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Ar pastebėjote, kad santuoka prasideda garsiu trenksmu, po 
kurio stoja tyla? Vestuvės – didelis, triukšmingas vakaras, o pas
kui prašmatnios atostogos. Pirmosios metinės  – ypatingos ir 
jaudinančios, galbūt jus net pasveikina giminaičiai ir draugai. 
Antrosios metinės  – pietūs ir dovana. Toliau rikiuojasi kitos 
vestuvių metinės (trečiosios  – odinės, penktosios  – medinės, 
dešimtosios  – alavinės) su tradicinėmis šiai progai skirtomis 
dovanomis, kol pasiekiama penkiolikos metų vestuvių sukaktis, 
per kurią dovanojamas krištolas. Po penkioliktųjų metinių tra
dicija nebenumato kasmetinių dovanų. Esate paliekami vieni 
patys iki pat dvidešimtųjų metinių, o tada nusipelnote porcelia
no, kuris net nėra toks brangus kaip krištolas. Per trisdešim
tąsias vestuvių metines dovanojami perlai  – vadinasi, dovaną 
gauna tik žmona.
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Mano manymu, turėtų būti priešingai. Kiekvienas kvailys 
sugebės ištverti santuokoje metus. Galima lengvai sulaukti 
trečiųjų vestuvių metinių, vien gyvenant prisiminimais apie 
medaus mėnesį. Tiesą sakant, dovanas reikėtų pradėti teikti 
nuo penkioliktųjų santuokos metų, kai jaudulys, kurį anksčiau 
keldavo šalia esantis žmogus, jau išnykęs. Po penkiolikos metų 
palikti sutuoktinius be dovanų  – tai tas pats, kas pasveikinti 
futbolo žaidėjus, užbaigus pirmąjį kėlinį, ar maratono bėgikus, 
įveikus pusę distancijos. Tą padaryti buvo lengva.

Savo teisumu dar kartą įsitikinau, paskambinus senam drau
gui. Nebuvome kalbėję kelis mėnesius ir jis norėjo man praneš
ti, jog po dvidešimties santuokos metų išsiskyrė su žmona. Kad 
skyrybos nebūtų skausmingos, jie nusprendė gyventi tuose pa
čiuose namuose. Toliau gamino vienas kitam maistą ir daug ką 
darė kartu. Galų gale pradėjo atskirai tvarkyti savo finansus. Jis 
tvirtino, kad jie vis dar myli vienas kitą, tiesiog negali būti susi
tuokę. Pasak jo, panašiai pasielgė ir mūsų bendras pažįstamas.

Štai taip dabar miršta santuokos: ne kokioje nors siaubingo
je automobilio, vežančio vienas kito nekenčiančius, vienas ant 
kito šaukiančius, durimis besitrankančius partnerius, avarijoje, 
po kurios kruvini išgyvenusieji iš rūkstančių nuolaužų patenka 
tiesiai į greitosios pagalbos specialistų rankas. Šiuolaikinės san
tuokos pabaiga labiau primena eutanaziją aukštos klasės vete
rinarijos klinikoje. Po ilgai trukusios diskusijos apie gyvenimo 
kokybę ramiai nusprendžiama išsiskirti ir vedamiems geriausių 
ketinimų santuoką numarinti, kaip kad numarinamas pasenęs 
naminis augintinis, kai sutrinka jo inkstų funkcija ir jis pradeda 
gadinti kilimą. Nededama pastangų išgelbėti mirštančią san
tuoką, sąmoningai pasirenkama ją užbaigti.
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Žinoma, mano draugas sielojosi, bet dar labiau jautėsi su
trikęs; tai nebuvo pirmosios jo vedybos. Su ankstesne žmona 
jis turėjo suaugusį sūnų ir nerimavo, ką šis apie jį pagalvos. Iš
girdus draugo žodžius, man susidarė įspūdis, kad jis jaučiasi 
taip, lyg būtų praradęs darbą, o ne šeimos narį. Arba pametęs 
savo kredito kortelę ir nukentėjęs nuo sukčių. Vėl? Dieve, kas 
su manim negerai?

