuie depiqite una cAte

una, ctr preful unor renunlXri ce se dovedesc a fi, de fiecare

dat5, dureroase.
Frangoise Dolto nu prezinti acest parcurs doar intr-un

mod abstract. Ea aratd foarte concret cum deruleazd gi cum
puncteazi ,,castririle" dezvoltarea ,,puiului de om". Dolto
afirme ci acestea i:rcep cu tnsigi nagterea copilului gi ci prima
dintre ele are loc chiar in momentul venirii lui pe lume.

FranEoise Dolto atribuie nagterii statutul de primd ,,cas-

trare" gi explici: ,,Naqtere4 firi indoiali, este aparent ceva

nafural; dar pentru nou-nlscut are un rol simbolic de neuitat
gi ii marcheazd., ca primele kiiri emof,onale, venirea pe lume
ca fiinli umand, de gen feminin sau masculin; venire pe lume
primiti cu frustrare sau mulpmirg in funcfie de narcisismul
fieciruia dintre perinti, in funcfie de sexul nou-ndscutului gi

de capacitatea genitorilor de a-l accepta ca atare."%

E F. Dolto, L'lmoge inconsciente du corps, Paris, Le Seuil, 1984, p. 90. Aceasta

este editia la care ne vom referi in continuare. (n.a.)
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Etapele construcliei copilului 9i rolul pdrinlilor

Aceastd castrare, spune Dolto, are loc in momenful in care

este tliat cordonul ombilical care leagi copilul de corpul
mamei sale. Viala se nagte din aceasti priml separare. Dar,
pentru noul-niscut, constituie o sursi de adAnci perturbdri26
a cdror violenfi Ei importanfi sunt, in general, subestimate.

Chiar gi in zilele noastre, nagterea face obiectul unei duble
nein,telegeri.

tn primul rAnd, ea este considerati, cel mai adesea, ca un
lucru ,,normal", ,,natutal" cate ar afecta in special doar corpul
bebelugului gi pe care, exceptAnd cazurile iegite din comury
micuful l-ar putea suporta fird a-l congtientiza cu adevirat.
Or, lucrurile nu stau deloc aga. ,,Puiul de om" iqi triieqte nag-

terea cu intreaga fiinfi. Amintirea evenimentului se intipireg-
te adAnc inliuntrul siu. tntreaga lui viafi va fi marcati de
aceasti naqtere.

Dar neinfelegerea nu se opreqte aici pentru c5, in plus, nag-

terea este vizutd doar din perspectiva separlrii mamd-copil.
Or, ea este mai mult decAt atAt.

Prin ruptura definitivd intre corpul siu, membranele qi

placenta care ii erau indispensabile in utero, t[ierea cordonu-
lui ombilical face din nou-ndscut o fiinfi de sine stdtitoare.
Pentru prima dati, bebeluqul igi percepe propriile limite: cele

ale pielii sale. Act care nu are ca efect numai despdrlirea copi-
lului de corpul mamei, ci qi de o parte din el insuqi. il separd

de ceea ce era mai inainte.
Bebeluqul existi inci inainte de a se naqte, dar nu se line

seama atat cat ar trebui de acest fapt. El vine pe lume inzes-
trat deja cu o importantd experienfd de via{i a cirei urmi
poate fi regisitd mai tArziu, cu ajutorul unor terapii speci-
fice - ale copiilor sau ale adulfilor. Nagterea inaugurbazi
existenfa lui ,,aeriani". Totodat5, marcheazd qi abandonarea

26 Ea le calificd drept ,,modificiri cataclismice". Cl. ibid., p. 91 (n.a.)
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Nagterea gi,,castrarea ombilicala"

riefii intrautering bogati gi intensl, care a precedat-o. Sufe-
rinfi pentru corpul copilului, nagterea este, prin urmare, gi

,c furcercare pentru sensibilitatea lui, pentru ci desfiinteazd.,

dinh-odate, reperele acestei prime sale vie{i.
in mod brutal (qi fnrn posibilitatea de a inlelege ce i se in-

:ampln dacd nu i se explici), bebeluqul este smuls din cildura,
din lumina, din ritmurile gi percepliile care constituiau pAnd

atunci universul lui27. Simturile ii sunt agresate din toate pdr-

ile. Vacarmul de afari inlocuiegte brusc sunetele estompate,
specifice cavitdfii uterine. Ochii ii sunt inundafi de lumini.
Pielea sensibilizati de coborArea prin corpul mamei, ajunge

n mAini lipsite uneori de blAnde{e. Copilul e asaltat de senza-

rr noi. Ele provin de la greutatea corpului siu pe care il simte

;rentru prima oar[; de la intestinele lui care elimin[ meconiul.
\firosuf necunoscut pAni acum, intrd gi el in joc. Va fi primul
reper in relalia cu trupul mamei. De acum inainte, o va recu-
roaqte dupi miros. Dar, mai ales - gi, firf, indoiali, aceasta

;onstifuie partea cea mai insemnatl a incercdrii - viata lui se

".planteazd28" in aer.

