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KODĖL VERTA LAUKTI? 

 

„Greito“ meilės svajonės išsipildymo problemos (merginoms ) 

Metodinė medžiaga mokytojui 
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Šis pokalbis gali būti skirtas animacinio filmuko merginoms „Verta 

laukti!“  temos gilesniam suvokimui.  

Po seksualinės revoliucijos gyvenimas kartu iki santuokos tapo gana 

įprastas. Kai kurios poros tiesiog labai ilgisi meilės ir negali išlaukti iki 

santuokos, kuriai reikia didesnio pasirengimo nei tik persikraustymas į vieną 

butą; kai kada jauni žmonės būna patyrę savo tėvų išsiskyrimo skausmą ir todėl 

nori „patikrinti“ partnerį – ar tikrai su juo/ja galės kartu gyventi. Tačiau toks 

„pabandymas“ yra susijęs su daugeliu dažniausiai nenumatytų problemų. Apie 

svarbiausią iš jų kalba statistika, rodanti, jog gyvenimas kartu nesusituokus yra 

kelis kartus mažiau stabilus negu santuoka. Gal tai nieko tokio? Tai netiesa: 

dažniausiai išsiskyrimas yra tiek pat skausmingas kaip ir susituokusiųjų 

skyrybos, kurios, kaip teigia psichologija, yra viena iš sunkiausių psichinių 

traumų žmogaus gyvenime. 

 

Gyvenimo istorijos aptarimas, diskusija grupelėse ir bendroje grupėje 

 

Perskaitykite arba paprašykite mokinių perskaityti amerikiečių 

sociologės Barbaros Dafoe Whitehead pateikiamą Emilijos gyvenimo istoriją 

ir paprašykite moksleivių grupelėse apie ją pasikalbėti bei atsakyti į tokius 

klausimus: 1. kodėl Emilijos meilės istorija nesusiklostė gerai? 2. Kokias 

klaidas darė ji? 3. Kokias klaidas darė Šonas ? 4. Ar galima daryti išvadą, kad 

jauni šių dienų vyrai bijo prisiimti atsakomybę už šeimą 5. Ar galėjo Emilija ir 

Šonas susituokti nepatikrinę, ar jie tinka vienas kitam seksualiniu požiūriu? 6. 

Kaip būtų galėjusi susiklostyti jų meilės istorija, jei Emilija ir Šonas nebūtų 

pradėję gyventi kartu? 

 

 

Vienos merginos istorija 

 

Emilija yra dokumentinių filmų režisierė: elegantiška ir rami,  riešuto 

spalvos akių, subtilaus jumoro jausmo. Su Šonu – žaviu vidaus darbų apdailos 

meistru – ji pradėjo gyventi būdama 30–ies. Susipažino sausio mėnesį, o 

balandį jis apsigyveno jos išsinomuotame bute. Pirmieji gyvenimo kartu 

mėnesiai jai atrodė kaip smagus, didelis nuotykis. Jos karjera klostėsi gerai, 

pagaliau ji atrado draugą, kuris jai patiko ir su kuriuo ją siejo stabilūs 

santykiai. Susipažino ir su jo tėvais – solidžia dėstytojų pora. Po kiek laiko ji 

gavo darbo pasiūlymą kitoje valstijoje, tačiau Šonas abejojo persikraustymo 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

reikalingumu, kadangi naujoje vietoje jam reikėjo ieškoti naujų savo verslo 

klientų. Emilija pasiūlė laikinai, kol šie klientai atsiras, Šoną finansiškai 

paremti. Gyvenimą su Šonu palaipsniui ji ėmė laikyti ne tik maloniu nuotykiu, 

tačiau keliu į santuoką. Ji manė: gali būti, kad parama Šonui bus „investicija 

į būsimą vyrą“. Tačiau vaikinui ji to nesakė.  

