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French mum
sau  mamă elicopter?
STILUL NOSTRU DE VIAŢĂ SUPUS ATÂTOR INFLUENŢE ȘI SCHIMBĂRI 
DRAMATICE ÎN RAPORT CU GENERAŢIILE ANTERIOARE SE REFLECTĂ 
ÎN CREȘTEREA COPIILOR, IAR TEORIILE ȘI TRENDURILE ÎN PARENTING 
SUNT MAI DIVERSE CA ORICÂND.

aportarea femeilor la socie-
tate, carieră, familie și propria 
persoană diferă substanțial 
de cea a generațiilor anteri-
oare, iar asta se reflectă fidel 

în felul în care noile generații de mame se ra-
portează la propriii copii. În timp ce scriu acest 
articol, pe wall-ul meu de Facebook apare vi-
ral o fotografie cu parlamentarul european Li-
cia Ronzulli, care își aduce fetița la ședințele 

parlamentare de la vârsta de o lună. Fotogra-
fia o arată pe ea și pe fiica ei Victoria, acum în 
vârstă de aproape doi ani, care ridică mâna la 
vot odată cu mama ei. Sunt convinsă că mul-
te mame încă mai consideră acest fapt scanda-
los. Una dintre principalele lor probleme este, 
în mod ironic, tocmai explozia de informații, 
teorii și trenduri printre care trebuie să navi-
gheze cu abilitate. Dilemele existențiale care 
marchează o experiență atât de profundă apar 
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încă din perioada sarcinii, în care femeile con-
temporane pot beneficia de o serie de aplicații 
tehnologice, programe de întreținere corporală 
și susținere psihologică, cursuri de parenting, li-
teratură de profil și un sistem medical modern.
Unei mame informate îi este din ce în ce mai 
greu să aleagă dacă să nască acasă, în apă sau 
pe o masă de operații, natural sau chirurgical, 
dacă să accepte ca tatăl să asiste la naștere pen-
tru a-l implica direct sau să-l scutească, dacă na-
tura tot a ales așa, de trauma unei incursiuni di-
ficile în universul feminin prin încălcarea unui 
tabu; dacă să dea copilului lapte praf, de vacă 
sau vegetal; dacă să-l vaccineze sau să-i lase sis-
temul imunitar să se dezvolte de la sine; dacă 
să-și ia mama concediu de creștere a copilului 
pentru că este cel mai important element al co-
pilăriei sau să-l lase pe tată să se ocupe de asta 
pentru că, by the way, este la fel de important în 
evoluția copilului, iar mama poate aduce, une-
ori, mai mulți bani; dacă să-i creeze profilul de 
Facebook și blog sau să aștepte până când are 
un cuvânt de spus cu privire la propria ampren-
tă digitală; dacă, mai târziu, să-l dea la o școală 
tradițională sau la una care bazează procesul de 
învățare pe joacă. 
Exemplele pot continua și toate aceste proble-
me sunt cât se poate de actuale și intens dezbă-
tute. Dacă mamele și bunicile noastre învățau 
de la generațiile mai vechi principiile esențiale 
de creștere a copilului, acum sfaturile lor sunt 
de multe ori depășite din cauza diferențelor de 
informație disponibile. Mama mi-a povestit la 
un moment dat că în primele luni am fost un 
bebeluș imposibil de mulțumit, care plângea zi 
și noapte. De-abia mai târziu am putut să-i spun: 
„Scuză-mă, dar mă înfășai și mă legai strâns de 
mâini și de picioare ca să cresc dreaptă”. Mi-a pă-
rut rău după aceea, pentru că s-a simțit vinova-
tă și era conștientă de acest program de tortură 
pe care mi-l aplica pentru ceea ce credea atunci 
că este binele meu. 