Aceastd schimbare, considerati si ea adeseori,,fireasc6" qi

,mecanicd", nu este deloc aEa. Numerogi copii continuS, mul-
ta vreme dupi naqtere, sd prezinte tulburiri respiratorii per-
sistente, dovedind astfel ci au fost nevoifi si treaci printr-o
schimbare violentd. in fond, este de inleles aceasti agresiune
pentru ci, din pasiv qi ,,asistat" cum era atunci cAnd cordonul
.-rmbilical ii aducea, prin sAngele placentar, oxigenul de care

avea nevoie, copilul odati niscut trebuie si devini activ: adi-
;a si caute in el dorinla qi forla de a respira singur. Etap[ cu

: Putem citi in legituri cu acest subiect interesantul articol al lui Boris Cyrul-
rik, ,,La vie avant la naissance" (,,Via1a inainte de nagtere" - n.tr.) in Sous /e sig-
te du lien, Paris, Hachette Litt6ratures, coleclia ,,Pluriel", 1997. (n.a.)
: Este cuv6 ntul - foarte potrivit - pe ca re-l folosegte Fra ngoise Dolto in L'lmoge
oconsciente du corps, p.92. (n.a.)
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Etapele constructiei copilului 9i rolul pirinlilor

atAt mai dificili cu cat nou-niscutul nu-gi poate gisi singur, in
corpul lui, energia pentru a o depdgi. Ceea ce simt qi ii trans-
mit pirinfii lui il vor ajuta si reuEeasc5. Are nevoie de dorinfa
lor de a-l vedea ,,existdnd", trdind gi respirAnd. Sprijinindu-se
pe aceastd dorinfi, el va g[si puterea de a se agifa de viati.

Contertul na$terii

Agadar, pentru bebelug, venirea pe lume este o experienfd

violenti. Aceasti violenfi insi poate fi atenuati - sau, dimpo-
trivi, amplificati - de contextul in care are loc naqterea.

intr-adevir, copilul trlieqte,,traumatismul nagterii"2e in
funclie de mai mulli factori extemi: de calitatea echipei medi-
cale, de capacitatea acesteia de a avea grijd de mami, de a-i fi
alituri; de atenfia indreptati nu doar spre ceea ce se petrece

cu corpul ei, ci qi spre gAndurile qi triirile pe care le are in
acele momente atAt de intense; dar qi de aptitudinea acestei

echipe de a-l primi pe noul-niscut nu ca pe un,,numir", un
bebeluq in plus, anonim qi asemenea atAtor alli bebeluqi, ci ca

pe o noui fiinli umani pe care se cuvine si o trateze cu o griji
infinite, cici tocmai a ficut o cilitorie foarte lungi...

TrXirile nou-niscutului depind de cuvintele pe care i le
spun adulfii din preajm5, de respectul ce rdzbate sau nu din
gesturile 1or, de cildur4 de afecfiunea lor. Copilul care se

naqte este literalmente ,,pitruns" de'ceea ce se intAmpld in
jur (urma l6satd de toate aceste lucruri poate fi descoperitd,
gi e4 in terapiile ulterioare). Bebeluqul percepe sentimentele,

emoliile care o asalteazd pe mami - gi pe tatdl lui, dacd este

prezent - dar Ei'triirile celor care il ingrijesc, chiar dac[ ei nu
sunt conqtienli de acest lucru.

2e Termen formulat de psihanalistul Otto Rank (Le Troumatisme de lo noisson-

ce, 7928, Paris, Payot, 1975) Si preluat de Frangoise Dolto, (n.a.)



Nagterea gi,,castrarea ombilicali"

Astfel, Frangoise Dolto vorbeqte despre ,,urrne de ne'

it€rs"so lisate in psihicul unor copii de angoasa medicului
fafd de complicafiile confirmate sau de care doar se teme cd ar

putea interveni.

