
Seniausios pasaulio kultūros įvaldė auklėjimo meną auginti 
laimingus, paslaugius vaikus. 
Ko galime iš jų pasimokyti?

Tapusi mama ir norėdama apie efektyvius tėvystės metodus su-
žinoti daugiau, Michaeleen Doucleff apsilankė majų kaimelyje 
Jukatano pusiausalyje. Gavusi progą stebėti mamas ir tėčius, ku-
rie vaikus auklėja visiškai kitaip nei mes ir užaugina nepaprastai 
geros širdies, dosnius ir paslaugius vaikus, M. Doucleff susimąstė: 
ko apie auklėjimo meną nežino vakariečiai tėvai?

Knygos „Primirštas auklėjimo menas“ autorė su savo trejų metų 
dukrele išsiruošia į kelionę pasisemti vaikų auklėjimo meno patir-
ties trijose itin pažeidžiamose pasaulio bendruomenėse – aplanko 
majų šeimas Meksikoje, inuitų šeimas už poliarinio rato ir hadzų 
šeimas Tanzanijoje. Sekdama įkvepiančiu senųjų civilizacijų pali-
kuonių pavyzdžiu – kurti santykius su vaikais bendradarbiaujant, 
o ne kontroliuojant, pasitikint, o ne gąsdinant – tokius pat tėvys-
tės metodus ji pradeda taikyti savo vaikui ir netrunka pastebėti 
stulbinamų rezultatų.

 „Primirštas auklėjimo menas“ – vertingos vaikų auklėjimo pamo-
kos, papildytos šiuolaikinių psichologų, neuromokslininkų, an-
tropologų ir sociologų komentarais, kurios patars, kaip užtikrinti 
psichinę vaikų sveikatą ir harmoningą vystymąsi; paskatins per-
mąstyti, kaip bendraujame su savo vaikais.
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Mango – geriausios knygų aviganės, 
kokią rašytoja gali turėti, – atminimui; 

ir Rosy
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prologas

Pamenu žemiausią tašką, kurį pasiekiau kaip mama. 
Tai buvo penktą vėsaus gruodžio ryto valandą. Gulėjau 

lovoje vilkėdama tuo pačiu megztiniu, kurį dėvėjau praėjusią 
dieną. Plaukai netrinkti jau bemaž savaitę.

Lauke dangus vis dar buvo tamsiai mėlynas, gatvių žibintai 
švytėjo geltonai. Girdėjosi tik mūsų vokiečių aviganės Mango, 
tūnančios po lova, kvėpavimas. Visi, išskyrus mane, miegojo. 
Aš buvau visiškai budri.

Ruošiausi mūšiui. Galvoje sukosi mintys, kaip elgtis netru-
kus prasidėsiančioje kovoje su priešu. Ką darysiu, kai ji vėl už-
puls? Kai trenks? Spirs? Ar įkąs?

Siaubinga savo pačios dukrą vadinti „priešu“. Prisiekiu, my-
liu ją be galo. Ir dėl daugybės dalykų ji yra nuostabiausias ma-
žas žmogus. Ji aštraus proto, laukinės drąsos ir stipri kaip jautis 
tiek fiziškai, tiek psichologiškai. Kai Rosy nukrenta žaidimų 
aikštelėje, kaipmat atsistoja. Be jokių dramų.

Ar paminėjau kvapą? O, dievinu jos kvapą, ypač viršugalvio. 
Išvykusi rengti NPR reportažų, labiausiai pasiilgstu jos kva- 
po – panašaus į medaus, lelijų ir drėgnos žemės aromatų mi-
šinį. 
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Tas saldus kvapas užburia. Bet ir klaidina. Rosy širdyje ru-
sena ugnis. Iki raudonumo įkaitusi ugnis. Ugnis, kurios jėga 
verčia ją eiti per pasaulį su įnirtingu tikslingumu. Kaip apibū-
dino viena draugė: ji yra pasaulių naikintoja.

Kai buvo kūdikis, Rosy daug verkdavo. Valandų valandas, 
kiekvieną vakarą. Mano vyras, apimtas panikos, pediatrei 
sakė: „Kai nevalgo ar nemiega, ji verkia.“ Gydytoja gūžtelėjo 
pečiais. Ji aiškiai prisiklausiusi tokių dalykų. „Na, ji juk kūdi-
kis“, – tarstelėjo gydytoja.

Kai Rosy suėjo treji, verkimas virto įniršio ir pykčio prie-
puoliais. Įprato trenkti man per veidą vos tik užėjus priepuoliui 
paimdavau ją ant rankų. Kartais rytais išeidavau iš namų su 
raudona rankos žyme ant veido. Skaudėdavo.

Tą ramų gruodžio rytą gulėdama lovoje leidau sau pripa-
žinti skausmingą tiesą: tarp manęs ir Rosy kilo siena. Pradėjau 

bijoti su ja būti, nes nerimavau dėl to, kas gali 
nutikti – baiminausi (ir vėl) prarasti kan-

trybę, (ir vėl) privesti Rosy prie ašarų, (ir 
vėl) priversti ją elgtis dar blogiau. Bijojau, 
kad mudvi su Rosy tampame priešėmis.

Aš augau namuose, kuriuose buvo 
daug pykčio. Šaukimas, durų trankymas, net 

ir batų mėtymas buvo pagrindinės tėvų, mano 
ir brolių bei sesių bendravimo priemonės. Todėl 

ir į Rosy priepuolius pirmiausia reaguodavau taip, kaip tėvai 
elgdavosi su manimi: pykčiu, griežtumu, kartais – piktais bai-
siais žodžiais. Šie veiksmai sukeldavo priešingą, nei norėdavau, 
reakciją: Rosy išlenkdavo nugarą, suklykdavo vanago riksmu ir 
krisdavo ant žemės. Bet aš norėjau būti geresnė nei mano tėvai. 
Norėjau, kad Rosy augtų ramioje aplinkoje, norėjau išmokyti ją 
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efektyvesnių bendravimo būdų, nei mėtyti „Dr. Marten“ batus 
kažkam į galvą.

