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Посвета

Оваа книга им ја посветувам на трите момчиња кои пораснаа 
во одлични мажи – Ендру Грант, Џонатан Грант и Крејг Хејл-
ман, кои ми е чест сега да ги наречам пријатели, како и на петте 
внуци кои ме научија на многу работи и за кои знам дека ќе 
пораснат во сјајни момци – Џошуа, Семјуел, Ноа и Кристоф.

Би сакал да им се заблагодарам на сите мажи кои во текот 
на годините одвојуваа време да ме подучат, како и за знаењето 
кое ми го пренесоа. Исто така би сакал да се заблагодарам на 
Џон Коен и на моите колеги и пријатели, чие пишување на раз-
личен начин најде место во оваа книга.

Конечно, огромно благодарам до мојата драгоцена Мери, 
ко ја толку многу придонесе за оваа книга со тоа што им беше 
прекрасна мајка на нашите синови. Човек не би можел да по-
сака по добар сопатник и понежен советник. Ти си фантастична 
же на!



Предговор

Иан Грант има вистинска дарба да дојде до сржта на проблеми-
те  и  пре дизвиците за сите родители додека го проживуваат 
задо волството, возбудувањето, како и чудењето и грижата на 
роди телите од новиот милениум.

Тој има длабоко и грижливо разбирање за човековите сос-
тојби.

„Како (успешно) да ги воспитате момчињата“ е прекрасно 
„упатство“ за успешно водење, тренирање, ласкање, дисци пли-
нирање, сакање, охрабрување и инспирирање на момчињата, од 
раѓањето па сè понатаму, сè до тинејџерските години. Нејзината 
ма терија е остроумна и предизвикувачка и ќе биде награда за 
сите родители кои ќе ја прочитаат. Иако цврсто ја нагласува 
важноста и на мајките и на татковците во улога на родители и 
ги истакнува различните и суштинските придонеси кои двај-
цата ги имаат во животот на момчињата, Иан дава посебни со-
вети и насоки за улогата на таткото. „Татковците не се машки 
мајки, тие имаат свој посебен родителски стил“, вели Иан. 
„На секое момче му е потребен маж во животот од каде што 
би можел да преземе пример како да биде маж“. „Ти го имаш 
тоа што е потребно, другар!“ Форматот на книгата претставува 
логични теми што се провлекуваат низ секое поглавје, што кул-
минираат во 12 основни совети за родителите, да знаат дека 
нивните синови ќе бидат успешни, позитивни и задоволни ма-
жи.  Советот е даден на основа на Иановото животно искус-
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тво  со млади луѓе и семеен живот, неговиот богат опус на 
про читани книги од ценети проучувачи на родителството и 
не   говото сопствено искуство во подигнувањето на своите ќер-
ка и два сина. Книгата на инспиративен и весел начин да ва 
упатства, совети, мислења, хумор, анегдоти, практични ре ше-
нија. Книгата не брани, ниту осудува, туку е весела и ох раб -
рувачка. „Како (успешно) да ги воспитате момчињата“ е кни  га 
за „сите времиња“ – секој родител, секое семејство, без раз -
лика на годините, состојбата или условите, кои и да се тие, 
ќе увидат дека оваа книга е одлично четиво. Ова е образовна 
кни га која не ги тривијализира проблемите со кои се среќаваат 
родителите, туку покажува длабоко разбирање за посебниот 
од нос помеѓу родителите и момчињата кои растат. Овој однос 
и развојот на големи, обединети, грижливи семејства е сигурно 
еден од најзначајните, ако не и најважен предизвик со кој се 
соочува нацијата во годините кои се пред нас.
 

Книгата на Иан Грант дава автентични одговори за овој 
важен предизвик и додава уште едно поглавје во својот животен 
при донес за добросостојбата на младите луѓе и семејствата во 
Нов Зеланд. 

Беше привилегија да се добие покана за пишување пред го-
вор за вака важна книга.

                          - Д.Џ. Греем
                        

Поранешен директор на основно училиште во Окланд
                        Поранешен канцелар на универзитет во Окланд                       

 Претседател на унијата на рагби фудбал, Нов Зеланд
                        Претседател на Parents Inc, Нов Зеланд



Вовед

Подобро е да воспитувате момчињата 
отколку да поправате мажи

Убеден сум дека оваа генерација на момчиња, како и генера-
цијата пред нив, имаат добри причини да израснат во млади 
луѓе кои ќе му дадат на човештвото добро име. Сепак, постојат 
некои посебни предизвици за момчињата кои денес растат, 
единствени за нашето технолошко и индивидуалистичко оп-
штество на 21-от век. 

Свесен сум дека на пазарот веќе има многу книги кои се 
занимаваат со проблемот на успехот и неуспехот на момчињата 
и кои даваат корисни резултати од истражувањата. Сепак, оваа 
мала книга е од поинаков тип. 

