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Introducere

C artea de faţă, care a împlinit deja vârsta de ju-
mătate de secol, este o piatră preţioasă. Am ci-
tit-o cu mulţi ani în urmă și la vremea aceea

m-a entuziasmat. Acum, când o recitesc, o găsesc excep-
ţională. Selma Fraiberg are nu numai un talent uimitor
ca povestitoare, ci și o tușă admirabilă, plină de perspi-
cacitate. Vorbind despre primii ani de viaţă ai copiilor,
ea le conferă personajelor viaţă și magie pentru că ne
conduce în imaginaţia copilului, într-o lume pe care fie-
care dintre noi începem să o evocăm înlăuntrul nostru.
Autoarea ne poartă cu sine pe firul lecturii despre copiii
„ei“ și despre ceea ce îi povestesc aceștia cu privire la
gândurile și visele lor cele mai tainice. Fiecare dintre noi
resimţim temerile copilăriei, motivele pentru care copi-
lul nu minte și recunoaște că a greșit și începem să înţe-
legem de ce trebuie să ne cercetăm în dulap pentru a găsi
vrăjitoarele unei fetiţe.

Am avut șansa extraordinară de a face cunoștinţă cu
Selma în momentul când ea își rafina modul de aborda-
re. Am întâlnit-o prima oară făcând practică împreună
și m-a vrăjit cu poveștile ei. Mai târziu, am cunoscut-o
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ca bunică, pentru că împreună cu fiica ei a adus-o la
mine pe nepoată. Toţi trei — mamă, bunică și pedia-
tru — am urmărit acest copil minunat crescând. Fiecare
moment s-a încărcat de semnificaţie. Fiecare răspuns
ne-a umplut de încântare laolaltă. Când copilul a intrat
în al doilea an de viaţă, fiecare din pașii evoluţiei lui a
fost pentru noi o fereastră spre lumea pe care o părăsi-
sem din punct de vedere fizic, dar în care puteam rein-
tra observând dezvoltarea acestei micuţe fiinţe. Am în-
ceput pe rând să fim obsedaţi de ea, ca și când toţi am fi
fost din nou părinţi. Ce experienţă excepţională, să par-
ticipăm la ceea ce a putut înţelege și observa Selma, să
avem ocazia de a vedea ce însemna pentru fiica sa per-
spectiva ei, de bunică. A fost acest copil analizat prea
mult? Desigur. Nu avem toţi obiceiul de a interpreta dez-
voltarea copiilor noștri prin prisma experienţelor din
propriul nostru trecut, ceea ce Selma numește „stafiile
din camera noastră de copil“? Aceste stafii ne spun cum
trebuie să înţelegem comportamentul copiilor noștri și
să adăugăm stratul de magie sensului pe care îl dă copi-
lul propriului său comportament.

Să presupunem că înţelesul pe care îl atribuim noi
este greșit sau prea puternic și că depășește capacitatea
copilului de a înţelege pasul pe care tocmai l-a făcut în
dezvoltarea sa. Putem fi obiectivi și sensibili faţă de im-
portanţa procesului de învăţare independentă? Faţă de
evoluţia copilului către conștiinţa de sine și de adapta-
rea lui la fiecare etapă nouă de dezvoltare? Această car-
te ne ajută să recunoaștem nevoile copilului. Ea îi va aju-
ta pe părinţii plini de râvnă să-și ia răgazul de a reevalua
rolul ce le revine — ca factori de protecţie, mai degrabă
decât de protecţie exagerată. 
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De exemplu, Selma ne prezintă nevoia unei copile
de patru ani de a trăi fricile care îi echilibrează senti-
mentele agresive. O putem proteja de aceste frici? Bi-
neînţeles că nu. Ele fac parte din procesul ei de adap-
tare la o etapă importantă din propria dezvoltare —
conștientizarea (1) a noului sentiment de putere și in-
fluenţă asupra lumii ei, (2) a noii dorinţe de a domina
lumea respectivă cu scopul de a recunoaște acea putere
în ea însăși, (3) a reglării controlului asupra acelei pu-
teri, astfel încât puterea să poată fi resimţită și folosită
în momente de necesitate, dar fără a distruge lumea pe
care copila încearcă să o cucerească. Acea lume este, de-
sigur, chiar ea. Prin aceste mecanisme excepţionale, ea
are posibilitatea de a-și însuși atributele cele mai im-
portante: conștiinţa de sine și rezilienţa, pentru a putea
depăși experienţe copleșitoare. Cât de importanţi sunt
acești ani!

