


Mūsų varniukai

Pamenat pasaką apie varną ir medžiotoją? Atėjo medžiotojas į mišką, dairosi, 
žvalgosi – ką čia nupyškinus? Atlekia prie jo varna ir prašo: „Šauk į ką nori, tik 
mano vaikučių neliesk.“ „Gerai, – sako medžiotojas. – Tik kaip aš tavo vaikus 
atpažinsiu?“ „Ak, atpažinsi, – net susigraudina varna. – Mano vaikučiai patys 
gražiausi.“

Savi varniukai mums išties mieliausi ir išmintingiausi. Mylim juos begali-
niai, nors kartais, neapsikentę kaprizų, pagrūmojam pirštu arba žadam užda-
ryti į tvartelį su ožiukais.

O juk kadaise, kai gyvenimo sąlygos buvo sunkios, tėvų meilė nebuvo be-
ribė. Būdavo, pyplys vos stalą siekia, o jau prie darbo lenkiamas. Kaip kitaip 
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išgyvensi, kaip gausią šeimą išmaitinsi? Anuomet vaikas buvo šeimos pagal-
bininkas. Kitaip tariant, vertybė.

Šiuolaikiniai vaikai auga kaip gėlės darželyje. Gražučiai, švaručiai, tik 
naudos iš tų mūsų lepūnėlių, deja, jokios. Užuot padėję tėvams, jie nuolat 
reikalauja: „Noriu to, noriu ano“, o gavę, ko trokšta, išsyk prisigalvoja nau-
jų norų. Kartais atrodo, kad tie norai dauginasi kaip piktžolės. Gerieji tėve-
liai nė nebespėja jų ravėti. Būna, paauglys pasidairo po pasaulį, ir prasideda: 
„Duok pinigų, duok pinigų!“ Pramogoms, telefonui, kompiuteriui, įvairiems 
menkaverčiams daiktams, drabužiams (kurių ir taip pilna spinta) ir dar bala 
žino kam. Neretai vaikai – jau suaugę, o žiūri į savo tėvus kaip į paršiukus-
taupykles: tereikia gerai pakratyti, ir iškris pinigėlis. Arba abu gimdytojai jau 
pensininkai, o vis dar tūpčioja aplink savo ūsuotą varniuką.

Lyginant praeitį ir dabartį, akivaizdus paradoksas: dabar, kai vaikai šei-
moje – ne itin naudingi pagalbininkai, o auginti juos nepaprastai brangu, su-
augusiųjų jie garbinami kaip karalaičiai. Ak ak, kad tik koks žirnis vaikeliui 
šono nenuspaustų!

Vaikai – mados dalykas
Vaikams dabar palankios visos žvaigždės. Įsitaisyti vaiką netgi tapo madinga. 
Vaikus gimdo ne tik vienišos jaunos moterys, bet ir sulaukusios vyresnio am-
žiaus (medicinos laimėjimai tai leidžia), įsivaikinti kūdikį užsimano gėjų poros.

Daugelį tėvų, atrodo, apsėdo manija duoti vaikui viską, kas pasaulyje ge-
riausia. Atsirado madingų rūbų vaikams parduotuvių, kur vienas drabužėlis 
kainuoja pusę močiutės pensijos. Štai neseniai Londone atidarytoje praban-
gioje „Dior“ drabužėlių kūdikiams parduotuvėje šliaužtinukai mūsų pinigais 
kainuoja apie 250 litų, vasarinė suknelė mergytei – 2000 litų, o už avikailio 
liemenę prašoma 12 000 litų.

Nemeilė – iš baimės
Kodėl tėvams ir visuomenei staiga taip parūpo mažieji piliečiai? Kodėl vie-
nam ar dviem vaikams dabar išleidžiama tiek pinigų, kiek anksčiau būtų už-
tekę išauginti dešimt ar dvylika atžalų?
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Atsakymas gana paprastas: greičiausiai dėl to, kad mažėja vaikų. Daugely-
je pažangių šalių gimstamumo rodikliai itin žemi.

Kai vaikų šeimose būdavo daug, tėvai santūriau reikšdavo 
savo jausmus.

Kadaise vaikų mirtingumas buvo didelis, ir tėvai įprato nebūti per daug 
emocingi. Net vardą vaikui delsdavo duoti, jei abejodavo, ar jis išgyvens. Štai 
rašytojo Marko Tveno tėvai penkis mėnesius nedavė sūnui vardo, nes berniu-
kas gimė dviem savaitėmis anksčiau ir galėjo neišgyventi.

Yra nuomonių, kad prieš keletą šimtmečių nebuvo netgi 
sąvokos „vaikystė“.

Amerikietis istorikas prof. Stevenas Mincas, besidomintis šeimos ir vaikų 
santykiais istorijoje, teigia, kad anksčiau vaikų ir kūdikių mirtys buvo tokios 
dažnos, jog tėvai gimus vaikui retai kada siedavo su juo dideles viltis ir lūkesčius.

Posūkis vaikystės istorijoje
Karta, išaugusi po didžiųjų negandų, ypač po Antrojo pasaulinio karo, savo 
neišsipildžiusias svajones jau siejo su vaikais. Rungtyniaudami vieni su kitais 
tėvai stengėsi užtikrinti palikuoniams kuo lengvesnį ir nerūpestingesnį gyve-
nimą.

Prieš šimtą metų vaikams oficialiai buvo uždrausta dirbti, 
įvestas privalomas mokymasis.

Vaikų išsiuntimą į mokyklas tyrinėtojai pavadino svarbiausiu posūkiu 
vaikystės istorijoje. Vaikai ne tik nustojo dirbti (ir uždirbti šeimai pinigų), 
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bet ir ėmė tuštinti šeimos biudžetą. Dėl tos priežasties daug kas netgi nenori 
turėti vaikų arba pageidauja jų tiek, kad galėtų aprūpinti. Vaikai jau nebėra 
pragyvenimo šaltinis. Malonumas jų turėti dabar susijęs su emocijomis.

