
1 sichologui rašyti apie meilę turėtų būti gana lengva. Juk jis

pats, kaip ir šių eilučių skaitytojas, yra ją išgyvenęs ne kartą. Daugelis
suaugusiųjų yra patyrę kitos lyties asmens meilę gal po penkis ar

septynis kartus. Nors kiekvienas asmeninis meilės išgyvenimas yra

stebėtinai didelis įvykis, vienok, bandant analizuoti Šį jausmą, jis
tarsi chameleonas pradeda keisti spalvas ir tuo pačiu slėpti savo būties

regimumą. Dingsta jo esmė, telieka tik atskiri reiškiniai. Taip šis
gilaus išgyvenimo fenomenas ir slapstosi dviejų asmenų savimonės

ir aplinkos įvairovėje. Po romantiškojo jausmo sukelto suartėjimo

daug kas pradeda abejoti, ar tikrai tai buvo meilė, ar tik susižavėjimas,

o gal vien tik erotinis išgyvenimas. Prancūzų patarlė teigia: „Meilė

panaši į vaiduoklį - visi apie ją kalba, bet nedaug kas matė". Ne
daugelis išgyvena visų jos formų pasireiškimus.

Tikroji kitos lyties asmens meilė yra tarsi idealas, liekantis

nepasiekiamoje aukštumoje. Net ir pasiekus tos aukštumos viršūnę,

ant jos neįmanoma pasilikti, ekstazė baigiasi ir riedama žemyn norint

surasti gyvenimiškąsias atramas.

Be to, argi daug yra tobulų kitos lyties asmenų? Tad ir kyla
klausimas, kodėl meilė nėra pastovus jausmas, kodėl ji išnyksta ban
dant ją pasiekti ir išgyventi? Kodėl tas stipriai jaučiamas ryšys neturi
reikiamo pastovumo, ir kokios jėgos keičia jį? Argi meilė „susinaikina"
žvelgiant į ją logišku protu? Argi realybės suvokimas ją padaro nereikš
mingą ir nereikalingą? Kaip suprasti, kodėl vienas iš tūkstančių vyrų
tampa pačiu dailiausiu ir inteligentiškiausių? Arba kodėl viena mergina
tampa svaiginančia žvaigžde, o tūkstančiai kitų - nublunka, paskęsta

tamsumoje?
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Labiau negu protas,

valia ar jėga
žmogų valdo meilė.



- — r—t^gyventi neturint meilės šaltinio? Ką reiškia tėvų ar praeities meilė,
jei trūksta bendraamžių meilės, jei nėra gyvenimo palydovo, vadinasi,

nėra ir ateities? Ką reiškia dangiškoji meilė, jei ji nėra asmeniškai
patiriama?
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kulminacijos ir galbūt gana staigaus kritimo bei išnykimo reiškinius.
Kiek kitaip meilę patyrėme tapę suaugusiais, gal pusiau sąmoningai

ieškodami ir atrasdami savo gyvenimo palydovus. Meilės poreikis

neapleidžia žmogaus net senatvėje, nes be kito asmens Švelnaus ir

meilingo rūpinimosi gyvenimą ima gožti vienuma, nerimas, o neretai

ir depresija. Depresijos, kaip emocinės ligos, atvejų gausėjimas Vakarų

pasaulyje stebina medicinos ir socialinių mokslų atstovus. Meilės

stygius turbūt ir šiuo atveju vaidina reikšmingą vaidmenį, nes jos
trūkumą sunku pakelti bet kuriuo gyvenimo tarpsniu. Meilė juk
gali atsakyti į kone visus klausimus ir problemas: juo daugiau meilės,

tuo mažiau klausimų bei problemų ir tuo lengviau pakelti stresinės
situacijas ir darbo krūvį.

Meilės patirtis kiekvienu gyvenimo tarpsniu būna vis kitokia,
dažnai stebinanti. Nežiūrint įvairių studijų bei patyrimo, retai kas

gali jaustis esąs meilės žinovas, galįs atskleisti visas šios emocijos

priežastis ir išaiškinti gausias jos raiškos formas arba atsakyti į
klausimą, kodėl jos taip mažai esama gyvenimo vingiuose.