Своите работни денови ги поминувам на семинари, рабо-
тејќи со групи родители, гостувајќи на радио-станици и пишу-
вајќи за магазини, давајќи им на родителите увид и идеја за 
секојдневните интеракции кои се случуваат во нивните домови. 
Работам на тоа да им дадам на родителите „важни совети“ кои 
се практични и кои функционираат во вистинскиот живот. Ток-
му таа пријателска информација е она што го нудам во оваа 
кни га, со надеж дека некои од овие идеи ќе значат нешто и ќе 
станат вредни „упатства“ во воспитувањето на вашите синови. 

На нашиот свет, без сомневање, му требаат момци кои има-
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ат здрав и автентичен поглед на свoјата машкост, сила, храб-
рост и заштита, а сепак се способни да живеат емотивен живот 
кој ќе ја храни нивната внатрешна личност. Емпатијата и ал-
труизмот се лични квалитети кои уште од најраните времиња 
на друштвениот развој се сметаат за камен темелник на совеста 
и карактерот. Овие атрибути се вредна цел за вашите синови.
Како и кај која било друга генерација момчиња, иднината на 
нашите синови во голема мера се наоѓа во рацете на нивните 
ро дители. Како ментори и хранители, ние имаме голема при-
вилегија да бидеме „големите луѓе“ кои поставуваат граници, 
кои создаваат позитивна атмосфера и покажуваат гриж лива 
пос  ветеност.

Секој наш син е дар; нивната личност и ДНК се единствени 
за секого од нив. Кога ќе се осамиме и ќе ги проучуваме нашите 
мали синови, како што астронаутот ги проучува ѕвездите, тогаш 
можеме да ја прифатиме личноста каква секој е нив е роден да 
биде, а со тоа и да го насочиме кон неговиот пат.

Не сите момчиња ќе бидат понесени од тестостеронот и ќе 
се свртат кон телесното, ќе бидат луди за спорт и мачо типови, 
но постои голема веројатност вашиот син да биде некаде во 
рам ките на „телесното“, што е предизвик за повеќето мајки и 
ги става татковците на проба.

Во текот на годините во кои сме виделе повеќе од 150.000 
родители кои присуствувале во нашите програми, бев охрабрен 
од фактот колку многу од нив го прифатиле концептот родител 
- тренер и се идентификувале со улогата на тренер на своите 
деца, за да би успеат во играта на животот.

Се надевам дека вие, како родители, ќе сфатите дека вие 
сте градител на животот на вашето момче. Сите други повеќе 
наликуваат на изведувачи на работите на вашиот пат на ро ди-
телство.

Каква инвестиција! Додека гледате како вашиот син ги разв-
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ива оние квалитети кои Мајкл Гуријан во својата книга Добар 
син ги нарекува „правите вредности на мажите“ – сочувство, 
самодисциплина, пристојност, достојанство и емпатија – тогаш 
знаете дека сте придонеле не само во животот на едно момче, 
туку и за целата заедница и иднина.

Ви посакувам сè најдобро на вашиот пат.

Иан Грант
        
       
  

 
                                   



Глава 1.

Опкружување за момчињата во 21-от век

Момчето е мудрост со мастика во коса... надеж за 
иднината со жаба во џебот. 

-Анон

Штотуку се вратив, после неколку прекрасни недели, од по-
сетата на моите веќе возрасни деца и петте посебни внучиња, 
на два континента. Да бидам потполно искрен, помалку сум 
исцрпен, но се чувствувам навистина добро. Играв груби игри, 
поправав играчки, променив зилион батерии, шетав (или по-
добро речено трчав) покрај минијатурните велосипедисти кои 
учеа да возат, шутирав топки, ги носев децата на страна по па-
дот и им ги рас кажував моите омилени приказни за заспивање 
по неколку пати ( и потоа пак од почеток ) на специјално 
барање.

Во повторното поврзување со овие мали момчиња екс пе ри-
ментирав со некое дедо – внук „машко поврзување“. Ка  ко што 
бев вооружен со малку повеќе перспективи, време и знаење за 
природата на момчињата отколку кога јас бев татко, бев свесен 
како да им пренесам некои одредени „момчешки пораки“ кои 
се доста важни за чувството на идентитет кај секое мало мом-
че.

Се потрудив, вплеткан во игрите кои ги игравме, секогаш да 
постои клучната порака која секое машко би сакало да ја чуе: 
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„Го имаш она што е потребно, другар“.     
Без разлика дали тоа беше „дај пет“ на почетокот на играта, 

или дедовите „подигнати палци“  за одобрување (посебно кога 
некои од нив почнуваа да губат) , или краток разговор на стра-
на за да знаат дека сум разбрал, свесно ги градев тие основни 
пораки во целата моја интеракција. Беше просто неверојатно 
колку брзо момчето ја враќаше својата сталоженост кога беше 
поддржан на овој начин.

Убеден сум дека доколку сакаме на оваа генерација мом-
чиња да им го повратиме чувството на идентитет и мисија, 
мораме да ги воспитуваме имајќи на ум одредени работи. Не 
можеме да го вратиме времето и носталгично повторно да ги 
враќаме обичаите од минатото. Мораме да работиме на она 
што можеме како позитивно да го прифатиме во културата на 
нашите синови и да ги заштитиме од насилството и пороците. 
Мораме да им ги позајмиме нашите очи и нашата перспектива, 
да им дадеме граници, сè додека тие сами не научат да бидат 
мудри и морално силни.