Todėl, pasikonsultavusi su dr. Google, nusprendžiau, kad 
„įsakmus“ bendravimas yra „optimalus auklėjimo būdas“, pa-
dėsiantis apraminti Rosy įniršio priepuolius. Kaip supratau, 
įsakmus reiškė „tvirtas ir malonus“. Bandžiau taip elgtis kiek 
galėdama, bet man nepavyko – kai tik stengdavausi bendrauti 
įsakmiai, nieko neišeidavo. Rosy matydavo, kad vis dar pykstu, 
ir mudvi užstrigdavome tame pačiame užburtame rate. Mano 
pyktis versdavo ją elgtis dar blogiau. Aš supykdavau dar labiau. 
Galiausiai, jos įniršio priepuoliai tapo dar stipresni. Ji kandžio-
davosi, mojuodavo rankomis, bėgiodavo po namus vartydama 
baldus.

Kiekviena, net ir paprasčiausia užduotis, tokia kaip rytinis 
pasiruošimas darželiui, virsdavo didžiausiais mūšiais. „Ar galė-
tum tiesiog užsiauti batus?“ – maldaudavau jos jau kokį penktą 
kartą. „Ne!“ – klykdavo ji ir nusirengdavo suknelę ir apatinius.

Vieną rytą jaučiausi taip blogai, kad atsiklaupiau prie kriau-
klės ir tyliai rėkiau virtuvės spintelėms: „Kodėl tai taip sunku? 
Kodėl ji neklauso? Ką darau blogai?“

Tikrai neįsivaizdavau, ką daryti su Rosy. Nežinojau, kaip 
suvaldyti jos įniršio priepuolius, ką jau kalbėti apie auklėjimą 
būti geru žmogumi – maloniu, paslaugiu, kitais besirūpinančiu 
asmeniu. 

Iš tiesų nežinojau, kaip būti gera mama. Dar niekada 
toje srityje, kurią norėjau išmanyti, nebuvau tokia nevykėlė.  
Dar niekada atotrūkis tarp mano turimų ir trokštamų įgūdžių 
nebuvo toks didžiulis. 

Ir taip ankstaus ryto valandą gulėjau lovoje siaubingai bi-
jodama momento, kai mano dukra – mylimas vaikas, kurio 

p r o lo g a s
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daug metų taip troškau, – pabus. Ieškojau būdo užmegzti ryšį 
su maža asmenybe, kuri jau daug dienų atrodė kaip siautėjanti 
maniakė.

Jaučiausi sutrikusi. Jaučiausi pavargusi. Jaučiausi beviltiš-
kai. Galvodama apie ateitį mačiau tik dar daugiau bėdų: Rosy 
ir aš liksime užstrigusios nuolatinėje kovoje, tik šioji taps vis 
įnirtingesnė ir stipresnė.

Bet taip nenutiko, ir šioje knygoje papasakosiu, kaip mūsų 
gyvenime įvyko netikėtos transformuojančios permainos. Vis-
kas prasidėjo kelionėje po Meksiką, kai akis atvėrusi patirtis nu-
lėmė tolesnes keliones į kitus pasaulio kraštus, ir Rosy kaskart 
buvo mano kompanionė. Kelionėse sutikau nuostabių mamų 
ir tėčių, išmokiusių mane neįtikėtinai daug apie vaikų auklė-
jimą. Šios moterys ir vyrai parodė man ne tik kaip apraminti 
Rosy įniršio priepuolius, bet ir kaip bendrauti su ja be šauki-
mo, bambėjimo ir bausmių – ugdant vaiko pasitikėjimą savimi,  
o ne keliant įtampą ir konfliktus su tėvais. Ir turbūt svarbiausia 
tai, jog išsigudrinau, kaip mokyti Rosy būti maloniai ir dosniai 
su manimi, šeima ir draugais. Iš dalies tai pavyko dėl to, kad tos 
mamos ir tėčiai parodė man, kaip būti maloniai ir mylėti savo 
vaiką visiškai kitaip. 

Kaip inuitė mama Elizabeth Tegumiar pasakė man paskuti-
nę mūsų dieną Arktyje: „Man atrodo, dabar tu moki geriau su 
ja elgtis.“ Tikrai, kad moku.

Auklėjimas itin individualus dalykas. Ne tik skirtingų kultū-
rų, bet ir bendruomenių ar net šeimų taikomi metodai skiriasi. 
Ir vis dėlto šiandien keliaujant aplink pasaulį galima pastebėti 
bendrų bruožų, pasikartojančių daugumoje kultūrų. Nuo tun-
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dros Arktyje ir atogrąžų miškų Jukatane iki savanų Tanzanijoje 
ir įkalnių Filipinuose galima pastebėti panašią vaikų auklėjimo 
tendenciją. Tai ypač būdinga kultūroms, užauginančioms labai 
malonius ir paslaugius vaikus – tokius, kurie vos tik pabudę 
ryte eina plauti indų. Vaikus, kurie nori dalintis saldainiais su 
broliais ir sesėmis.

Šis universalus požiūris į auklėjimą paremtas keturiais pa-
grindiniais elementais. Juos galima pastebėti kai kuriose šian-
dieninės Europos dalyse, bet dar ne taip seniai jie buvo plačiai 
paplitę visose JAV. Pirmas šios knygos tikslas – suprasti, kaip 
šie elementai veikia, ir išmokti juos pritaikyti savo namuose, 
kad gyvenimas taptų lengvesnis.