French parenting
N-am fost niciodată însărcinată, dar am fost 
aproape de multe prietene care au trecut prin 
această experiență și care s-au confruntat cu o 
serie de probleme teoretice. „În așteptarea fe-
brilă a momentului în care voi fi mamă, din 
intersectările mele fortuite cu părinți de toa-
te felurile, plecam întotdeauna cu modele sau 
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comportamente discutabile, dar mai ales di-
leme. Oare voi reuși să fiu așa? Când dictează 
știința și când instinctul? Cum mi se va schim-
ba viața? Ne vom pierde prietenii? Acum 11 
luni s-a născut Filip și am experimentat pe 
propria piele ce înseamnă să fii părinte. Prin-
tr-un algoritm instinctual, am reușit să obțin 
formula care combină intuiția cu literatura 
de specialitate și consilierea a două mămici 
cu o concepție similară asupra maternității”, 
îmi povestește prietena mea Dana.  Și pentru 
că este de departe cea mai sociabilă și relaxată 
mămică pe care o cunosc, multe dintre priete-
nele noastre s-au vindecat de fobiile asociate 
cu ideea de maternitate. 
Majoritatea mamelor care îmi sunt apropiate 
se încadrează perfect în tipologia „French mum”, 
dezvoltată pe larg de jurnalista americană Pa-
mela Druckerman în cartea Bringing up bébé, 
scrisă după un șoc cultural în ceea ce privește 
experiența de parenting în Franța comparativ 
cu America. „Copiii francezi dorm din prime-
le luni în timpul nopții, în timp ce americance-
le fac nopți albe mai mult de un an. Copiii fran-
cezi au un regim alimentar bine definit, în care 
nu sunt incluși chicken nuggets. În timpul vizite-
lor, părinții americani își petrec timpul rezol-
vând conflictele dintre copii, în timp ce părinții 
francezi își beau cafeaua relaxați, uitând de  
copiii lor, care se joacă fericiți”, scrie în introdu-
cerea cărții. 
French parenting nu este un concept atât de po-
pular precum French fashion, French cuisine sau 
French kiss, dar se ridică la nivelul acestora. O 
mamă franțuzoaică este la fel de îngrijită și co-
chetă când scoate copilul în parc ca la o pe-
trecere informală, socializează cu prietenele și 
iese la toate evenimentele culturale și monde-
ne, nu-și pune niciodată viața on hold de dragul 
copilului, ci îl include în programul ei obișnuit. 
„Ține-l departe de oameni și va deveni timid, 
ține-l departe de frig și va fi bolnăvicios, ține-l 
departe de tehnologie și va fi ahtiat după ea sau 
inadaptat. După principiul ce nu te omoară te 
întărește, Filip și-a făcut ieșirea în lume la nu-
mai 4 zile, la o petrecere în grădină cu 50 de 
invitați, și a vizitat lacul Bâlea la numai o lună și 
jumătate, la o temperatură de 5°C, a mers la re-
staurant și la terasă din prima săptămână și tot 
așa”, povestește Dana. 
 

Legături bolnăvicioase
De cealaltă parte a experienței materne sunt fe-
meile care-și confundă copilul cu o piesă rară 
de porțelan din dinastia Yuan. Am cunoscut 
mame care dezinfectau toate obiectele pe care 
le atingeau copiii și le interziceau să mănân-
ce în lipsa lor de teamă să nu se înece. Nici nu 
s-ar fi pus vreodată problema să le dea voie să 
se cațere într-un copac din parc sau să meargă 
pe bicicletă fără toate elementele echipamen-
tului de protecție. „În cazurile de teacup paren-
ting, drama copiilor este că se vor trezi brusc 
fără acest clopot de sticlă deasupra capului, 
iar atunci vor fi cu adevărat vulnerabili în fața 
acestor presupuse pericole”, explică dr. Kris-
ten Wynns, specialist în psihologie de familie 
(www.wynnsfamilypsychology.com). 
Psihologia pozitivistă prost înțeleasă determi-
nă mulți părinți să renunțe inconștient la ro-
lul lor pentru a deveni „cei mai buni prieteni” 
ai copilului lor. Le-am invidiat toată copilăria 
(dar mai ales adolescența) pe amicele mele 
care se bucurau de susținere și complicitate to-
tală din partea mamelor, în timp ce eu mă con-
fruntam mereu cu același răspuns: „Jobul meu 
este să te ridic pe tine la nivelul meu, nu să-ți țin 
isonul la toate teribilismele!”. Invidia mi-a tre-
cut însă odată cu depășirea adolescenței, mo-
ment în care am realizat că amicele mele aveau 
o experiență de viață mult prea vastă și nu toc-
mai lipsită de traume. „Câteodată mă gândesc 
că mama a avut atâta grijă să nu-mi rupă aripile 
și să nu-mi știrbească respectul de sine și liber-
tatea, încât m-a lăsat să le distrug singură”, mi-a 
mărturisit la un moment dat una dintre ele. 

