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PREFAȚĂ  

 

INCITANT ȘI INFORMATIV TOTODATĂ, titlul 

volumului Copilărie și parentalitate cu impact  pune „în 

joc” trei cuvinte-cheie pentru problematica circumscrisă, 

gata să stimuleze curiozitatea, indiferent de vârsta,  

ocupația, statutul cititorului. „Paradisul pierdut al 

părinților” (copilăria), „misiunea” parentală – onorată 

sau nu, conștientizată ori ba – și,  în fine, consecințele 

oricăruia dintre stiluri (exigent, autoritar, permisiv, 

neimplicat), urmări pe care le-am putea „boteza” drept  

amprentă fastă, „stâlp” al succesului personal și social, 

„marcă” a nereușitei, „dâră” adâncă în psihicul suferind 

al copilului, până departe, în viața de adult…, toate 

acestea „conviețuiesc”  într-o „formulă” persuasivă care 

trimite la necesitatea abordării unei astfel de teme, la 

urgența dezbaterii ei (și sub formă editorială), la efectele 

(rezultatele) neapărat trăite de copil, sigur constatate de 

el însuși, de psiholog, învățător, medic etc., la o 

constantă preocupare de ordin științific, de ce nu, la un 

semnal de alarmă vizând decidenți de toate rangurile și 

responsabilitățile. „Pariul” asumat de coordonator (conf. 

univ. dr. Patricia Runcan) este autenticitatea, concept 

cu deschideri hermeneutice (din perspectivă teoretică) și 

provocări-capcane în privința trăirilor – mărturisirilor  

fiecărui subiect – actor  al scrierii de față.  

Structurată pe trei secțiuni (părți), cartea debutează 

consistent prin 8 Interviuri cu profesioniști și oameni 

autentici, continuă cu 7 Eseuri descriptive aparținând 

unor masteranzi netemători de vulnerabilitatea asociată 
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autodezvăluirii și se încheie cu Cercetări academice 

aplicate (rod al colaborării dintre un profesor și două 

absolvente cu disertații masterale pe tema tratată în 

Copilărie și parentalitate cu impact). „Misterul” aparent 

al preferinței „omului cu microfon” pentru anumiți  

interlocutori autentici – în pofida multor altora este 

măcar parțial „descâlcit” de  atribute  precum: 

deschiderea la conversații pe teme provocatoare, 

delicate, „spinoase”; experiența profesională de 

învățători, directori de școli, medici neurologi, 

psihoterapeuți, oameni ai bisericii, universitari; 

notorietatea și reputația în spațiul public;  regăsirea unor 

valori comune (sau asemănătoare) în copilăria fiecăruia, 

dar și aplicate, mai apoi, în viața de părinte, profesor,  

terapeut, formator de opinii etc.  

Întrebările prestabilite (dar formulate nuanțat, pliindu-se 

pe structura de personalitate a „adversarului”), 

răspunsurile (mai concise sau mai ample), „trădând” 

copilării „zugrăvite” în multe culori, formulări 

confesive, dar și cu rol de  exemplu, îndemn, dovadă, 

ilustrare, oglindire, lecție de viață, poveste cu tâlc, 

motto-ul – unul mai bine căutat decât altul – și, deloc de 

ignorat, ecoul fiecărei „întâlniri admirabile” în ființa 

„cetitorului”, laolaltă creează un „spectacol” aparte, 

demn de analiză. Ce este autenticitatea? (Cum să fii  

autentic ?) adună, din „zona” profesioniștilor,  

„definiții” într-un veritabil mozaic: „cu autoritate”, 

„stăpân pe sine”, „care acționează cum îi este sieși 

propriu”, „autenticitatea este grea; e singura cale de 

împăcare cu sine”, „în absența onestității nu există 

autentic”, „autenticitatea nu se determină pe axa   
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natură-cultură”, „să fii adevărat”, „să fii original”, „să fii 

creativ”, „să fii valoros”. Într-un registru asemănător  

răspund  masteranzii, formulările lor variind între: „a fi 

TU”, „a nu te preface”, „a-ți susține convingerile”, „a-ți 

cere drepturile”, „a nu-ți judeca părinții”, „a te  accepta 

așa cum ești”, „a fi sincer mereu”, „a fi om serios”, „a 

inspira încredere”, „a trăi în scopul vieții, care e 

veșnicia”, „a fi ca mama”, „a fi același în viața privată și 

în cea publică”, „autenticitatea este comuniunea dintre 

gânduri, vorbe și fapte.” 