Turint galvoje šio universalaus auklėjimo būdo paplitimą 
medžiotojų-rankiotojų bendruomenėse visame pasaulyje, jam 
greičiausiai jau dešimtys tūkstančių ar net šimtai tūkstančių 
metų. Biologai pateikia įtikinamų įrodymų, kad tėvų ir vaikų 
santykiai evoliucionavo būtent šia linkme. Kai pamatysite šį 
auklėjimo būdą praktikoje – nesvarbu, ar gamindami tortilijas 
majų kaimelyje, ar žvejodami šalvis Arkties vandenyne, – pa-
tirsite stiprų įspūdį: „O, štai taip turėtų veikti auklėjimas.“ Vai-
kai ir tėvai sutinka vieni su kitais kaip įlaidas ir išdroža sujun-
gimo vietoje arba, dar tiksliau, kaip japoniški Nejire kumi tsugi 
medinių detalių sujungimai. Tiesiog gražu.

p r o lo g a s
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Niekuomet nepamiršiu, kai pirmą sykį pamačiau šį auklė-
jimo būdą. Pasijutau taip, tarsi visas mano pasaulis būtų apsi-
vertęs.

Tuo metu dirbau NPR reportere jau šešerius metus. Iki tol 
septynerius metus buvau chemike Berklyje. Būdama reportere 
dirbdavau su istorijomis apie medicinos mokslą: infekcines li-
gas, vakcinas ir vaikų sveikatą. Dažniausiai istorijas rašydavau 
prie savo darbo stalo San Fransiske. Tačiau kartais NPR nusiųs-
davo mane į tolimą pasaulio kampelį rengti reportažo apie ko-
kią egzotišką ligą. Keliavau į Liberiją per patį Ebolos protrūkio 
piką, kasinėjau amžino įšalo žemę Arktyje ieškodama atšilusių 
gripo virusų ir stovėjau šikšnosparnių oloje Borneo, kai virusų 
medžiotojas mane perspėjo apie būsimą koronaviruso pande-
miją (tai buvo 2017-ųjų rudenį).

Į mūsų gyvenimus atėjus Rosy, šios kelionės įgavo naują 
prasmę. Pradėjau stebėti mamas ir tėčius visame pasaulyje ne 
kaip reporterė ar mokslininkė, bet kaip išvargusi mama, bevil-
tiškai ieškanti nors trupinėlio auklėjimo išminties. „Tikrai turi 
būti geresnis būdas nei tai, ką darau aš, – galvojau. – Turi būti.“

Kelionėje į Jukataną pamačiau tai savo pačios akimis – uni-
versalų auklėjimo būdą. Ši patirtis mane sukrėtė iki širdies gel-
mių. Grįžusi namo pradėjau keisti visą savo karjeros kryptį: 
užuot studijavusi virusus ir biochemiją, norėjau išmokti kiek 
įmanoma daugiau apie santykius su mažaisiais žmonėmis – 
apie tą patrauklų, švelnų ir geraširdišką būdą auginti paslau-
gius ir savarankiškus vaikus.

Tikrai turi būti geresnis būdas 
nei tai, ką darau aš.

Turi būti.
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Pirmiausia dėkoju, kad laikote rankose šią knygą. Ačiū už jūsų 
dėmesį ir laiką. Žinau, kaip tai svarbu tėvams. Padedama nuos-
tabios komandos sunkiai dirbau, kad ši knyga būtų vertinga 
jums ir jūsų šeimai. 

Antra, greičiausiai jūs jautėtės panašiai kaip aš ir mano vy-
ras – beviltiškai ieškojote geresnių patarimų ir metodų. Galbūt 
jau perskaitėte kelias knygas ir, kaip mokslininkai, eksperi-
mentavote išmėgindami naujus būdus bendrauti su savo vai-
kais. Galbūt iš pradžių apsidžiaugėte, nes eksperimentas atrodė 
sėkmingas, bet po kelių dienų ir vėl pasijutote išsunkti, nes, 
deja, bandymas nepavyko. Išgyvenau šiuos varginančius ciklus 
pirmuosius dvejus su puse Rosy gyvenimo metų. Eksperimen-
tai vis nepavykdavo.

Pagrindinis šios knygos tikslas – sustabdyti šį varginantį 
ciklą. Besimokydami universalaus auklėjimo būdo pamatysi-
te, kaip vaikai buvo auginami dešimtis tūkstančių metų, koks 
auklėjimas jiems tinka pagal prigimtį. Pradėsite suprasti, iš kur 
kyla blogas elgesys ir kaip pašalinti jo priežastis. Išmoksite kur-
ti santykį su vaikais mamų ir tėčių visuose šešiuose kontinen-
tuose per tūkstantmečius išbandytu būdu, kuris neaprašytas 
jokioje kitoje knygoje apie auklėjimą.

Šiuolaikiniai vaikų auklėjimo patarimai turi vieną didelį trū-
kumą. Absoliuti dauguma jų kyla iš euroamerikietiškos pers-
pektyvos. Žinoma, Amy Chua knygoje „Mamos tigrės kovos 
himnas“ (Battle Hymn of the Tiger Mother) pateikė sukrečiantį kinių 
požiūrį į sėkmingų vaikų auklėjimą, bet dauguma šiuolaikinių 
idėjų paremtos išskirtinai vakarietiška paradigma. Todėl ame-

p r o lo g a s
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rikiečiai mamos ir tėčiai temato auklėjimo būdų platybes pro 
rakto skylutę. Šis siauras požiūris ne tik užstoja daug įspūdingų 
(ir naudingų) vaizdų, bet lemia ir ilgalaikes pasekmes: tai vie-
na priežasčių, kodėl vaikų auginimas šiais laikais sukelia tiek 
įtampos ir kodėl vaikai JAV pastaraisiais dešimtmečiais auga 
vienišesni, nervingesni ir labiau prislėgti. 