'opilul căruia i s-a permis și 
i s-a oferit totul fără să merite 
și fără să suporte consecințele 
propriilor greșeli este acum  
o tipologie des întâlnită, mai 

ales în cazul părinților care, începând cu anii 
‘90, și-au dedicat viața carierei și afacerilor. 
„Din păcate, părinţii români au trecut de la un 
stil parental autoritar/controlor la unul în care 
copilul este centrul universului, este extrem de 
răsfăţat și nu întâlnește limite. Ambele stiluri 
au efecte la fel de devastatoare asupra încrede-
rii în sine, a structurii interioare pe care ar tre-
bui să o dezvolte copilul. Și asta pentru că îl  
învaţă pe copil că altcineva este responsabil 
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cu viaţa lui”, spune psihoterapeutul Anda 
Păcurar. Din punctul ei de vedere, nevoile de 
bază ale copilului (de a aparţine și de a fi sem-
nificativ) nu pot fi satisfăcute dacă nu e lăsat să 
experimenteze faptul că poate contribui la bu-
năstarea familiei sau să-și arate și dezvolte capa-
cităţile. Un copil răsfăţat este foarte puţin pregă-
tit pentru viaţă și foarte speriat de provocări, de 
schimbări, de responsabilități.

Părinții elicopter
Statisticile arată că părinții care în prima par-
te abordează un model de parenting de tip 
teacup sunt cei care mai târziu vor spiona fieca-
re mișcare a copilului în online, îi vor citi jurna-
lele și se vor prezenta frecvent la școală să se in-
tereseze de „situația” lui și să se plângă că este 
incorect evaluat. Mai târziu, vor deveni ceea ce 
firmele de consultanță  numesc „părinții elicop-
ter”, cei care vor scrie e-mailuri șefilor propriilor 
copii să le detalieze competențele și aptitudini-
le „celui mic”, sugerând o mărire de salariu sau o 
promovare. Termenul de părinți elicopter a fost 
prima oară menționat în lucrarea unei echipe de 
sociologi, numită Parenting with Love and Logic: 
Teaching Children Responsibility, în care un stu-
dent se plângea că „mama survolează deasupra 
mea ca un elicopter”. Atât profesorii universitari, 
cât și reprezentanții companiilor se plâng în ulti-
ma perioadă de intervenția părinților extra-pro-
tectivi în relația cu studentul sau angajatul. 

Părinții care  se străduiesc să înlăture orice ob-
stacol din calea copiilor nu sunt departe, ca ti-
pologie, de cei care le oferă totul copiilor din 
punct de vedere material și sunt adesea  absenți 
din viața lor, având însă grijă ca aceștia să fie cel 
puțin la fel de ocupați ca și ei: acasă sunt în gri-
ja bonei, iar când nu sunt acasă iau lecții de înot 
pentru bebeluși, merg la grădiniță cu program 
prelungit, la afterschool, sport, lecții de dans, de 
pian și alte activități extracuriculare. Mai mult, 
copilul nu este niciodată luat în serios, de par-
că nu ar fi încă o persoană autonomă, ci o ex-
tensie a părinților: nu sunt capabili să-și poarte 

de grijă și să ia decizii, așa că părinții fac totul în  
locul lor. „Părinţii fac prea multe lucruri în locul 
copilului, iar când acesta ajunge la 13-14 ani,  
devin agasați de dezordinea și nepăsarea lui. 
Responsabilitatea se educă, nu se pretinde la 
o anumită vârstă. Părintele îi taie aripile atunci 
când cel mic încearcă să ajungă la suzetă și se 
repede să i-o ofere, când vorbește în locul lui, 
când îl ridică după fiecare căzătură sau îi ale-
ge haine etc. Astfel ajunge un adolescent dez-
interesat (adesea deprimat), cu un părinte care 
continuă să-și asume responsabilităţile adoles-
centului și așa ajungem la statistici care arată că 
fetele se desprind de casa părintească la 27 de 
ani, iar băieţii la 30”, avertizează psihoterapeu-
tul Anda Păcurar. 

