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Introducere

Oare mamele îºi iubesc prea mult fiii? Astãzi, mamele pe care le
întâlnesc îmi pun deseori urmãtoarea întrebare: ce distanþã tre-
buie sã pun între fiul meu ºi mine pentru ca el sã se simtã bine în
pielea lui ºi sã poatã deveni un bãrbat care sã se simtã în largul
lui cu femeile? Cu alte cuvinte, ce mamã sã fiu azi pentru fiul meu
de mâine? Creºterea unui fiu care sã facã faþã mizelor lumii mo-
derne necesitã o mamã prezentã, iubitoare ºi caldã sau o mamã
discretã, aflatã în retragere ºi, reprimând o relaþie fireascã de dra-
goste? Rãspunsul meu înclinã categoric spre prima variantã.

În ce mã priveºte, ºi contrar unor prejudecãþi, susþin ideea cã
dragostea unei mame este o sursã de binefacere pentru fiul ei.
Desigur, unele mame îºi pot sufoca fiul, dar asta se întâmplã mult
mai rar decât se spune… ºi, uneori, se scrie. Experienþa mea de
terapeut m-a fãcut sã întâlnesc mult mai multe mame care se te-
meau sã nu îºi iubeascã prea mult fiii decât mame sufocante ºi
fuzionale.

În imaginarul colectiv, relaþiile dintre fiu ºi mamã au dat me-
reu naºtere unor reprezentãri simbolice sau imaginare contras-
tante: pe de o parte, mama care alãpteazã, purtãtoare de viaþã ºi
de forþã; pe de alta, mama devoratoare, castratoare, imagine a
primejdiei ºi chiar a morþii. Specialiºtii psihicului uman sunt de
altã pãrere: mamele au fost criticate mult, fiind se pare prea pro-
tectoare cu fiii lor, dar foarte puþini au studiat în detaliu aceastã
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relaþie, spre deosebire de relaþia mamã-fiicã1 sau de relaþia ta-
tã-fiu2. Lucru ºi mai ciudat, psihanaliza, al cãrei obiect principal
se bazeazã pe studierea relaþiilor pãrinþi-copii, s-a aplecat foarte
puþin asupra relaþiilor pe care Freud ºi Lacan înºiºi le aveau fie-
care cu mama lui.

În treizeci de ani, punctul de vedere în legãturã cu rolul ma-
mei a cunoscut multe fluctuaþii. S-a trecut de la o culpabilizare sis-
tematicã la cea mai neînsemnatã problemã prezentatã de copil la
urmãtoarea „descoperire“, de datã foarte recentã: dragostea unei
mame este asemenea unei licori magice care îi dopeazã pe copii
pe viaþã; se pare cã, chiar de la naºtere, ea are un efect pozitiv asu-
pra unor eventuale vulnerabilitãþi genetice. Acest fapt poate bul-
versa mesajul auzit atât de des: „Doamnelor, nu fiþi niºte cloºti,
fiindcã vã sufocaþi fiii!“, mesaj reluat de psihanaliºtii noºtri pre-
feraþi: „Atenþie la mamele castratoare!“

Julien mi-a îngãduit într-o bunã zi sã înþeleg ce poate sã repre-
zinte o mamã pentru fiul ei. În vârstã de 7 ani, acest bãieþel, in-
contestabil precoce, dar turbulent, mi-a spus: „Mama mea e ca o
veiozã, e tot timpul de faþã, ºi, când sunt trist, ea se poate aprin-
de imediat ca sã-mi încãlzeascã inima“. Se poate gãsi o imagine
mai bunã pentru o mamã decât cea de „veiozã“? Julien mi-a dat
atunci ocazia sã meditez, în legãturã cu mama lui, la diferitele sen-
suri conþinute în aceastã imagine: a avea grijã, a supraveghea, a
te gândi la, a fi în alertã, a da luminã când e prea întuneric…