,,Castrarea imaginari" a pirinlilor
Triirile bebelugului la nagtere depind ins5, in primul rAnd,

de felul in care este primit el de piringi; de felul in care vor
ntAmpina aceasti fiinli mici, niscuti din ei inqiqi, acest altul
atAt de apropiat qi, totodat[, atat de indepirtat, pe cAt de fami-
liar pe atAt de neobiqnui! de str[iru de felul in care venirea lui
pe lume poate - in mod conqtient dar, mai ales, incongtient -
- ii umple de bucurie sau, dimpotrivS, si insemne pentru ei

.r sursi de suferinfi.
Conhar a ceea ce vAnzitorii de vise ar vrea si ne faci si

credem (gi sunt destui in acest domeniu), naqterea unui copil
ru este deloc o experienfd simpli pentru pnrinfi. Ba este chiar
:rna extrem de complexI, pentru ci venirea pe lume a copilu-

-ui lor ii obligi si suportg atAt pe unul cAt gi pe celdlalt, ceea

e FranEoise Dolto numeqte o,,castrare imaginari".
lntr-adevir, pe cAt de fericili sunt pirinfii de venirea pe

-ume a nou-niscutului, pe atAt au nevoie si-gi ia adio - cel

ry,ur la nivel incongtient - de la cel pe care qi-l imaginaseri.
Ei trebuie sd accepte acel copil real care li s-a niscut qi care,

:ricAt de minunat ar fi el, e intotdeauna diferit de cel Pe care

sr-l imaginaseri. Copilul real nu este nicicAnd acela din vis.

?entru a-l primi, plrinfii trebuie si renunle la copilul visat.

irecerea este mai pulin aceea de la un copil la altul, cAt de la

-;n univers la altul.
Trecerea de la vis la realitate implici o pierdere - oricAt de

ieneroasl ar h, in fond, aceasti realitate - gi chiar, am putea

t -'lmage inconsciente du corps, p.98. (n.a.)
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CAPITOLUL V

Descoperirea diferenlei intre sexe:
,,castrarea primard"

Aqadar, experienla oglinzii gi dezv[luirea propriei imagini
perturbi structura psihicd a copilului. Aceste noi achizilii au
qi o alti importan![. ii permit si faci o descoperire esentiali
tn viafa lui: aceea a diferenfei intre sexe.

Acest nou ,,punct de cotifurd" in formarea copilului apa-

re, spune FranEoise Dolto, in jurul vArstei de 30 de 1uni103. in
aceasti etapi, copilul merge. A devenit capabil si se ,,auto-
matemeze", adici si se ocupe de el insugi. De exemplu, el
poate sd giseasci ceva de mAncare in cas[ daci ii este foame

sau si se acopere cu o plturi dac5 ii este frig firi a avea ne-

voie de ajutorul pirinfilor. E avid de noi cunogtinfe pentru
cd igi doregte tot mai mult sd semene cu cei din jur, sd faci
aqa cum fac ei. Animat de o ,,pulsiune epistemologici" din
ce in ce mai intens5, copilul iqi lirgegte pe zi ce trece cdmpul
investigatiilor. Vrea sd cunoasc[, sd gtie, si infeleagd. Cere i:r
permanenli si i se spuni ce sunt obiectele din jur qi la ce fo-
losesc. li asalteazi pe adulli cu intrebiri precum ,,De ce?" Ei

,,Asta ce e", care se ingrimddesc in mintea lui.

1o3 (lmoge inconsciente du corps, p. 170-171. (n.a.)
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Etapele constructiei copilului 9i rolul pdrinlilor

Pe de alti parte, am vizut cd, de cAnd a descoperit oglin-

da copilul gtie cum aratd corpul lui. Aceastd noul informalie
in privinla propriei persoane, combinati cu setea lui de cu-

noagtere, ii va permite sd ofere un nou obiect curiozitilii sale.

Pentru prima oari, se va arita interesat de corpul altor copii.