Vaccinarea e toxică, murdăria bună?
Felul în care părinții au grijă de sănătatea copi-
ilor reflectă modelul lor de parenting și există, 
și din acest punct de vedere, trenduri noi care 
au demontat prejudecățile despre creșterea co-
pilului. Multe mame evită vaccinurile, îi ofe-
ră copilului un regim de viață vegetarian sau 
îl trimit la sport încă din primii ani de viață. 
„Prospectul  vaccinului este argumentul forte. 
Producătorul însuși informează despre: ingre-
diente neurotoxice și unele puternic canceri-
gene (mercur, aluminiu, plumb, formaldehidă 
etc.); efecte secundare testate (de exemplu, ni-
ciun vaccin nu a fost testat la potențialul can-

cerigen); faptul că nu e garantat 100% un 
răspuns imun (logic, având în vedere că mi-
crobul nu este în stare naturală, precum cel din  
boală)”, explică Cristela Georgescu, Health 
Counselor (www.cristelageorgescu.ro), coa-
utoarea volumului Nu hrăni cancerul, scris în 
colaborare cu dr. Pavel Chirilă și dr. Mădălina  
Popescu. 
Anticorpii și imunitatea dobândită sunt de 
bază, iar raportul riscuri versus avantajele vacci-
nării împotriva unor boli aproape eradicate a 
determinat multe mame să opteze împotriva 
vaccinării. „Murdăria, în schimb, înseamnă an-

ticorpi, de aceea dezinfectarea tuturor instru-
mentelor care intră în contact cu copilul este 
de domeniul trecutului. Desigur că o igienă 
bună este necesară, însă un copil nu e cu ade-
vărat fericit dacă nu a pictat bucătăria cu piure-
ul de fructe sau n-a mâncat niciodată de pe jos”, 
spune Dana, care, în schimb, nu i-a oferit nicio-
dată lui Filip dulciuri sau orice ar putea conține 
zahăr, un alt trend în această direcție. „Nu există 
niciun nutrient de origine animală care să nu fie 
mai bine furnizat de plante. Organismul poate 
obține toți aminoacizii esențiali din varietatea 
naturală de proteine vegetale pe care le avem în 
fiecare zi (leguminoase, cereale integrale, olea-
ginoase, unele fructe). Plantele reprezintă sursa 
originală de proteină sănătoasă, atât pentru om, 
cât și pentru animale. Proteinele second-hand, 
din animale, sunt lipsite de substanțe vitale 
sănătății cum ar fi antioxidanții, fibrele, vitami-
na C și aduc în sânge colesterol, grăsimi saturate 
(nesănătoase) și un întreg cortegiu de chimica-
le din antibioticele, vaccinurile și hormonii care 
li se administrează animalelor în crescătorii”, ar-
gumentează Cristela, ea însăși mamă a doi copii 
vegetarieni. Dincolo de aspectele de sănătate și 
dezvoltarea fizică a copilului rămân însă la fel de 
importante cele legate de formarea caracteru-
lui, a atitudinii, a educației și întregul complex 
de factori care influențează adultul în care se va 
transforma. Părinții ultraliberali  - care îi feresc 
pe copii de simboluri religioase „până la vârsta 
la care vor fi capabili să își aleagă singuri religia, 
independent de opțiunile noastre” și le cum-
pără haine și jucării atât de fete, cât și de băieți 
,„pentru a nu le influența orientarea sexuală” – și 
părinții conservatori, care controlează vigilent 
fiecare pas al copilului, sunt extreme pe care 
majoritatea femeilor le evită din instinct. Întot-
deauna vor înclina însă către un model sau altul, 
iar principala lor provocare într-o lume polua-
tă informațional este să găsească calea de mij-
loc și să fie foarte atente la propriul copil pen-
tru a realiza ce i se potrivește. Oricâte cursuri, 
filme și cărți de specialitate ar devora în pro-
cesul de pregătire, nicio rețetă prefabricată nu 
funcționează în acest caz, iar dacă veți întreba 
mamele care au mai mulți copii, vor spune că 
au aplicat rețete diferite de parenting pentru fi-
ecare dintre frați și surori, căci răspund diferit la 
aceiași stimuli.   

Ioana Calen

UNA DINTRE PRINCIPALELE PROBLEME ALE MA
MELOR DE AZI ESTE, ÎN MOD IRONIC, TOCMAI EX
PLOZIA DE INFORMAŢII, TEORII ȘI TRENDURI PRIN
TRE CARE TREBUIE SĂ NAVIGHEZE CU ABILITATE.