Tėvų ambicijos
Jeigu vaikus auginti – prabanga, kodėl žmonės jų trokšta?

Škotų psichologo Džeko Boilio nuomone, vaikai patenkina tėvų emoci-
nius ir saugumo poreikius. Vaikas yra patikimesnis draugas nei sutuoktinis. 
Savo tėvų jis (greičiausiai) neapvils, nemuš, neišnaudos. Bus tvirtas ramstis 
senatvėje. Vaikais galima didžiuotis. Jie ne tik pratęsia giminę, bet ir įkūnija 
tėvų lūkesčius, ambicijas. Vaikams parinkti drabužiai, žaislai, mokykla, mais-
tas charakterizuoja tėvus: byloja apie jų išmintingumą, jautrumą, gerą skonį. 
Vaikų laimėjimus tėvai priskiria sau. Kritiką vaikų adresu jie ima į širdį, lyg 
būtų kritikuojami patys (neva yra blogi). Ypač jautrūs tie tėvai, kurie turi du 
ar vieną vaiką.

Vaikas – tėvų kompleksų veidrodis.
Perdėtai vaiku rūpinasi tie tėvai, kurie patys trokšta būti 
svarbūs.

Kas namie karalius?
Šiuolaikiniai tėvai pasiryžę aukotis dėl vaiko. Jie neretai gėdijasi, kad turi 
atiduoti savo atžalą į vaikų darželį, nes negali prižiūrėti patys ar pasamdyti 
auklės. Tėvus graužia kaltė, jie bando atsigriebti aukodami vaikui kiekvieną 
laisvą minutę.

Vaikai – gudrūs. Jie greit suvokia savo reikšmę ir ima šokdinti tėvus. Mūsų 
varniukams trūksta gyvenimiškos patirties, todėl jie elgiasi ne kaip išmintingi 
karaliai, o virsta despotukais ir užsikaria ant galvos.
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Šventa ramybė namie – šventa tėvų teisė. Tačiau tai pasie-
kiama tik tada, kai namų valdovai – tėvai, o ne vaikai.

Niekas nesiūlo išsiųsti vaikų į sunkiųjų darbų kursus anglių kasyklose. 
Tiesiog prisiminkite vieną auksinį žodį: nepersistenkite! Atminkite, kad vai-
kystė – ne išskirtinis žmogaus gyvenimo etapas, o tik vienas iš kelių, tokių pat 
įdomių.

Sakoma, kaip pasiklosi, taip išmiegosi. Taigi neklokite vaikui 
per minkšto patalo, nes jis užsimanys atsisėsti, kur dar minkš-
čiau, – jums ant kupros.



Mamos iš kreivų  
veidrodžių karalystės

Kiekviena mama įsitikinusi, kad savajam vaikui linki vien tik gero. Tačiau 
dažna mamytė neleidžia vaikeliui elgtis savaip, o ir pati nenusiteikusi tobulinti 
santykių su vaiku.

Psichologai skiria kelis persistengiančių motinų tipus. Apžvelkime popu-
liariausius. Gal rasite panašumų?

Sniego karalienė. Ji šalta ir nepermaldaujama, siekianti visus valdyti ir 
kontroliuoti. Jos nuomonės nepakeis nei logiški argumentai, nei ašaros ir 
maldavimai, nei kaprizai. Kritiką savo atžvilgiu ji vertins kaip akiplėšiškumą 
ar net ketinimą paminti jos autoritetą. Palinkėjimus, patarimus ir net padėką 
priims atsargiai, baimindamasi, kad tik tokie dalykai nepradėtų tirpinti ledi-
nių jos postulatų. Geranoriškam žmogui ji išdidžiai leis suprasti, kad pastaba 
išsakyta ne laiku ir ne vietoje.

Vaikas tokioje „amžino įšalo“ žemėje augs jausdamasis 
nereikalingas, save vertins menkai, bijos ką nors pasakyti 
ar padaryti ne taip. Vaikystėje tokių mamų atžalėlės bus 
vangios ir pasyvios, tačiau paauglystėje ir vėliau, priešingai, 
bėgs iš ledinės tvirtovės, šliesis prie bet kokių kompanijų, 
netgi asocialių. Nemaža tikimybė, kad „apšilimui“ griebsis 
kvaišalų.
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Miegančioji gražuolė. Visada apsnūdusi, neryžtinga, lėta, romantiška 
ir nesavarankiška. Atrodo, tarsi nenorėtų pabusti, tarsi trokštų toliau sa-
pnuoti malonų sapną. Ji laukia princo, kuris už ją išspręs visas problemas. 
Negali pakęsti abejingumo. Nesulaukusi aplinkinių žavėjimosi ja, nugrimz-
ta į melancholiją, į savo vidinį pasaulį, atsiriboja tiek nuo artimųjų, tiek nuo 
savo vaiko.

Vaikas auga kaip žolė lauke, nuolat ilgėdamasis mamos mei-
lės, globos, šilumos. Vaiko žvilgsnis bus apsiblausęs, o akyse – 
depresijos šešėliai. Tokie vaikai dažniausiai, reikia nereikia, 
bijo visko, nes žino: apsnūdusi mamytė vargu ar juos apgins.

Kariūnė. Ūmi, nepripažįstanti jokių kompromisų, priekabi, tiesmuka. 
Namiškiai – jos komanda, kuriai ji įsakinėja kaip kareiviams kareivinėse, ne-
sirinkdama žodžių. Nepakenčia „pokalbių rikiuotėje“, nepritaria savarankiš-
kiems sprendimams ir poelgiams, griežtai baudžia už nepaklusimą. Neduok 
Dieve, užstoti tokiai kariūnei akiratį mūšio įkarštyje. Žinodama šeimos narių 
silpnąsias vietas ir trūkumus, ji kasdien parengia jiems specialias užduotis, 
neva padėsiančias įsitvirtinti gyvenime.

