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в периода след раждането на бебето

Ролята набащата
Безспорно едно от най-емоционалните 

събития в живота на човек е раждането 

на детето му. Това е събитие, което про-

меня драстично приоритетите на всеки 

член на семейството. За съпрузите, оч-

акващи първото си дете, това е момент 

на огромно предизвикателство. 

И наистина това е генералното очаква-

не на всички, които очакват дете. Кул-

турата ни е задала определен модел на 

„сплотеното семейство“, който се пре-

дава от поколение на поколение. Но ис-

тината, през призмата на жизнения ци-

къл на семейството, е, че променената 

конфигурация и грижата за новороденото 

са изпитание за близостта между съпру-

зите. Но този процес е нормативен. И не 

е вечен, а е етап. И ако това е първо 

дете и двамата ще се сблъскат с нова, 

непозната и предизвикателна роля – тази 

на родителя. 

В традиционните общества раждане-

Попитах една двойка, с която ра-

ботих ,,Как мислите? Това, че ще 

имате бебе как ще промени отно-

шенията между Вас двамата – ще 

Ви отдалечи или ще Ви сближи?“. 

Те отговориха ,,Ще ни сближи!“.
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деното продължава да се грижи жената, 

но все по-често липсва емоционалната и 

чисто практическа подкрепа на другите 

по-опитни жени. 

Отношенията между майка и бебе еволю-

ират и придобиват качествено различно 

измерение. 

При постоянно отсъстващ мъж 

в семейството (физически, но не 

само) емоционалните потребно-

сти на съпругата започват все 

по-често да намират израз в гри-

жата за децата. 

За добро или за лошо, периодът на дет-

ството е продължавал много кратко и 

децата след определена възраст са за-

почвали работа в заводите и работилни-

ците. Животът е бил по-кратък и рядко 

родителите са доживявали възраст, в 

която да се радват на внуци.

Информационната епоха, освен че 

промени коренно начина на живот 

на цялото човечество, постави и 

нови очаквания към ролята на баща-

та. 

то на дете е бил значим момент, който 

гарантира увеличаването на ресурсите, 

способстващи физическото оцеляване 

на цялата общност. Ако бебето е мом-

че, това означава и допълнителен ресурс. 

Като се има предвид, че след сватбата 

момичето е започвало да живее с неговия 

род. 

За новороденото са полагали грижи всич-

ки жени в общността. Най-възрастните 

са напътствали и „акуширали“ на майка-

та в буквален и в преносен смисъл. 

Поговорката ,,За да се отгледа едно 

дете, необходимо е цяло село“ доста 

добре илюстрира статуса на новородено-

тo. Ролята на бащата е била свързана с 

това да работи на полето или да ловува, 

за да подсигури прехраната. Родителски-

те ангажименти са били ясни и изцяло 

приоритет на жените в общността. 

Единствено в периода на юно-

шеството мъжете са изпълнявали 

важна психологическа и социална 

функция по отношение на мом-

четата, помагайки им чрез ясно 

разписани „мъжки“ ритуали да 

„преминат“ от детството към 

зрелостта. 

Спрямо новороденото не са имали почти 

никакъв родителски ангажимент. Ролята 

на мъжете не се променя особенно и в 

периода на технологичен прогрес, започ-

нал преди около 350 години, който се ха-

рактеризира с урбанизация и кардинална 

промяна в композицията на семейството. 

Двойките с деца заживяват в градове-

те, често откъснати от ресурсите на 

общността и разширеното семейство. 

По този начин се създава нуклеарното 

семейство. Индустриализацията изисква 

мъжът да работи много (често по 12 – 14 

часа), за да гарантира оцеляването на се-

мейството. През това време за новоро-



76

Мама, татко и аз

A 1

A 1 A 1

Бременн�ст

Здра�е

Първи грижи за н�ор�деното

Грижи и възпитание

И т�а ще мине

Тема на броя

У дома

Блясък

Пр�фесия майка

Училище за р�дители

Раждането
информиран избор

Роля, за която мъжете не бяха готови. 