ªtim cu toþii cã în viaþa unui bãrbat relaþia cu mama este hotã-
râtoare. Albert Cohen a descris splendid acest lucru: „Ei bine, eu
îþi trimit ochii înnobilaþi de tine, îþi trimit prin depãrtãri ºi tãceri
acest acelaºi act de credinþã ºi îþi spun cu gravitate: Mãmica mea3“.
Nu ai decât o singurã mamã; când ea dispare, te simþi orfan; este
prima ta mare dragoste. „Nu te vindeci niciodatã de rãul de mamã;
îl protejezi în tainã sau îl exorcizezi“, mi-a mãrturisit într-o zi un
soþ, a cãrui soþie îi reproºa relaþiile prea strânse pe care continua
sã le aibã cu mama lui. Dacã, în anumite cupluri, acest reproº este
pe deplin justificat, rezultatele studiilor asupra relaþiilor mamã-fiu4
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indicã global cu totul altceva: „Dragostea unei mame te face pu-
ternic; ea nu îl împiedicã, ci dimpotrivã — cu excepþia cazurilor
de ataºament extrem —, pe bãiat sã devinã bãrbat“.

Carole, mama unui bãiat de 9 ani, este victima angoaselor le-
gate de fiul ei Aymeric. Considerã cã acesta e prea timid, fãcân-
du-ºi cu dificultate prieteni la ºcoalã. Învãþãtoarea i-a sporit
temerile spunându-i cã îl gãsea cam izolat în clasã. Pe Carole o
neliniºteºte faptul cã Aymeric e scund, în timp ce fratele lui mai
mare e înalt pentru vârsta lui, „la fel ca tatãl sãu“. Sã aibã oare
complexe? se întreabã ea. ªi-a consultat medicul pentru a vedea
dacã nu cumva se întâmplã ceva anormal ºi a trebuit sã insiste
pentru ca acesta sã îi prescrie analize de sânge ºi examene ra-
diologice în vederea eliminãrii oricãrei anomalii fizice pe care
ar putea-o prezenta „bãieþelul ei“, cum îi place sã îi spunã. În re-
alitate, fiul ei este mic din punct de vedere fizic pentru vârsta
lui, dar analizele au arãtat cã este între limitele normale. Îngri-
jorându-se ºi tot consultând specialiºti, aceastã mamã îºi iubeº-
te oare prea mult fiul sau nu face decât sã se comporte doar ca o
„mamã bunã“?

Aºadar, astãzi multe mame se simt vinovate când îºi manifes-
tã tandreþea pe care o simt în adâncul fiinþei lor. Ele se tem sã nu
favorizeze un „oedip“ prea puternic. O mamã care mi-a adus fiul
adolescent la consultaþie din cauza unor probleme la ºcoalã mi-a
dat de la bun început ºi explicaþia acestei situaþii: „Încã de când
Antoine era mic de tot, medicul mi-a spus: «Fiul dumneavoastrã
manifestã un oedip prea puternic!». De atunci, mi-a fost mereu
fricã sã nu îl iubesc prea mult“. Anumite întrebãri revin la nesfâr-
ºit: „Dacã îmi petrec prea mult timp cu el, nu o sã-l sufoc?“, „Îl iu-
besc prea mult! Nu riscã sã ajungã homosexual?“, „Dacã legãturile
noastre sunt prea puternice, nu o sã caute mai târziu o femeie care
sã-mi semene?“ Desigur, oedipul existã, dar aceasta nu înseamnã
cã el trebuie sã conducã neapãrat la o teamã de a iubi. Prea mul-
te femei se tem de stereotipurile sociale sau, în mod mai direct,
de reproºurile prietenelor, soþului, soacrei, psihiatrului.
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Ascultându-le cum vorbesc despre fiul lor, spontan sau într-un
mod mai reflectat, vãzându-le cum procedeazã, nu pot sã nu mã
gândesc cã dragostea maternã întrupeazã un ideal al iubirii. Când
evocã relaþia care le uneºte cu bãiatul lor, mamele exprimã dese-
ori sentimentul unei legãturi unice, al unei iubiri imuabile ºi in-
tangibile. La întrebarea: „Existã vreun «bãrbat» care sã poatã duce
o femeie acolo unde ea nu ar vrea sã meargã?“, rãspunsul pare sã
fie urmãtorul: „Da, fiul ei“. ªi aceastã dragoste necondiþionatã,
constantã de a lungul întregii vieþi, chiar ºi în situaþiile cele mai
dificile, este deseori reciprocã. Un bãrbat îºi va aminti mereu de
mama lui, de o rochie pe care aceasta o purta, de o coafurã sau de
un parfum al ei, de sãrutãrile ei de fiecare datã când se despãr-
þeau: ºi aceasta cu toate simþurile lui. Reciproc, o mamã îºi va
aminti întotdeauna de privirile fiului ei, de mirosul lui de bebe-
luº, de tandreþea lui, de furiile ºi de acneea lui…