„Išdegusios žemės“ taktika duoda savus rezultatus: vaiko 
siela sugniuždoma, joje įsiviešpatauja liūdesys ir nusiminimas. 
Tačiau palikęs „kareivines“ sūnus ar duktė elgsis kaip nutrū-
kę nuo grandinės, nepaisys jokių apribojimų. Gali įžūliai elgtis 
su silpnesniaisiais ar negalinčiais apsiginti.

Sukutis. Ji nuolat skuba ir niekur nespėja, bet kaip voverė rate duoda-
si nuo ryto iki vakaro. Sunkumus (neretai susikurtus pačios) įveikia tik dėl 
nežmoniškų pastangų. Tad nenuostabu, kad visada būna pavargusi ir suirzu-
si. Namuose – netvarka, darbai atidedami kitai dienai, buitinės smulkmenos 
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virsta pasauline tragedija, padėtį dar labiau apsunkina ne vietoje ir ne laiku 
pasipainiojęs namiškis ar vaikas.

Būti tokios mamytės žaibolaidžiu vaikui per sunku psicholo-
giškai. Vaikai dažnai būna hiperaktyvūs, o tai – ne kas kita 
kaip nerimo ir depresijos ženklas.

Pamaiva. Priešgyna, įžeidi, kaprizinga, nesavarankiška. Buitinės proble-
mos jai –nepakeliama našta, tad pageidautų užkrauti jas kitiems ant pečių. Su-
dėtingose situacijose ieško pašalinių pagalbos. Samprotauja ir elgiasi kaip pa-
nelytė, nors su metais suvokia savo bejėgiškumą ir nesugebėjimą būti mama.

Tokių mamų vaikus kankina „milijonai graužačių“; išpurena-
ma dirva neurozei.

Sekmadieninė mama. Atsiradus menkiausiai priežasčiai, stengiasi vaiką 
atiduoti močiutei, giminaičiams, pažįstamiems, kaimynei, išvežti į sodą ar į 
stovyklą, į sanatoriją. Šventai tiki, kad toks elgesys  – teisingas. Paskui kuo 
ramiausiai tvarko savo reikalus, asmeninį gyvenimą, finansus.

Tokia moteris emociškai nepasirengusi būti mama. Jos vai-
kas visą savo vaikystę lauks meilės ir nuobodžiaus, o suaugęs 
negalės atleisti motinai skriaudos.

Mamų mama. Atrodytų, geresnės mamos niekur nerasi: ji visą save ati-
duoda vaikams, pasirengusi dėl jų aukotis, kad ir kiek tai kainuotų. Nujau-
čia ir perspėja apie vaikams gresiančius pavojus ir nurankioja nuo kelio visus 
akmenėlius. Vaikui tereikia savarankiškai nedaryti jokių veiksmų ir dėl visko 
tartis su mamyte. Mama parinks jam draugus (ne veltėdžius), laisvalaikio už-
siėmimus (pačius geriausius), nurodys perspektyvią (jos manymu) profesiją.
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Vaikas paklus „idealiai“ motinai. O užaugęs turės begales 
emocinių kompleksų, sunkiai pritaps visuomenėje.

Gera mama yra ta, kuri...
•   Nebando visko kontroliuoti.

Daugelis moterų net po gimdymo neprašo vyro pagalbos. Pačios eina ap-
sipirkti (vienoje rankoje kūdikis, kitoje krepšiai), plauna indus, valo namus, 
lygina baltinius (šiukštu, nenuleisdamos akių nuo savo atžalos, kartais jau 
spėjusios ūgtelėti). Joms nė minties nekyla paprašyti, kad produktų nupirktų 
vyras, mat yra įsitikinusios, jog brangusis parneš ne tai, ko reikia.

Beje, vaistai nervams raminti kainuoja daugiau nei vyro nu-
pirkti „per brangūs“ pomidorai ar obuoliai. O vyras, niekada 
nesiunčiamas į parduotuvę, vaistinę ar vaikų darželį, neabe-
jotinai atpras siūlytis į pagalbą.

Moterys – tobuliausios buities kontrolierės, akylai besirūpinančios vaikų 
maitinimu, auklėjimu, miegu, sūpavimu. Tačiau kartais kontrolė apima net ir 
nekontroliuotinus plotus: vaikų svorį, ūgį, miego trukmę. Reikia tarti užuo-
jautos žodžius mamytei, norinčiai užmigdyti vaikelį pagal savo sumanytą gra-
fiką, nors vaikelis akivaizdžiai dar nenusiteikęs miegoti, arba besistengiančiai 
prikimšti vaiko pilvelį sveiku maistu, kai vaikelis labiau nori vien tik pieno.

Patarimas
Neatimkite iš vyro malonumo jausti kitų moterų susižavė-
jimo žvilgsnius, kai jis tempia didžiulį vežimą su pirkiniais 
(gal net su mažu vaiku ant rankų). Nepykite, jeigu jis vietoj 
sviesto nupirko riebalų mišinio. Na, ir kas? Nemanau, kad 
dėl pakelio sviesto jums verta gadintis nuotaiką ir sveikatą.
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•   Ne viską suspėja.
Viską spėjančioji mamytė nustebtų paprašyta išduoti paslaptį, kaip jai tai 

pavyksta. Greičiausiai taip yra dėl to, kad ji nieko nesureikšmina: neturėdama 
laiko pagaminti ko nors ypatingo, apsiribos makaronais su daržovėmis, o įdo-
mią knygą be gailesčio iškeis į mažylio popinimą, nes jam šiuo metu dygsta 
dantukai.