Иако многу аспекти од нашиот модерен свет се различни 
од оние во минатото, некои работи никогаш не се менуваат. 
Една од нив е и таа дека момчињата треба да се воспитува-
ат поинаку од девојчињата. Секако, не зборувам за основите, 
како што се нашите очекувања поврзани за нивниот карактер и 
однесување. Она на што мислам е дека, поради нивните посеб-
ни хормонални движења и поврзувања, постојат предизвици 
со кои момчињата се сретнуваат, а кои се поинакви од оние со 
кои се сретнуваат девојчињата.. Овие биолишко програмирани 
разлики денес се темелно изразени и нè уверуваат дека она што 
родителите на момчињата го забележале и заклучиле во текот 
на годините, за момчешките физички и помалку вербални тен-
денции, е вистина и е базирано на психологија.

Мајкл Гуријан, автор на книгите „Чудо од момче“ и „Добар 
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син“, објаснува како машката амигдала, примарниот центар на 
мозокот за агресија, е поголема отколку кај жените и создава 
повеќе активна агресија кај мажите. Тој вели дека „кога ќе се 
примени овој факт за машките хормони и културниот живот“, 
го пронаоѓаме посуштинското и основно решение на тоа зош-
то момчињата, повеќе од девојчињата, стапуваат во „ризично“ 
мо  рал но однесување – поагресивно или насилно однесување. 
На пример, пред девојчето да удри, момчето ќе опцуе или ќе 
се наметне на некој друг начин да биде пред некого, во смисла 
на поврзување со другите. Сепак, важно е да се запамети дека 
агресијата и насилството не се иста работа“.

Природната импулсивност која ја покажуваат момчињата 
ис  то така има основи во нивната психологија. Ниското ни во 
на серотонин, хемикалија која смирува, во мозокот на мом чето 
значи дека тој има помала контрола над импулсите од девој-
чињата. Тоа значи дека на момчињата треба да им се даде јасна 
морална граница и цврста дисциплина, како и да им се помог-
не да живеат со таа природна тенденција, така што ќе сфатат 
дека нивните акции имаат последици. Тоа може да значи дека 
мораме да бидеме доста трпеливи и ќе мораме да покажеме 
упорност и непопустливост додека не ја стекнат самоконтрола-
та и зрелоста која им е потребна. Сепак, веднаш на почетокот 
би сакал да кажам дека тие импулсивни тенденции, кои вам 
родителите ви се често предизвик кај машкото бебе, се она на 
што сте горди кај вашите возрасни синови. Момчињата кои се 
спуштаат по стрмната патека за да ја спасат жртвата од несреќа 
и добрите момци кои придонесуваат за наредните генерации со 
тоа што ќе станат доктори, ќе градат патишта, ќе подучуваат 
или ќе бидат спортски тренери, ќе бидат во извесна мера ре-
зултат на вашата нега и воспитување. Но, нивната биологија ќе 
биде ма теријалот со кој ќе работите.Овие „момчешки тенден-
ции“, ка ко импулсивност, страст и заштита, претрпуваат напад 
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во пос ледните неколку децении од феминистичката клима која 
ос тави многу мажи, заедно со нивните синови, да се врткаат 
во потрага по идентитетот и улогата во постфеминистичката, 
сексуализирана историја.

Дорис Лесинг, позната писателка и феминистка, неодам-
на забележа како ова радикално гледање им штети на малите 
мом чиња. „Бев во оделение на деветгодишни и десетгодишни 
момчиња и девојчиња, а младата жена им зборуваше на децата 
како причината за војните лежи во вродената насилна природа 
на мажите. Можевте да ги видите малите девојчиња како седат 
полни со задоволство и ароганција, додека малите момчиња 
се деа склупчени, извинувајќи се за своето постоење, мислејќи 
дека токму таков ќе биде шаблонот на нивниот живот“. Мора-
ме да им дадеме на нашите момчиња идентитет на кој можат да 
бидат горди, како и ценета улога во светот.

Да се биде родител на момчиња ќе претставува предизвик 
за нашата снаодливост. Тие нас ќе нè научат на работи кои мо-
жеби никогаш не би ги осознале и ќе го истражуваат светот 
на свој момчешки начин. Но сепак, кога момчето е сфатено и 
кога му е дадена  емотивна поддршка, ќе ги видите најдобрите 
квалитети на машкоста кои се појавуваат – и ќе бидете гор-
ди да го наречете овој лојален, страстен, стоички, вреден, чув-
ствителен, бестрашен и храбар човек свој син.

Еден недамнешен инцидент ми покажа како физичкото из-
разување во играта е подеднакво и неопходно, но е и уживање за 
момчињата. Ги одведов моите два внука на игралиште во Палм 
Бич, на островот Ваихеке. Кога стигнавме, четири момчиња 
играа барбадора. Тоа е натпреварувачка, груба игра, во која е 
потребно да трчате наоколу и да не дозволите да ве совладаат 
оние кои се во центарот.

Додека гледавме како си играат децата, муабетев со жената 
за која претпоставував дека е мајка на сите овие деца. Кога ја 


