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KODĖL VERTA LAUKTI? 

 

Temos „Kodėl verta laukti?“ pagilinimas. Merginoms ir vaikinams. 
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Mokytojui: meilės supratimas mūsų visuomenėje yra nutolęs nuo klasikinės Vakarų kultūroje 

meilės, kaip jausmo ir draugystės sintezės, sampratos. Šioje pagalbinėje medžiagoje  mėginama 

parodyti gilesnio meilės esmės supratimo vertę bei aprašyti meilės augimo dėsnius jaunimui 

suprantama kalba.  

I. KAIP IŠMOKTI MYLĖTI?  

Iš pirmo žvilgsnio - tai kvailas klausimas. Kas gi nemoka mylėti? Štai Arūnas jau du metai 

kankinasi, galvodamas, kad neturi šansų patikti mokyklos gražuolei Šarūnei. Šarūnė - 

"Modelis"! Išdidi, žodžio kišenėje neieško, ne vienas mokyklos šaunuolis visaip mėgina jai 

įsiteikti. Kartais Arūnas jaučiasi taip, lyg Šarūnė tvirtai apsigyveno jo galvoje - ar, kalbant 

labiau senamadiškai - širdyje: kad ir ką jis beveiktų dienos bėgyje, viskas vyksta tarytum jos 

akivaizdoje. Nesąmonė tai, nerūpi jis jai, tai Arūnas aiškiai supranta - bet kas iš to? Neišeina 

jam išmest jos iš galvos, o jei dar oras gražesnis - tai jo sąmonės "monitoriuje" ima suktis 

visokie filmai apie tai, kaip jis galėtų eiti ten, sutikti ją tuo metu, pasakyti tai, o ji galėtų atsakyti 

tai ... Senovės žmonės - tokie kaip Arūno mama arba literatūros mokytoja - tokius "youtube'us" 

vadindavo svajonėmis. Kaip tuos vaizdelius bepavadintum - Arūnui aišku, kad įsimylėjęs jis 

yra ligi ausų. 

Tad ko gi čia mokytis? Bet kita vertus, pavyzdžiui, Lukas sako, kad meilės išvis nėra. Yra tik 

"geras seksas", smagios emocijos, bet visa tai - tik trumpalaikiai epizodai. Lukui jo mama 

pasakojo, jog prieš dvidešimt metų - taigi, keturi metai iki Luko gimimo - Luko tėvas dėl jo 

mamos ėjo iš proto. Kūrė net dainas, visos panelės seilę varvindamos žiūrėjo, kaip tas išvaizdus 

ir meniškas vaikinas tirpsta dėl būsimos Luko mamos vieno žvilgsnio. Ji greitai nepasidavė, 

buvo užaugusi katalikiškoje šeimoje, bet jo aistra ją įtikino. Susituokė su Luko tėvu ne bet kaip, 

o bažnyčioje, per specialiai garsaus kunigo švęstas Mišias santuokos proga. Tačiau nuo 

septynerių metų Lukas gyvena tik su motina. Iš jos Lukas žino, jog jo tėvas tuo metu įsimylėjo 

visad provokuojančiai apsirengusią, su vyru išsiskyrusią kaimynę. Motinai pasakė, kad su 

kaimynė jį daug daugiau vertina, neburba dėl numestų kojinių ir ne kažin kokios algos, o jau 

seksas su ja ... tai nėra ko lyginti; Luko mamą jis pavadino "tik katalikiška davatka." Luko tėtis 

prisipažino, kad vesdamas ją jis suklydo, o kaimynėje atrado savo tikrąją meilę. Luko mama 

verkė ir prašė neišeiti, bet tėtis kalbėjo, jog "širdžiai neįsakysi" ir nėra reikalo gyvenime su 

nemylimu žmogumi kankintis. Bet įdomiausia yra tai, jog seksualioji kaimynė, pasirodo, irgi 

netapo Luko tėvo gyvenimo meile. Pagyvenęs du metus jis paliko ir ją ir dabar nežinia ar 

vienas, ar dar su kokia moterimi gyvena išvažiavęs į Angliją. Todėl Lukas iš Arūno meilės 

svajonių karčiai pasišaipo. Jos egzistavo akmens amžiuje. 

Deja, skausmingą tėvų skyrybų istoriją yra išgyvenęs ne vienas jaunas žmogus. Ir daugeliui tų 

išsiskyrusių vyrų ir moterų atrodė, kad jie tikrai mylėjo savo išsirinktąjį asmenį. Tad kaip čia 

yra? Ar jie klydo, galvodami, kad myli? O gal jie mylėjo tikrai, tačiau nemokėjo meilės 

išsaugoti? Arba gal jų meilė buvo tik kibirkštis, iš kurios turėjo įsiliepsnoti meilės laužas, tačiau 



to neįvyko? O gal visos šios priežastys veikė iškart, tik skirtingu laipsniu skirtingų porų 

gyvenime? Į šiuos klausimus ir pamėginsime atsakyti. 

Meilė= jausmai+ draugystė  

Vienas žymiausių xx a. psichologų Erichas Frommas savo knygoje Menas mylėti rašo, jog 

meilė yra rūpinimasis sutuoktinio laime ir augimu. Pirmoji tokio meilės apibūdinimo dalis yra 

lengvai suprantama. Įsimylėjėliai visais laikais stengėsi savo mylimąsias padaryti laimingomis, 

o ir Arūnas yra pasirengę padaryti bet ką, kad laimėtų Šarūnės palankumą. Tačiau ką reiškia 

šio meilės apibrėžimo dalis? Rūpintis sutuoktinio augimu? Šarūnės ūgis - 176 cm; gal ir dar 

pora centimetrų nepakenktų - tačiau virš 180 kaip ir nereikėtų. Iš tikrųjų Frommas kalba apie 

mylimojo asmenybės augimą, jo kaip žmogaus stiprėjimą ir išsiskleidimą. Juk tikrai laimingas 

yra toks žmogus, kuris yra išvystęs savo galias ir talentus, pasitiki savimi ir džiugiai veikia. 

Suprasti, kad tikra meilė padeda mylimajam taip atsiskleisti, nesunku.  

Kitaip sakant, meilė žmogui reiškia rūpinimąsi, kad mylimasis jaustųsi ne tik paviršutiniškai 

laimingas, tačiau iš esmės, giliai širdyje. Ne gurkšnodamas alų prie televizoriaus, bet giliai, 

esmingai, kūrybingai gyvendamas. Ką reiškia toks kūrybingas gyvenimas kalbėsime vėliau. 

Tačiau dabar dar sustokime prie meilės sampratos. Juk jei meilė nėra toks lengvas dalykas, 

kaip atrodo iš pirmo žvilgsnio, jei jos iš tikrųjų reikia ir galima išmokti, tai visų pirma vertinga 

gerai suprasti, ko būtent reikia mokytis. 

Didžiausia meilės supratimo klaida: meilė = jausmas 

Amerikiečiai šeimos ir santuokos tyrėjai Davidas ir Amber Lapp'ai yra atlikę apklausą, kurios 

tikslas buvo išsiaiškinti, ką apie santuoką ir meilę galvoja dvidešimtmečiai - trisdešimtmečiai 

jų šalies gyventojai. Štai keletas apklausos rezultatų:  

"76 proc. jaunų amerikiečių galvoja, kad santuoka teigia, kad santuoka yra "labai svarbi" arba 

"vienas iš svarbiausių dalykų gyvenime"  

"Santuoka daugeliui jų reiškia meilę, ištikimybę, pastovumą ir laimę"  

"Ypatingai kruopščiai nuspėti, ar meilės kibirkštis išliks stengėsi tėvų skyrybas patyrę žmonės"  

Sprendžiant iš Luko mamos pasakojimo, jo tėtis, vesdamas jo mamą, irgi galvojo panašiai. Gal 

tik trečio čia paminėto dalyko jis labai nesvarstė, kadangi jo paties tėvai nebuvo išsiskyrę. 

