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CUVâNT ÎNAINTE 9

Cuvânt înainte

A co mu ni ca, a avea o re la ție, a îm părți: ni mic nu ni se 
pare mai im por tant, esen țial pen tru exis ten ța noas tră. A avea 
sen ti men tul că ești par te a unui an sam blu mai vast, că ești 
re cunos cut, iden ti fi cat, că apar ții unui grup, unei co mu ni tăți 
lingvis ti ce este una din tre cele mai pro fun de și vi ta le as pi ra-
ții uma ne.

Dar ni că ieri nu suntem în vă țați să co mu ni căm, nici în 
fa mi lie și cu atât mai pu țin la școa lă.

În sis te mul șco lar, co mu ni ca rea se ba zea ză pe o di na mi că 
spe ci fi că, de tip în tre ba re–răs puns. Co pi lul nu poa te da un 
răs puns per so nal; nu-i sunt ac cep ta te de cât răs pun sul din 
car te sau cel aș tep tat de în vă ță tor. Timp de 15 până la 20 de 
ani din via ța noas tră, suntem obli gați să pro du cem răs pun-
suri, să mer gem în di rec ția aș tep tă ri lor ce lor lalți.

De ve nim ast fel han di ca pați – niș te in firmi în ce pri veș te 
re la ți i le noas tre.

Când ne dăm sea ma de la cu ne le noas tre, avem ne vo ie de 
mult timp pen tru a re în vă ța, pen tru a re in ven ta mij loa ce le 
con cre te prin care să trăim mai bine, să ne în țe le gem mai 
bine cu ce lă lalt și să-l în țe le gem mai bine.

În aceas tă car te, ne-am pro pus să vă ofe rim une le din tre 
des co pe ri ri le noas tre; aces tea vor re pre zen ta câ te va punc te de 
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10 DACĂ M-AȘ ASCULTA, M-AȘ ÎNȚELEGE

re per ce ne pot aju ta să ne fa cem mai bine în țe leși și să-i în țe-
le gem mai bine pe cei lalți. Aceste căi ce con duc spre o co mu-
ni ca re ac ti vă, spre re la ții să nă toa se, ne vor per mi te mai ales să 
ne cu noaș tem mai bine pe noi în și ne, să des co pe rim ce e mai 
bun în noi, ne cu nos cu tul din fie ca re.

În con ti nua re, vom dez vol ta ideea că este ne ce sar ca fie-
ca re să-și asu me res pon sa bi li ta tea îm bu nă tă ți rii re la ției cu 
sine în suși și cu cei lalți. Pen tru aceas ta tre buie să în țe le gem 
anu mi te me ca nis me care gu ver nea ză co mu ni ca rea și re la-
ți i le in ti me. Mai tre buie, de ase me nea, să evi tăm o du blă 
cap ca nă, și anu me fie să-i acu zăm pe cei lalți de ceea ce nu 
mer ge, fie să ne acu zăm pe noi în și ne și să ne de ni grăm.

„Și mai e ceva, am ui tat să‑ți spun  
că sunt olog în ale co mu ni că rii.“

Vom de scrie, de ase me nea, cele mai frec ven te cap ca ne 
din tr-o re la ție și vom oferi re pe re le și punc te le de spri jin care 
ni se par im por tan te, nu pen tru a găsi so lu ții, ci pen tru a 
păs tra di rec ția bună în în tre ți ne rea re la ți i lor.
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COMUNICAREA 11

CAPITOLUL 1
Comunicarea

O vorbă, înainte de a fi îmbrăcată în cuvinte,  
trebuie să se formeze, mic mamifer dureros,  

în străfundul unui pântec, acolo unde primește dreptul  
de a avea un sens, un sunet, o origine.

ALAIN BOS QU ET

Cine oare nu cu noaș te sen ti men tul di fuz că nu co mu ni că 
bine cu sine și cu cei lalți? Cine oare nu se lo veș te zil nic de 
di fi cul ta tea de a se ex pri ma și de a se face în țe les?

Dacă vreau să-mi îm bu nă tă țesc co mu ni ca rea, tre buie 
mai în tâi să-mi pun în tre bări de spre fe lul în care am în vă-
țat să co mu nic. Pro ba bil o să-mi dau sea ma că am în vă țat 
să nu co mu nic. O să des co păr că de foar te tim pu riu în exis-
ten ța mea am fost pri vat de drep tul la cu vânt chiar de că tre 
cei care mă iu beau și care, cre zând că mă în țe leg, vor beau în 
lo cul meu.