Harvardo tyrėjų duomenimis maždaug trečdalis šiuolaiki-
nių paauglių yra turėję nerimo sutrikimus atitinkančių simp-
tomų. Daugiau nei 60 procentų koledžo studentų pripažįsta 
esantys „prislėgti“ nerimo, o Z karta, kuriai priskiriami gimu-
sieji tarp dešimtojo dešimtmečio vidurio ir šio tūkstantmečio 
pirmųjų metų, yra vienišiausia karta per kelis pastaruosius de-
šimtmečius. Ir vis tiek JAV dominuojantis vaikų auklėjimo sti-
lius krypsta linkme, didinančia šias problemas, o ne jas spren-
džiančia. „Tėvai persijungė į kontrolės būseną, – 2019-aisiais 
sakė psichoterapeutė B. Janet Hibbs. – Seniau jie skatindavo 
autonomiją <...>. Bet dabar jie vis daugiau kontroliuoja, todėl 
vaikai jaučia vis didesnį nerimą ir yra mažiau pasiruošę neti-
kėtumams.“

Jei „įprasta“ vaikų būsena mūsų kultūroje yra vienatvė ir 
nerimas, galbūt laikas tėvams permąstyti, kas yra „įprastas“ 
auklėjimas. Jei tikrai norime suprasti savo gyvenimo džiaugs-
mus – tai yra atrasti tikrą ryšį su savo vaikais – galbūt mums 
reikėtų išeiti už mūsų kultūrai įprastų komforto zonos ribų ir 
pasikalbėti su tėvais, kurių paprastai neišgirstame.

Galbūt laikas praplėsti siaurą požiūrį ir pamatyti, koks gra-
žus ir efektyvus gali būti vaikų auklėjimas.

Dar vienas šios knygos tikslas – užpildyti mūsų žinių apie 
vaikų auklėjimą spragas. Atkreipsime dėmesį į kultūras, su-
kaupusias didžiulį kiekį naudingų žinių: medžiotojus-rankio-
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tojus ir kitas vietines kultūras, besivadovaujančius panašiomis 
vertybėmis. Šios kultūros vystė auklėjimo strategijas tūkstant- 
mečiais. Senelės ir seneliai perduodavo žinias iš kartos į kar-
tą, perleisdami naujoms mamoms ir tėčiams didžiulį įvairių 
naudingų ir efektyvių metodų kraitį. Todėl tie tėvai žino, kaip 
įtraukti vaikus į namų ruošos darbus net neprašant, kaip įti-
kinti brolius ir seseris bendradarbiauti (o ne peštis) ir kaip su-
drausminti be šaukimo, barimo ar nusiraminimo pertraukėlių. 
Jie žino, kaip motyvuoti, ir puikiai išmano, kaip vystyti funk-
cines vaikų smegenų savybes ir įvairius įgūdžius: psichologinį 
atsparumą, kantrybę ir pykčio kontroliavimą. 

Labiausiai stebina, kad daugelyje medžiotojų-rankiotojų 
kultūrų tėvai su mažais vaikais kuria visai kitokį santykį nei 
mes čia, JAV, – santykį, pagrįstą bendradarbiavimu, o ne konf-
liktais; pasitikėjimu, o ne baime; ir pritaikytą individualiems 
vaiko poreikiams, o ne standartizuotoms vystymosi stadijoms.

Auginu Rosy pasitelkdama iš esmės vienintelę priemonę – 
labai trankų plaktuką, – nors daugelis tėvų visame pasaulyje 
turi visą rinkinį instrumentų – atsuktuvų, svertų, gulsčiukų, – 
kuriuos prireikus gali naudoti. Šioje knygoje sužinosime kiek 
įmanoma daugiau apie šiuos puikius įrankius ir kaip jais pasi-
naudoti namuose.

Todėl pereisiu tiesiai prie informacijos šaltinių – mamų ir 
tėčių. Aplankysime tris kultūras: majų, hadzų ir inuitų, puikiai 
susitvarkančias su tomis auklėjimo situacijomis, kurios Vakarų 
kultūros tėvams atrodo neįveikiamos. Majų mamos meistriškai 
užaugina paslaugius vaikus. Jos išvysčiusios sudėtingą bendra-
darbiavimo metodą, mokantį brolius ir seseris ne tik sutarti, 
bet ir dirbti kartu. Hadzų tėvai yra pasaulinio lygio ekspertai, 
ugdantys savimi pasitikinčius iniciatyvius vaikus. Hadzų bend- 

p r o lo g a s
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ruomenė nėra girdėjusi apie vaikų nerimą ir depresiją, kurie 
fiksuojami JAV. Inuitai ištobulino nuostabiai veiksmingą vaikų 
emocinio intelekto ugdymo būdą, ypač siekiant sukontroliuoti 
pyktį ar rodyti pagarbą aplinkiniams.

Kiekvienai kultūrai šioje knygoje skiriama po atskirą dalį. 
Susipažinsime su keliomis šeimomis ir jų kasdieniais įpročiais. 
Pamatysime, kaip tėvai rytais suruošia vaikus į mokyklą, kaip 
vakarais guldo juos miegoti ir kaip motyvuoja dalintis, malo-
niai elgtis su broliais ir sesėmis bei prisiimti naujų atsakomybių 
pagal jų individualią raidą.

Be to, mesime šioms supermamoms ir supertėčiams iššūkį, 
auklėjimo galvosūkį, kurį jie spręs prieš mūsų akis. Duosime 
jiems Rosy.

Taip, perskaitėte teisingai. 
Norėdama parašyti šią knygą, 
išsiruošiau į didžiulę ir, kaip 
daugelis pasakytų, beprotišką 
kelionę. Su mažyle ant rankų 
keliavau pas tris garbingas ben-
druomenes skirtingose pasau-
lio pusėse ir išmokau daugybę 
smulkmenų bei ypatybių apie 
jų auklėjimo būdus. Miegojau 

su Rosy hamake po majų pilnatimi, padėjau seneliui inuitui 
medžioti narvalą Arkties vandenyne ir mokiausi kasti šaknia-
vaisius su hadzų mamomis Tanzanijoje.