Tačiau pats Lukas, kuriam galime linkėti atgauti pasitikėjimą gyvenimo gerumu ir meilės 

egzistavimu, greičiausiai labai rimtai svarstys, ar jo meilės jausmas išliks ir ateityje ir ar jis 

tikrai myli tą merginą, kurią ketins vesti. Gal būt net norės "patikrinti" ją prieš vedybas tam, 

kad neapsiriktų. Bet kol kas Luko ateities nespėliokime ir pažiūrėkime, ką konkrečiai tyrėjams 

apie meilę kalbėjo jauni amerikiečiai.  

Ričardas (23 m.) "Meilė yra jausmas, kurį pajunti neklystamai. Tiesiog tu pažiūri į žmogaus 

akis, ir tu tiesiog pajauti tai. Gal būt tai supranti bučinyje, gal prisilietime." 



Džeinė (20 m.)"Tu supranti, kad myli, kai tavo kūnas užsidega, kai esi to vaikino bučiuojama 

... Kai tu jau esi kartu su tuo žmogumi jau dešimt metų, ir tu jautiesi vis taip pat"  

Greičiausiai sutiksite, kad tai - gražūs ir romantiški teiginiai. Net keistokais mūsų laikais, kada 

meilėje neproporcingai išpučiama seksualinio pasitenkinimo reikšmė, šie jauni žmonės kalba 

apie meilės jausmą aistringai, tačiau poetiškai. Kita vertus, dvidešimtmetės merginos teiginyje 

galima išgirsti mintį, kurios realistiškumu galima truputį suabejoti. Sakysite: kuo gi? Juk ji 

kalba taip gražiai, tarsi pati Džiuljeta! Priežastis abejonei ima aiškėti, tarkime 27 metų amžiaus 

Brandono nuomonėje apie meilę:  

"Meilė yra nuostabus dalykas. Tada du žmonės pasako vienas kitam: Aš noriu būti tik su tavimi 

ir niekuo kitu. Tačiau ... jei jūs susituokę ir jaučiat, kad gyvenimas kartu "nesiklijuoja", 

nemanau, kad skyrybos yra didelė problema. Nematau logikos, kodėl žmonės turėtų leisti 

gyvenimą varge."  

Logiška nuomonė? Tam tikra prasme - taip. Tačiau skyrybos paprastai yra labai skausmingos 

- bent jau vienam, o dažniausiai ir abiem sutuoktiniams. Brandonas galvoja, kad meilės jausmas 

gali praeiti, ir ši jo mintis dalinai teisi! Tai todėl klausant Džeinės minties apie tai, kad 

užsidegęs jos meilės jausmas švies tokia pat ryškia liepsna ir po dešimties, o gal ir po 

dvidešimties metų, galima dėl šios merginos truputį sunerimti: gyvenimo praktika rodo, jog 

jausmai svyruoja. Gal būt ji jausis taip kaip dabar svajoja ir po dešimties metų, tačiau gal jausis 

kaip nors kitaip. Labai tikėtina, kad per dešimt metų, ji patirs ne tik teigiamų, tačiau ir neigiamų 

jausmų mylimojo atžvilgiu. Kad ir pyks, ir nuliūs, ir patirs ilgiau trunkančią jausmų "sausrą" 

ar monotoniją. Taip atsitiko ir Luko tėvui: jo meilės jausmas žmonai aprimo, tiek didesni, tiek 

ir nedideli susipykimai darė gyvenimą santuokoje mažiau malonų, ir vieną dieną jis - nors tai, 

iš šalies žiūrint, net truputį juokinga ir triviali situacija -pajautė aistringą jausmą seksualiajai 

kaimynei. Suprantama tokia jausmų logika? Sunku būtų pasakyti, kad ji "visiškai absurdiška" 

ar "neįmanoma." Jau vien pats žodis "emocija" kyla iš žodžio "judėjimas" (lotyniškai: jausmas 

- emotio, judėjimas - motio). Emocijos, jausmai mūsų gyvenime nėra pastovūs. O ką jau kalbėti 

apie kūniškas aistras ir seksualinį potraukį! Daugelis kalbų aistrai pavadinti naudoja žodžius, 

kurie nurodo, jog aistrą patiriantis žmogus yra pasyvus, kad aistra į jį "ateina" iš išorės (pav. 

angliškas žodis passion ). Ypatingai vyrams, kūnišką potraukį ir aistrą gali uždegti net 

nepažįstama moteris. Tad suprasti meilę kaip jausmą ar juo labiau aistrą - reiškia rizikuoti jos 

ateitimi jau pačioje jos užgimimo pradžioje. 

Tačiau kas gi yra meilė, jeigu tai ne gražus, romantiškas jausmas? Argi ne apie tokius jausmus 

parašyta daugybė knygų apie meilę, prirašyta tūkstančiai dainų? Argi ne aistros galia rodo 

meilės stiprumą- kuri atūžia tarsi vėtra, pagauna ir iškelia žmogaus dvasią į neregėtas 

aukštumas?  

Tačiau pamėginkime atsakyti ir į tokius klausimus: ar negirdėjome istorijų, kada "iš meilės" 

kyla smurtas, konfliktai ir netgi žudynės? Viena tokių aprašyta dar Šekspyro, kurio dramoje, 

pavadintoje pagrindinio herojaus vardu, Otelas pasmaugia savo mylimąją Dezdemoną, 

įtardamas ją neištikimybe. Kiekvieną savaitę mūsų šalies kriminalinių žinių suvestinėse 



galima, deja, išgirsti panašią tragišką istoriją. Kaip čia yra? Meilė, puikus jausmas, gali pakelti 

žmogų "virš debesų" tačiau ir trenkti į giliausius pragarus? Jeigu meilė yra tokio pobūdžio 

jausmas, tai gal tada mylėti yra pavojinga? Gal geriau susilaikyti nuo meilės ir apsiriboti 

paviršutiniškais, ekonomine nauda ar bent kūnišku potraukiu pagrįstais santykiais?  

Bet, kita vertus, argi gali būti taip, kad visi poetai, rašytojai ir muzikos kūrėjai, išaukštinę 

meilės grožį taip kvailai klydo? Kad jie apdainavo, taip sakant, kriminalinio pobūdžio jausmus? 

Kažkas čia nesudera. Kažko trūksta meilę suprantant tik kaip jausmą.  

Trūksta draugystės. 

Meilės esmė – draugystė 

Iš pirmo žvilgsnio toks teiginys gali pasirodyti nuobodus. Na taip, draugystė yra neblogas 

dalykas ir smagu yra turėti draugų. Tačiau meilė - dalykas daug daugiau žavintis, suteikiantis 

daugiau polėkio, entuziazmo, sukeliantis daugiau svajonių nei draugystė. Arūnas draugauja su 

Ignu; jie vienas kitą supranta ir paremia reikalui esant, tačiau jei ir Šarūnei Arūnas jaustų tik 

tokį jausmą, kokį jaučia Ignui, tikrai jis apie ją visą dieną negalvotų ir vakarais nesvajotų.  

Ir iš tiesų, taip galvojantis žmogus yra teisus. Meilė yra kažkas daugiau, negu tik draugystė. 

Tačiau draugystė yra labai svarbi meilės dalis - nors tai nėra paprasta nei suprasti, nei 

įgyvendinti. Visgi pasigilinkime į šį klausimą.  