Ne viską spėjančioji mamytė susitars, kad mažyliu tam tikrą laiką pasi-
rūpintų vyras (močiutė), o pati imsis širdžiai mielo užsiėmimo (knygos ar 
rankdarbio). Arba paprašys, kad vyresnėliai, vadovaujami tėvo, sutvarkytų 
namus. Tokiai mamytei svarbiausia ne išblizginti namai, o bendras džiaugs-
mas auginant vaikus.

•   Nesiilgi ankstesnio gyvenimo.
Gyvenimas su vaikais niekada nebebus toks, koks buvo be jų, nebent 

vaikus patikėtumėte auklei ar močiutei. Tačiau daugelis moterų pačios nori 
patirti motinystės džiaugsmą: stebėti, kaip vaikai auga, juos lavinti, tobulėti 
kartu su jais. Jos nemano, kad aukojasi atsisakydamos pramogų: vaikščiojimo 
į svečius, tolimų kelionių, mėgstamo užsiėmimo, intymių akimirkų su myli-
muoju. Priešingai, dabar intymios akimirkos ypač branginamos – užmigdžius 
mažuosius galima dviese pavakaroti žvakių šviesoje, pasikalbėti, apsikabinti, 
kol... iš vaikų kambario nepasigirdo verksmas arba sriūbavimas: „Maaama...“

Besiilginčioms ankstesnio gyvenimo norėčiau priminti, kad 
vargai auginant savo atžalas pakeičia žmones – suaugusie-
siems leidžia atidžiau pažvelgti vienam į kitą, išmoko kūry-
biškumo.

•   Skiria laiko sau.
Žinau ne vieną jauną mamą, kuri visą save atiduoda vienturtėliui. Tokioms 

mamoms nelieka laiko nei pasilepinti vonioje, nei nueiti pas kirpėją, nei pa-
svajoti apie grožio procedūras. Jos, nors išvargusios po bemiegės nakties, ne-
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leidžia sau snūstelėti dieną kartu su vaiku. O juk šalia išvargusios, suirzusios 
ar net piktos mamytės negerai jausis ne tik vaikas, bet ir kiti namiškiai.

Patarimas
Namų ruošos darbus derėtų nudirbti (ypač pagaminti valgį), 
kol vaikas nemiega, o šiam užmigus pravartu pailsėti ir pa-
čiai. Arba skirkite laiko sau: sportui, savęs gražinimo proce-
dūroms, mielam pomėgiui.

•   Neidealizuoja darbo ir darbovietės.
Kartais jaunos mamos svajoja grįžti į darbą. Neva ten bus daug lengviau 

ir smagiau nei namie. Deja, sugrįžus į darbą džiaugsmas tetrunka kelias arba 
keliolika dienų, o paskui prasideda pragaras: darbe trūksta jėgų, sunku su-
sikaupti, o namie reikia „kompensuoti“ laiką, atimtą iš vaiko, atremti vyro 
priekaištus, atsisakyti iliuzijos apie pinigų pagausėjimą.

Nustatyta, kad mamos, turinčios vaikučių iki 5 metų, nepa-
jėgia suderinti darbo biure ir vaikų auklėjimo.

Nemažai dėmesio reikia net ir vyresniems vaikams. O kai moteris dirba 
(ypač kai darbas įtemptas), kenčia visi: vyras, maži vaikai ir pati moteris.

Patarimas
Neturite kur dėti energijos? Norite permainų? Susigalvokite 
hobį (į kurį vėliau galėsite įtraukti ir vaikus).

•  Supranta, kad džiaugtis savo vaikais trukdo neišgydytos nuoskaudos, pa-
tirtos vaikystėje.



2  s k y r i u s         Mamos, tėčiai ir seneliai 48

Siutina vaikų kaprizai? Niekuo nepasitikite augindama savo vaikus? Neno-
rite priimti kitų pagalbos? Tai – nenormalu. O priežastis greičiausiai – jūsų pa-
čios vaikystėje patirtos nuoskaudos. Jus kamuoja įsisenėjusios dvasinės žaizdos.

Bandymas tylomis pabėgti nuo vaikystės nuoskaudų – tai bėgimas vietoje, 
iššvaistant daug energijos ir jėgų, bet nepasiekiant tikslo.

Patarimas
Kreipkitės į psichologą. Jis padės įvardyti ir atverti senus 
skaudulius, pakeisti požiūrį į savo šeimą (vaikus). O kai 
pasijusite išsilaisvinusi, bus daug lengviau mėgautis mamos 
vaidmeniu ir jį sėkmingai atlikti.



Tėčiai – kaip viesulai

– Tėveli, tėveli, o kur yra Afrika?
– Nežinau, sūnau, turbūt mama kur nukišo.

Mama vaikui – ir maitintoja, ir rūpintojėlė, pastabi, atidi, neleidžianti sau 
kvailai rizikuoti. Mamoms atrodo nepadoru laimėti prieš vaiką net domino 
ar šaškių partiją.

Tėtis – mamos priešingybė. Jį galima palyginti su viesulu, klibinančiu jau 
paaugusį medelį. Su vaiku tėtis žaidžia, dūksta – žadina gyvybines vaiko ga-
lias ir energiją. Tėtis nežino, kuo baigsis toks bendravimas – skardžiu juoku ar 
graudžiomis ašaromis. Imtynėse su tėčiu abu imtynininkai – „vienodo svorio“ 
ir kategorijų. Su tėčiu visada grumiamasi kaip su lygiaverčiu partneriu, be 
jokių nuolaidų ir pataikavimų, o guzai, nors skaudūs, būna gauti garbingai. 
Iš pradžių vaikui retai pasiseka nugalėti tėtį, ir pralaimėjimai liūdina. Tačiau 
ilgainiui sekasi vis geriau, ir vaiką užplūsta džiaugsmas, pasididžiavimas.