Ca părinţi, noi toţi dorim să ne sprijinim copiii de vâr-
ste mici să parcurgă fiecare etapă de dezvoltare. Proba-
bil că vom face prea mult și vom deveni exagerat de pro-
tectori. În mod inevitabil vom face greșeală după
greșeală. Este ceea ce mi-a făurit convingerea că, în mare
parte, învăţăm să fim părinţi din propriile greșeli. Suc-
cesele noastre se resorb și rareori reușim măcar să le re-
cunoaștem, dar greșelile sunt amplificate de copil și de
noi înșine și ne sunt aruncate în faţă în repetate rânduri
de comportamentul „deviant“ al copilului. Fiecare trăim
zilnic senzaţia că am ratat. Minunatele povești ale Sel-
mei, înţelepciunea și sfaturile ei ne redau curajul și ne
fac să recunoaștem că „nu este totul pierdut“. Exuberan-
ţa copilului, capacitatea lui de a trece peste aceste gre-
șeli „traumatizante“ și de a-și reconstitui propria lume
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ne dau fiecăruia dintre noi, părinţii, o nouă speranţă. Co-
pilul poate redeveni plin de viaţă. Dar noi?

Selma ne conferă puterea și plăcerea de a simţi de la
bun început afecţiunea dintre părinte și copil, specifică
primilor ani ai copilăriei. Aceasta este prima cărămidă,
extrem de necesară construcţiei. Apoi fiecare etapă a pri-
milor ani este privită prin fereastra unui caz. De exem-
plu, modul în care un copil de zece luni examinează un
scaun, îl desface în bucăţi și îl reasamblează în minte,
înainte de a avea curajul să se caţere pe el. Observaţiile
Selmei ne înzestrează cu darul de a îndrăzni să atribuim
un înţeles comportamentului copilului pe parcursul dez-
voltării lui. Pe măsură ce înţelegem sensul pe care îl dă
copilul și modul lui de a gândi, vom deveni fără dificul-
tate partenerul lui în procesul de hrănire, de educaţie
sfincteriană și de disciplinare, prin învăţătură mai de-
grabă decât prin pedeapsă. Putem gândi și noi așa cum
gândește copilul — astfel încât să nu ne mai exercităm
contribuţia doar de sus în jos. „Faci asta pentru că așa
spun eu“ devine „hai să stăm de vorbă și să ne împărtă-
șim ideile“. Ne putem alătura copiilor noștri întrebân-
du-i: „Ce vrem să realizăm?“

Citind cartea Selmei, avem o ocazie unică de a ţine
pasul cu visele pline de fantezie ale copiilor. Ea umple
de viaţă fiecare etapă de dezvoltare emoţională și men-
tală. Fiecare părinte va simţi că a reintrat în lumea copi-
lăriei pe care o înţelege mai bine și pe care o poate retrăi
împreună cu copilul său. Nu este aceasta magie?

T. BERRY BRAZELTON



Prefaţă

A nii magici sunt primii ani ai copilăriei. Folo-
sind cuvântul „magic“ nu vreau să spun că lu-
mea în care trăiește copilul este o vrăjitorie în

care sunt satisfăcute cele mai adânci dorinţe. Numai în
mintea adulţilor copilăria este un paradis, un timp al ino-
cenţei și al bucuriei senine. Amintirea unei Epoci de Aur
este o amăgire căci, iată ironia, niciunul nu ne aducem
aminte de această perioadă. În cel mai bun caz avem câ-
teva amintiri nu prea clare, puţine imagini tulburi și ine-
xacte care, de cele mai multe ori, nu ne lămuresc nici de
ce le-am ţinut minte. Prima perioadă a copilăriei, de apro-
ximativ cinci ani, este acoperită, ca un oraș îngropat și ori
de câte ori ne întoarcem la vremea ei alături de propriii
copii, ne simţim ca niște străini și nu ne prea descurcăm.

Sunt ani „magici“ deoarece copilul în primii ani de
viaţă este un magician — în sensul psihologic al cuvân-
tului. Prima lui concepţie despre viaţă este una magică;
copilul crede că acţiunile și gândurile lui pot provoca
evenimente. Mai târziu, el extinde acest sistem magic,
descoperă atribute umane în fenomenele naturale și îi
vede pe oameni ca fiind cauzele supranaturale ale
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evenimentelor naturale sau ale întâmplărilor banale ale
vieţii lui. Treptat, pe parcursul acestor cinci ani, copilul
capătă cunoștinţe despre o lume obiectivă și devine ca-
pabil să-și desprindă observaţiile și concluziile de dis-
torsiunile unei gândiri primitive.

Dar lumea magică este o lume instabilă, uneori o
lume de fantasme și, până ce își croiește drum înspre ra-
ţiune și o lume obiectivă, copilul trebuie să se lupte cu
fiinţele periculoase ale imaginaţiei lui și cu pericolele re-
ale și imaginare din lumea exterioară, iar noi suntem pe-
riodic confruntaţi cu inexplicabilele lui temeri sau com-
portamente derutante. Multe dintre problemele pe care
le prezintă copilul în acești primi ani sunt, pur și simplu,
dereglări create de un sistem mental primitiv, care nu a
fost încă pus sub stăpânire și la locul lui de către proce-
sele gândirii raţionale.