An ti co mu ni ca rea

Pă rin ții și pe da go gii mai de gra bă im pun li mi te de cât  
să in vi te la li be ră ex pri ma re. Și mai grav este faptul că își 
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12 DACĂ M-AȘ ASCULTA, M-AȘ ÎNȚELEGE

în su șesc ex pri ma rea noas tră pen tru a vorbi de spre noi, în 
lo cul* nos tru. Dar cel mai rău este faptul că res ping ceea ce 
ex pri măm noi per so nal.

„Mi-e fri că, spu ne co pi lul.
 — N-ai niciun mo tiv, spu ne ta tăl.“

„Mă doa re, spu ne co pi lul cu ge nun chiul ju lit.
 — N-ai ni mic, spu ne mama.“

Aceste me sa je par ba na le, ele sunt ge ne ra te de buna in ten-
ție a pă rin ți lor de a-și li niști co piii. Do rin ța de a-i scă pa pe 
co pii de te meri este o meteahnă frec ven tă a pă rin ți lor. Dar la 
fel de bine, aceste me sa je în seam nă și: „Nu poți avea în cre-
de re în ce simți tu, eu știu ce tre buie să simți tu.“ Ei îi dic-
tea ză al tu ia emo ți i le și sen ti men te le pe care ar tre bui să le 
aibă și nu le are. Poți or do na sau in ter zi ce un act (dacă ra por-
tul de for țe per mi te!) – „Nu ai voie să lo vești be be lu șul în 
cap“ –, dar este imposibil să impui sen ti men te le – „Tre buie 
să-l iu bești“  –, in di fe rent de vâr stă. Impunerea ge ne rea ză 
con fu zii. Cel care în cear că o emo ție se în do ieș te de pro pria 
lui trăi re  atunci când o per soa nă im por tan tă pen tru el (unul 
din tre pă rinți, de exem plu) îi de ni grea ză, îi nea gă sau în-
cear că să-i im pu nă trăi ri le sau sen ti men te le.

„Tre buie să-l iu bești, este fra te le tău, nu știa ce face când 
ți-a stri cat ju că ria…“

„Dar, dra gu le, știi prea bine că vă iu besc la fel; nu fac di fe-
ren țe în tre tine și sora ta.“

* Am in ven tat aceas tă ex pre sie, a vorbi de spre ci ne va în lo cul său, pen tru 
a de scrie o ex pri ma re al că tui tă din im pe ra ti ve ca te go ri ce („Fii alt fel de-
cât ești“), din ex pli ca ții („Dacă nu vii, în seam nă că ți-e fri că“) și ne ga re 
(„Tu nu ești ne fe ri cit, ai tot ce-ți tre buie“). Ex pri ma rea cui va care îmi 
spu ne cum mă vede el, care îmi în tin de o oglin dă, de for ma tă, evi dent, 
to tuși o oglin dă este cu to tul alt ce va. Acea ex pri ma re poa te fi re le van tă, 
mă poa te aju ta să mă cu nosc mai bine. Di fe ren ța con stă în in ten ția ce-
lui care îmi vor beș te de spre mine. (N. a.)
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COMUNICAREA 13

„Ea îmi spu ne că mă iu beș te la fel ca pe el,  
dar eu și el nu suntem la fel.“

„Știi că te ado ră, chiar dacă se în fu rie. Și apoi, nu ar tre-
bui să îl con tra zici, știi că nu su por tă.“

Și ast fel în vă țăm să co mu ni căm, prin ne ga rea trăi ri lor 
noas tre de că tre cei care ne iu besc. Și îi ve dem ne gân du-și 
in clu siv pro pri i le sen ti men te.

„Ești tris tă, mamă, plângi?
— Nu, stai li niș tit, nu am ni mic.“ Ni mic?

„Mami nu-l iu beș te pe tati. Ce are cu el?
— Nu-i ade vă rat, ce trea bă ai tu cu asta? Să știi că îl iu-
bește…“

Dacă nu fa cem efor tul de a sta bi li câ te va re guli fun da-
men ta le pen tru o co mu ni ca re fi reas că, ris căm ca toa tă via-
ța să su por tăm și să trans mi tem con strân geri care sa bo tea ză 
co mu ni ca rea și care fac ca re la ți i le in ti me să de vi nă di fi ci le, 
du re roase.
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