Vaikui menkavertis laimėjimas prieš mamą niekada neprilygs 
tikrai pergalei prieš tėvą.

Svarbios tėčio pamokos
Mamos dažnai baimingai griebia vaikelį tėčiui iš rankų – pyksta ir net atvirai 
rungiasi su juo, aprėkia ar net paskelbia vaiką „savojo draustinio“ nuosavybe. 
O juk tėvo bendravimas su vaiku yra labai svarbus ugdant vaiko sugebėjimą 
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užmegzti ir palaikyti visaverčius santykius su aplinkiniais. Tėtis moko vaiką 
pajusti ne tik raumenų jėgą, bet ir kontroliuoti savo emocijas, jausmus, verčia 
pasitempti ne tik fiziškai, bet ir psichiškai. Net pyplys mokydamasis iš tėčio 
gan greitai supranta, kas gali išprovokuoti „kovą“, pasibaigsiančią pykčiu ir 
ašaromis. Vengdamas pralaimėjimo jis atsitraukia – išmoksta suvaldyti im-
pulsyvias savo emocijas.

„Rungdamasis“ su tėčiu vaikas mokosi pažinti tiek malonią, tiek ir skau-
džią bendravimo puses. Po tokių pamokų, gautų namuose, vaikas susidūręs 
su kliūtimis žinos, kaip jas įveikti. Tėtis padeda vaikui suprasti, kad bendravi-
mo džiaugsmas – tai siekiamybė, bet ne būtinybė.

Mamos supažindina vaiką su emocijomis, o tėtis moko emo-
cijas atpažinti, išskaityti jas svetimuose veiduose ir elgesyje.

Netikėtas, rizikingas tėvo mokymo stilius vaikui, kai jis jau 
paauglys, tampa nebepriimtinas. Tuo metu vaiko pasitikėji-
mas savimi itin menkas, tad jam priimtinesnė saugi mamos 
aplinka.

Tėčių kaleidoskopas
Anot psichologų, tėtis – tai vaiko būdo formuotojas ir ateities reguliuotojas.

Tėčius jie suskirstė į kelis tipus.

Ateinantis tėtis. (Tai ne vien tik tėčiai iš išsiskyrusių šeimų.)
•   Darboholikas, dirbantis daug ir sunkiai ir net poilsiaujantis darbo ritmu: 

iš ryto – į garažą, vakare – prie televizoriaus, šeštadienį – į žvejybą. Jis 
nuolat kur nors išvykęs darbo ar šiaip kokiais reikalais, todėl žmoną ir 
vaikus mato retai.
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•   Verslininkas. Jis mano, kad pagrindinis jo vaidmuo šeimoje – uždirbti 
daug pinigų. Tokie tėčiai namo dažniausiai grįžta vėlai, kai vaikai jau mie-
ga, ir priekaištingai dūsauja: „Gal galiu bent namie pailsėti?“ Ir ilsisi ne-
kreipdami dėmesio net į dalykus, kuriais jiems tikrai derėtų pasidomėti.

Tokių tėčių vaikas prisirišęs prie motinos. Darželyje pavydi 
tiems, kurių atsiimti vakarais ateina tėčiai. Vaikiškoj širdelėj 
pasėtas liūdesys kankins visą gyvenimą. Mamai nesiskundžia, 
nes bijo ją nuliūdinti. Ir ateity daug ko bijos.
Tokio vaiko ateitis – mamos rankose. Daug kas priklausys 
nuo to, ar ji išsaugos tėvo autoritetą. Jei tėvas bus ideali-
zuojamas, užaugęs vaikas, mėgdžiodamas tėvą, jaus poreikį 
darbe siekti vadovo posto. Jei tėtis bus nevertinamas, sūnus 
greičiausiai išaugs pernelyg moteriškas.

Idealus tėtis. Tai tėtis, gyvenantis šeima, šeimoje ir dėl šeimos. Mokyto-
jai žino, kad auklėjimo klausimais jie gali kreiptis ne tik į mamą, bet ir į tėtį. 
Toks tėtis visada jaučia savo vaikų nuotaikas. Jis nekaupia nuoskaudų, o iškart 
mėgina išsiaiškinti nerimą keliančias problemas. Toks tėtis nešasi namo net 
ir darbo rūpesčius bei džiaugsmus ir dalijasi jais su namiškiais. Jis – ne tik 
geras ir atidus žmogus, bet ir teisingai griežtas: ne lepina vaiką, bet jį auklėja. 
Namuose visada padeda, imasi ūkio darbų.

Jo vaikas prieš akis turi idealaus vyro pavyzdį. Tokį tėtį vaikai 
labai myli. Jam pirmam patiki savo paslaptis ir naujienas, jau-
čiasi darnios šeimos nariais. Jie auga sumanūs, jautrūs, atviri, 
padeda tėvams nudirbti tiek didelius, tiek mažus darbus.
Tėvų namuose įgytą bendradarbiavimo patirtį vaikai perkels 
į pačių sukurtas šeimas. Jiems stiprybės teiks mintis, kad 
sunkiu gyvenimo laikotarpiu juos palaikys tėvai, kad visada 
galės pasidalyti su jais savo bėdomis, laime ir džiaugsmu.
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Priklausomas tėtis. Jis pats panašus į vaiką, bylojantį: „Įsūnykite mane. 
Man per sunku pasirūpinti net tik savo šeima, bet ir savimi. Aš nemoku ir 
nenoriu būti suaugęs.“

Tokį vyrą veikiausiai užaugino arba labai valdinga, arba pernelyg rūpes-
tinga mama. Jos įtaka vis dar juntama ir sūnui tapus tėčiu. Motina dažnai 
„apdoroja“ sūnų ir kiša pagalius į jo šeimos ratus.