Pakeliui konsultuodavausi su antropologais ir evoliucijos  
biologais, kad įsitikinčiau, jog šios auklėjimo strategijos nėra bū-
dingos tik toms šeimoms ar jų kultūroms, bet paplitusios šiuolai-
kiniame pasaulyje ir žinomos per visą žmonijos istoriją. Kalbėjau 
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su psichologais ir neuromokslininkais apie tai, kaip šie metodai 
ir patarimai gali paveikti vaikų psichinę būklę ir vystymąsi.

Kiekvienoje dalyje rasite praktinių patarimų, kaip išbandyti 
šiuos metodus su savo vaikais. Patarsime, kaip pradedant ma-
žais žingsneliais patikrinti, ar jūsų vaikai reaguoja į aprašomus 
metodus, ir pateiksime išsamių paaiškinimų, kaip įtraukti šias 
strategijas į kasdieninį gyvenimą. Šios praktinės dalys parem-
tos asmenine mano ir mano draugų, auginančių mažus vaikus 
San Fransiske, patirtimi. 

Keliaudami už JAV ribų pamatysime Vakarų auklėjimo 
metodus naujomis akimis. Išvysime, kaip mūsų kultūra vaikų 
atžvilgiu dažnai yra atsilikusi: mes per daug kišamės. Nepasiti-
kime vaikų prigimtinėmis žiniomis, kaip jiems augti. Daugeliu 
atveju nemokame kalbėti jų kalba.

Mūsų kultūra skiria ypatingai daug dėmesio vienam tėvų ir 
vaikų santykių aspektui: kontrolei – kaip tėvai kontroliuoja vai-
ką ir kaip vaikas bando kontroliuoti 
tėvus. Populiarūs auklėjimo „stiliai“ 
susiję su kontrole. Tėvai „sraigta- 
sparniai“ kontroliuoja maksimaliai. 
Laisvų vaikų tėvai kontroliuoja mi-
nimaliai. Mūsų kultūroje manoma, 
kad arba tėvai kontroliuoja vaiką, 
arba vaikas kontroliuoja juos.

Vis dėlto šis požiūris į auklėji-
mą problemiškas: jis sukuria galios 
santykius, paremtus kovomis, riks-
mais ir ašaromis. Niekas nemėgsta 
būti kontroliuojamas. Tiek vaikai, 
tiek tėvai maištauja prieš tai. Todėl 

Ar yra 
dar viena dimensija?

p r o lo g a s

M
ak

sim
al

i k
on

tr
olė

M
in

im
ali

 ko
nt

ro
lė



p r imir š ta s  a uk l ė jim o me n a s2 0

jei santykiai su vaikais paremti kontrole – ar tai būtų kontro-
liuojantys tėvai, ar atvirkščiai, – kuriame priešiškus santykius: 
auga įtampa, kyla pykčiai, galios kovos tampa neišvengiamos. 
Dvejų ar trejų metų mažyliui, nesugebančiam valdyti emocijų, 
tokia įtampa prasiveržia fiziškai.

Ši knyga pristatys visiškai kitokį požiūrį į auklėjimą, pas-
taruosius penkiasdešimt metų JAV iš esmės paliktą nuošalėje.  
Tai būdas bendrauti su vaikais visai be kontrolės – nebandant 
nei jos primesti, nei atiduoti.

Greičiausiai net neįsivaizduojate, kiek auklėjimo iššūkių, su 
kuriais susiduriate, iš esmės susiję su kontrole. Pašalinus kon-
trolę iš auklėjimo proceso (ar bent jau ją apribojus), kovos ir pa-
sipriešinimas labai greitai ištirpsta kaip sviestas karštoje kep-
tuvėje. Laikykitės! Išmėginkite šiuos patarimus ir pamatysite, 
kaip siaubingai nervinantys auklėjimo momentai – mėtomi 
batai, įniršio priepuoliai parduotuvėse ir mūšiai prieš miegą – 
pasitaikys gerokai rečiau, kol galiausiai visai pranyks.

Galiausiai, keli žodžiai apie mano pačios lūkesčius šiai knygai.
Mažiausiai noriu, kad bet kuri šios knygos dalis verstų jus 

pasijusti blogu tėčiu ar mama. Visi mes, tėvai, jau ir taip pati-
riame nesaugumo jausmą ir turime užtektinai abejonių, todėl 
nenoriu sukelti jų dar daugiau. Jei taip nutiktų, prašau tučtuo-
jau parašyti man elektroninį laišką. Mano tikslas yra visiškai 
priešingas – įgalinti ir pakylėti jus kaip tėvus, tuo pačiu sutei-
kiant naują rinkinį įrankių ir patarimų, kurių trūksta šiuolai-
kinėse diskusijose apie auklėjimą. Parašiau šią knygą, nes bū-
čiau norėjusi, kad kažkas ją būtų davęs man, gulinčiai lovoje tą 
šaltą gruodžio rytą, kai jaučiausi pasiekusi visišką dugną.
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Kitas mano noras yra pasielgti deramai su daugeliu tėvų, 
pristatomų šioje knygoje, atvėrusių savo namų duris mums su 
Rosy. Šios šeimos yra iš visiškai kitokių kultūrų nei manoji ir 
greičiausiai kitokių nei jūsiškė. Yra daugybė būdų rasti bendrą 
kalbą, nepaisant šių skirtumų. JAV mes dažnai atkreipiame dė-
mesį į šių žmonių patiriamas problemas ir sunkumus. Dažnai 
pykstame ant kitų kultūrų tėvų, kad jie nesivadovauja mūsų 
taisyklėmis. Kitais atvejais esame linkę pernelyg romantizuoti 
svetimas kultūras tikėdami, kad jos išlaikė „senąją magiją“ ar 
gyvena „prarastame rojuje“. Abi šios mąstysenos yra absoliu-
čiai klaidingos.

