tėčio puslapis

„Aišku, norėjosi sūnaus, – sako keturių dukterų tėtis. –
Kartu man įstrigo vieno gydytojo žodžiai: „Na va, bus dar
viena lėkštė sriubos senatvėje...“ Tai jis pasakė per Julijos apžiūrą. Mergaitės laikosi arčiau namų, rūpinasi tėvais, tai tėčiui
teikia vilties...“ (juokiasi)
„Mums visi linkėjo sūnaus. Būna, ir dabar patraukia Tomą
per dantį, kad vien mergaites auginame, o jis nesutrinka, atsako, kad turbūt  Černobylis paveikė vyrus“, – sako Julija. Tomas pajuokauja: „Mūsų gatvėje iš dešimties vaikų  devynios
mergaitės. Manau, tai puikiausias mano teorijos įrodymas.“
Tėčio metas
Julija tris dukteris maitino krūtimi iki 2,5 m., o jauniausioji
Sofija ir dabar valgo mamos pienelį. Kol vyresnėlės gėrė mamos pieną, prie jos ir būdavo prilipusios. Tačiau kai mama nustodavo žindyti, jos „atrasdavo“ tėtį. „Manau, kad kiekvienam
vaikui ateina tėčio metas. Dabar, ko gero,  Elenai toks laikas.
Kol nebuvo Sofijos, Elena buvo mamos „uodegėlė“: kur buvus,
kur nebuvus, prisiglaus, susirangys ant kelių.“ Kai gimė jaunėlė sesė, Elena švelnumo eina ieškoti pas tėtį. „Kasnakt, apie
3 val., prabunda ir kviečiasi mus. Iš pradžių nusinešdavau ją į
kitą kambarį ir abu užmigdavome, o dabar ji pati atbėga į mūsų
lovą ir susirango šalia manęs. Anksčiau taip elgdavosi Elzė.“
Pareigos
„Esu labiau savaitgalių tėtis“, – bando sakyti Tomas. Tačiau Julija
ima pasakoti, ką jis veikia su vaikais. Paaiškėja, kad tos veiklos
ne taip jau ir mažai. Tėtis, kompiuterių specialistas, vyriausią dukterį
Lyją veža į mokyklą ir būrelius, o
kad tai galėtų daryti, teko net darbo grafiką peržiūrėti. „Kita pareiga
atiteko visai netyčia, – juokiasi Tomas. – Kadangi nenorėdavau Julijos žadinti anksti rytais, išmokau
pinti kasas. Negaliu pasakyti, kad
darau tai meistriškai, tačiau supinu.
Sunkiau bus, kai antroji duktė pradės lankyti mokyklą ir per keletą minučių teks supinti kasas dviem mergaitėms...
Kadangi gyvename netoli upės, einame su dukterimis prie
jos ir mokau mergaites plaukti. Bet vonioje, kol buvo kūdikiai, jų nemaudžiau. Ką čia meluosi – vengiau šios pareigos.“
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pinti kasas.“
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vaidmuo
Vaivos Grigaitienės tekstas. Ingos Jankauskaitės nuotraukos

Statistiniai duomenys rodo, kad tėčio santykiai su dukterimis
yra geresni. Ir vis dėlto ar tėtis nepasigenda sūnaus?

N

usprendėme tai išsiaiškinti, užsukę pas vilniečius Julijaną (36 m.) ir Tomą (38 m.)  Jagminus, kurie  augina
keturias gražuoles dukteris. Taigi, kaip sekasi tėčiui?

Apie namą ir medį
Sena patarlė sako, kad tikras vyras turi pastatyti namą, pasodinti medį ir užauginti sūnų. Ar ji neprarado savo prasmės,
44 TAVO VAIKAS

„Mergaitės laikosi arčiau namų,
rūpinasi tėvais, tai tėčiui teikia
vilties“, – juokauja Tomas.

galvoju važiuodama į Julijanos ir Tomo, auginančių 10 m.
Lyją, 6–erių Elzę, 3,5 m. Eleną bei vos mėnesio pagrandukę
Sofiją, namus šalia Vilniaus. Atviram pokalbiui su šeimos galva susėdame po senomis trešnėmis.
„Kai žmona laukėsi ketvirtą kartą, niekas netikėjo, kad
ir vėl gims mergaitė, – juokiasi Tomas. – O žmona kartojo:
„Bus mergaitė.“ Vėliau echoskopo tyrimai tai patvirtino“.

Vienas namuose
„Kai buvo tik dvi dukterys, savaitei Juliją išleidau į Londoną
ir likau su vaikais vienas. Sekėsi neblogai: kepiau dukterims
savo firmines bandeles su medumi. Dar moku iškepti kiaušinienę. Nebuvo bėdų dėl maisto. Bet kai atėjo metas rengti,
supratau, kad nieko neišmanau apie drabužių dydžius. Kai
liepiau rengtis, jos užprotestavo, kad nesirengs tuo, ką joms
pasiūliau, bet aš buvau griežtas. Iki šiol mama pasakoja, kaip
nustebo pamačiusi vieną su per trumpomis kelnėmis, o kitą –
su žeme besivelkančiomis. Užtat, kai aš išvykau į Londoną, o
tada auginome jau tris dukteris, visoms keturioms savo moterims parvežiau po suknelę“. „Pataikė ne tik dydį, bet ir pagal
kiekvienos charakterį“, – giria savo vyrą žmona.
Ar mergaites reikia auklėti kaip nors ypatingai?
„Nemanau, – sako Tomas. – Elzė kelerius metus buvo labai
berniukiška. Aš stebėjausi, kodėl ji tokia „kieta“. Tačiau dabar ji labai mergaitiška, motiniška. Atsikelia kartu su mumis,
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„Su moterimis
juk negali
kariauti, tenka
tartis gražiuoju.“

„Teisingai elgiasi tie teciai, kurie
nenusišalina nuo savo dukteru,
auklejimo.“
Konsultuoja
individualiosios
(Adlerio)
psichologijos
analitikas seksologas
Viktoras Šapurovas

K

ą jūs manote apie posakį
apie namą, medį ir sūnų? Ar
šiais laikais jis dar aktualus?