O visai be reikalo. Dažnai tokie vyrai sukuria puikią šeimą – jei šeimai 
vadovauja žmona. Tačiau gali nutikti taip, kad „prispaustasis“ ims maištauti 
prieš dar vieną engėją arba bent jau tyliai nekęs žmonos.

Jo vaikas anksti viską pastebi ir supranta. Maži vaikai pri-
klausomą tėtį dievins, jiems patiks su juo išdykauti, pakvai-
lioti, bet sulaukę paauglystės kurį laiką liausis jį gerbę, net 
įžeidinės, priekaištaus (taip atkartodami savo mamos elgesį). 
Gudrus paauglys visada žinos, kaip iš tokio tėvo išprašyti 
pinigų, iškaulyti naują telefoną. Suaugę vaikai su tokiu tėčiu 
elgsis geranoriškiau, gailės jo, nes supras: jis geras ir talen-
tingas, bet silpnavalis. Beje, tokių tėvų vaikai užaugę būna 
tėvų priešingybės.

Tiesiog žiūrovas. Jo mama namuose laikė visus keturis kampus, tačiau 
tėvas buvo svarbiausias.

Tėvas žiūrovas – dažnai protingas, jo pajamos stabilios. Kaip ir santuoka, 
nes žmoną dažniausiai išsirenka neišvaizdžią, turinčią mažiau ambicijų, už-
gaidų, iliuzijų. Namie jo visada laukia ką tik pagamintas valgis, švarus jaukus 
būstas ir prižiūrėti vaikai. Šeimoje jis nedaugžodžiauja, darbo problemų su 
namiškiais neaptarinėja. Dažnai būna prastai nusiteikęs, tačiau savo išgyve-
nimais nesidalija.

Tėtis žiūrovas atlieka tėvo pareigas: pasidomi vaikų pažymiais, pabara už 
nepaklusnumą, nuveda į zoologijos sodą, sumoka korepetitoriams. Matyda-
mas, kad žmona nesusitvarko su namų darbais, nupirks jai indaplovę arba 



Tėčiai  – kaip viesulai 53

pasamdys namų tvarkytoją, bet pats pagelbėti nepasisiūlys. Tokios šeimos pa-
prastai vadinamos laimingomis (slaptų žmonos ašarų dėl nuovargio ar vieni-
šumo niekas nemato).

Jo vaikas puikiai supranta, kokie vaidmenys yra vyriški ir 
kokie – moteriški. Dukros tokiu tėčiu didžiuojasi, nes nuolat 
yra jo prižiūrimos. „Tėvelio dukrelė“ dažniausiai – puiki mo-
kinė. Tačiau šaltoko tėvo dukra veikiausiai ištekės už tokio, 
kuris su ja elgsis kaip su atstumtąja.
Berniukams toks tėvas itin griežtas. „Aš netapau juristu, bet 
tu, mano sūnau, būtinai juo būsi.“ Ir nė nepaklaus sūnaus, ar 
jį domina teisė. Tėtis pasakė, mama patylėjo. Sūnus tik suau-
gęs išsilaisvins iš tėvo gniaužtų, ir greičiausiai ne taikiu keliu.

Tėtis tironas. Toks tėtis nebūtinai dažnai grasina diržu ar nevaldo kumš-
čių, bet jo būdas – tarsi sprogstamasis mišinys. Jis – griežtų gyvenimo prin-
cipų besilaikantis žmogus, išdidus ir viskam prieštaraujantis. Kitų apibūdina-
mas kaip „protingas, talentingas, bet labai sunkaus charakterio“.

Vaikas tokiam tėčiui reikalingas labiau, nei tėvas – vaikui. 
„Tyras vaikas“ – tarsi geriausioji tėvo dalis, patinkanti ir jam 
pačiam. Su savo atžala jis elgsis labai atsakingai, tačiau ir 
toliau tampys nervus vaiko mamai.
Kad ir kaip vaikui patinka karšta tėvo meilė, neišvengiamai 
susiformuos atsargus ir net priešiškas požiūris į pasaulį. Vai-
kas ir užaugęs kentės dėl įvairiausių baimių. Tai virs nervin-
gumu, įtarumu ir priešiškumu kitų žmonių atžvilgiu.

Rūpestingas tėtis yra tas, kuris...
•   Nežada vaikui to, ko negali ištesėti. Žinodamas, kad neištesėti pažadai 

itin žaloja vaiko sielą, jis geriau pažadės mažiau, bet laikysis žodžio.
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•   Nesityčioja iš vaiko. Žino, kad patyčios ir šiurkštūs juokai traumuoja jau-
trią vaiko psichiką ir menkina jo savivertę.

•   Jaučia saiką žaisdamas emociškai stipriai veikiančius žaidimus. Pastebi, 
jei kas nors vaiką gąsdina, neramina, liūdina. Žino, kad 2–4 metų vaikas 
sunkiai atskiria realius dalykus nuo nerealių, sunkiai kontroliuoja savo 
jausmus (ypač meilės, neapykantos, baimės), todėl išdykaudamas su vai-
ku jaučia saiką, nevaidina itin pikto meškino.

•   Bendrauja nuoširdžiai ir atvirai. Geriau 15 minučių mielo bendravimo 
su vaiku, negu visa diena parke nirštant dėl tuščiai leidžiamo laiko. Vai-
kas bus dėkingas už dėmesį, rūpinimąsi ir meilę.

•   Ne kritikuoja vaiko elgesį, o skatina, drąsina. Žino, kad vaikas nesupranta 
net ir draugiškos, geranoriškos kritikos (vaikas mano esąs niekam tikęs).