 Antraisiais gyvenimo kartu metais Emilija įtemptai dirbo. Visada ją 

išklausantis Šonas jai buvo tikra emocinė atrama; jo darbas irgi ėmė nešti 

pelną ir jie nutarė nusipirkti namą kartu. Paskui jie persikėlė į kitą miestą, 

kuriame Emilija gavo gerai apmokamo darbo pasiūlymą. Tačiau televizijos 

laida, kurią Emilija kūrė, po metų sužlugo ir ji liko be darbo; Emilijai buvo 35-

eri. Ji jautėsi pavargusi nuo tokio intensyvaus gyvenimo ir pastebėjo, kad į 

mamas su mažais vaikais parke ji žiūri su pavydu. „Norėčiau ir aš gyventi taip, 

kad vyras mane išlaikytų. Ketverius metus mūsų su Šonu gyvenimą kartu aš 

finansiškai rėmiau labiau. Galėtų pagaliau būti ir jo eilė“ – galvojo Emilija, 

tačiau taip pat ir abejojo, ar Šonas galėtų ją su vaiku išlaikyti. Gal ji galėtų 

būti dirbanti mama – nors tai ir nelengva. Vis dėlto Šonui pasakė, kad jai 

atrodo, jog atėjo laikas pagalvoti apie santuoką ir vaikus.  

 Šonas atsakė, kad jam reikia pagalvoti. Tada atsitiko Emilijai labai 

skaudus dalykas: praėjus savaitei po to, kai ji ėmė kalbėti apie santuoką, Šonas 

užmezgė romaną su kita moterimi. Jis įrenginėjo jos namą ir, kaip pasakė 

Emilijai, įsimylėjo. Emilija mėgino gelbėti padėtį, tačiau psichologo 

konsultacijoje, į kurią jie nuėjo kartu, Šonas pasakė, kad jis nutraukia 

santykius. Baigėsi meilės istorija, trukusi penkerius metus. 

 Pasakodama apie ją knygos autorei, Emilija sakė, kad jai gyvenimas 

kartu atrodė kaip natūralus artėjimas prie santuokos. Jie gerai sutarė, jautė 

harmoniją tiek emocijų, tiek seksualinių santykių srityje. Tačiau Šonui santuoka 

atrodė kaip didžiulis, rizikingas šuolis iš malonaus, nerūpestingo gyvenimo 

etapo į atsakingesnį. Emilija ėmė suvokti, kad Šono atšalimo ženklų buvo 

galima matyti ir anksčiau: kai jis ilgokai užsibūdavo savo tėvų namuose kitoje 

valstijoje arba kai gimtadienio sveikinimą savo seseriai pasirašė tik jis pats, 

nors Emilija buvo svariai finansiškai prisidėjusi prie dovanos. Tačiau tuomet 

tai neatrodė taip reikšminga. 

 Barbara Defoe Whiteheat, apibendrindama keleto autorių mintis 

kohabitacijos tema, rašo, kad vyrai ir moterys gyvenimą kartu iki santuokos 

vertina skirtingai. Jei moteris mano, kad geri santykiai ir ilga gyvenimo kartu 

trukmė reiškia artėjančią santuoką, vyrui nebūtinai atrodo taip pat, kadangi 

savo draugės jis nelaiko žmona. Linkęs gyvenimą skirstyti į logiškas 

kategorijas, jis save laiko nevedusiu ir, vadinasi, laisvu elgtis taip, kaip nori. 

Santuoka jam reiškia didelį, fundamentalų gyvenimo žingsnį ir gyvenimas kartu 

jam anaiptol nereiškia, kad jis šį žingsnį žengs. Gyvenimas su mergina 

nepanaikina jo nevedusio vyro statuso (nepaisant to, kad mergina galvoja, jog 

jie artėja prie santuokos), ir, jo nuomone, jis išlieka ir psichologiškai, ir 

moraliai laisvas galvoti ir apie kitas galimas „kandidates“ į žmonas. 

Amerikiečių literatūroje neretai toks vyras yra įvardijamas kaip „Ponas 
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Galbūt“, arba „ Ponas Dar Nepasiruošęs“, o žymi Barbaros Defoe Whitehead 

knyga, kurioje šios mintys ir tokios istorijos pateikiamos, vadinasi „Kodėl 

neliko gerų vyrų? Romantiškas modernios netekėjusios moters šauksmas“. 