Meilės raiškoje atrandame tai, ko iki galo negalima atpasakoti ar

aprašyti; jos gelmė - mistinė. Meilė yra daugiareikšmis išgyvenimas,
kupinas džiaugsmo, draugystėje nušvintančios laimės spindulių, net

ekstazės patyrimo, bet taip pat niekada nerimstančio ilgesio, laukimo,

liūdesio, dažnai gilaus nusivylimo ir vidinio skausmo. Tiek hori
zontaliu, tiek vertikaliu atžvilgiu meilei, atrodo, nėra ribų, mat ji

yra ir metafizinis fenomenas, siejąs asmenį su nesibaigiančios laimės

siekimu, su atsakymu į esminius gyvenimo norus.
Šios knygos puslapiuose mėginsiu pateikti dėsnius ir tezes, ran

damus nagrinėjant kūdikio, mergaitės ir berniuko, moters ir vyro

meilės kelius ir klystkelius. Nedaugelis abejoja, kad meilė yra vienas
pačių pagrindinių viso gyvenimo veiksnių, viso žmogaus gyvenimo
poreikis. Manau, nesuklysiu pasakęs, kad ji kiekvienam asmeniui

ĮVADAS

Beveik visa grožinė literatūra — poezija, novelės, romanai, dramos

ir tragedijos — gvildena meiles temą ir pateikia neišsemiamus jos

reiškimosi būdus. O kur dar operos, filmai, televizijos „muilo operos",

meilės kupinos vaizdajuostės? Beveik visur ji yra iškeliama į padanges,

vaizduojama didžiulė jos jėga; tarsi princesė ji pasirodo gražiausiomis
spalvomis ir formomis, išreiškiama specialiais efektais ir įvykiais.

Meilės, kaip galingo jausmo, svaj^nės ar aistros, iškėlimui atrandami

kuo gražiausi rūbai ir kuo įmantriausi žodžiai.

Grožinės literatūros kūriniuose randame Romeo ir DŽiuljetos

bepražystančios meilės žavesį, celibato suvaržytą Liudo Vasario meilę

Liucijai, vienašališką Verterio meilę ir kančią, subrendusių asmenų
meilės vyksmą tarp Napoleono ir Žozefinos ir daug kitų stebėtinų

meilės variantų, dažnai išpuoštų dramatiškais ar tragiškais elementais.

Nesuklysiu pasakęs, kad visi esame skaitę ir filmuose matę bent dalį

jų, kad dažnai esame išgyvenę kitų meilės žavesį savo širdies virpuliais,

o kartais esame ir ašaras nubraukę, atpažindami nuostabius herojų

išgyvenimus, taip pat stebėdamiesi rašytojų vaizduotės kūrybine galia,

pasiekiančia mūsų pačių Širdies ir sielos gelmes ir gal atspėjančia
mūsų paslėptuosius norus bei troškimus. Būti mylimam yra pats

didžiausias troškimas jaunatvėje. Kas gi nesižavi Violetos šauksmu

„Traviatoje": „Mylėk mane, Alfredai, kaip aš tave myliu". Viskas

būtų nuostabu, jei kita Širdis atsakytų Tau savo meilės liepsna. Dažnai

taip atsitinka, nes kone visi trokšta mylėti ir būti mylimi. Be meilės

žmogus pasijunfa vienišas, tarsi tik pusė asmenybės, nesugebančios

pajusti gilaus džiaugsmo ir būti laiminga. Vien stiprus meilės ryšys
su kitos lyties asmeniu suteikia jam ar jai pilnutinį savęs pajutimą ir

galimybę pasiekti emocinės ekstazės valandas. Meilė yra pati reikš
mingiausia viso gyvenimo tema. Ji yra neišsemiama ir neužbaigiama,

nes vystosi ir keičiasi visuose gyvenimo tarpsniuose. Giliai mylintis

save ir kitus gali tapti kilnesniu ir gražesniu, o tuo pačiu lengviau

pasidaryti kito asmens meilės objektu.