E de înþeles cã mamele nu sunt întotdeauna foarte în largul lor
cu dragostea pe care o simt în adâncul inimii. O mamã, angajatã
odinioarã într-un feminism militant, mi-a mãrturisit într-o zi:
„Nici mãcar nu îndrãzneam la vremea aceea sã-mi mãrturisesc cã
îmi doream un bãiat!“ Sã fie deci politic incorect sã îþi iubeºti fiul?
La reþinerea care, dintotdeauna, a interzis atitudini prea sexuali-
zate faþã de copil ºi care e valabilã atât pentru relaþia mamã-fiu,
cât ºi pentru relaþia tatã-fiicã pare sã se adauge acum un fel de in-
terdicþie sentimentalã. Or, în opinia mea, exact punctul de vede-
re invers e cel care trebuie sã prevaleze: mamele sunt ºi rãmân
fundamentale pentru dezvoltarea fericitã a bãieþilor. Mãmici din
toate þãrile, nu vã simþiþi deci vinovate dacã manifestaþi duioºie,
pasiune ºi chiar, în mod secret, dragoste faþã de fiii voºtri!
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Mamele au dreptul 
sã-ºi iubeascã
fiul…
„Sunteþi prea fuzionalã…“ Timp de mai multe decenii, orice ar
fi fãcut, mamele erau dinainte vinovate. Dificultãþile ºi defecte-
le copilaºilor noºtri nu puteau sã aibã, desigur, decât o singurã
explicaþie: legãturile prea strânse care le uneau pe mame de co-
piii lor ºi, îndeosebi, de fiul lor. Existã mai întâi tulburãrile de
somn sau ale apetitului din copilãrie; mai târziu, apar teama de
a merge la ºcoalã, comportamentele turbulente sau, dimpotri-
vã, o timiditate excesivã; în sfârºit, în adolescenþã, intervin in-
capacitatea de a fi propriul tãu stãpân sau provocãrile obiºnuite
de la aceastã vârstã. Acest punct de vedere rapid le-a fãcut ºi
continuã sã le facã pe multe mame sã se întrebe ce tip de dra-
goste au dreptul sã resimtã sau sã exprime. Teoria psihanaliti-
cã, exportatã în afara cadrului terapeutic, „dincolo de pereþi“,
ca sã reluãm formula lui Jean Laplanche5, a invadat câmpul cul-
tural ºi educativ. La acest nivel, ea meritã mai mult decât un exa-
men critic.
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„ATENÞIE LA OEDIP…“
Mai frecvent formulatã pentru mame faþã de fiul lor decât pentru
taþi faþã de fiica lor, existã mai întâi aceastã ameninþare. Câte
mame nu au auzit fraza — „Doamnã, dacã vã iubiþi fiul aºa, oedi-
pul lui nu se va rezolva prea curând!“

O NEÎNÞELEGERE REALÃ

Femeile chiar trebuie sã se simtã vinovate de dragostea pe care o
resimt faþã de fiul lor ºi de dorinþa, deseori intimã, de a-l proteja
împotriva riscurilor vieþii?