Niekas tyčia to nesiekia, tačiau natūralu, kad santuokos iš
yra. Tai tarsi emocinis sniego kasimo atitikmuo; žmonės pra
deda vedybinį gyvenimą kupini ryžto, tačiau jis pareikalauja 
daugiau jėgų, negu jie manė. Nieko keisto, jog santuoka įgrysta. 
Natūralu, kad maistas sugenda, ugnis užgęsta, o žmonių entu
ziazmas išblėsta.

Juk nėra nieko svarbiau, rizikingiau ir intymiau, kaip nu
spręsti, kad šis žmogus yra tas, su kuriuo norite praleisti didžiąją 
savo gyvenimo dalį. Tas, su kuriuo ketinate sukurti naują gy
vybę. Tas, į kurio gerovę atsižvelgsite, priimdami beveik visus 
sprendimus. Tas, kurio sėkmė darys įtaką jūsiškei, kurio pokš
tus ir pasakojimus girdėsite tol, kol turėsite klausą, kurio batai 
visada stovės jūsų miegamojo spintoje ir kurio plaukai nuolat 
užkimš jūsų vonią.

Startuolių, iškylančiųjų reklamų ir žaibiškų sambūrių epocho
je visą gyvenimą turintys trukti santykiai gali atrodyti kaip ano
malija. Jie yra per daug pastovūs. Per daug stiprūs. Jie neleidžia 
klysti ir imtis naujovių. Turbūt manote, kad jų reikėtų atsisakyti 
kaip visų kitų nebenaudingų žmonijos išradimų, kaip antai plūgo 
ir fakso aparato, ir laukti naujų serialų televizijos eteryje.

Tačiau nors santuokos iširimas yra natūralus dalykas, jis 
nėra neišvengiamas. Ir jis nėra pageidaujamas. Mes žinome, 
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kaip reikia saugoti maistą iki to laiko, kol jo prireiks, prižiū
rėti ugnį ar motyvuoti žmones. Skiriant pakankamai dėmesio, 
gamtą galima įveikti.

Santuoka, ta senamadiška institucija, vis dar lieka svajonė. 
Daugelis iš mūsų slapčia stipriai trokštame užmegzti artimą 
ryšį su kitu žmogumi. Ne tik susirasti partnerį, bet ir paversti 
gyvenimą pasaka be galo, turėti vyrą ar žmoną, kitą šiltą kūną, 
kuris priklauso tik mums, žmogų, kuris rūpinasi tik mumis ir 
kuris pasižadėjo lydėti mus iki pat mūsų kelionės pabaigos. Ap
klausos rodo, kad apie santuoką svajoja dauguma jaunų žmo
nių (ir vyrų, ir moterų). Įsimylėjėliai, kurie apsigyvena kartu ir 
kuriems tai patinka, paprastai oficialiai įteisina savo santykius, 
net jei jiems to nereikia. Santuoka yra tokia svarbi mūsų laimės 
sampratai, kad iki šiol vyksta aršūs teisiniai mūšiai dėl to, ar ją 
gali sukurti tos pačios lyties žmonės.

Štai kodėl ilgai trunkanti santuoka, kaip ir daugelis prigim
čiai prieštaraujančių dalykų – vairavimas, uždelstieji šuoliai su 
parašiutu, rausvi plaukai, – gali būti nuostabi. Jaudinanti, kei
čianti gyvenimą, jį turtinanti. Ji tikrai yra tokia.

Tačiau niekas nešoka su parašiutu be pagalbos ar instruk
cijų. Tai kaip be jų galima išsiversti santuokoje, kuri istoriškai 
turbūt daug dažniau nenusisekdavo negu šuolis su parašiutu.

Apie santuoką daugiau negu dešimtmetį rašiau straipsnius 
į Time žurnalą. Visada rasdavau patrauklių temų, nes beveik 
kiekvienas žmogus apie šią savo gyvenime tokią svarbią ins
tituciją galėdavo papasakoti istoriją – nesvarbu, ar tai būtų jo 
paties, ar jo tėvų, vaikų, geriausių draugų, o gal net meilužio ar 
meilužės santuoka. Santuoka – ją laikau ypatingu visą gyveni
mą trunkančiu įsipareigojimu kitai sielai, oficialiai patvirtintu 
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valstybės ar bažnyčios arba prisiimtu tik jūsų pačių – pakeičia 
žmones: jie gali tapti geresni, sugebantys užjausti ir pasiaukoti. 
Arba iš normalių, mielų kaimynų staiga virsti smulkmeniško
mis ir kerštingomis būtybėmis.