 

Pateikiame trumpą svarbiausių kohabitacijos problemų analizę, kurią galima 

panaudoti diskusijoje susirinkus į didelį ratą po to, kai moksleiviai apie pateiktą 

istoriją pasikalbės grupelėse. 

 

 1. Prarandama pasirinkimo laisvė. Priešingai žmonių 

įsivaizdavimams, gyvenimas kartu ne padeda, bet sutrukdo tinkamai pasirinkti 

būsimą sutuoktinį. Tai įvyksta dėl to, kad intymūs santykiai vyrą ir moterį labai 

suriša ir išsiskirti tampa sunku netgi paaiškėjus, kad su šiuo žmogumi geriau 

nesituokti. Ankstesniuose pokalbiuose nagrinėjome „kūno kalbą“ intymių 

santykių metu: žmogaus kūnas ir širdis – arba, moderniau tariant, jo psichikos 

gelmė ir pasąmonė – lytinio akto metu sako: „aš tavęs nepaliksiu ir noriu su 

tavimi susilaukti vaikų“. Šią neverbalinę ištarą patvirtina neuromokslo 

duomenys: intymių santykių metu moters ir vyro organizme išsiskiria 

oksitocinas. Šis hormonas įvairiai veikia organizmą, ir vienas iš gerai žinomų 

jo poveikių yra tai, jog jis suriša intymių santykių partnerius. Kai surišami 

vyras ir žmona – toks poveikis, žinoma, yra teigiamas. Tačiau jei žmonės nori 

„išbandyti“ vienas kitą, prisirišimas tokį bandymą neretai apsunkina. Mergina 

gali jau matyti, kad jos „išrinktasis“ turi gilių asmenybės problemų ar yra 

dvasiškai nebrandus (pavyzdžiui, linkęs būti neištikimas, yra per daug piktas, 

mėgsta išgerti), tačiau save jam jau atidavusi kūniškai, ji gali nesiryžti 

skausmingam išsiskyrimui – panašiai gali jaustis ir vyras.  

 2. Prasidėjus „kasdieniškam“ gyvenimui, susilpnėja noras vesti. 

Tokia situacija atsispindi Emilijos istorijoje, be to, yra labai paplitusi. Štai 

Kanadoje gyvenanti mergina psichologui pasakojo, kad prieš jai pradedant 

gyventi kartu su vaikinu, jos draugas buvo labai nuoširdus, nuolat dovanodavo 

gėlių ir kvepalų, o telefonu jie apie įvairiausius dalykus galėdavo kalbėtis 

ištisas valandas. Tačiau kai pora pradėjo lytinius santykius ir ėmė gyventi kartu, 

visa tai baigėsi. Merginai dėl to ėmus nuogąstauti, vaikinas atsakė, kad nebeturi 

tokio didelio poreikio kalbėtis, nes jau turi tai, ko siekė. Tokia dinamika yra 

gana natūrali: po romantiško „medaus mėnesio“ mylimųjų emocijos paprastai 

aprimsta, prasideda kasdieniškesnis gyvenimas. Neretai tai sunku suprasti: juk 

iš tiesų poros bendro gyvenimo pradžia yra ypač laimingas etapas, po kurio 

emocijos natūraliai nuslūgsta. Tačiau tai nebūtinai reiškia, kad susilpnėja jų 

meilė. Ji gali ir pagilėti, tačiau tik tuomet, kai yra apsaugota ištikimybės pažado 

vienas kitam, o neretai ir pradėto ir į pasaulį ateinančio kūdikio. Vyro ir moters 

ryšį stiprina ir jo „viešumas“: susituokdami, švęsdami vestuves jie ne tik vienas 

kitam, bet ir savo tėvams bei kitiems artimiesiems, draugams ir pažįstamiems 

praneša, jog yra vyras ir žmona – brangiausi vienas kitam žmonės, įsipareigoję 

vienas kito nepalikti. Suprantama, skyrybos gali įvykti nepaisant visos šios 



 

 

 

 

gražios idėjos, tačiau jau ir statistika rodo, kad sutuoktiniai skiriasi kelis kartus 

rečiau nei kartu gyvenantys nesusituokę. Tai reiškia, kad tiek vedybinis pažadas 

vienas kitam, tiek vaikų gimimas (o santuokoje jie gimsta greičiau ir dažniau 

nei nesusituokusiems), tiek santuokos metu duotas viešas pažadas šių dviejų 

žmonių sąjungą daro tvirtesnę. 