La rându-i, definirea copilăriei comportă sensibile 

diferențe de nuanță, esența rămânând aceeași. Dacă 

maturii oscilează între „copilăria este familie”, „bucurie, 

joacă în aer liber”, mediul în care nu trăim „hie încătro” 

(adică în lipsa rânduielii și a ritualurilor), „paradisul 

pierdut al părinților”, „poligon de încercare a 

duplicității, ipocriziei, snobismului, imposturii, lipsei de 

responsabilitate”, „poveste”, masteranzii numesc propria 

copilărie: „speranță”, „Nu există nu pot!”, „oglinda prin 

fața căreia treci ca să mai descoperi ceva din (în) tine”,  

„binecuvântare”, „liniște”, „colțul de rai pe pămînt”, 

„fundația vieții”, „o călătorie fericită într-o țară 

încărcată de emoție și culoare”… Observăm cu 

îngândurare că în discursul adulților experți –   

predomină bucuria, joaca, libertatea, în vreme ce o notă 

accentuată în „confesiunile” tinerilor masteranzi este 

reprezentată de maturizarea precoce, cu precădere în 

familiile „cu multe probleme”: părinți conflictuali, 

alcoolici, abuzivi, cu educație precară, indiferenți la 

nevoia de afectivitate și reguli rezonabile pentru buna 

alcătuire a caracterului copilului. Este și motivul pentru 
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care autorul acestei prefețe nu se arată bucuros de 

confirmarea, în prima cercetare din finalul volumului 

Copilărie și parentalitate cu impact, a „armoniei” dintre 

stilul parental aplicat în copilăria cuiva și stilul parental 

internalizat de subiectul educației și exersat, la rându-i, 

asupra propriului descendent, după cum, nici de 

concluzia (ca validare a ipotezei celei din urmă 

cercetări) conform căreia relația de atașament din 

copilărie influențează în mare măsură relația de 

atașament a unei mame cu copilul său. 

Combinația fericită dintre parentalitatea autentică și 

copilăria ziditoare nu se constată la tot pasul. Chiar dacă 

valorile cultivate de familiile-nucleu sau extinse sunt 

dispuse într-un registru pozitiv generos (bunătate, 

siguranță, solidaritate, încredere, libertate, dragoste și 

justiție, limite raționale, principialitate, corectitudine, 

disciplină, partajare frățească, cinste, respect, bun simț, 

iubirea față de semeni, răbdare, adevăr, modestie, mediu 

creștin ș.a. – cum se vede în mărturiile din cartea în 

discuție) prea adesea, întâlnim fractura între ce e bine de 

făcut și răul care se petrece în relațiile interpersonale din 

universul familiei. Uneori, neștiința este cea dintâi 

cauză. Alteori, o „arhitectură” defectă a personalității 

părintelui. Nu rareori, influențe nepotrivite din afara 

mediului educațional primar. Traumele din copilărie ale 

genitorilor, nerezolvate la vreme, reprezintă un teribil 

element perturbator pentru copilăria și viitoarea viață de 

adult a celor mici. Incidența tot mai accentuată a 

familiilor disfuncționale face tot mai rar valabil 

adevărul: „Din familii rele ies copii buni” (însă cu o 
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dublă condiție, echilibrul și selectivitatea dovedite de 

copil).  

Desigur, teoreticienii și practicienii avertizează și 

„repară”, colaborează și se luptă cu varii ipostaze ale 

ignoranței și stricăciunilor avându-i ca autori pe părinți. 

Nu-i deajuns. Nu-i mereu la timp. Nu e pentru „toată 

lumea” copiilor afectați. Nu e cu asumarea și sprijinul 

tuturor părinților. Nu e, în toată clipa, cu toate resursele 

(profesioniști, instrumente, bani) trebuincioase celor mai 

bune terapii și rezultate. Din păcate, în lumea reală, atât 

de multe nu se pot!  

Conf. univ. dr. Ștefania Bejan, 

Universitatea “Al. I. Cuza” din Iași 

 

  

 

 

 

 

 

 