Prieš keletą metų mirusios talentingos dainininkės Witney Houston populiariausios dainos 

pavadinimas buvo "l will always love you ". O kai kažkada Vilniuje koncertavo Bryanas 

Adamsas ir vienoje savo dainų žadėjo savo mylimajai, kad niekada jos nepaliks, tūkstančiai 

Lietuvos merginų iškėlusios rankas entuziastingai šaukė: taip, taip! Gali būti, kad Luko mama 

buvo tarp jų. Kuo taip žavėjosi šios merginos, ir kuo taip žavėjo Witney Houston daina? Tik 

meilės jausmo stiprumu? Taip, be abejo, tačiau vien apie stiprumą yra dainuojama kitaip. Šiose 

puikiose dainose apdainuota meilė ŽAVI MUS TUO, KAD JI NENUTRŪKSTA. 

Štai čia ima aiškėti, kodėl meilėje yra toks svarbus draugystės komponentas. Svajonė apie 

meilę nemėgsta laikinumo. Būtų keista, jei Arūnas galvotų: "Aš karštai ją mylėsiu iki kol man 

sueis dvidešimt penkeri". Taip jis ir negalvoja. Jo svajonėse jo ir Šarūnės meilė truks amžinai. 

Atrodo, panašiai jautėsi ir Luko mama, įsimylėjusi savo Luko tėtį, ir šis vyras taip galvojo tuo 

metu. Tik jų meilė "neišlaikė išbandymų".  

Draugystė suteikia meilės jausmui gelmės ir pastovumo. Juk žinome, kad tikras draugas yra 

tas, kuris nepalieka. Tad dabar pagalvokime, kas yra tikra draugystė.  

Draugystė ir gebėjimas būti draugu  

Ignas yra geras Arūno draugas jau nuo 5 klasės, kada jie susitiko. Abu jie domėjosi sportu ir 

ypatingai kovos menais. Galėdavo valandų valandas kalbėti apie savo mėgstamus sportininkus 

bei įvairių filmų herojus. Jie gyveno netoli vienas nuo kito, tad dažnai į mokyklą eidavo kartu, 

kartu leisdavo dalį vasaros atostogų laiko, kai nebūdavo kur nors išvažiavę. Maždaug nuo 7 



klasės abiem ėmė patikti fantastinė literatūra, kurią vėlgi ilgai aptarinėdavo susitikę, ar kartais 

vakare per telefoną. Jie turėjo ir minčių, kaip galima būtų padaryti pasaulį teisingesnį, ypatingai 

sutvarkyti egoistiškai funkcionuojančią bankų sistemą. Juk pasaulinė finansų krizė 2009 

metais, dėl kurios daug žmonių buvo atleisti iš darbo, o Igno tėčio verslas sumažėjo taip, kad 

tą vasarą jų šeima nebegalėjo sau leisti įdomesnių atostogų, įvyko dėl besaikio bankininkų 

godumo. Arūnas ir Ignas galvojo sukurti tokią kompiuterinio stebėjimo perspėjimo sistemą, 

kuri, įdiegta visame pasaulyje, fiksuotų godumo pasireiškimą bet kokių finansų srities 

darbuotojų emocijose per tam tikrų jų smegenų dalių aktyvumo stebėjimą. Juk kiekviena 

žmogaus savijauta, sugebėjimas ar talentas atsispindi tam tikroje smegenų dalies veikloje, kurią 

galima užfiksuoti distancinio magnetinio rezonanso arba pozitronų emisijos metodu - kitaip 

sakant, per atstumą. Sukūrus pasaulinį smegenų veiklos korekcijos centrą, kuriam Arūnas ir 

Ignas vadovautų iš mokslinių inovacijų centro Visoriuose prie Vilniaus, tokios finansinės 

krizės pasaulyje būtų kontroliuojamos, Arūnui ir Ignui būtų dosniai atlyginama iš specialių 

Jungtinių Tautų fondų, Afrikoje neliktų badaujančių vaikų, o Lietuvoje benamių šunų ir kačių. 

Nors tokios svajonės jiems, dabar šešiolikmečiams, atrodo jau gerokai vaikiškos, jų įkarštis 

buvo toks didelis, kad būdami dvylikos, jie Karoliniškių pušyne iškilmingai prisiekė būti 

draugais visą gyvenimą, o po to, priesaikos užtvirtinimui, nuėjo į bažnyčią priimti Šv. 

Komunijos, kadangi labai fainas tikybos mokytojas neseniai buvo paaiškinęs, kad Mišios turi 

nematomą galią pasaulio įvykiams. Arūnui labai patiko Igno gyvumas ir iniciatyvumas, o Ignui 

-Arūno ramumas ir mokėjimas išklausyti bei jo idėjas pagilinti bei suteikti joms daugiau 

racionalumo. 

Vaikiška tokia draugystė? Gal būt. Tačiau du jauni vyrai išlieka gerais draugais jau penkerius 

metus; jei vienam kas nors nesiseka, kitas visada turi laiko, o kartais ir pinigų draugui padėti. 

O jau vienas kito išklausymas, nuolatiniai pokalbiai apie savo problemas, santykius su 

klasiokais, tėvais, o taip pat ir simpatijas merginoms yra savaime suprantama jų draugystės 

dalis. Vienas kitam jie jaučiasi reikalingi, lyg būtų kokie broliai.  

Pirmas draugystės požymis: asmenybių panašumas  

Dar genialūs senovės filosofai - pavyzdžiui, Aristotelis - yra pastebėję, kad mums patinka tie, 

kurie yra į mus panašūs. Kodėl? Ogi todėl, kad kiekvienam žmogui yra natūrali meilė pačiam 

sau, ir todėl kada kitas yra panašus į mus, mums taip pat toks žmogus patinka. Meilės sau 

pačiam nereikia painioti su savimyla, kuri yra egoizmas ir pasipūtimas. Kitas žodis, aprašantis 

natūralią žmogaus meilę sau pačiam yra savigarba. Kiekvienam žmogui yra smagu ir sveika 

save gerbti.  

Kaip matėme, Arūnas ir Ignas turi daug panašumų: jie mėgo kovos menus, fantastinę literatūrą, 

o vėliau ėmė kurti planus, kaip racionalizuoti svarbių pasaulyje finansinių institucijų veiklą. 

Arūnas mėgo ir kai kuriuos kitus klasės draugus, tačiau su jais jį siejo mažiau bendrų svajonių 

- taigi, kitaip sakant, panašumo. Kad panašūs į mus pačius žmonės mums kelia simpatiją 

nesunku suprasti įsivaizdavus situaciją, kada, tarkime, jūs penkis mėnesius keliavote po Pietų 

Amerikoje esančius Andų kalnus, nuėjote nuo Čilės iki paties toliausio Peru taško žemai 

pietuose, ir staiga, pirmą kartą per tą laiką išgirstate kažką kalbant lietuviškai. Ir pasirodo, tai 



mergina iš jūsų miesto, ir netgi jūsų mikrorajono! Iš tiesų ne vieną žmogų tokioje situacijoje 

apima vos ne toks džiaugsmas, kurį Adomas jautė, kada Dievas sukūrė Ievą: "tai kaulas iš mano 

kaulų, mano paties kūnas!" Žmogus iš mano gimtinės, toks pats, kaip ir aš, nebe ispanas, arba 

indėnas, o lietuvis! Jūs galite labai mėgti ir ispanus, ir indėnus, tačiau sutikti tautietį kitame 

pasaulio krašte - ir ypatingai, jei jis ar ji nepanašus į tokį, kuris gali atimti iš jūsų pinigus, kas, 

deja pasitaiko tarp "brolių lietuvių" postsovietiniais laikais -toks tautietis tikrai sukelia 

džiaugsmą. Juk jis - kaip ir jūs pats!  