Cartea spune povestea dezvoltării personalităţii pe
parcursul primilor ani de viaţă, descrie și pune în discu-
ţie câteva dintre problemele tipice ce apar în fiecare eta-
pă de dezvoltare. Am încercat să fac din volumul de faţă
o carte practică, iar pentru ilustrare m-am bazat în cea
mai mare măsură pe întrebările și problemele cu care au
venit la mine de-a lungul anilor părinţii unor copii nor-
mali. Dar, așa cum fiecare părinte știe, nu există răspun-
suri scurte la ghicitorile pe care ni le pun în faţă copiii
de vârstă preșcolară. Nu există indicii gospodărești, in-
strucţiuni de folosire sau antidoturi universale care să
fie prescrise pentru creșterea copiilor. Ceea ce ne oferă
soluţia corectă în momentele critice este capacitatea
noastră de a înţelege, adesea capacitatea de a înţelege in-
tuitiv a părintelui aflat în raport intim cu copilul său. Dar
viaţa interioară a unui copil foarte mic ne este adesea
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inaccesibilă. Pentru că noi nu ne amintim de această pe-
rioadă de viaţă, nu putem pătrunde ușor în lumea copi-
lului, iar intuiţia și imaginaţia adultului de multe ori
eșuează în faţa problemelor pe care le prezintă copilul
preșcolar.

De aceea mi s-a părut că o carte de acest fel poate fi
cu adevărat practică dacă va face mai mult decât să de-
scrie problemele tipice și să propună metode de aborda-
re. Ea trebuie să ofere și o pătrundere în mentalul copi-
lului preșcolar și să deducă principii de creștere a
copilului atât pe baza datelor despre dezvoltare, cât și a
expectaţiilor culturii căreia îi aparţinem. Din aceste ra-
ţiuni, am dorit să organizez această carte în jurul etape-
lor de dezvoltare și să corelez problemele și metodele
specifice fiecărei perioade. În acest scop am împărţit pri-
mii ani ai copilăriei în trei perioade, prima acoperind pri-
mele optsprezece luni, a doua cuprinzând intervalul din-
tre vârsta de optsprezece luni și cea de trei ani, iar cea
de-a treia întinsă de la trei la șase ani. Cartea abordează
fiecare perioadă într-o secţiune separată, constituită din-
tr-unul sau două capitole introductive ce descriu dezvol-
tarea personalităţii, urmate de un capitol sau mai multe
dedicate problemelor practice ale creșterii copiilor.

Dacă înţelegem procesele dezvoltării copilului, vom
vedea că fiecare etapă de dezvoltare aduce cu sine pro-
bleme caracteristice. Metodele părinţilor de a-și ajuta co-
piii trebuie să ţină cont de dezvoltarea fiecărui copil și
de echipamentul lui mental din fiecare etapă. Aceasta în-
seamnă că este inutil să vorbim de pe o poziţie catego-
rică despre „anxietăţile copilăriei“ sau despre „proble-
me de disciplină în copilărie“. Anxietăţile copilului de
doi ani nu sunt aceleași cu anxietăţile copilului de cinci
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ani. Chiar dacă sub pat se ascunde același crocodil de la
vârsta de doi ani a copilului până la cinci ani, crocodilul
copilului de doi ani nu este aceeași fiară cu crocodilul
copilului de cinci ani — din punct de vedere psihologic.
El a avut ocazia să crească o dată cu băieţelul și este mult
mai complex după trei ani petrecuţi sub pat, decât a fost
în ziua în care s-a instalat acolo. Mai mult, ceea ce faceţi
cu crocodilul când băieţelul are doi ani nu este ceea ce
faceţi cu el atunci când băieţelul are cinci ani. Copilul de
doi ani nu vorbește încă prea bine. Iar copilul de doi ani
ne creează alte dificultăţi, pentru că el este convins că
sub pat se află un crocodil. Copilul de cinci ani, pe de
altă parte, poate discuta despre problema crocodilului și
are în plus avantajul că nu prea crede că acolo se află un
crocodil. Iată de ce o carte practică pentru părinţi trebuie
să abordeze problema crocodilului o dată din punctul de
vedere al copilului de doi ani și încă o dată din punctul
de vedere al celui de cinci ani.