Neabejotina, kad gyvenimas šiose kultūrose gali būti sun-
kus kaip ir kiekvienoje kultūroje. Bendruomenės ir šeimos 
kentėjo ir kenčia tragedijas, ligas ir sunkmečius (kartais sukel-
tus Vakarų kultūros). Visai kaip jūs ar aš, tie tėvai dirba labai 
sunkiai, dažnai keliuose darbuose. Auklėdami vaikus jie klysta, 
vėliau to gailisi. Visai kaip jūs ar aš, jie nėra tobuli.

Tuo pat metu nė viena šių kultūrų nėra senovės reliktai, už-
strigę laike. Taip galvoti būtų visiškai klaidinga. Šioje knygoje 
pristatomos šeimos yra tiek pat „šiuolaikiškos“ (nerandu geres-
nio žodžio) kaip jūs ir aš. Jie turi išmaniuosius telefonus, tikri-
na feisbuką (dažnai), žiūri „CSI“, dievina „Ledo šalį“ ir „Ko- 
ko“. Vaikai pusryčiams valgo „Froot Loops“ dribsnius, o po 
pietų žiūri filmus. Suaugusieji rytais skubina vaikus ruoštis į 
mokyklą, o tingiais šeštadienių vakarais gurkšnoja alų su drau-
gais.

Bet šios kultūros turi tai, ko šiuo metu trūksta Vakaruose: 
gilias vaikų auklėjimo tradicijas ir su jomis susijusių žinių lo-
byną. Neabejotina, kad šioje knygoje aprašyti tėvai pasižymi 
neįtikėtinais bendravimo įgūdžiais, geba motyvuoti ir bendra-
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darbiauti su savo vaikais. Tai akivaizdu praleidus vos valandą 
ar kelias su šiomis šeimomis.

Šioje knygoje siekiu atkreipti dėmesį į nuostabius šių tėvų 
gebėjimus. Keliaudama norėjau sutikti žmonių, su kuriais at-
rasčiau kiek įmanoma nuoširdesnį ryšį ir iš kurių pasisemčiau 
įvairiapusiškų patirčių (o tuomet pasidalinti su jumis, skaityto-
jais). Dalindamasi šiomis istorijomis noriu kaip įmanoma ge-
riau pagerbti knygoje aprašytus žmones (ir jų bendruomenes). 
Noriu jiems atsilyginti. Todėl 35 procentai išankstinio hono-
raro už šią knygą atiteks šeimoms ir bendruomenėms, su ku-
riomis netrukus susipažinsite. Vienodai vertindama kiekvieno 
nuomonę, pirmą sykį pristačiusi žmones toliau minėsiu juos 
tiesiog vardais.

Taigi. Prieš lipdami į lėktuvą pasinerti į tris gerbiamiausias pa-
saulio kultūras, turime pasirūpinti dar vienu dalyku. Turime 
pažvelgti į save ir suprasti, kodėl mes auginame vaikus būtent 
taip. Pamatysime, kad daugelio metodų ir įrankių, kuriuos pri-
imame kaip savaime suprantamus ir kuriais labai didžiuoja-
mės, kilmė visai netikėta ir nelabai patikima.
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Keisčiausi tėvai pasaulyje

2018-ųjų pavasarį sėdėjau Kankūno oro uoste beveik paraly-
žiuota. Spoksojau į lėktuvus, bet mano mintys vis grįždavo prie 
neseniai regėtų dalykų. Ar tai gali būti tikra?

Ar auklėti vaikus gali būti taip paprasta?
Vos prieš kelias dienas keliavau į mažą majų kaimelį vidury-

je Jukatano pusiasalio. Vykau daryti reportažo radijui apie vai-
kų atminties trukmę. Skaičiau tyrimus, pateikiančius duome-
nų apie tai, kad konkrečiose situacijose majų vaikai geriau nei 
amerikiečių sutelkia dėmesį, ir norėjau sužinoti, kodėl taip yra.

Bet praleidusi kaimelyje vos dieną, supratau, kad po tais 
šiaudiniais stogais vystosi reikšmingesnė istorija. Kur kas 
reikšmingesnė.

Praleidau valandų valandas kalbindama mamas ir močiutes 
apie tai, kaip jos augina vaikus, stebėdama jų įgūdžius apra-
minant vaikų įniršio priepuolius, motyvuojant atžalas atlikti 
namų darbus, parsivilioti iš kiemo pietų. Žodžiu, stebėjau šių 
šeimų kasdienybę. Klausiau jų ir apie sunkesnius auklėjimo 
atvejus – kaip jiems pavyksta suruošti vaikus ryte ir paguldyti 
į lovą vakare.
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Tai, ką išvydau, mane absoliučiai pribloškė. Jų požiūris į au-
klėjimą buvo visiškai kitoks nei tai, ką mačiau iki šiol. Jie labai 
skyrėsi nuo metodų, kuriuos supermamos taiko San Fransiske, 
skyrėsi nuo to, ką pati buvau patyrusi vaikystėje, ir visiškai 
priešinga tam, kaip auginau Rosy.

Mano pačios auklėjimas buvo tarsi beprotiškas irimasis 
sraunia kalnų upe su dramomis, riksmais, gausybe ašarų (ką 
jau kalbėti apie nesibaigiančius abiejų pusių bandymus bartis ir 
derėtis). O štai su majų mamomis jaučiausi, lyg plaukčiau pla-
čia ramia upe, vingiuojančia kalnų slėniu lėta ir stabilia tėkme. 
Švelniai. Lengvai. Su labai mažai dramų. Nemačiau nei rėkimo, 
nei nurodinėjimų (nė viena kryptimi), ir labai mažai bambėji-
mų. Tačiau jų auklėjimas puikiai veikė. O, kaip puikiai! Vaikai 
buvo pagarbūs, malonūs, linkę bendradarbiauti ne tik su tėvais, 
bet ir su broliais bei sesėmis. Tikrai – dažniausiai tėvams net 
nereikėdavo prašyti vaiko, kad pasidalintų traškučių pakeliu su 
jaunesniu broliuku. Vaikas tai darydavo savo noru.