Antrasis draugystės požymis arba priežastis: asmenybių skirtumai, kurie papildo  

Kaip matėme, Arūnas yra ramesnis ir labiau susimąstęs, o Ignas - gyvesnis, visada pilnas naujų 

sumanymų. Arūnui patinka Igno gyvumas, o Ignui - Arūno ramumas. Be to, Arūnas yra gerokai 

už Igną aukštesnis, ir Ignui tai patinka, nes ir pats norėtų būti aukštas. Tačiau Ingas yra stipriau 

sudėtas, ir Arūnui patinka Igno jėga. Abu jie gana atletiški, tačiau pasižiūrėjus aiškiai matosi, 

kad jie - gana skirtingi žmonės. 

Tad jei jų interesai ir vertybės, Igno ir Arūno gyvenimo filosofija sutampa, jų charakteriai ir 

netgi išvaizda gerokai skiriasi. Tuo jie vienas kitą papildo - Ignas Arūną gyvumu, Arūnas Igną 

- gilumu. Draugystėje tai matoma dažnai. Kalbant tiksliau, du draugai dažnai turi panašią 

gyvenimo filosofiją - tai yra vertybes, tikslus ir idealus - ir skirtingą psichologiją - 

temperamentą, būdą. Tačiau ne tiek skirtingą, kad visada nesutartų. Prisimenant liūdną Luko 

mamos ir tėčio meilės istoriją, Luko mama taip pat buvo labai gyva ir iniciatyvi, ir jai patiko 

Luko tėčio ramybė ir tylumas; tačiau paskui pasirodė, kad Luko tėtis jai per daug ramus - 

pavyzdžiui, labai retai norėdavo kur nors važiuoti ar eiti, visad labiau mėgo būti namuose ir 

kažką tvarkyti savo mašinoje ar skaityti internete. Luko tėčiui taip pat patiko jo žmonos 

gyvumas, tačiau kiekvieną savaitgalį kur nors išeiti jam tikrai nesinorėjo, nesinorėjo, netgi 

dukart per mėnesį. Tad psichologijos, charakterių skirtumai gerai draugystei padeda, kada jie, 

viena vertus, egzistuoja, tačiau kita vertus, nėra per daug dideli. Tarkime, jei Luko mamai, kuri 

norėdavo išeiti su vyru į miestą kiekvieną savaitgalį, būtų sutikusi vyrą, kuriam tai daryti buvo 

malonu kartą per mėnesį, jie galėjo pasiekti kompromisą ir nueiti į teatrą, kavinę ar kino filmą 

kartą per dvi ar tris savaites. Tačiau kadangi Luko tėtis išeiti iš namų mėgo ne dažniau kaip 

kartą per kokius du mėnesius, toks charakterių skirtumas buvo ne stiprinantis draugystę, o Ją 

silpninantis. Kitaip sakant, skirtumai reikalingi, tačiau jie gerai veikia iki tam tikro laipsnio. 

Trečia draugystės sąlyga: pažadas  

Arūnas ir Ignas jautė, kad tas, nors ir gana dar vaikiškas pažadas būti vienas kitam draugu 

visokiose situacijose ir visą gyvenimą, darė jų draugystę stabilią. Tarkime, būdavo situacijų, 

kada jie apsipykdavo. Arūnas turėjo įprotį kartais per daug aštriai juokauti - taip, kad jo 

humoras peraugdavo į šaipymąsi, ir į jo taikinį kartais pakliūdavo ir jo geriausias draugas Ignas. 

Ignas būdavo greitas atkirsti, ir neretai tai padarydavo gana aštriai, staiga užsiliepsnojęs. 

Žinoma, vaikinų draugystę stiprino daugybės gerų darbų ir pagalbos vienas kitam patirtis, o 

taip pat ir kad jiems buvo įdomu būti kartu dėl bendrų interesų. Tačiau pasitaikydavo, kad dėl 

tam tikro apsižodžiavimo abiem norėdavo pasakyti: "tai tu man nebe draugas, jei taip elgiesi!" 



- tačiau tas kažkada duotas pažadas būti kartu, nors tyliai ir nepastebimai, kažkaip padėdavo 

draugystę išlaikyti. Vieną kartą Ignas, supykęs ant Arūno už kažkokį jo poelgį, netgi taip ir 

pasakė savo draugui. Tačiau kitą dieną, aprimus emocijoms, jo atsiprašė ir pripažino, kad nors 

Arūnas nesielgė labai draugiškai, taip jam pasakyti Ignui nederėjo. 

Iš tikrųjų du draugai gali pasakyti, kad jie tikrai yra geri draugai tik tada, kada jų draugystės 

eigoje jau pasitaikė nesutarimų ir pykčio vienas ant kito - tačiau tas pyktis draugystės 

nesugriovė. Pavyzdžiui, Ignas apšaukė Arūną tada, kada šis ėmė per daug šaipytis iš 

jaunesniojo Igno brolio Antano dėl jo polinkio kalbėti labai emocionaliai. Arūnas ant Igno taip 

pat supyko - kaip jis gali šaukti ant savo draugo? Tačiau pamąstęs jis turėjo pripažinti, kad iš 

Igno brolio šaipėsi be reikalo ir kad Arūnas, nors įpyko ir per daug, buvo teisus. Iš tikrųjų 

Arūnas po truputį ėmė vertinti Igno pastebėjimus apie kokius nors nevisai tobulus Arūno 

asmenybės bruožus - tokius, kurių jis ir pats ne visada pastebi. Jie netgi susitarė, kad kartą per 

mėnesį jie pasakys vienas kitam ką vienas kitame mėgo per šį mėnesį, o ko ne. Tokia praktika 

gerai sutapo su rytų kovos menų filosofija, kuri skatina nevengti pripažinti savo trūkumų, o 

taip pat ir su krikščionišku asmenybės augimu, apie kurį Arūnas mėgdavo paklausyti 

diskutuojant savo tėtį vasaros stovyklų metu su Šv. Jono vienuolijos broliais.  

Tokia pažado svarba draugystės pastovumui būdinga, žinoma, ne tik šių dviejų jaunų vyrų 

draugystės istorijai. Štai viena žymi prancūzų psichologė seminare apie artimus žmonių 

santykius yra pasakiusi: "Man keturiasdešimt, ir aš vienos savo geros draugės nemačiau gal jau 

kokie dešimt metų. Gyvename skirtinguose kontinentuose. Tačiau kartais ryšį atnaujiname. Ir 

nors tai nėra labai dažna, abi jaučiame, kad mūsų draugystei svarbu, kad būdamos 

šešiolikmetės, pasakėme: būsime draugės. Nusprendėme ir pažadėjome." 

Žmogaus sprendimas ir pažadas yra stipriai realybę veikiantis faktorius. Mintis yra galinga. 

Juk tai mintys ir valia, o ne emocijos nulemia pasaulio istoriją - tad nenuostabu, kad kartą 

duotas pažadas gali turėti didelę galią.  

Luko mamos ir tėčio meilė jausmų ir draugystės požiūriu  

Kaip jau kalbėjome, jausmų šioje meilės istorijoje netrūko. Luko tėtį Algirdą žavėte žavėjo 

juodos Rūtos garbanos, jos būdo gyvumas, nuotaikų spalvos. Rūta, Luko mama, panašiai 

žavėjosi Algirdo ramybe, tvirtu vyrišku stotu, racionaliais sprendimais. Regis, charakterių 

dermė - tam tikri skirtumai, kurie vienas kitą papildė - jų meilėje egzistavo. Ir jei tokia dermė 

- jau svarbi draugystės dalis, tai ko dar jai trūko?  