 3. Intymus gyvenimas mažina bendravimo poreikį Tokį gyvenimo 

kartu iki santuokos paradoksą yra pastebėjusi ne viena pora: vaizdingai kalbant, 

kartu miegant nėra kada kalbėtis. Pradėję gyventi kartu įsimylėjėliai yra labai 

laimingi ir apimti aistros; kalbėtis apie vienas kito pažiūras, vertinti kito 

charakterį ir asmenybę nelieka laiko ir noro, nes šiuo etapu būti kartu ir taip yra 

pakankamai gera. Deja, kai aistros aprimsta, du žmonės gali pamatyti, kad iš 

tikrųjų vienas kitą labai menkai pažįsta, ir kad jų požiūriai į svarbius gyvenimo 

dalykus gerokai skiriasi. Tačiau atsiskirti, kaip minėjome, gali būti jau per 

sunku. Sociologai kalba, kad dažnai tokie žmonės ne laisva valia nusprendžia 

susituokti, bet „nuslysta“ į santuoką (angl. „sliding vs. deciding to marry“). 

Viena pora yra pasakojusi, jog nuėję į pasirengimo santuokai kursus paklaũsė 

patarimo nebegyventi kartu pasirengimo santuokai metu; nors atsiskirti buvo 

labai nelengva, paskui jie džiaugėsi, nes nebegyvendami („nebemiegodami“) 

viename kambaryje jie ėmė daugiau kalbėtis. Per porą mėnesių, praleistų 

gyvenant atskirai ir lytiškai nesantykiaujant, jie pažino vienas kitą daugiau, nei 

metus gyvendami kartu. Pora nusprendė tuoktis, tačiau jautė, kad šis 

sprendimas tapo daug pagrįstesnis ir patikimesnis.  

 4. „Žmonos audito“ problema: neretai mergina jaučiasi 

„privalanti“ parodyti, kokia gera žmona ji gali būti, ir todėl gyvenimas 

kartu neparodo, kokia bus santuoka. Sociologė Barbara Dafoe Whitehead, 

nagrinėdama jaunų amerikiečių moterų gyvenimą, pastebi, kad gyvenimas iki 

santuokos sukuria paradoksalią problemą: viena vertus, jis laikomas moters 

laisvės nuo „patriarchalinės“ pareigos būti „gera žmona“ įrodymu, tačiau, kita 

vertus, su vyru gyvenanti už jo neištekėjusi mergina dažnai patiria didesnį 

išnaudojimą nei ištekėjusi moteris. Taip atsitinka todėl, kad dažniausiai 

mergina labiau nori ištekėti (viena to priežasčių yra vadinamasis „biologinis 

laikrodis“, nes moters vaisingumas ir galimybė susilaukti vaikų bėgant metams 

sparčiai mažėja, tuo tarpu vyro – beveik ne) ir todėl stengiasi įrodyti, jog gali 

būti labai gera, visais atžvilgiais vyrui tinkama žmona. Tačiau jei jis ją pagaliau 

veda, ji, savaime suprantama, ima siekti lygiaverčio santykio, kuris reiškia, kad 

ir vyras turi tam tikrų pareigų bei užduočių (apie kurias ji anksčiau nekalbėjo, 

norėdama parodyti, koks „puikus“ bus jo gyvenimas, jei jis ją ves). Tokios 

„blogos“ žmonos nesitikėjęs vyras gali galvoti, kad pasirinko „ne tą“ žmogų ir 

santuoka tampa konfliktiška, o neretai ir pasibaigia skyrybomis.  