Bet iš tikrųjų išskirtinis atrodė vaikų paslaugumas. Visur, 
kur tik ėjau, mačiau įvairaus amžiaus vaikų, noriai padedančių 
savo tėvams. Devynerių metų mergaitė nušoko nuo dviračio ir 
nubėgo atsukti mamai laistymo žarnos. Ketverių metų mergai-
tė savo noru nubėgo iki greta esančio turgelio paimti pomidorų 
(už pažadą gauti saldainį, aišku).

Ir štai paskutinį savo vizito rytą išvydau didžiausio paslau-
gumo pavyzdį ten, kur mažiausiai tikėčiausi; ir jį pademonstra-
vo paauglystės dar nesulaukusi mergaitė, kuriai tuomet buvo 
pavasario atostogos.

Sėdėjau šeimos virtuvėje, kalbėjausi su mergaitės mama 
Maria de los Angeles Tun Burgos, kol ant anglimis kūrena-
mos viryklės ji virė juodąsias pupeles. Marios ilgi juodi plaukai 
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buvo surišti į blizgančią uodegą, o į apačią platėjanti suknelė 
sujuosta per juosmenį. 

„Dvi vyresnės mergaitės dar miega, – pasakė Maria prisės-
dama pailsėti hamake. Praeitą naktį mergaitės vėlai nuėjo mie-
goti, nes žiūrėjo siaubo filmą apie ryklius. – Užtikau jas vidur-
naktį visas susiglaudusias viename hamake, – moteris pasakojo 
švelniai nusijuokdama. – Todėl leidžiu ilgiau pamiegoti.“

Maria dirba labai sunkiai. Ant jos pečių gula namų ruo-
šos našta, maisto gaminimas – turiu omenyje kasdienį šviežių 
tortilijų kepimą iš kukurūzų, kuriuos pirmiau reikia sumalti 
akmenimis, – ir dar ji turi prisidėti prie šeimos verslo. Nesvar-
bu, koks chaosas vyko aplink ją mūsų vizito metu, Maria vi-
suomet išlikdavo visiškai rami. Net ir drausmindama savo jau-
nesniąją dukrą Alexą, kad ši neliestų įkaitusių anglių, kalbėjo 
ramiu balsu, jos veidas nebuvo įsitempęs. Nebuvo jokio skubu-
mo, nerimo ar streso. Ir vaikai su ja elgėsi nuostabiai. Gerbė jos 
prašymus (dažniausiai). Nejautė poreikio atsikalbinėti.

Kalbėjomės dar kelias minutes ir tuomet, man atsistojus 
išeiti, Marios dvylikametė dukra Angela išėjo iš miegamojo. 
Dėvėdama juodas trumpas kelnes, raudonus marškinėlius ir 
segėdama auksinius auskariukus ausyse, ji atrodė visai kaip to-
kio paties amžiaus mergaitė iš Kalifornijos. Bet ji padarė tai, ko 
niekuomet nebuvau mačiusi Kalifornijoje. Ji praėjo pro mane ir 
savo mamą ir, netarusi nė žodžio, pasiėmė dubenį mui-
luoto vandens ir pradėjo plauti nuo pusryčių likusius 
indus. Niekas jos neprašė to daryti. Niekur nebu-
vo pakabinta jokio namų ruošos tvarkaraš-
čio. (Iš tiesų, kaip pamatysime, namų 
ruošos tvarkaraščiai kaip tik trukdo 
tokiems savanoriškiems darbams.) 

k e i s č i aus i  t ė v a i  pa s aulyje
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Vietoje to Angela, pamačiusi kriauklėje nešvarius indus, ėmėsi 
darbo, nors jai tuo metu buvo pavasario atostogos.

„Oho! – sušukau iš nuostabos. – Ar Angela dažnai taip pa-
deda?“

Jaučiausi absoliučiai nustebinta, bet Mariai tai buvo visiškai 
normalu.

 „Ji nedaro to kiekvieną dieną, bet padeda dažnai, – atsakė 
Maria. – Jei Angela mano, kad reikia kažką padaryti, ji nelau-
kia paraginimo. Sykį vedžiau jos jaunesnę sesę į kliniką, o par-
ėjusi radau visus namus sutvarkytus.“

Nuėjau prie Angelos ir tiesiai jos paklausiau, kodėl ji pradėjo 
plauti indus. Jos atsakymas visai sutirpdė mano širdį.

„Man patinka padėti mamai“, – pasakė švelnia ispanų kal-
ba, šveisdama geltoną lėkštę.

„O ką mėgsti daryti, kai nepadedi mamai?“ – paklausiau.
„Mėgstu padėti savo jaunesnei sesei“, – atsakė ji išdidžiai.
Stovėjau ten atvipusiu žandikauliu. „Kokia dvylikametė at-

sikėlusi ryte pirmiausiai suplauna indus, ir ne bet kada, o per 
savo pavasario atostogas? – galvojau. – Ar tai tikrai vyksta?“

Ir taip, po kelių dienų, laukdama judriame Kankūno oro 
uoste, negalėjau nustoti galvojusi apie Angelą – apie jos nuošir-
dų norą padėti ir meilę savo šeimai. Kaip tai pavyksta Mariai ir 
kitoms majų mamoms? Kaip jos užaugina tokius paslaugius ir 
pagarbius vaikus?

Stebint šias mamas, auklėti vaikus – drįstu pasakyti – atro-
do paprasta. Norėjau išmokti jų paslapčių. Norėjau, kad mano 
santykiai su Rosy būtų ramūs ir neįtempti. Norėjau išplaukti iš 
varginančio kalnų upokšnio į plačią, ramiai vingiuojančią upę. 

Nukreipiau žvilgsnį nuo lėktuvų į prieš mane sėdinčius 
amerikiečius turistus, besiruošiančius lipti į lėktuvą, skren-
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dantį atgal į San Fransiską. Tuomet man kilo mintis: galbūt 
taip vargstu su Rosy ne todėl, kad esu bloga mama? Gal tiesiog 
niekas manęs neišmokė būti gera mama? Galbūt mano kultūra 
užmiršo geriausius auklėjimo būdus?