Net man rašant ir tyrinėjant santuoka, kurią kiekvienas ti
kėjosi kada nors sukurti ir leisti joje dienas, smarkiai pasikei
tė ir ėmė priminti žingsniavimą aukštai įtemptu lynu  – viešą, 
teikiantį pasitenkinimą, gana pavojingą ir iš tikrųjų ne visiems 
reikalingą. Perėjimo ritualas dabar tapo gyvenimo būdo pasi
rinkimu – mažiau kelionių į prekybos centrą, daugiau išvykų į 
aukštos klasės ūkininkų turgų.

Visose gyvenimo srityse įvyko ryškių pokyčių: finansinių 
(išaugusios pragyvenimo išlaidos, padidėjęs įsiskolinimo ly
gis, būsto rinkos įnoriai, atlyginimų įšaldymas), technologinių 
(medicinos pažanga, ypač gydant nevaisingumą, internetinės 
pažintys, socialinė žiniasklaida) ir sociologinių (moterų finansi
nė nepriklausomybė, sumažėjusi viengungystės ar vienišų tėvų 
stigmos svarba). Vis didesnį pagreitį įgauna globalizacija, skait
meninė ir informacinė revoliucija. Visi šie seisminiai poslinkiai 
turėjo milžinišką įtaką intymiam, trapiam dviejų žmonių ryšiui. 
Be jų, poveikį darė ir daugybė mažų pokyčių: miesto atgimi
mas, tos pačios lyties asmenų sąjungos įteisinimas, „Netflix“, 
„Blue Apron“ įkūrimas, elektroninis susirašinėjimas, „iPhone“ 
atsiradimas, nemokamos pornografijos svetainės.

Tačiau, net ir patekus į šią turbulencijos zoną, pasirinkimas 
sukurti santuoką ir visą gyvenimą praleisti su vienu žmogumi yra 
puikus dėl daugybės priežasčių. Santuoka turbūt yra vienintelė 
institucija, apie kurią mokslinėse knygose rašoma taip pat išsa
miai kaip ir meilės romanuose. Tyrimai rodo, kad žmogui ji iš 
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tikrųjų naudinga, ypač kai kalbama apie kūną, pinigus ir lovą. 
Asmenys, kurie poroje yra laimingi, iš esmės gyvena ilgiau, būna 
sveikesni, turtingesni ir labiau patenkinti gyvenimu negu vieni
šiai arba tie, kurie santykių išsaugoti nesugeba. Jų vaikus lydi di
desnė sėkmė. Jie dažniau mėgaujasi seksu.

Tačiau nors tai skamba labai viliojamai, egzistuoja viena ne
didelė kliūtis: kad patirtumėte šiuos santuokos teikiamus pri
valumus, privalote likti kartu, o tai nėra taip paprasta. Santuoka 
turi ir neigiamų aspektų. Su netinkamu partneriu gyvenantys 
žmonės yra nelaimingesni negu asmenys, kurie pasirinko likti 
vieniši. Tie, kas patyrė santuokos žlugimą, tai prisimena kaip 
patį tamsiausią savo gyvenimo laikotarpį.

Turėdami omenyje visus šiuos dalykus, turbūt manote, kad 
skyryboms įmanoma pasiruošti taip pat rimtai, kaip, sakykim, 
ruošiamasi baigiamajam fizikos egzaminui. Juk jūs galite re
konstruoti namus ar iš jų išsikraustyti. Galite pakeisti darbą. 
Atsiauginti plaukus. Įdėję šiek tiek pastangų, galite palikti savo 
blogiausius sprendimus praeityje. Tačiau, ypač jei turite vai
kų, yra labai mažai būdų, kuriais galite visiškai išbraukti buvusį 
part nerį iš savo gyvenimo, ir beveik visi jie neteisėti.

