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Uolas nugriove naujq laikq sroves
M0sq ialis, deja, pirmauja Europos
Sqjungoje pagal savi2udybiq skaiiiq.
Vyrai toki sprendimq priima kelis kartus
daZniau nei moterys. Kas tai lemia?
priei mintis apie
teigia, kad vyraiiudo5idaug
dainiau nei moteryt.,,fltol' n uotra u ka

V. I\,4aiiulit

savi2udybg

kina".

tikejimE ir sutrikimA, demonstruoja tik iiorinius vyriikumo

Nederetq pamiriti

ir

medi-

Kas paskatina?

gimsta sergantys tam tikromis

Respublikinas Vilniaus psichiatrtos ligoninds direktorius

psichinemis ligomis, kitijq igyja
po ivairiq traumq. O jei prie ligtl
dar prisideda girtavimas, finalas
labai daznai buna tragiikas.

pagrindines prieiastis,,,kertaniias" Lietuvos vyrus. Pirmoji prie
iastis susijusi su saviiudybdmis
ddl politiniq ir ekonominiq perversmq padariniq. Lietuvoje tra
diciikai vyras buvo pagrindinis

ieimos maitintojas. Vyras, tdvas

- tai uola, ant kurios ir stovi visa
ieima. Dabarto nebeliko.
Mums griiimas ii RytLl imperijos i Europq socialine (ir psichi
ne) prasme kainavo labai daug.
Tukstaniiq tukstantiai vyrq ne
teko darbo ir kartu galimybds
buti uola. Prie naujq gyvenimo

sqlygq prisitaike ne visi juk
tiek deSimtmeaiq visiems buvo
kalama: jumis pasirupins partta
ir vyriausyb6...

Antroji prieiastis susi.iusi su
bendra suirute Salyje. lki 1990
metq viskas buvo aiiku:

mes

nordjome atkurti nepriklausomq valstybg ir vdl tapti Europos

neatitinka

,,tikro vyro" standartq, toddl,

cininiq prieiasaiq: dalis musq

dr, Valentinas Maiiulis mato tris

,,90 proc. vyrll

atsilaiko ilgiau, taiiau vdliau ir
juos ilgalaikis girtavimas,,apa-

norddami

uigoiti

savo nepasi-

- agresijq, destrukcUq,
seksualines pergales ir t. t.'i - teige sociologas ir prid0re, kad tas
atributus

pats iitiktq ir moteris, jeigu jos,
uZuot priemusios gyvenimE toki, koks jis yra, svajotq apie tur-

Toddl Europoje iisiskiriame
ne tik kaip saviiudZiq, bet ir

tingus princus...

kaip nasliq tauta. lvloterys kur
kas reiiau kelia rankq priei save,
maziau piktnaudiiauja alkoholiu, renkasi sveikesni gyvenimo
bndq, todel ir gyvena ui vyrus
maiiausiai 10 metq ilgiau.

ters) vaidmuo nera nekintantis,
ivairiose epochose ir ivairiose

Zlugdo isikalb6tas

vyriikumas
Vytauto Didiiojo universiteto
Socioloqijos katedros profesorius, socialiniq tyrimq centro
vadovas, knygos "Vyrq pasaulis:
vyrai ir 2aizdos vyriikumas Lie-

tuvoje" autorius Arturas Tere<kinas, paklaustas apie gilesnes
priezastis, vertianaias vyrus ui5iimti destrukcija ir savidestrukcija, atsakd, kad vyrus labiausiai
ilugdo nesugebdjimas atitikti

Pasak A.Tereikino, vyro (ir mo-

ialyse, skirtingo5e visuomenose
egzistavo ivairios vyriikumo ir
moteriikumo formos.

Nuo XX a. pabaigos ivair0s
vyriskumo aspektai (nuo vyrq
padaties darbo rinkoje ikit€vys
tds, smurto, nusikaltimLl ir t. t.)
tapo moksliniq studUq objektu.
Lyiirl studijos padeda ieikoti
pozityvesniq b0dq buti vyrais ir
moterimis bei modeliuoti lyiir.l
tarpusavio bendravimo tvarkE,

kurioje butq maiiau priespaudos ir iinaudojimo.

Vadinamasis patriarchalinis
vyrq ir moterq vaidmenq paskirstymas daZnai tampa priespaudos jrankiu tiek vyrams, tiek

dalimi. Vald:ia visus mosq nepriklausomybds metus nekelia
visuomenei jokiq bendrLl tikslq, kur link mes einame ir kur

m6s yra mitas, nebeatitinkantis
3iuolaikinio pasaulio realijq.
Sis vadinamasis norminis,

arba hegemoninis, vyriikumas

moterims. Nors ii pirmo ivilgsnio gali atrodyti, kad tradiciniai
vaidmenys atspindi biologinius
vaidmenis, 6zinius vyrL{ ir mote
rq skirtumus, visgi lytiq vaidme-

norime nueiti. Kada Lietuvos

yra qrjstas autoritetu, finansine
kompetencija, agresyvumu, heteroseksualia aistra moterims
beidominavimu.

qeba moterys ir vyrai. Tai dirbtiniai rdmai, kur ankita ir moterims, ir, kaip liudia destruktyvus

valstybe uitikrins

daugumai
egzistencini pagrindE? Niekas iS
politikq nekelia joki'.t ilgalaikiq
tautai suprantamq idejLl ir planq.

,,tikro vyro" paveikslo, kuris

ii

es-

nys

ii esmds neparodo, kq gali ir

jq elgesys, vyrams. A. Tere3kino
teigimu, geresne paddtis yra

Treiioji prieiastis - girtavimas. Kad alkoholis paZeidiia

ialyse, kuriose lyiiq problemos
sprend:iamos, vyrq ir moterLl
nesistengiama jspausti i tokius

smegenis, matyt,.iau nlekam nereikia irodindti. Tad vienus vyrus
,,kerta" alkoholind abstinencija:
kai ilgai gerus staiga baigiasi

5iaurus rdmus-

piniqai, tuomet... Arba ilgai gir
taujant pagaliau prieinama prie
iivados, kad reikia ,,ryrtingai"

Paklaustas, kas veriia masq
visuomene isikibus laikytis ilugdaniiq stereotipq, sociologas
atsak€, kad mums teko gyventi

ir vienu kartu atsikratyti

visuomeninio

visq

kamuojanaiq problemq... O kur
dar depresijos, kurias alkoholis
tik sustiprina. Tikintys 2monds

A.

Tereikino nuomone, vylus labiausiai

ilugd0 nesugebdjimas atitikti,,tiklo vyro"
paveikd0. Armeninio a(hyvo nu0trauka

luiio metais,

kai

patriarchalind tvarka atrode
kaip orientyras, kuriuo galima
vadovautis neramiais laikais.
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