Štai greitas eksperimentas. Pažiūrėkite į šias dvi linijas. Kuri 
ilgesnė – A ar B?

Atsakymas akivaizdus, ar ne? O gal ne toks ir akivaizdus?
O jei pateiktume šį testą gyvulių ganytojui Kenijoje? Ar me-

džiotojui-rankiotojui Filipinų saloje? Kas atsakytų į klausimą 
teisingai, o kas apsigautų dėl iliuzijos?

1880-aisiais jaunas vokiečių psichiatras Franzas Carlas 
Mülleris-Lyeris norėjo ištirti, kaip žmogaus smegenys suvokia 
pasaulį. Vos sulaukęs trisdešimties jis jau buvo pasižymėjęs 
savo srityje. Tuo metu visi psichologijos srityje buvo pamišę dėl 
optinių iliuzijų. Franzas galvojo, kaip galėtų pasižymėti šioje 
srityje. Pradėjo paišinėti visokius dalykus. Nupiešė dvi vienodo 
ilgio linijas – vieną su įprastais strėlės galais, o kitą – su apsuk-
tais, kaip B piešinyje. Franzas greitai suprato, kad nors linijos 
yra vienodo ilgio, jos atrodė skirtingos. Strėlių forma apgauna 
smegenis priversdama patikėti, kad B yra ilgesnė už A.

a figūra

b figūra

k e i s č i aus i  t ė v a i  pa s aulyje
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Su šiuo piešiniu jis sukūrė žymiausią optinę iliuziją istori-
joje.

Franzas publikavo šią iliuziją 1889-aisiais, ir mokslinin-
kai iškart pradėjo ieškoti paaiškinimų, kodėl mūsų akys arba 
smegenys – mus apgauna. Kodėl negalime matyti linijų tokių, 
kokios jos yra, tai yra vienodo ilgio? Atrodė, kad ši iliuzija at-
skleidžia universalią žmogaus suvokimo savybę.

Praėjus maždaug šimtmečiui tyrėjų komanda sukėlė per-
versmą psichologijoje ir visiems laikams pakeitė Müllerio-Lye-
rio iliuzijos matymą – ir supratimą apie žmogaus smegenis.

2006-aisiais Joe Henrichas, vos tik įsikraustė į savo naują biu-
rą Britų Kolumbijos universitete Vankuveryje, susidraugavo su 
kitu psichologu, kurio kabinetas buvo tame pačiame korido-
riuje. Tuomet jis dar negalėjo įsivaizduoti, kaip ši draugystė ga-
liausiai fundamentaliai pakeis visą psichologijos mokslą – arba, 
kaip sako pats Joe: „Tarsi peiliu smeigs į psichologijos širdį.“

Joe didus mąstytojas. Jis tiria, kas motyvuoja žmones ben-
dradarbiauti vienus su kitais – arba, priešingai, pradėti kariauti 
tarpusavyje – ir kaip šie sprendimai dirbti kartu padėjo mums 
tapti dominuojančia rūšimi Žemėje.

Joe priklauso retam psichologų tipui, vadinamam „tarp-kul-
tūriniais“. Jis atlieka eksperimentus ne tik su amerikiečiais ar 
europiečiais, bet ir keliauja į tolimus kraštus, tokius kaip Fidžis 
ar Pietų Amerika, kad pamatytų, kaip kitų kultūrų žmonės re-
aguoja į jo eksperimentus.

Kitame koridoriaus gale dirbo kitas „tarp-kultūrinis“ psi-
chologas Steve’as Heine’as. Jis tyrė, kas žmonių gyvenimui su-
teikia „prasmę“ ir kaip šios idėjos pasireiškia skirtingose pasau-

Seniausios pasaulio kultūros įvaldė auklėjimo meną auginti 
laimingus, paslaugius vaikus. 
Ko galime iš jų pasimokyti?

Tapusi mama ir norėdama apie efektyvius tėvystės metodus su-
žinoti daugiau, Michaeleen Doucleff apsilankė majų kaimelyje 
Jukatano pusiausalyje. Gavusi progą stebėti mamas ir tėčius, ku-
rie vaikus auklėja visiškai kitaip nei mes ir užaugina nepaprastai 
geros širdies, dosnius ir paslaugius vaikus, M. Doucleff susimąstė: 
ko apie auklėjimo meną nežino vakariečiai tėvai?

Knygos „Primirštas auklėjimo menas“ autorė su savo trejų metų 
dukrele išsiruošia į kelionę pasisemti vaikų auklėjimo meno patir-
ties trijose itin pažeidžiamose pasaulio bendruomenėse – aplanko 
majų šeimas Meksikoje, inuitų šeimas už poliarinio rato ir hadzų 
šeimas Tanzanijoje. Sekdama įkvepiančiu senųjų civilizacijų pali-
kuonių pavyzdžiu – kurti santykius su vaikais bendradarbiaujant, 
o ne kontroliuojant, pasitikint, o ne gąsdinant – tokius pat tėvys-
tės metodus ji pradeda taikyti savo vaikui ir netrunka pastebėti 
stulbinamų rezultatų.

 „Primirštas auklėjimo menas“ – vertingos vaikų auklėjimo pamo-
kos, papildytos šiuolaikinių psichologų, neuromokslininkų, an-
tropologų ir sociologų komentarais, kurios patars, kaip užtikrinti 
psichinę vaikų sveikatą ir harmoningą vystymąsi; paskatins per-
mąstyti, kaip bendraujame su savo vaikais.

MICHAELEEN DOUCLEFF

M
IC

H
A

E
L

E
E

N
 

D
O

U
C

L
E

FF

Pr
im

irš
ta

s 
au

kl
ėj

im
o 

m
en

as

N E W  Y O R K  T I M E S  B E S T S E L E R I S

ISBN  

w w w . v a g a . l t