Kažkodėl tikimės, kad santuokiniai santykiai susiklostys sa
vaime. Žmonės praardo savo gyvenimus ir širdis, įsiuva ten kitą 
žmogų ir mano, jog šis drabužis jiems visada tobulai tiks. Jie 
net nepastebi, kad jis vis labiau nusidėvi, kol vieną dieną tiesiog 
nukrinta, palikdamas juos silpnus ir pažeidžiamus.

Gera žinia ta, kad yra atlikta daugybė tyrimų, kaip padaryti 
santuoką sėkmingą. Dėl vietos, kurią ji užima žmogaus gyveni
me, svarbos ir tėvų santykių poveikio vaikų gerovei, jaučiamo 
net po daugelio metų, sociologai, psichologai ir kiti žmogaus 
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elgesį analizuojantys specialistai išsamiai ištyrė šią instituciją. 
Nors troškimas susirasti gyvenimo draugą išliko toks pat, pasi
keitė būdai, kaip tai padaryti; todėl tyrimai nuolatos atnaujina
mi ir peržiūrimi.

Daugelis terapeutų taip pat parašė nuostabių knygų apie 
savo stebėtas santuokas ir apie tai, kaip jie padėjo poroms įveik
ti sunkumus. Užuot tyrinėję platesnio rato žmonių elgesį ir darę 
išvadas, klinicistai atlieka išsamią kelių pacientų analizę. Kas 
yra stebėjimo objektas, paprastai nurodo specialybė: miesto 
terapijos atstovai problemą traktuoja vienu požiūriu, tikėjimu 
besiremiantys konsultantai – kitu, o sekso terapeutai – dar kitu. 
Tačiau jų teikiami patarimai yra panašūs ir dažnai sutampa su 
tais, kuriuos siūlo mokslininkai. Sociologai santuoką tyrinėja iš 
šešių kilometrų aukščio, o terapeutai ją analizuoja iš du partne
rius skiriančio atstumo. Šioje knygoje aptariami abu požiūriai, 
gvildenamos aktualios temos.

Daugelį metų stengiausi pažinti santuoką taip, kaip užsienio 
korespondentai stengiasi pažinti šalį: žymėdamasi modelius ir 
dalinius sutapimus, aiškindamasi, kas yra bendra žmonių elgesiui 
ir kas būdinga konkrečiai porai. Perskaičiau daugybę studijų, na
grinėjau žurnalų straipsnius ir kalbėjausi su mokslininkais. Susi
tikau su visų sričių terapeutais, porų konsultantais, seksologais, 
finansų patarėjais. Gilinausi į santuokų statistiką ir diskutavau su 
demografais, ką ji reiškia. Pabandžiau išsiaiškinti, kiek iš tikrų
jų santuokų baigiasi skyrybomis (galbūt šiek tiek daugiau negu 
45 proc.). Šnekėjausi su sociologijos ir psichologijos profesoriais, 
šeimos studijų profesoriais ir net vartotojų elgesio specialistu. 
Įtikinau kai kuriuos statistikus perduoti man surinktus duome
nis, kad galėčiau juos atidžiai išnagrinėti. Be to, iškamantinėjau  
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šimtus šios „bendros šalies“ piliečių, kaip jiems sekasi joje gyven
ti, užduodama klausimų apie pinigus, seksualinį gyvenimą, konf
liktus, skyrybas ir vaikų auklėjimo būdus. Turbūt įgrisau jiems iki 
gyvo kaulo.

Žinoma, negalėsi iki galo pažinti šalies, jeigu joje nepagy
vensi. Taigi aš taip pat jau ketvirtį amžiaus guluosi ir keliuosi 
su vyru, kuris visiškai nepanašus į mane. Žinau, visi taip sako, 
bet, patikėkit, mes tikrai labai skiriamės: septynerius metus 
kartą metuose leisdavomės į išvyką (kiekviena jų būdavo vis 
skausmingesnė už ankstesnę), kol galų gale jis pareiškė, jog ne
supranta, kodėl aš nenoriu būti jo mergina. O aš jam leptelėjau 
kažką panašaus kaip: „Palauk, tai aš tau patinku?“ Paskutiniuo
sius tris dešimtmečius mes tiesiame virvinį tinklą per šią bend
ravimo bedugnę.