Истината е, че мъжете са пълни ама-

тьори в това да усещат физическите и 

емоционални нужди на новороденото. Те 

трябва да приемат, че поне в първата 

година и половина водещата фигура ще 

бъде майката. Също така трябва да са 

спокойни, че когато участват в грижата 

около бебето, не се конкурират с майка 

му, а чрез нещо ново и различно те до-

пълват тази грижа. Така всяко умение се 

научава и затвърждава чрез подражание 

(като начало) и непрекъсната практика. 

Отговорът е много прост – от техните 

бащи! Бащи, които почти не са присъст-

вали, в повечето от случаите, в живота 

им. Понякога физически, дори емоционал-

но, а също така и по двата начина. 

Има, разбира се, много психологическа ли-

тература, която залива пазара. Но тя е 

писана от жени и за жени! Има съвети 

и насоки, които, въпреки безпорната си 

полза, не са съотносими спрямо мъжете. 

Настъпил е етап, в който мъжете имат 

да развиват уменията си за бащинство, 

но не като подражават на жените си, 

а чрез това да развиват уникалността 

си, учейки се през опита и грешките, от 

други мъже с повече „стаж“ и изпитвайки 

удоволствие от новата си роля. 

Имат, разбира се, в това начинание под-

крепата на съпругите си. Само тогава 

биха могли да бъдат полезни за бебето, 

майката и за себе си. 

Тоест ученето започва чрез лична промя-

на и през това да бъдеш себе си. 

От кого да се научат 
съвременните бащи и 
къде да практикуват? 
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Това обаче често е повод за конфликти, 

защото има много наложени модели, оп-

ределяни като единствените правилни 

при грижата за детето. И въпреки че има 

много млади майки, които искат съпрузи-

те им по-често да участват в грижите 

за бебето, малко са тези, които не очак-

ват това да се случи.

Известна заслуга имат и бабите в този 

период, които в някои семейства диктуват 

„правилния“ начин за възпитаване и обгриж-

ване. Тези конфликти в следродилния период 

могат да отблъснат бащите и да охладят 

ентусиазма им. Самочувстивето им в но-

вата роля и без това е твърде чупливо, 

градено, и то в последните десетилетия, 
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без еднозначен ролеви модел и биологични 

предпоставки, без наличието на хилядолет-

на еволюционна подготовка и приемстве-

ност, на която се осланят жените.

Промяната в 
семейството
Пишейки за ролята на бащата в живо-

та на новороденото в съвременния свят, 

трябва да назовем и някои от настъпи-

лите промени в семейството. Все пове-

че жени започват работа почти веднага 

след раждането. Все повече жени рабо-

тят наравно с мъжете, а дори някои имат 

по-висок професионален ценз и статус. 

Съответно и доходи. Възникват много 

нови професии, а други вече нямат място. 

Все по-честа практика е мъжете 

да излизат по „бащинство“, да-

вайки възможност на съпругите 

си да се развиват кариерно. 

Ех, ако можеше да види всички тези про-

мени дядо ми...?! Човек, който твърдо вяр-

ваше, че гледането на деца не е мъжка 

работа! Но светът върви напред, а не 

назад! 

Все повече изследвания доказват ползата 

за новороденото от това да е обгриж-

вано активно и ежедневно и от двамата 

родители.

Ежедневният контакт между бебето и 

баща му (независимо от пола) носи много 

емоционална, сетивна и когнитивна полза 

за общото му физическо и емоционално 

развитие. Това може да се случва чрез 

най-простите и ежедневни дейности, лич-

но време и посвещаване, поне в рамките 

на това време. 

Решаващо обаче за неговото психо-

емоционално и социално развитие 

до втората година остава ка-

чеството на връзката с майката.

Качеството обаче на тази връзка, из-

граждаща бъдещата личност, зависи 

много от качеството на връзката между 

родителите. И то не само за това как 

дискутират какво е правилно за възпита-

нието и обгрижването на детето, но и 

как са продължили да се грижат за съпру-

жеските си отношения след раждането 

на бебето. 