•   Sutaria su žmona visais vaiko auklėjimo klausimais, o nesutarimus apta-
ria vaikui negirdint. Juk nesutarimai žalingi tiek suaugusiųjų santykiams, 
tiek ir vaikui.

Tikrai geras tėtis nebandys varžytis su mama, kuris iš jų yra 
geresnis, svarbesnis ar protingesnis.



Nepamainomieji seneliai

Onytė kaime pas močiutę stebi, kaip 
iš kiaušinio išsirita viščiukas.

– Močiute, – šaukia, – ateik! Kiau-
šinis viščiuką išperėjo.

Gražiausi mūsų vaikystės prisiminimai turbūt susiję su seneliais.
Seneliai viską darydavo kitaip nei tėvai: suteikdavo daugiau laisvės, leis-

davo išbandyti naujoves, patirti naujų įspūdžių. Būnant su jais galiojo kitokie 
nei su tėvais bendravimo dėsniai ir taisyklės. Seneliai negailėdavo saldainių, 
ledų, traškučių ir kitokių skanėstų, leisdavo laisvai elgtis ten, kur tėvai būdavo 
suvaržę. Seneliai atskleisdavo daug paslapčių apie tėvų vaikystės išdaigas ir 
pomėgius, ir gyvenimas tapdavo suprantamesnis. Juk daug drąsiau derėtis, 
kad nevalgysi nemėgstamos sriubos, kai žinai, jog tėvelis vaikystėje taip pat 
tokios nemėgo. Seneliams ne gėda parodyti suplėšytas kelnes, ne gėda iš jų 
tikėtis paguodos, kai įsistatei gumbą ar nusibrozdinai alkūnę. Ypač sužinojus, 
kad ir mama vaikystėje mėgo karstytis po medžius.

Seneliai turi daug daugiau kantrybės ir laiko. Jie noriau padeda ruošti pa-
mokas, prieš miegą paseks pasaką, padainuos lopšinę ar papasakos apie „se-
nus gerus laikus“, kai viskas, atrodo, buvo kitaip.

Gražūs prisiminimai apie senelius įpareigoja mus ateityje 
tapti ne prastesniais seneliais savo anūkams.
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Žmonės, vaikystėje nebendravę su savo seneliais, jaučia tuštumą, nežino 
šeimos istorijos, o kai ko ir apie save patį. Jiems sunkiau megzti ilgalaikius, 
nuoširdžius santykius su kitos kartos žmonėmis.

Seneliai jaunėja
Žodis „senelis“ – tai seno žmogaus sinonimas. Ilgėjant vidutinei gyvenimo 
trukmei, senų žmonių gausėja, tačiau seneliais tampa vis jaunesni. Prieš gerą 
dešimtmetį tai būdavo jau šeštą dešimtį perkopę žmonės, o dabar anūkų su-
laukiama, kai artėjama link penkiasdešimtmečio. Taigi seneliais ir močiutė-
mis šiais laikais vadinami vidutinio amžiaus žmonės. Gal todėl vaikaičiai savo 
senelius mėgsta vadinti vardais, nors tėvams tai ne visada patinka.

Žodžio „seneliai“ atsisakymas jauniems tėvams asocijuojasi 
su vaidmens, kurį jų gyvenime turi atlikti seneliai, praradimu.

Seneliams jaunėjant, amerikiečiai net įžvelgia problemą. Itin jauni tėvai 
neretai tuo piktnaudžiauja – perduoda seneliams savo pareigas, teises ir atsa-
komybę, o kartais ir visiškai atsisako savo vaikų.

Džiugiai baimingos permainos
Auginantieji savo vaikus žino kada nors tapsią seneliais. Tačiau kai taip nutin-
ka, neretai sutrinkama. Kol jauna mamytė laukiasi kūdikio, dar gana jauni jos 
tėvai nespėja susitaikyti su nauju – senelių – vaidmeniu ir įgyti bent elemen-
tariausių žinių, kaip elgtis su anūkais.

Prisiminimai apie savo senelius ar savo vaikų vaikystę čia ne-
padės, nes per gana neilgą laikotarpį mūsų gyvenime viskas 
labai pasikeitė: ir kūdikio maitinimo ypatumai, ir priežiūra, 
net sauskelnės.
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Jauni tėvai, ypač jaunos mamos, iš senelių tikisi itin daug pagalbos, o se-
nelius ima kamuoti nemalonūs jausmai – jie pasijunta neišmanėliai.

Kai seneliai persistengia
Nereti ir kraštutinumai. Tėvai (ypač motina) nesugeba suvokti, kad jų dukra 
jau suaugusi ir gali pati pasirūpinti savo vaiku. Motina, tapusi močiute, brau-
nasi į dukros teritoriją – atima vaikelį ir pradeda pati viskuo rūpintis.

Visažinė ir neklystanti močiutė užmiršta, kad turi tik pata-
riamąjį balsą. Per daug kišdamasi ji griauna savo dukters ir 
jos šeimos gyvenimą.

Kitas kraštutinumas: seneliai apskritai atsisako padėti auginti anūką mo-
tyvuodami tuo, kad savo pareigą jie jau atliko, jau atvargo augindami savus 
vaikus.

Abiem atvejais seneliai iš savęs atima dalį didžio gyvenimo 
džiaugsmo.

Tolimi seneliai ir artimi seneliai
Vis rečiau pasitaiko, kad anūkai ir seneliai gyventų arti vieni kitų ar netgi po 
vienu stogu. Tiktai maždaug pusė senelių mato savo anūkus vidutiniškai kartą 
per mėnesį, kiti – vos kartą per metus.