$tia deja cum arati tovardqii lui de joaci. A avut deja oca-

zia sd-i vadi. Dar aceasti imagine nu i-a refinut p6nl acum

atenfia. inainte de a descoperi oglinda, copilul nu a acordat

vreo atenfie deosebiti lucrurilor Pe care le vedea. Dar, dupi
descoperire a oglinzii, totul se schimbi. tgi percepe intr-un
nou mod propria nuditate qi incepe si se arate intrigat de a

altora. El vrea, la fel ca in alte domenii, s[ infeleagi ceea ce

vede. Iar ciutarea lui are loc, spune Frangoise Dolto, in doud

f.aze.

intr-o primi etap6, afirmi e4 copilul observi partea pos-

terioari a corpului prietenilor lui. $i constatl c5, vizu{i din
spate, aceEtia nu se diferen$azd,prin nimic. Sunt tofi la fel' $f
spune Dolto, doar odati asimilati aceasti similaritate, copilul
poate si fie frapat de faptul c5, atunci cAnd sunt privili din
fafX, unii copii aratd altfel decAt ceilal1i. Aceasti constatare,

care apare brusc in viala lui, il las[ uluit, intrebitor 9i un pic

ingrijorat.
Totugi, continui Dolto, nu este prima diferenfi intre cor-

puri pe care a remarcat-o copilul. Atunci cAnd, mai mic fiind,
stitea timp indelungat pe genunchii adulfilor, copilul a obser-

vat ci unii dintre acegtia - in cazul de fafi ,,mamele" - aveau

nigte umfldturi pe piept, in vreme ce a$ii - ,,tafii" - nu aveau

nimic in locul acela. El a remarcat prezenfa sAnilor Pe cor-

pul femeilor, fdr6. a qti insi despre ce este vorba. Contactul cu

aceqti sAni poate si fi treziti:r el amintirea senzafiilor resimfite

in primele luni, la atingerea corpurilor qi in timpul al6ptatu-

lui. Dar aceasti amintire nu i-a fumizat nicio explicalie. Bus-

tul femeilor qi-a pistrat aqadar, misterul.
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Copilul descoperd cd este vizibil: stadiul oglinzii

Dupi ,,etapa oglinzTi", cAnd copilul remarci o deosebire
intre corpuri, aceasta nu se mai sifueazi, ca pAni afunci, la
nivelul toracelui; acum are leg5turd cu bazinul. Totuqi, nedu-
meririle de odinioari reviry amestecAndu-se cu cele noi.

Copilul se intreabi: protuberanla pe care o au unii copii
in partea de jos a burfii este oare la fel ca aceea pe care o ob-
servase odinioard pe corpul mamei? Indiferent de sexul siu,
copilul are motiv si-gi pund o mulfime de i:rtrebdri. De ce fe-
tilele nu au ,,nimic" nici pe piept, nici la nivelul bazinului?
lntrebiri cu atAt mai nelinigtitoare cu cAt il raporteazd pe fie-
care copil la propriul corp. Cum sunt eu fdcut? $i de ce? $i o
si rimAn aqa? etc.

Este o etapi in care copilul i1i pune o sumedenie de intre-
bnri. $i prea mulli pirinfi ignori acest lucru. tntr-adevdr, des-
fui dintre ei cred ci, normal, copilul ,Qtre"lM; qi ci, de vreme
ce a auzit despre existenfa ,,biiefilor" qi a ,,fetelor", el poate
dezlega aceasti enigmd care il frdmAnti. Iar pirinfii in cauzi
sunt cu atAt mai convinqi de asta cu cAt copilul insuqi foloseqte
acegti termeni.

Din picate, termenii - pe care copilul chiar ii utrlizeazd -
nu-i pot servi la nimic, pentru ci niciodati pAni atunci n-au
fost raportafi la corp. Acasd sau in altd parte, copilul a au-
zit vorbindu-se despre fete gi despre bdie{i. A sesizat discu-

fiile adulfilor: ,,fetele sunt aga", ,,bdiefii sunt aqa". $t, dacd
e intrebat, poate el insuqi si comenteze pe aceasti temd. De
exemplu, copilul rlspunde cu naturalele ci,,fetele au fuste qi
biiefii, pantaloni"; sau cd,,fetele au pirul lung" etc. Darniciu-
na dintre aceste replici nu poate s[ rdspundi intrebirilor lui;
sd-i ofere o explicalie care sd-i domoleasci tulburarea.