Visų pirma, jie neatkreipė dėmesio, kad meilės išlikimui svarbus pažiūrų į svarbiausius 

gyvenimo dalykus atitikimas. Kitaip sakant - gyvenimo filosofija. Įsimylėjimo laikotarpyje 

Rūta ir Algirdas taip džiaugėsi vienas kito artumu, jog bet kokie skirtumai jiems atrodė ir 

nesvarbūs, ir gal net neegzistuojantys. Juk jei vienas kitą taip smarkiai myli - tai koks gi 

skirtumas, ką tas žmogus apie vieną ar kitą dalyką galvoja? Meilė nugalės visus skirtumus! 

Tačiau nenugalėjo. Visų pirma - dėl skirtingų pažiūrų į tuos svarbiausius gyvenimo dalykus. 

Pažiūrėkime: Rūta tikėjo į Dievą ir galvojo, kad ir jos vaikams tikėjimas suteiks asmenybės 



tvirtumą, pasitikėjimo savimi ir optimizmo. Algirdas Dievo buvimu nebuvo įsitikinęs; kartais 

jis paskaitydavo kokių nors straipsnių apie rytietiškas meditacijas, tačiau bendrai galvojo, kad 

nėra ko daug filosofuoti, ir svarbu gyventi linksmai, uždirbti daugiau pinigų tam, kad galima 

būtų, pavyzdžiui, įsigyti jachtą Kuršių mariose, na, ir užauginti vieną, bet ne daugiau dviejų, 

vaikus. Rūtą jis buvo įsimylėjęs ir apie tai, kad galėtų būti kada nors jai neištikimas negalvojo, 

tačiau, kadangi savo tėvų aplinkoje buvo matęs nemažai skyrybų, pilnai galimybės, kad jeigu 

jausmai pasikeistų, būtų galima ir išsiskirti, neatmetė. Tiksliau kalbant, apie tai meilės 

sužydėjimo metu jis negalvojo, tačiau kai gimė Lukas ir žmona tapo pavargusi, suirzusi, vis 

reikalaujanti jo dėmesio, jam mintys, kad santuoka nėra kokia šventa karvė ir jei jausmai 

pasikeitė, nebūtinai reikia įsikibus jos laikytis, kildavo. Kildavo jos ir Luko mamai, susidūrus 

su vyro niūrumu ir nenoru su ja bendrauti ar jai daugiau padėti kūdikiui gimus, tačiau tas mintis 

ji atmesdavo kaip neteisingas. Ji galvojo, kad jei davė pažadą "būti kartu ir geromis, ir blogomis 

dienomis", teisinga jo ir laikytis. Netgi jei ji pažinojo vyriškių, rodžiusių jai, jau susituokusiai 

moteriai, malonų dėmesį ir, gal būt, "geresnio charakterio" negu Algirdas. 

Dievas, vaikai, pinigai - apie šiuos "paprastus" bet fundamentalius gyvenimo dalykus jie savo 

draugystės metu nekalbėjo. Per daug buvo susižavėję vienas kitu. Tačiau susituokus, kai Rūta 

norėjo auginti Luką krikščioniškai, vežioti į skautų vasaros stovyklas kur, be laipiojimo 

virvėmis, išgyvenimo miškuose ir kitų įdomių dalykų, vaikai buvo mokomi ir tikėjimo, 

Algirdui nelabai patikdavo. Rūta norėjo turėti tris vaikus, o Algirdas galvojo, kad tada neliks 

laiko asmeniniams pomėgiams. Išleisti pinigus brangiai jachtai Rūtai atrodė mažiau protinga, 

negu pasistatyti namą; Algirdas puikiai jautėsi ir bute, šalia kurio buvo garažas - taigi galimybė 

namie nesėdėti ir patenkinti savo pomėgį technikai. Nesutarimas dėl šių dalykų kėlė daug 

ginčų, ir neretai aštrių, "paskanintų" vienas kito apkaltinimu egoizmu ir savanaudiškumu.  

Jei gyvenimo filosofijos lygmenyje Luko tėvai nesutarė u netgi jos prieš susituokdami gerai 

neišsiaiškino, kaipgi jų dermė klostėsi psichologijos lygmenyje? Tai yra charakterių skirtumų 

ir papildomumo? Jau truputį kalbėjome apie tai. Rūtos gyvumas ir Algirdo ramumas papildė 

vienas kitą, tačiau skirtumai buvo tokio dydžio, kad bendrą vardiklį atrasti lengva nebuvo. Be 

to, nors jie vienerius metus gyveno prieš santuoką kartu, negalima pasakyti, kad vienas kito 

charakterį jie pažino pakankamai gerai. Luko mama Rūta nenorėjo gyventi nesusituokusi daug 

metų; todėl ji stengėsi Algirdui būti ypatingai paslaugi, beveik visada su jo nuomone sutikti ir 

o savo pačios požiūrį į jai svarbius dalykus nutylėti. Jos būdo trūkumai - kaip pavyzdžiui būti 

irzliai ir nepatenkintai kito žmogaus elgesiu, nevertinti paprastų, bet reikalingų jo atliekamų 

paslaugų - gyvenant kartu prieš santuoką Algirdui nebuvo matomi. Tačiau susituokus ji 

nevertino to, kad Algirdas, nors ir nenorėdamas statytis namo, turėjo geras rankas ir būtą buvo 

puikiai įrengęs. Skirtingai nei prieš santuoką, jo nuomonei pritardavo retai, kaip ir nebuvo 

dosni pagyrimams. Kita vertus, ir Rūta nematė ir nesuprato silpnesnių Algirdo būdo bruožų: 

tarkime, į kritiką atsakyti atsiskyrimu ir užsidarymu, o po kiek laiko pratrūkti tokiu pykčiu, 

kokio iš tokio, iš pažiūros, ramaus žmogaus negalėtum tikėtis. Reziumuojant galima pasakyti, 

kad nors Luko tėvus jungė karštas susižavėjimas vienas kitu, aistra ir išties romantiškas meilės 

jausmas, vienas kito pažiūrų jie gerai nežinojo, o kalbant apie charakterius – iš esmės pažino 

tik gerąsias jų puses.  



Todėl vargu ar galima pasakyti, kad Algirdas ir Rūta buvo tapę gerais draugais. Tiesa, būtų 

teisinga pastebėti, kad nėra galima reikalauti, kad draugystė tarp vaikino ir merginos, o vėliau 

tarp vyro ir žmonos turi būti lygiai tokia pati kaip tarp gerų tos pačios lyties draugų. Kalbant 

apie bendrus gyvenimo tikslus - taigi gyvenimo filosofiją - vyrą ir moterį jau nuo pat jų 

pažinties pradžios jungia troškimas sukurti šeimą ir turėti vaikų. Tiesa, žavėdamasis Šarūne, 

Arūnas apie vaikus, žinoma, negalvoja - toks "projektas" jam atrodo dar labai tolimas. Tačiau 

jei kas paklaustų, ar jei kaip nors ir kada nors Šarūnė jį pastebėtų ir atsakytų meile į jo jausmus 

jai, ar tada, ją vedęs, jis norėtų su ja turėti vaikų, Arūnas, žinoma, atsakytų, kad taip. 

Mokslininkai kalba, kad vaikiną ir merginą vieną prie kito traukia vaisingumo galia; tai skamba 

gal labai teoriškai - tačiau fiziologijos požiūriu, jei Arūno ir Šarūnės kūnuose necirkuliuotų tam 

tikros medžiagos - vaisingumo hormonai - jie vienas kito netrauktų ir vienas kitu taip 

nesusižavėtų. Gali būti, kad jų draugystė galėtų būti panaši į tokią, kuri galima tarp tos pačios 

gimties draugų - kokia ji yra tarp Igno ir Arūno - tačiau to ypatingo žavesio ir romantikos joje 

nebūtų. Romantika yra susijusi su naujos gyvybės - taigi, gyvenimo, gimties ir mirties 

paslaptimis. 