Gerą psichologinį ryšį su anūku užtikrina vien tik dažni susi-
tikimai. Todėl tėvai, kai tik gimsta vaikelis, turėtų pakviesti 
senelius apsilankyti dažniau, pabūti kartu ilgesnį laiką.
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Į tokius kvietimus greičiausiai atsiliepia močiutės. Jos dažnai aukoja savo 
atostogas ir net profesinę karjerą, kad padėtų dukrai sustiprėti po gimdymo, 
susipažinti su savo kūdikiu, pamilti jį. Močiutės apsiima atlikti ir varginan-
čius namų ruošos darbus: rūpinasi, kad šaldytuve netrūktų maisto, gamina, 
skalbia.

Kaip įveikti atstumą?
Toli gyvenantys seneliai turėtų pažinti savo anūką, o šis – augti žinodamas, 
kad pasaulyje yra ir kitų žmonių, kuriems jis rūpi ir kurie jį myli. Be tėvų pa-
stangų toks suartėjimas neįvyks. Seneliai ir anūkai susvetimės.

Viena jauna mama padarė karpinių albumą apie dvimečio 
Tomo dieną. Paskutiniame lape ji sūnaus vardu parašė laišką 
seneliams, padėkojo už kartu praleistą laiką ir akcentavo, 
kad anūkėlis jų pasiilgo.

•  Kad ir kaip toli būtų anūkai, jų balsus galima išgirsti telefonu. Vos 
ūgtelėję vaikai mėgsta mėgdžioti suaugusiuosius – pradėję kalbėti, jie 
reikalauja, kad tėvai leistų paplepėti su seneliais. Tik nereikia tikėtis 
rišlaus, prasmingo pokalbio. Kartais tai būna drovus kikenimas, kar-
tais – tyla ar klausymasis. Kad ir koks būtų bendravimas, anūkams jis 
labai svarbus.

•  Šiuolaikiniai tėvai dažnai filmuoja savo kūdikį: ir kai išdygo pirmas 
dantukas, ir kai žengė pirmuosius žingsnius. Tą filmuką būtinai turi 
pamatyti ir seneliai. Be to, ir jie gali sukurti filmuką apie save ir nu-
siųsti anūkams.

•  Senelė galėtų į garso juostą įrašyti lopšinę, senelis – anūko pamėgtą 
pasaką.

•  Suartėti padės anūko nuotraukų albumas seneliams ir senelių nuo-
traukos anūkams.
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Ginčai dėl anūkų
Tarp senelių ir suaugusių jų vaikų neretai kyla nesutarimų dėl anūkų augini-
mo. Nesvarbu, dėl ko ginčijamasi, visų nesutarimų tikslas vienas – kad vaike-
liui būtų geriau.

Svarbiausia taisyklė ir tėveliams, ir seneliams: apie viską pasi-
kalbėkite atvirai ir ramiai.

Tėveliai, tiesiai pasakykite seneliams, kad suprantate gerus jų ketinimus, 
bet tai jus žeidžia ir neatitinka jūsų lūkesčių. Papasakokite jiems apie savo 
šeimos taisykles ir vertybes (o vyresnioji karta turėtų su jomis sutikti).

Beje, seneliams leidžiama nusižengti neesminėms taisyklėms. 
Jie gali leisti anūkams valgyti daugiau saldainių ir dažniau 
dovanoti dovanas (nepamirštant pasirūpinti vaiko saugumu).

Jeigu vis dėlto nepavyksta susitarti dėl pagrindinių bendravimo taisyklių, 
reikėtų padaryti pertrauką ir pailsėti vieniems nuo kitų.

Seneliai: bendravimo su anūkais nauda
Bendravimas su anūkais naudingas patiems seneliams. Pirmiausia pagerėja 
jų tarpusavio santykiai, atsiranda proga pasikalbėti apie savų vaikų vaikystę, 
vėl pajusti jų išgyventas nuoskaudas. Nemalonūs prisiminimai pasufleruoja, 
kaip tinkamai elgtis su anūkais, pamoko kantrybės, atsakingumo ir atidumo. 
Tai  – ne liguistas pasižadėjimas, kad anūkas galės daryti, ką tik panorėjęs. 
Tai – vaiko poreikių supratimas.
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Tėvai: bendravimo su savo tėvais nauda
Anūkas tampa tarpininku tarp senelių ir savo tėvų. Nevalia sumenkinti se-
nelių vaidmens anūko gyvenime. Kita vertus, suaugusieji neturi manyti, kad 
tėvai tiesiog privalo padėti jiems auginti vaikus.

Ne visi seneliai gali ir turi laiko ar sveikatos prižiūrėti kūdikius. Bet gal jie 
bus nepamainomi, kai anūkas paaugs, kai bus galima su juo pasikalbėti, sekti 
pasakas, žaisti ar eiti žvejoti.

Anūkai: bendravimo su seneliais nauda
Anūkams seneliai – tikra dovana. Beje, nors prižiūrėti anūkus pasišovusios 
močiutės (seneliai baiminasi, kad nemokės elgtis su mažu vaiku), ir senelius 
galima pamokyti prižiūrėti vaiką. Tiesiog pasiūlykite vieną dieną pabūti su 
mažyliu.

Kartą vienas jaunas vyras patyrė šoką pamatęs, kaip jo tėvas 
elgiasi su šešių mėnesių anūku. „Aš tave myliu, aš tave my-
liu“, – kartojo senelis, nors savo vaiko, kai tas buvo mažas, 
net apkabinęs nebuvo. Tai reiškia, kad jis nemokėjo parodyti 
šiltų jausmų savo vaikui. Tik tapęs seneliu išdrįso nebeslėpti 
emocijų.

Beje, vyras neretai nepasinaudoja galimybe parodyti šiltus jausmus savo 
anūkui vien dėl to, kad viską užgožia uolioji, nepamainoma, visur esanti, vis-
ką žinanti močiutė.


