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Išvykę tėvai 
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Žiniasklaida dažnai atkreipia mūsų dėmesį į svečiose šalyse laimės ieškančius tėvynainius. Skelbiami 

emigracijos skaičiai atrodo bauginantys: štai jau netekome apie pusę milijono Lietuvos gyventojų. Tačiau po 

statistika slypi kiekvieno asmeniniai išgyvenimai - išsiskyrimo skausmas, nerimas dėl ateities, kaltės 

jausmai, ilgesys, abejonės ir viltys. 

 

Išsiskyrimas kaip netektis 

Kiekviena įvykusi didelė permaina išgyvenama kaip tam tikra netektis. Išvykusieji netenka dalies 

artimųjų, gyvenamosios aplinkos, draugų ir pan. Tam tikrą krizę išgyvena ne tik išvykstantieji, bet ir 

pasiliekantys. 

Šį kartą noriu kalbėti ne apie išvykusiųjų emocinius išgyvenimus, o apie pasilikusiųjų vaikų, nes jie 

dėl išsiskyrimo kenčia labiausiai. 

Pasilikusiųjų vaikų savijauta priklauso nuo daugelio dalykų: amžiaus, brandumo, gebėjimo 

prisitaikyti, emocinių santykių, su kuo vaikas pasilieka, ar išvykimas buvo aptartas su juo ir kitų veiksnių. 

Kad vaikai vystytųsi sėkmingai, reikia šiltų, pastovių santykių su jiems artimais žmonėmis. Žinoma 

psichologinių traumų tyrėja J.L.Herman nurodo, kad dėl gerų santykių su pirmuoju savo globėju žmogus 

įgyja kertinį pasitikėjimo ir saugumo jausmą, kuris palaikys jį visą gyvenimą, juolab - ištikus krizei. 

Psichoterapeutai M.H. Pieper ir W.J.Pieper pastebėjo, kad pirmaisiais savo gyvenimo metais vaikas 

patiria malonumą būdamas su savo tėvais. Be to, vaikai vystosi geriau, jei didžiąją dienos dalį iki 3 metų 

amžiaus su jais būna nors vienas iš tėvų. 

 

Prisiriša prie globėjų 

Prieraišumo teorijos autoriai nurodo, kad ypač svarbūs vaikui yra pirmieji treji jo gyvenimo metai. 

Tuo metu mažylis stipriai prisiriša prie juo besirūpinančių žmonių. Labai svarbu, jog vaikas patirtų, kad juo 

besirūpinantis asmuo yra pasiekiamas ir atsiliepia į jo poreikius. Emocinei brandai didelę įtaką turi socialinė 

aplinka, vaiko patirtas artumo globėjui jausmas. Jeigu vaiką prižiūrintys žmonės būna tie patys, tada jis prie 

jų prisiriša. Ypač svarbu tuo laiku būti su mama, nes su ja ryšys užmezgamas dar prieš ateinant į šį pasaulį, 

gimus, patiriant pirmuosius prisilietimus, glamones ir kūno poreikių tenkinimą. Nebūtinai vaikas prisiriša 

prie tinkamo globėjo. Jeigu juo rūpinasi nejautrus, neatliepiantis į esminius poreikius globėjas, tokį buvimą 

kartu vaikas suvokia kaip tobulus santykius, ir tokių pat skausmingų santykių sieks ateityje. Jeigu vaikas 

nepatiria nuoširdžių jausmų, netenkinami esminiai jo poreikiai, arba rūpestį patiria ne nuolatos, gali sutrikti 

jo vystymasis, mažylis patiria ankstyvas emocines traumas. Vaikas gali atsiriboti nuo išorinio pasaulio ir 

kurti savo vidinį, jam priimtiną pasaulį, nutolti nuo tikrovės, nemokėti bendrauti su žmonėmis. 

Viena motinos pamesta mergaitė ilgą laiką negalėjo susidraugauti su pradėjusia ją globoti kita 

moterimi, elgėsi netinkamai (vogė, melavo, nerūpestingai elgėsi su daiktais), ir todėl buvo labai sunku 

artimiesiems ir jai pačiai. Vakarais atsigulusi svajodavo apie gerą mamą, kuri ją pagimdė, ir, deja, mirė. Ir 



nors tai buvo išgalvota, netikra mama, jos labai ilgėdavosi. O šalia esančią rūpestingą ir šiltą globėją 

atstumdavo. 

 

Nėra tėvų - lauk bėdų 

Manoma, kad vaikams, anksti patyrusiems ilgą išsiskyrimą su tėvais, užaugusiems bus sunku užmegzti 

artimus santykius su žmonėmis, nes bijos būti atstumti ar palikti. Jie nesąmoningai bus linkę provokuoti 

kitus, kad juos paliktų. Vaikams, kurie jautėsi nesaugūs, sunku laikytis nustatytų ribų, jie nesavarankiški, 

nerimastingi ir labiau pažeidžiami už kitus bendraamžius. Saugiai prisirišę vaikai linkę pasitikėti tėvais, 

priimti jų vadovavimą, autoritetą, laikytis nubrėžtų ribų. Užaugę sugeba kurti gerus santykius su kitais 

žmonėmis, yra empatiški, patiria bendrumo jausmą, linkę tyrinėti, atrasti, domėtis naujovėmis. 