„CÂND O SÃ FIU MARE, O SÃ MÃ ÎNSOR CU MAMA“

Aceastã frazã, pronunþatã frecvent de dragii noºtri copilaºi,
dezvãluie, cel puþin în momentul în care este exprimatã, dragos-
tea necondiþionatã dintre un fiu ºi mama lui. Ea confirmã ceea ce
ºtim cu toþii: dacã un bãieþel fantasmeazã în felul acesta, e fiind-
cã între el ºi mama lui, la copilul între 3 ºi 7 ani, se dezvoltã o re-
laþie de o naturã excepþionalã, plinã de farmec, atracþie, seducþie
ºi dragoste. Aceastã dorinþã de a se cãsãtori cu mãmica e atât de
banalã, încât nu pare foarte îngrijorãtoare. De ce, atunci, sã fie
evocat un exces de tandreþe maternã, în loc sã se considere cã,
prin aceasta, copilul aduce mãrturie cã mama lui ºi-a îndeplinit
funcþia ºi ºi-a fãcut datoria: sã îºi înveþe fiul sã iubeascã? Jena vine
evident din concepþia relaþiei care pare cã trebuie sã uneascã douã
persoane de sex opus. Între o mamã ºi fiul ei existã desigur o re-
laþie de seducþie, dar una de seducþie necesarã. În orice relaþie din-
tre o mamã ºi copilul ei existã douã etape fundamentale care îl
ajutã pe acesta din urmã sã se dezvolte: o seducþie primarã, nu-
mitã „seducþia originarã“6, ºi o seducþie secundarã, astãzi mult
mai bine cunoscutã de oricine: oedipul.
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„NU TREBUIE SÃ-ÞI FIE TEAMÃ SÃ FII FRUMOASÃ PENTRU FIUL TÃU“

Nimeni nu poate nega importanþa fundamentalã pe care o re-
prezintã întâlnirea dintre un bebeluº ºi mama lui. Aceastã întâl-
nire, întotdeauna disimetricã, este de douã ori aºa când copilul e
un bãiat, deoarece disimetria adult/copil se adaugã disimetriei
masculin/feminin. La naºtere, un copil este deschis spre lume,
dar incapabil sã se ajute singur deoarece dezvoltarea organismu-
lui sãu nu s-a încheiat ºi fiindcã el ignorã toate primejdiile. Adul-
tul de referinþã, esenþialmente mama în cazul de faþã, dar ºi,
într-un grad mai mic, tatãl, simte în mod spontan impulsul de a
stabili o relaþie deschisã, vitalã, care poate fi calificatã drept una
naturalã ºi reciprocã. Îngrijirile atente ºi cvasiconstante acordate
de mamã sunt ocazia unei seducþii involuntare, desemnatã ca „se-
ducþie precoce“ de cãtre Jean Laplanche, care scrie: „Seducþia pre-
coce, legatã de îngrijirile materne, poate decurge din impasurile
în care o ducea descrierea freudianã centratã pe trezirea senzaþi-
ilor genitale“. Astfel, când vorbim de seducþie între o mamã ºi co-
pilul ei, nu trebuie sã facem confuzii. Este vorba aici de o atitudine
maternã esenþialã care îl poate determina pe copilul foarte mic sã
se simtã iubit ºi sã caute sã rãspundã „mesajelor“ trimise de mama
lui. În acest mod se construieºte psihismul ºi acesta este motivul
pentru care mamelor nu trebuie sã le fie teamã sã fie frumoase
pentru fiul lor, sã îl seducã în sensul de mai sus. Este o necesita-
te psihicã ca un copil sã îºi iubeascã mama ºi, în acest fel, sã des-
copere lumea.

Viitorul acestei relaþii va lua forme diverse în funcþie de evo-
luþia copilului. La început „Mãmica e cea mai frumoasã“, o sur-
sã inepuizabilã de comparaþii, de competiþii ºi de idealuri. Mai
târziu, copilul va respecta autoritatea mamei sale datoritã, în
parte, acestei seducþii originare, pentru a nu o decepþiona. Ul-
terior, el se va simþi îndatorat faþã de ea, fãrã îndoialã incon-
ºtient, fiindcã i-a permis sã se simtã iubit ºi admirat încã de la
început.
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