 5. Absoliutaus „charakterių atitikimo“ ieškojimas neužtikrina 

laimės santuokoje. Pastaroji gyvenimo iki santuokos problema susijusi su tuo, 

kad stengiamasi ištirti, ar jie „tinka“ vienas kitam. Nors toks klausimas yra 

vertingas, atrasti absoliučiai „tinkantį“ žmogų nėra įmanoma. Kiekvienas 

žmogus turi ir stipresnių, ir silpnesnių asmenybės pusių – tačiau tobulo 



„atitikimo“ ieškojimo metu silpnųjų mylimo žmogaus pusių stengiamasi 

nepastebėti, nes jos trukdo įsivaizduojamai laimei ir harmonijai. Deja, nors 

žmonės ir tiki atradę „tobulą“ partnerį, toks realybėje neegzistuoja, ir 

susituokus vis tiek teks susidurti su savo sutuoktinio būdo trūkumais (kaip ir 

privalumais, žinoma). Brandesnis santuokos motyvas yra ne tekėti/vesti 

žmogų, su kuriuo gyvendamas jausiu visišką komfortą, bet susituokti su tokiu 

žmogumi, kurį myliu taip stipriai, kad galėčiau išsaugoti meilę jam ir tada, kai 

šis bus nelabai tobulas. Tuomet „bandyti“ gyventi kartu nėra reikalo, nes ir taip 

aišku, kad absoliutaus komforto gyvenime nebus, tačiau santuoka gali būti 

laiminga ir jo nesivaikant. 

 6. Gyvenimo iki santuokos eksperimentas yra nepatikimas, 

kadangi susituokus gyvenimo kartu sąlygos pasikeičia. Tai iliustruoja 

paprastą faktą, kad gyvenant kartu iki santuokos dažniausiai vengiama turėti 

vaikų, o susituokus jie gimsta. Gyvenimas su vaikais ir be jų drastiškai skiriasi, 

todėl galimybė įsitikinti, ar sutuoktinis bus „geras“ ar „blogas“, iki santuokos 

yra labai ribota.  

7. Patikrinti seksualinio “atitikimo” nėra reikalinga. Grupelėse 

kalbantis  apie Šono ir Emilijos meilės istoriją, tarp kitų klausimų moksleivių 

prašėme pagalvoti ir apie tai, ar galėjo ši pora susituokti „nepatikrinę 

seksualinio atitinkamumo“. Toks klausimas jauniems žmonėms kyla dažnai ir 

atsakymas į jį yra toks: kiekviename seksologijos žinyne specialistai teigia, kad 

seksualinė harmonija priklauso nuo psichologinės darnos poroje. T.y. 

seksualinio „neatitikimo“ problemos iškyla tada, kai poroje tvyro neišspręstas 

konfliktas, nesutarimas dėl svarbių klausimų ir pan. Kai psichologinė 

harmonija atstatoma, seksualinės problemos pranyksta. Tad porai nereikia 

„išbandyti“ seksualinių santykių, nes jei jie gerai tarpusavyje sutars, gerai 

klostysis ir intymus jų gyvenimas. Ši tiesa jauniems žmonėms aktuali dėl 

bereikalingo nerimo dėl savo seksualumo: merginos dažnai be reikalo 

išgyvena, galvodamos, kad yra nepakankamai gražios (lieknos, aukštos ir pan.), 

vaikinai – kad nepakankamai stiprūs ar seksualiai „pajėgūs“. Toks nerimavimas 

kyla iš dažnai pasitaikančios žemos jaunų žmonių savigarbos ir sekso kulto 

vartotojiškoje masinėje kultūroje. „Geras seksas“ yra visada galimas, jei pora 

gerai sutaria, tačiau jis yra palyginti siaura tarpusavio santykių dalis, ir tik 

seksualinė harmonija nei santuokos, nei meilės neišgelbėja. Taip įvyko ir Šono 

ir Emilijos meilės istorijoje, kurioje „seksas“ buvo labai geras. 

 

Šaltinis: Gintautas Vaitoška. Reali svajonė. Pokalbiai apie draugystę ir meilę. Metodinė priemonė 

mokytojams. Santuokos ir šeimos studijų centras, VDU, Kaunas, 2018. 

 

 

 