Tačiau vaikų kaip sutuoktinius suvienijančio gyvenimo tikslo vyro ir žmonos draugystei 

sukurti neužtenka. Jie turi būti geri draugai bendrąja žodžio prasme. Jiems turi būti įdomu 

kalbėtis - vadinasi, jie turi turėti temų, kurios įdomios abiem. Taip pat jie turi mokėti suderinti 

skirtingas nuomones, kurių netgi tobuliausioje poroje atsiranda įvairių dalykų atžvilgiu. 

Tarkime, vienas sutuoktinis nori eiti į kiną, kitas - į teatrą. Atrodo, nieko ypatingo, tačiau ir dėl 

tokių klausimų gali kilti skaudžių barnių. Dideli barniai būna tuo skaudesni, kuo daugiau yra 

susikaupę mažų nuoskaudų. Todėl geri draugai - taigi ir vyras su žmona - turi mokytis ir 

smulkius nesutarimus išspręsti taikiai ir su meile vienas kitam. Lygiai taip kaip Arūnas ir Ignas 

jie turi mokėti atleisti vienas kitam klaidas, aštresnį žodį, kartais sudirgusią nuotaiką ar 

nedėmesingumą. Turi mokėti draugiškai vienas kitą pakritikuoti ir kritiką priimti. Tada jiems 

smagu būti kartu, ir jausmų svyravimas meilės nesugriauna. Meilėje jausmai yra svarbūs, tačiau 

buvimas geru draugu sutuoktiniui - dar svarbesnis dalykas.  

Kodėl Luko tėvai, Rūta ir Algirdas nesukūrė laimingos santuokos? Kodėl jie neišsikalbėjo apie 

vienas kito požiūrius į svarbiausius gyvenimo dalykus, gerai nepažino vienas kito charakterių 

ir, be to, nemokėjo taikiai ir išmintingai spręsti kasdienybėje iškylančius nedidelius 

nesutarimus tam, kad jie nesprogdintų namų pykčiui susikaupus? Ar jie buvo nebrandūs, 

egoistiški žmonės? Tikrai ne. Tiesiog jiems pritrūko žinių apie meilės esmę. Būtent, kad meilė 

susideda iš jausmų ir draugystės; jausmai draugystę skatina, o draugystė neleidžia jiems 

užgesti. 

Kada Arūno meilė Šarūnei bus laiminga?  

Suprantama, kada Šarūnė atsakys į Arūno jausmus - tai yra pirmoji sąlyga. Tačiau ji nėra 

paskutinė. Anaiptol. Jausti lengva; kaip kalbėjome - jausmas užplūsta, jam pastangų nereikia. 

Jų meilės sėkmę gali užtikrinti tik gili draugystė: širdžių vienybė, gilesnė nei romantiškas 

susižavėjimas, kad ir koks jis būtų aistringas. O kaip tokią draugystę išvystyti? Ar kiekvienas 



žmogus tai moka ir gali? Suprantama, ne kiekvienas tai moka iš prigimties. Daug ko 

išmokstama šeimoje: jei gerai sutarė tarpusavyje tėtis ir mama, jei vyravo draugiški santykiai 

tarp brolių ir seserų. Tačiau svarbiausia yra suprasti tai, kad BŪTI GERU DRAUGU GALIMA 

IŠMOKTI.  

Kur? Visur, netgi mokykloje. Jei Arūnas, draugaudamas su Ignu, supras, kad tokia draugystė 

yra ne tik maloni, bet ir giliai prasminga, nes lavina jo gebėjimą būti draugu kitam žmogui, jau 

vaikystėje jis gali pradėti stiprinti savo draugavimo "raumenis". Žinoma, reikia, kad jam kažkas 

tai paaiškintų, padėtų suprasti, kaip tai svarbu. Iš tikrųjų, išmokti draugystės meno yra lengviau 

su savo gimties žmonėmis - vaikinams su vaikinais, merginoms su merginomis, negu su 

priešingos. Kodėl? Tai suprasime, nagrinėdami meilės etapus. 

 

II. MEILĖS ETAPAI  

Kada pradėti draugauti?  

Įsivaizduokime, kad Arūnas, nutaikęs progą, po vienos pamokos įdėmiai pasižiūrėjo Šarūnei į 

akis ir pasakė: "klausyk, aš kažkur jau tave mačiau!" Nustebinta tokio "įžūlaus", nors ir 

žaismingo į akis nekrentančio Arūno elgesio, klasės gražuolė tik pakraipė galvą ir nieko 

nepasakiusi nuėjo. Tačiau kitą dieną, po tos pačios pamokos, Arūnas ir vėl jai pasakė: "žinai, 

o aš neklydau, tikrai tave jau kartą mačiau!" Visiškai netikėta to nusmurgusio Arūno drąsa! Ir 

nors Šarūnė ir vėl išdidžiai nuėjo, vėliau tą dieną ji pagalvojo: o gal tikrai jis turi tam tikro 

žavesio? Neblogai mokosi, sportuoja, na va, ir sąmojo kartais gali parodyti ... Ir jei Arūnas tęs 

savo ataką ir toliau, galimas dalykas, kad vieną dieną mergina jam taip pat atsakys simpatija. 

Gal ir neatsakys - rizikuoti yra vyriškas dalykas. Tačiau mergina neretai po truputį sušyla, jei 

jai rodomas dėmesys ir palankumas. Žinoma, reikia drąsos ir truputį išradingumo. 

Graži istorija gali gautis? Nustebinsime: istorija bus labai smagi iš pradžių, bet baigsis labai 

nemaloniai. Kodėl? Psichologinę to priežastį aptarsime truputį vėliau, tačiau dabar paminėsime 

vieno tyrimo duomenis: ištyrę paauglių, užmezgusių intymius santykius, draugystės trukmę, 

sociologai atrado, kad 60 procentų vaikinų ir merginų išsiskiria po 3 mėnesių, o po 6 mėnesių 

išsiskyrę būna jau net 80 procentų porų! Apie laimingą mokyklos meilę yra kartais gražiai 

rašoma, tačiau laimingai ji pasibaigia, greičiausiai, vienu atveju iš šimto.  

Psichologinė tokios trumpos žmonių iki dvidešimties metų draugystės priežastis yra įžvalgiai 

aprašyta kito žymaus xx amžiaus psichologų Eriko Eriksono. Įžymiajame savo veikale 

"Aštuoni gyvenimo tarpsniai" jis rašo, jog paauglystėje žmogaus asmenybė dar nėra pilnai 

susiformavusi, ir pagrindinis vaikino ar merginos tikslas - atrasti save, suvokti, kokia kryptimi 

jis nori gyvenime eiti, kokią rinktis profesiją, kaip bendrauti su žmonėmis, kokiu vyru ir kokia 

moterimi tapti. Vaikystėje apie tai negalvojama: Arūnas buvo savo tėčio ir mamos sūnus, 

dviejų sesių brolis, turintis vienokių ar kitokių pomėgių bei asmenybės savybių, ir tiek. Tačiau 

sulaukęs trylikos, jis šovė aukštyn 15 centimetrų per vieną vasarą; jo balsas krito žemyn per 

visą oktavą, protas ėmė domėtis įvairiausiais dalykais - ir tame tarpe, kaip kalbėjome, kaip 



pagerinti pasaulį - jam aštriai ir stipriai ėmė patikti merginos, jis pradėjo rimtai ir intensyviai 

svarstyti, kokią - humanitarinių ar tiksliųjų mokslų sritį jam pasirinkti tolesnėms studijoms - ir 

t.t. Pamažu įeidamas į suaugusiųjų pasaulį Arūnas turi spręsti visus šiuos uždavinius, jo galva 

užimta savimi. Eriksonas rašo, kad išlikti artimoje draugystėje su mergina jis dar "neturi etinės 

galios": gebėjimo rūpintis kitu, kai reikia - aukotis kito labui, atleisti smulkias nuoskaudas ir 

netobulumus - kitaip sakant, spręsti draugystės problemas. Tik atradęs save, nustojęs būti 

sprendimo reikalaujančiu uždaviniu sau pačiam, jis gali spręsti draugystės problemas. O jų 

visada iškyla.  