Vaikai nuo 3 iki 6 metų nori kuo daugiau būti su tėvais, būti pagalbininkai, draugai, ypač priešingai 

lyčiai - tėvui ar mamai. Bendravimas su tėvais mergaitei svarbus dėl to, kad ji galėtų identifikuotis su mama, 

o berniukui - su tėvu. Išsiskyrus su gimdytojais mažus vaikus vargina miego sutrikimai, nerimas, todėl kaip 

įmanydami siekia dėmesio. Dar mokyklos nelankantiems vaikams svarbiausia - būti kartu su tėvais, todėl 

išvykę su jais lengvai pripranta gyventi svetimoje šalyje. Paliktieji mažyliai patiria didesnę nuoskaudą, negu 

ją patiria vyresnio amžiaus vaikai. 

Ypač emocinio palaikymo reikia pradėjusiems lankyti mokyklą. Mokydamiesi ir bendraudami su 

bendraamžiais vaikai nori pasidalinti savo įspūdžiais, turi įprasti prie naujų reikalavimų. Kai šalia nėra 

artimiausių žmonių, vaikui sunkiau prisitaikyti mokykloje. Patyrę išsiskyrimą atviriau liūdi ir gedi. 

Pradinukams sunku susikaupti mokytis, nes jie nuolat stengiasi bent mintimis būti kartu su tėvais. 

 

Paslėptas skausmas 

Pažinojau mergaitę, kuri mokėsi antroje klasėje ir gyveno su seneliais. Jos tėvai dirbo ir gyveno 

skirtingose šalyse. Mergaitė nuvažiavo pas mamą ir rado ten patėvį, kuris jai labai nepatiko. Grįžusi pradėjo 

prasčiau mokytis, pyktis su draugais, blogai miegoti. Mergaitė svajojo apie tai, kad tėvai ir ji vėl gyvena 

kartu. Savo nerimą slopino valgydama saldainius, kol pasidarydavo šleikštu. Jų visada turėjo su savimi, 

valgė juos atvirai ir nesidalino su draugais, todėl šie jos nemėgo. Ji ir pati jautė nesąmoningą pyktį 

bendraamžiams, kurio pirmapradis šaltinis tikriausiai buvo pyktis tėvams. 

Aštuonerių - dvylikos metų vaikai, ilgam išsiskyrę su tėvais, jaučiasi nesaugūs, vieniši, nuskriausti. 

Kai kurie psichologai mano, kad paauglystėje išsiskyrimas gali nesukelti didelių sunkumų, jei buvo sukurti 

pasitikėjimas, šilti santykiai, ir nuolat bendraujama "skypu", telefonu. Paauglystėje labai svarbūs tampa 

draugai, todėl didesnių sunkumų kyla, jei tuo laiku tenka išvykti su tėvais į kitą šalį. Tada vaikai priversti ne 

savo noru pakeisti įprastą aplinką, draugus, palikti labai brangius jiems senelius, atsisakyti kitų jiems svarbių 

dalykų. Jei su išvykusių į užsienį tėvų paliktais paaugliais nepalaikomi tinkami santykiai, jie gali slapčia 

verkti, 

jaustis nesaugūs, ir yra priversti greičiau suaugti. Paaugliai linkę slėpti nuo tėvų savo išgyvenimus, todėl 

suaugusieji gali ir nežinoti, kaip iš tikrųjų gyvena jų vaikas. 

 

Santykiai - svarbiausia vertybė 



Išvykę tėvai gali būti ramesni, jeigu yra sukurti geri, šilti santykiai su vaikais, jie palikti su mylinčiais, 

rūpestingais globėjais, jeigu tėvai ir toliau dalyvauja vaikų gyvenime jiems dažnai paskambindami, kitaip 

susisiekdami, pasikalbėdami apie jų jausmus, dažnai, nors ir trumpam sugrįždami, apkabindami. 

Tačiau reti pasimatymai atitolina vaikus nuo tėvų. Būna, kad po ilgo išsiskyrimo vaikai su tėvais 

susitinka kaip svetimi žmonės, nebepažindami vieni kitų, turintys skirtingas vertybes ir požiūrius. Svarbu, 

kad vaikai jaustų, jog prireikus tėvai visada bus pasiekiami. Nerimą dėl paliktų vaikų saugumo gali 

sumažinti draugiški kaimynai, rūpestinga auklėtoja, bendruomenės narių parama ir žinojimas, jog arti nėra 

galinčių nuskriausti asmenų, nusikaltėlių. 

Išvykusių į užsienį tėvų vaikai galbūt yra geriau aprūpinti nei kiti jų bendraamžiai, tačiau dažnai jiems 

labiau reikia emocinio ryšio, o ne daiktų. Praradimus išgyvena ir vaikai, ir tėvai. Juk didžiausia vertybė 

vaikui - augti kartu su tėvais, o tėvams - dalyvauti jų ugdyme, padėti įveikti amžiaus krizes, patirti vaikų 

meilę ir pasitikėjimą. 