Jis atspindi patriarchalinės
visuomenės mąstymą. Prieš
80–100 m. pas mus buvo patriarchalinės šeimos modelis, kai
šeimos galva vienareikšmiškai buvo vyras. Mat tėvas, paskui sūnus valdė ūkį, moteris neturėjo jokių teisių. Maždaug XX a. pab.
visuomenė sužinojo, kad moteris taip pat yra žmogus, ir nuo
to laiko padėtis pasikeitė. Galima tvirtai teigti, kad tėčiui atiteko
labai svarbus vaidmuo – užauginti sveiką, harmoningą moterį.

T

ačiau įvairūs juokeliai apie vyrą, auginantį tik mergaites, vis
dar egzistuoja.

Tai dėl likusio patriarchalinio mąstymo. Tais laikais, kai reikėjo
arkliais arti žemę, buvo svarbi vyriška jėga ir jeigu šeimoje augo
vien mergaitės, nebuvo lengva. Tačiau šiais laikais fizinė jėga
atliekant daug darbų nėra būtina. Be to, vyras užsimezgant
gyvybei juk niekaip negali įtakoti lyties. Tad kam iš jo šaipytis?

V

ieni tėčiai pina dukterims kasas, kiti to nesiima. O jei pina, tai
neretai bijo garsiai prisipažinti. Kodėl?

Man atrodo, kad daugeliui tėčių nėra sunki užduotis supinti
dukteriai kasas, pasisodinti ant kelių, priglausti, paglostyti
galvytę. Jie mielai tai daro ir taip parodo meilę savo vaikui. Juk
mes, nepaisydami lyties, mylime savo vaikus.

I

š tiesų kartais atrodo, kad neretai tėčių santykiai su dukterimis
yra geresni nei su mama. Kiek svarbus tėčio vaidmuo auginant
ir auklėjant savo dukteris?

išleidžia mane į darbą, sesę – į mokyklą, labai rūpinasi jaunėle sesyte. Dvi iš mūsų dukterų labai judrios, bet mes jų
tikrai nemokome, kad suaugusios būtų damos“.  
Paprašytas pafantazuoti, kaip atrodytų šeimos gyvenimas,
jeigu augintų keturis berniukus, Tomas atsako, kad nereikia
fantazuoti, nes Julijos sesuo augina du sūnus, o trečio laukiasi.
„Jų kieme nėra daržo, kuriuo mes taip džiaugiamės,
bet yra krepšinio aikštelė, lipynės, kiti prietaisai, reikalingi berniukams. Žiemą jie
kieme pasidaro čiuožyklą.
Nežinau, ar norėčiau su jais
pasikeisti vietomis, – juokiasi Tomas. – O jeigu rimtai, manau, kad mergaites
auginti lengviau, nes su jomis paprasčiau susitarti. Be
to, manau, berniukams gali
būti griežtesnis. Mergaitės nuginkluoja tėtį savo žavesiu. Su
moterimis juk negali kariauti, tenka tartis gražiuoju. Kad ir
kaip mes pūstumės, jog esame vyrai, baltams, manau, būdingas matriarchatas. Tai įaugę mums į kraują ir be savo moterų,
dukterų nebūtume tokie vyrai ir tėčiai, kokie dabar esame“.

„Mama nustebo
pamačiusi vieną
dukterį su per
trumpomis
kelnėmis, o
kitą – su žeme
besivelkančiomis.“
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Statistiniai duomenys kaip tik tokie ir yra. Dažniausiai tėčio
ir dukters santykiai yra geri. Dėl santykių su tėčiu mergaitės
paauglystėje nesuserga nervine anoreksija, o štai nesutarimai
su mama gali paskatinti šią ligą.
Yra nemažai tėčių, kurie jaučia savo dukterį ir nuperka jai
tinkančių drabužių. Tėčiai yra geresni patarėjai grožio klausimais
už mamą. Tėčio akys gali būti labiau mylinčios, mat tarp mamos
ir dukters egzistuoja šiokia tokia konkurencija dėl vyro meilės.
Artimai bendraudama su tėčiu, duktė išmoksta suprasti vyrų
psichologiją ir vėliau niekada netampa kitų vyrų seksualinės
prievartos auka. Ji jaučia, kas vyksta vyrų galvose, neskatina
jų agresijos, atpažįsta situaciją ir moka laiku pasitraukti. Tėtis
mergaitei yra be galo svarbus, nes tai pirmasis jos vyras, kuris
ją myli, bet nepretenduoja į jos kūną. Ji, jausdama tvirtą tėčio
petį, gali būti drąsi, mokytis saugių vyro ir moters santykių.
Niekada nepamatysime darnios šeimos, kuri griežtai pasiskirsčiusi tėvo ir motinos pareigomis, kai dukteris auklėja
vien motinos, o sūnus – tėčiai. Todėl teisingai elgiasi tie tėčiai,
kurie nenusišalina nuo savo dukterų auklėjimo.

S

akoma, kad vienas motyvų, kai vyras nenori mergaitės, yra baimė, jog dukteriai užauginti reikės daugiau pinigų. Ar tai tiesa?

Paprastai deklaruojama baimė dėl pinigų gimus dukteriai
slepia jau pasenusį patriarchalinį mąstymą.