Čia, suprantama, galima užduoti klausimą: ar mintis, kad Arūnas yra per jaunas, kad išliktų 

meilėje su Šarūne, jei jam šešiolika metų, neprieštarauja mūsų aprašytai Arūno ir Igno 

draugystei? Juk jeigu esminė meilės dalis yra būtent draugystė, ir jei Arūnas gali mokytis meno 

būti geru draugu, draugaudamas su Ignu, tai kodėl jis negali to paties daryti su Šarūne? 

Į tai galima atakyti, kad nors draugystė tarp vyro ir moters yra ir panaši į tos pačios gimties 

(lyties) žmonių draugystę, ji ir stipriai skiriasi nuo pastarosios. Pagalvokime vien apie tai, kad 

Lietuvoje, kaip ir visose Vakarų civilizacijos šalyse, išsiskiria apie 50 proc. sutuoktinių. Ar 

dažnai tenka mums girdėti, kad dviejų merginų ar vaikinų tarpusavio draugystė taip pat baigiasi 

tokiu skausmingu, dažnai triukšmingu ir dažnai labai supriešinančiu dviejų draugų ar draugių 

išsiskyrimu? Gyvenime tokių dalykų pasitaiko, tačiau ne taip jau dažnai. Draugystė ir meilė 

tarp vyro ir moters pasižymi labai dideliu jausmų ir išgyvenimų intensyvumu: tokiu, kokio du 

draugai ar dvi draugės nejaučia. Kad tokį intensyvumą nėra lengva "atlaikyti" akivaizdu iš to, 

kad taip dažnai sugriūva gerų ir brandžių suaugusių žmonių tarpusavio santykiai - tarkime, kad 

ir Luko tėvų skyrybų istorijoje galima matyti, jog tiek Algirdui, tiek Rūtai nepavyko išsaugoti 

savo meilės ir draugystės nepaisant to, kad jie buvo protingi, išsilavinę ir geranoriški žmonės. 

Juk vyras ir moteris yra labai skirtingi. Šie jų skirtumai labai praturtina tarpusavio santykius ir 

meilę, tačiau suderinti skirtingas nuomones jiems gali būti gerokai sunkiau negu dviem 

draugams arba draugėms. 

Suprantama, pasitaiko atvejų, kada įsimylėję šešiolikmečiai turi tiek vidinio brandumo ir 

gebėjimo būti geru draugu vienas kitam, kad jų draugystė neišyra nei po trijų, nei po šešių 

mėnesių. Ji tęsiasi, ir, tarkime, sulaukę dvidešimties, jie susituokia ir nugyvena ilgą ir laimingą 

gyvenimą kartu. Tačiau tokios istorijos, kaip jau kalbėjome, yra labai retos. Lygiai taip kaip 

intelekto prasme gyvenime pasitaiko, kad jaunas žmogus gali turėti ypatingų gebėjimų, 

pralenkiančių daugelio suaugusiųjų talentus, taip ir tarpusavio santykių, draugystės ir 

bendravimo srityje gali pasitaikyti ypatingai Dievo ar gamtos apdovanotų žmonių - tokių, kurie 

būdami jauni gali geriau padaryti tai, kas nepavyksta daugeliui suaugusiųjų. Bet tai yra taisyklę 

patvirtinančios išimtys.  

Galų gale, jei paklausite Arūną, ar jis norėtų, kad Šarūnė jam atsakytų meile į jo meilę, 

greičiausiai jis pasakytų: "taip!" Ar jis norėtų su ja pradėti intymius santykius? Jei nesupranta 

skaistumo vertės -kad gebėjimas būti skaisčiu tik atrodo dalykas "iš akmens amžiaus", tačiau 

iš tikrųjų rodo asmenybės galią ir išmintį - ko gero sakytų taip pat: "taip!" Tačiau jei Arūno 



paklaustumėte, ar jis norėtų su Šarūne praleisti visą gyvenimą - tai yra, ar norėtų ją vesti - jo 

galvoje greičiausiai iškiltų tam tikrų abejonių. Ar tikrai Šarūnė yra ta mergina, su kuria jis 

laimingai galėtų nugyventi visą gyvenimą? Juk tai pirmoji mergina, kurią jis yra rimtai 

įsimylėjęs. Panašiai ir Šarūnė, uždavusi sau klausimą, ar ji norėtų ištekėti už vaikino, su kuriuo 

ji užmezgė intymius ryšius būdama šešiolikos, greičiausiai susimąstytų, ar viskas čia tikrai taip 

jau labai aišku dėl laimingos santuokos galimybės. 

Tad pradėti draugauti romantiška, meilės prasme būnant šešiolikos nėra labai prasminga. Tokia 

draugystė daugeliu atveju pasibaigia sužeidžiančiu ir įskaudinančiu išsiskyrimu. Ne todėl, kad 

Arūnas ir Šarūnė yra blogi žmonės - tačiau tiesiog todėl, kad jie dar neatrado savęs, neišvystė 

savo asmeninės brandos ir etinės galios, kaip rašo Erikas Eriksonas, išsaugoti tą labai 

intensyvų, labai gražų ir kartu labai sudėtingą vyro ir moters tarpusavio ryšį.  

Draugauti verta pradėti tada, kada nusprendei kurti šeimą.  

Ką veikti iki tol?  

Tiksliau kalbant, jei Arūnas turės savo draugų tarpe ir merginų, tai nebus blogai. Sužeidžia ir 

įskaudina tik nepavykusios meilės istorijos - taip draugauti nėra labai išmintinga pradėti būnant 

šešiolikos. Tačiau jei šalia Igno - geriausio Arūno draugo - jis draugaus ir su Inga bei Dovile, 

tokios draugystės irgi gali praturtinti jo asmenybę. 

Tačiau duoti valią meilei geriau neskubėti. Ką gi tad veikti, kaip užpildyti tą ilgesį ir neretai 

tuštumą, kurią tiek merginos, tiek vaikinai dažnai jaučia ilgėdamiesi meilės? Geriausia ją 

užpildyti gerais ryšiais su daugeliu žmonių, draugavimu su savo ir su priešingos gimties (lyties) 

draugais neskubant pereiti į meilės santykius, įvairia veikla, studijomis, darbais, kelionėmis, 

patyrimais ... Žymus amerikiečių rašytojas Johnas Eldridge'as yra parašęs keletą knygų, 

pasakojančių apie pilną vyro asmenybės išsivystymą - tokio vyro, kuri paskui išties galės daug 

savo gyvenime pasiekti ir būti laimingas tiek darbuose, tiek santuokoje bei šeimoje. Tam reikia 

sukaupti nemažą patirtį, jei dar neįsitvirtinti gyvenime, tai bent padėti tam įsitvirtinimui gerus 

pamatus - tokia yra "Vyro kelionė", ir tokio vyro meilė yra nebe berniuko ar jauno vaikino 

jausmai. Išlaukti savo laiko reiškia turėti išminties ir asmenybės galios. 