Раждането му носи освен радост и много 

напрежение и тревоги. Това е периодът 

на 24-часовите дежурства на майката. 

Период на бъзсънни нощи и умора. В някои 

семейства майката се отделя с бебето 

в една стая с доброто намерение да се 

наспи мъжът й. Ако е инцидентно, това 

е добре. Но ако се превърне в ежедневие, 

това го лишава от важен житейски и ро-

дителски опит. 

И ако говорим за практически съвети, 

една ценна инвестиция, проверена в реал-

ния живот, за изграждането на характе-

ра на един „новобранец“ баща, е да пре-

живее етапа на нощните бодърствания 

и „лазаретно-полевите“ предизвикател-

ства с бебето и съпругата си.

Така се изгражда силна емоционална връз-

ка, вдъхваща чувството за отговорност, 

самоуважението на младия баща, от една 

страна, но от друга – сплотява и „калява“ 

чрез битки родителския „генщаб“. 
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интимния живот
Да не забравяме и това, че не трябва да 

забравят и за интимния си живот, за да 

се наслаждават на пълноценни отношения 

като родители. А той, е като огъня. Ако 

не се подклажда, гасне. Но за това е необ-

ходимо лично пространство и взаимност. 

Може за някои да звучи крайно, но не лиша-

вайте бащите от този опит. 

В периода на бременност бъдещата май-

ка е претърпяла девет месеца предизви-

кателни промени за психо-емоционалното 

си състояние и тяло. Промени, за които 

ще има нужда да се отвори защитено 

пространство за споделяне и подкрепа.

жи на сериозна корозия връзката. Четенето 

на мисли е най-неработещият вариант. 

Разбирането и активността на мъжа в този 

момент може да се обърне в добра инвести-

ция за всички членове на семейството. Пери-

одът след раждането на бебето е критичен 

за отношенията в двойката, но е и уникална 

възможност за двамата съпрузи да ги раз-

вият и обогатят, научавайки за себе си и 

другия нещо ново, благодарение на новите си 

роли. Това е и стъпало от израстването в 

емоционален и социален план на съвременния 

мъж. Но това е процес, не е eднократен акт. 

И се завърта след всяко следващо дете. По 

различен, но не по-малко интензивен, а поня-

кога и по драматичен начин.

В този период някои мъже 
се чувстват отчуждени, 
самотни, обидени и ядосани. 

КаКто пИше в своя-

та КНИга ,,Да Бъ-

Деш Мъж И Баща“ 

ДатсКИят фаМИлеН 

псИхотеРапевт 

ЙеспеР Юл, „Често 

НаЙ-ДоБРото, Което 

Може Да НапРавИ 

еДНИ Мъж за Дете-

то сИ, е Да се гРИ-

жИ за вРъзКата с 

МаЙКа Му“.

Започват по-често да отделят пове-

че време на работата и хобитата си, 

чувствайки се излишни. Други започват 

по-честичко да си попийват или се от-

дават на риболов. Това допълнително 

може да отчужди съпрузите и неусетно 

се трансформира в напрежение. Може да 

започнат да прехвърчат неизказани мисли 

от типа: ,,Той вече не ме харесва“, „Не ме 

желае, значи не ме обича“, ,,Вече не пра-

вим нищо заедно, значи не съм важен“. 

Освен, че сексуалният живот между съпру-

зите в този период, при повечето двойки, се 

променя, настъпват и драстични промени в 

ежедневието, общите дейности, носещи 

удоволствие, срещите с приятели, посеще-

нията при роднини, личното време, въобще 

всичко е различно. И има нужда от сериозна 

инвентаризация и промяна. Ако двамата не 

намерят сили и време да говорят за това, 

как всеки се чувства в новата си роля, какви 

мисли му се въртят в главата, какви очак-

вания и страхове има, това може да подло-