În același fel, când se pune problema „disciplinei“, fa-
cem lucruri diferite când învăţăm un copil de doi ani să
se autocontroleze sau unul de cinci ani. Iar dacă vrem ca
disciplina să prindă rădăcini, trebuie să cunoaștem cum
este un copil de doi ani, ce posibilităţi are el de a-și con-
trola impulsurile și cum este un copil de cinci ani și cum
este el echipat pentru a coopera cu măsurile noastre de
disciplină. Este util să știm în acest caz că un copil de
cinci ani are, sau ar trebui să aibă, elementele incipiente
de conștiinţă și posibilitatea reală de autocontrol și că
pentru a-l învăţa cu disciplina trebuie să apelăm la aceste
elemente. La fel de util este și să știm că un copil de doi
ani nu are încă pârghiile interioare de control și că efor-
turile noastre de disciplinare trebuie să ţină cont de sis-
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temul lui de control încă imperfect, dar să meargă în di-
recţia construirii conștiinţei. Este evident, așadar, că me-
todele pe care le folosim pentru a disciplina copilul de
doi ani vor fi altele decât cele pe care le folosim cu un
copil de cinci ani. Vedem, de asemenea, că nu putem
vorbi de „disciplină“ fără să punem principiile și meto-
dele în relaţie cu etapa de dezvoltare.

Mi-a sugerat această carte Helen Steers Burgess, care
reușește performanţa de a urmări cu atenţie și de a fi la
curent cu tot ceea ce este legat de educaţia părinţilor și
de cercetările clinice privind copilul și care este consilier
editorial pentru aceste domenii la editura Scribner. Ca
editor și consilier pentru părinţi, ea a avut impresia că
cercetările clinice au progresat mult în privinţa înţelege-
rii psihologiei sugarului și a copilului mic, că mare par-
te din cercetările psihanalitice și din cunoaștere în zona
dezvoltării eului au implicaţii uriașe pentru creșterea co-
piilor, dar că foarte puţin din acest material este ușor ac-
cesibil părinţilor. Ea s-a gândit că pe părinţi i-ar putea
interesa o carte în care o parte dintre problemele crește-
rii copiilor ar fi prezentate din perspectiva gândirii și a
cercetărilor curente. Așa a început una dintre cele mai
fructuoase colaborări dintre un editor și un autor, iar car-
tea care a rezultat este produsul multor ședinţe editoria-
le și a încă mai multor revizuiri decât putem ţine minte
vreuna dintre noi. Dacă această carte reușește să fie un
manual practic pentru părinţi, mare parte din merit îi
aparţine doamnei Burgess.

Deși responsabilitatea pentru ideile exprimate în acest
volum îmi aparţine, doresc să menţionez aici ceea ce da-
torez unor oameni de știinţă din domeniu. Scrierile
Annei Freud privind psihologia eului și studiile ei refe-
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ritoare la dezvoltarea copilului în primii ani de viaţă au
făcut lumină asupra universului copilăriei pentru lucră-
tori din cele mai diverse profesii și au constituit pentru
mine o introducere și cel mai valoros ghid prin anii „ma-
gici“. Lucrarea lui René Spitz despre psihologia copilă-
riei stă la baza sau în prim-planul unor ample secţiuni
din această carte, în special în Capitolele II, IV și IX.
Scrierile lui Heinz Hartmann și ale regretatului Ernst
Kris din domeniul psihologiei eului psihanalitic au in-
fluenţat profund propriul meu mod de gândire și am ex-
tras din lucrările lor anumite idei ce par a avea valoare
practică în creșterea copiilor. Cercetările efectuate de Jean
Piaget asupra modului în care copilul construiește reali-
tatea au constituit o parte a documentaţiei pe baza căre-
ia am scris despre dezvoltarea mentală în primii ani de
copilărie. Cu toate acestea trebuie să specific faptul că,
deși acești autori mi-au influenţat gândirea, mie și alto-
ra din domeniu, nu am încercat să reprezint teoriile
niciunuia dintre ei (dacă nu am specificat altceva în text)
și îmi asum responsabilitatea pentru a fi colaţionat mai
multe studii despre același subiect și pentru a fi ales din-
tre mai multe idei disparate și contradictorii referitoare
la unul și același subiect.

Soţul meu, Louis, mi-a oferit ajutorul și sfaturi com-
petente pe tot parcursul pregătirii manuscrisului și, mai
presus de toate, mi-a oferit darul clarităţii sale ori de câte
ori am avut nevoie, ceea ce s-a dovedit a fi foarte des.
Cartea aceasta datorează foarte mult autorităţii finale a
stiloului său și sprijinului generos și entuziast cu care a
susţinut acest proiect, încă de la început. Mama mea,
Dora Horwitz, mi-a oferit un ajutor preţios în timpul cât
am scris această carte, preluând munca de descifrare și



Prefaţă 21

dactilografiere a unor mari părţi din manuscrisul origi-
nal. Îi sunt recunoscătoare și ei și lui Florence Jordan
pentru munca migăloasă de a transcrie și pentru nume-
roasele și bunele sugestii ce au rezultat din prima lectu-
ră pe care au făcut-o acestui material.

Selma H. Fraiberg