Meilės etapai  

Nusprendus, kad atėjo laikas, kada verta pradėti ieškoti tos arba to, su kuriuo bus galima 

susijungti ne keletui mėnesių ir ne metų, bet visam gyvenimui, verta laikytis tam tikros taktikos. 

Suprantama, retai kas jos laikosi - dažniausiai šokama į stiprias emocijas ir į intymius santykius, 

pradedama gyventi kartu nepažinus vienas kito, o po to, "nejučiomis" "nuslystama" į santuoką. 

Deja, po tokios meilės istorijos žmonėms neretai nutinka tai, kas nutiko Luko tėvams. Tad 

išmintingos meilės dinamikos etapai gali būti tokie: 

1. Pažintis. Vaikinai paprastai aktyvesni. Susipažįstama dažniausiai lankant kažką kartu. 

 



2.Gilesnė pažintis. Su patinkančiu, įdomiu žmogumi susipažįstama labiau. Daugiau kalbamasi 

apie įvairius dalykus, taip pat ir apie gilesnius (žr. toliau). Tačiau šiame draugystės etape reikia 

stengtis prie žmogaus per daug neprisirišti. Juk jei taip atsitiks, išsiskirti bus sunku ir jausitės 

daug ką praradę. Prisirišti protinga tik tada, kai yra rimtų galimybių, kad su šituo žmogumi 

galima bus plėtoti draugystę. Tad kol dar geriau nesuprantate šio simpatiško žmogaus pažiūrų 

ir charakterio, stenkitės draugystėje būti "neutrali." Tai įmanoma: 

a) jei bendrausite grupėje draugų ką nors bendro veikdami, o ne atsiskyrę dviese; 

b) jeigu susitikimai dviese nebus per daug dažni; 

c) jei jų metu būsite numatę, ką veikti (nueiti į kino filmą, koncertą ar teatrą, pasivaikščioti 

parke ir pan.) Jei tokios veiklos nebūsite numatę, likę dviese pasiduosite vienas kito kūniškai 

traukai ir imsite artėti vienas kito dar geriau nepažindami; 

d) šiuo laikotarpiu nerekomenduojama daug kalbėti apie save, savo vaikystę ir panašius 

asmeniškus dalykus. Išsipasakojimas smarkiai susieja žmones. Tada greitai atsiranda emocinis 

artumas. Kad neišsipasakotum reikia drausmės, nes norisi atsiverti maloniam žmogui. Vyrai 

nori kalbėti, jiems smagu dalytis, nesvarbu apie ką, ypač jei klauso. Moterys dažnai klauso ir 

tikisi gražios draugystės, jei vyras su ja taip apie daug ką kalba. Todėl gali likti įskaudinta, kai 

tas vyras kitą vakarą smagiai kalbėsis su kita; 

e) tokia labai kilni veikla, kaip pamokų ruošimas kartu, beveik 100 proc. Pasibaigia artimesniu 

vienas kito "studijavimu". Neapgaudinėkite savęs. Net jei iš tikrųjų turite tokį gerą tikslą, 

kvėpuodami suglaudę galvas ties sąsiuviniu ar knyga atsispirti tarpusavio traukai neturite jokių 

galimybių. 

Svarbu, kad šiuo laikotarpiu jaustumėte, kad esate geri pažįstami, tačiau tarp jūsų dar nėra 

"kažko daugiau." Tai jums išsaugos laisvę bendrauti ir su kitais žmonėmis, vaikinais ir 

merginomis, nesulaukiant priekaištų iš to (tos) "pažįstamo" ("pažįstamos") pusės, ir pačiai 

(pačiam) nesijaučiant kaltai (kaltu). Kada tokie jausmai ima kilti ( o taip kartais atsitinka jau 

po pirmo pokalbio kokio nors vakarėlio metu), jie yra ženklas, kad neišsaugojote savo laisvės 

ir rizikuojate prisirišti nepažinę žmogaus ir nežinodami, ar iš to prisirišimo kas nors išeis. 

3. Draugystė. Geriau pažinus kito žmogaus pažiūras ir charakterį (vienas iš pačių blaiviausių 

klausimų apie vaikiną ar merginą, į kurį reikėtų sau atsakyti, yra "ar norėčiau, kad jis ar ji būtų 

mano vaikų tėvas ar motina), galima galvoti apie artimesnę, romantišką draugystę su šiuo 

žmogumi. Tiesa, ją pasiūlyti labiau gali vaikinas, o ne mergina (kažkodėl vis dar yra taip, kad 

vaikinai, išgirdę panašų pasiūlymą iš merginos, dažnai išsigąsta ir traukiasi, ir atvirkščiai: 

vejasi ją, jei ji neskuba pasakyti "taip" ... ) Tačiau merginos irgi turi savo privilegiją: sutikti 

arba nesutikti artimiau draugauti. Bet jei ji pasako "taip", tada tokie draugai ima kalbėtis dar 

atviriau: apie save, savo svajones ir sunkumus, santykius su tėvais ir draugais ir kt. Galima 

arčiau susipažinti ir su draugo ar draugės šeima ir tėvais. Tarpusavio santykiai ir nuotaika 

šeimoje, tai, kaip jis ar ji bendrauja su savo tėvais ir broliais labai tiksliai pranašauja, kaip šis 

žmogus bendraus toje šeimoje, kurią sukurs jau jis pats ar ji pati. 



Nors santykiai tampa artimesni, šiuo laikotarpiu taip pat dar patartina stengtis neatiduoti kitam 

to, ko būtų gaila, jeigu tektų išsiskirti. Žinoma, pirmiausia kalbama apie intymų suartėjimą. 

Amerikiečiai duoda tokį patarimą plėtojantiems savo draugystę: kojas laikykite ant grindų, o 

drabužius ant savęs. Dažnai šiuo laikotarpiu prasideda nuomonių nesutarimas; tai nieko blogo, 

jeigu nesutariama dėl nelabai svarbių gyvenimo klausimų. 

Jei kyla nesutarimai dėl svarbių dalykų, vadinasi, pažinties etapo užduočių gerai neįvykdėte; 

tada patartina "nuimti koją nuo akceleratoriaus" ir dar kartą gerai į savo draugą pasižiūrėti bent 

jau per ištiestos rankos atstumą. Jei kyla nesutarimai dėl smulkmenų - nieko baisaus. Tačiau 

svarbu yra tai, kaip juos sprendžiate. Jei nesugebate rimtai nesusiginčyti dėl to, ar vakare eisite 

į kiną, ar į teatrą, kreipkitės į psichologą, kuris pamokys, kaip tokio susitarimo civilizuotai 

pasiekti. Jei ir tada neišmoksite, žinokite, kad netgi žmonės, turintys vienodas pažiūras, skiriasi 

dėl to, kad susipyksta dėl smulkmenų ir palaipsniui vienas kitam atšąla. 

4. Sužadėtuvės. Tai vienas gražiausių žmogaus gyvenimo etapų. Laukdami pirmosios nakties 

paslapties sužadėtiniai įrodo savo sugebėjimą nugalėti dar pasakose aprašytus drakonus ir 

slibinus, kurie stengiasi meilę uždusinti gašlumu. Tai dar intensyvesnio vienas kito pažinimo 

etapas (kuris sustotų pradėjus lytinius santykius, nes, kaip rodo daugelio porų patirtis, tada tai 

tampa įdomiausia ... ). Tai gražus bendrų svajonių ir ateities planavimo metas.  

Sekant tokia meilės dinamika, galimybė, kad santuoka nenutruks, ar kad santykiai neišsivystys 

iki santuokos dėl skaudaus jų nutrūkimo, tikrai mažėja. 

 

 

 

 

 

 

 

 