1@ ldee pe care pirinlii respectivi o exprimi frecvent in cadrul consultaliilor;
pentru ci ea le permite si nu se simti obligafi sd recurgi la o intervenlie care
le aduce nelinigti noi. (n.a.)
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Etapele constructiei copilului 9i rolul pdrinfilor

Rolul pdrin$ilor

Prin urmare, i:r aceastd etapi a vielii sale, copilul are o ne-

voie vitald ca pirinlii si stea de vorbd cu el. Pentru cd - qi nu

vom repeta niciodatl indeajuns acest lucru - el nu poate gisi
singur un r[spuns la intrebirile pe care 9i le pune. Daci p5-

rinfii nu-l ajut5, copilul ajunge s[ fie copleqit de angoasele lui'
Angoase care - atenlionare ce meriti repetatd 9i ea mereu -
sunt pe cAt de dureroase, pe atAt de sterile.

Ce-i drept, copilul are de trecut prin nigte suferinle de care

nu poate fi crufa! pentru ci sunt indispensabile evolufiei sale'

Dar acelea legate de nelimuririle lui in ceea ce priveqte sexul

nu fac parte din aceastl categorie. in afara faptului cd nu-l

ajuti deloc si avanseze, ele ii pot influenla serios dezvoltarea

gi evolufia.
Astfel, intAtrim mereu, in cadrul gedinlelor de terapie,

pacienli adulli care iqi mXrturisesc riticirile, culpabilitifile,
ruginile qi mai cu seami impasurile la care i-a condamnat t[-
cerea pirinfilor lor. Suferinle pe cAt de insuportabile pe atAt

de absurdg care le-au stricat perioade intregi din viafi 9i de

care ar fi fost scutifi doar printr-o simpli explicafie:

,,Am crezut ani de-a rAndul ci erecfia este o boali; ci o
cipdtasem pentru ci mi masturbam 9i c[ o s[ mor. Dar nu

puteam vorbi cu nimeni despre asta' Mi-era prea ruqine."

,,Cand am sAngerat prima oard, nu gtiam nimic. Eram sin-

gur[. Mi simleam murdari. Mi-era frig. $r, mai ales, mi-era

atAt de fric5...."
Am putea lungi la nesfArgit lista gAndurilor chinuitoare la

care sunt supugi copiii cirora nu li s-a explicat nimic.

Aqadar, este indispensabil ca adulfii - chiar dacd le este

greu, gi vom reveni asuPra acestui subiect - si se strlduiascd

si-i ofere copilului limuririle de care are nevoie.
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Copilul descoperd cd este vizibil: stadiul oglinzii

Ce trebuie spus?

Care suni cuvintele de care are nevoie copilul?

Diferenla dintre sexe

ln primul rAnd, copilul are nevoie s5-i fie explicati diferen-

!a intre corpul fetelor gi al bdiefilor. E importantinsi ca aceste

explicalii si nu se limiteze la o simpli descriere anatomici.
Pentru ci, in mod inevitabil, pirinfii care se rezumi doar la
registrul descriptiv vor prezenta diferenla dintre sexe in ter-
meni de ,,pltJs" si ,,minus": ,,Bdiefii au un penis, fetele nu au".
Or, acest tip de enunt oricAt de corect ar fi el, este totuqi pro-
blematic. ln primul rAnd, pentru ci nu explici nimic: nu poate
nicidecum sd-l ajute pe copil si progreseze. El nu face decAt

sd verbalizeze ceea ce vede copiluf ffud, a-i explica motivele
pentru care corpurile sunt construite astfel.

Agadar, dupi acest gen de informarg copilul nu a ff,cut
niciun progres. Ba, adeseori, e chiar qi mai dezorientat ca ina-
inte. Pentru c5, primind o astfel de explicafie care, de fapt,
nu clarific[ nimic, copilul conchide de cele mai multe ori c5,

odati ce pdrinfii lui nu-i pot oferi cheia misterului, inseamni,
probabif ci acesta este definitiv inexplicabil...

Registrul descriptiv risci si fie inci qi mai periculos, pen-
tru cd ii poate induce fur eroare pe copii. Enunful simplist:
,,Bdiefii au un penis, fetele nu au aga ceva" ii determini pe
mulli dintre ei si-Ei construiasci o imagine la fel de simplisti
despre diferenla dintre sexe. Ei pot ajunge sd dezvolte astfel o

concepfie,,matematic6" in privinfa lumii, potrivit cdreia dife-
renla intre sexe ar deveni un soi de ierarhie, odati ce biietii se

reduc la ,,plus un penis" 9i fetele la ,,minus un penis".
E o ierarhie lipsitl de sens, in care ambele sexe au de

suferit.
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