Kūdikystėje ir vaikystėje esame pajutę meilę savo tėvams, nes jie
buvo šio jausmo verti. Vaiko poreikių, ypač fiziologinių ir emocinių,

patenkinimas gimdo meilę ir sukuria nenutrūkstamo ryšio rei

kalingumą. Jaunystėje žavėdamiesi kitos lyties asmens dailumu,

grožiu, draugiškumu, inteligencija ir skirtingomis, bet patraukliomis

lytinėmis savybėmis, labai jautriai išgyvename meilės iškilimo,
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i^populiarėjo aštuntajame dešimtetyje; dabar išgarsėjo „It's too Late

lor Love" („Jau per vėlu meilei"). Tai ne tik dainų pavadinimai. Jie

indo meilės vaidmens sampratos kryptį XX amžiuje. Vis dėlto galima
tikėtis, kad meilės ateitis šviesi, kad ji klestės ir XXI amžiuje, nes be
jos, tarsi be saulės danguje, žmonės skęstų vis didėjančiose sekso ir

agresijos bangose. Meilei gęstant, kyla nusivylimas ir dar daugiau -

nerimas ir depresija užlieja žmonių sąmones. Be meilės širdyje negali
būti entuziazmo nei idealams, nei altruistiniams darbams, nei

pasiaukojimo Dievui, Tėvynei ar žmonijai.
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Meilės reiškimosi spektrą analizuosiu žmonių santykių, tai yra mo

tinos ir vaiko, tėvo ir vaiko, visos šeimos, paauglių, jaunuolių ir

suaugusiųjų kontekste. Susirinkus grupei asmenų, net suėjus dviem

ar keturiems, kryžiuojasi žvilgsniai, mezgasi ryšiai, greitai kyla

įvairiaspalviai jausmai, dažnai gimsta ir meilė — Ariadnės siūlas

neišmetamas - kelio atgal nėra. Mintimis ir prisiminimais apžvel

giame jau nueitą kelią, tačiau kiekviena sekundė mus neša ateitin,

kaskart patiriame naujas meilės emocijas.

Ilgiau apsistosime prie jaunimo santykių, nes Čia prasiveržia visą

gyvenimą veikiantys emociniai ryšiai. Po vieno ar antro-susižavėjimo

ir po lengvai praeinančio įsimylėjimo atrandamas asmuo, sukeliantis

nuostabą, žavesį ir pirmąją meilę, kurios aidas atsilieps ir po dešimt

mečių, nors gyvenimo draugu taptų kitas mylimas asmuo. „Aš tave

myliu, myliu labiau nei sugebu tai žodžiais išsakyti", yra dažnai

mylinčiųjų kartojama mintis. „Aš tavęs niekuomet neapleisiu", taip

pat daugelio prisimenami žodžiai.Taip, pirmoji meilė „nesurūdija",

bet žmogaus Širdis pakankamai didelė ir kitiems meilės ryšiams.

Gimsta dilemos ir paradoksai - žvaigždės pasirodo ir užgęsta - keliams

kryžiuojantis, patenkama į klystkelius, prasideda sąmyšiai ir lyčių
„kovos". Dioniziškas gyvenimo būdas yra dažnas jaunystėje, nors

po Šėlstančio pavasario audrų beveik visi ieško apoloniškojo stiliaus,

formuojamo protu ir pasireiškiančio jausmų, įgeidžių ir aistrų

suvaldymu. Dalis subrendusių asmenų pasiekia tokį kognityvinių

galių efektyvumą, kad jų meilė ir kiti jausmai gali būti tarsi gran
dinėmis sukaustyti ir prarasti savo dinamiškumą. Čia atpažįstamas

jausmų iracionalumas ir dažnai skaudžios jų išreiškimo pasekmės.

Knygoje spausdinami meilės laiškai, tikiuosi, atskleis didžiulę jos
apimtį ir grožį, žavesį ir gėrį (žr. V skyrių).

Dar pamėginsiu atsakyti į klausimą, ar meilė negalėtų Šviesti
kaip saulė visiems arba be perstojo tekėti kaip upė, plačiai išsiliejanti
pavasario metais ir bent vos girdimu čiurlenimu didinanti vasaros

džiaugsmą? Argi ji negalėtų vargus ir rūpesčius nešti tolyn, rudeniui
atėjus, žiemą slėpti juos po ledais, pūgoms siaučiant, ir vėl atgauti

visą savo grožį ir didybę saulei prasiveržus pavasario dienomis?
Šeštajame dešimtetyje tarp JAV jaunimo buvo populiari daina

„What the World Needs Now Is Love" („Dabar pasauliui labiausiai

reikia meilės"). Daina „The Power of Love" („Meilės jėga")