Mūsų kelyje vis dar pasitaiko klastingų tarpeklių, bet visada 
juos įveikiame.

Jei stovite knygyne, vartydami šią knygą, arba skaitote jos 
anotaciją internete ir tiesiog norite per artimiausias keturiasde
šimt penkias sekundes sužinoti, ar turėtumėte palikti savo part
nerį, aš jums atsakysiu: turbūt ne. Bent jau kol kas. Mintis, kad 
ilgi santykiai savaime yra kažko verti, pastaruoju metu šiek tiek 
nublanko. Iš dalies todėl, kad pastovumas laikinai tapo nebe
madingas. Šiuo metu mes esame linkę griauti. Šalia mūsų esan
tys dalykai jau nebepelno pagarbos vien todėl, kad jie ištvėrė 
laiko išbandymą. Tačiau yra išimčių: nuostabios katedros, šim
tamečiai miškai, vintažiniai drabužiai. Yra dalykų, kuriuos verta 
išlaikyti. Jūsų partnerystė gali būti vienas iš jų.

Kas nors galų gale turėtų pasirūpinti tų žmonių, kurie mini 
tarpines santuokos metines, tradicijomis. Dovanų industrija 
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bandė, tačiau jos idėjos yra šlamštas. Čikagos viešoji biblio
teka sudarė sąrašą, į kurį įtraukė muzikos instrumentą, skirtą 
dvidešimt ketvirtosioms vestuvių metinėms. Ačiū, Čikaga, tik
rai niekas geriau nepakurstys ugnies širdyje, kaip žmogus, šalia 
jūsų atkakliai besimokantis groti muzikos instrumentu. Jei rea
listiškai žvelgtume į paskutiniuosius santuokos metus, rinktu
mės daiktus, pagamintus iš dervos, nuodingos medžiagos, kuri 
sustingsta ir tampa ilgaamžė; arba iš pemzos, susiformavusios 
ypač ugningo proceso metu; arba antklodę, susiūtą iš atskirų 
lopų. Tai dovanos, kurios šį tą reikštų.

Tačiau kol šis siaubingas neapsižiūrėjimas bus ištaisytas, 
apibendrinau tai, ką sužinojau apie santuoką, šešiuose knygos 
skyriuose. Juose aptariau šešias temas, kurias visos susituoku
sios ar įsipareigojusios poros, svajojančios apie ilgą ir laimingą 
gyvenimą kartu, turėtų puikiai išmanyti arba bent jau pabandy
ti į jas įsigilinti. Negaliu pažadėti, kad tai viską išspręs ar kad šia
me kelyje bus lengva, tačiau užtikrinu – tikrai patirsite daugiau 
malonumo, negu mokydamiesi groti saksofonu.
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Familiarumas

Mano vyras Džeremis visada jį parodo, krėsdamas savo triu
ką su vokais. Jis visada manęs klausia, ar turime vokų, nors aš 
jam šimtus kartų rodžiau, kur jie padėti. Jie guli ant lentynos 
šalia rašiklių kartu su kitais kanceliarijos reikmenimis, tiesiog 
virš mūsų vaikų nuotraukų. Ištisus dešimtmečius laikau juos 
ant šios siauros lentynėlės, primenančios plyšį laiškams duryse. 
Visiškai svetimas žmogus, žvalgydamasis po mūsų kambarį, iš 
karto pastebėtų, jog tai ideali vieta vokams saugoti. Nesvarbu. 
Kaskart, kai mano sutuoktiniui reikia ką nors išsiųsti paštu, jis 
klausia: „Ar mes turime vokų?“

Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad tai visiškai nekaltas klausimas, 
į kurį labai lengva atsakyti: „Taip, brangusis. Jie padėti ant len
tynos šalia rašiklių.“ Tačiau, jį išgirdus, man norisi prisigrūsti 
kišenes akmenų ir nusiskandinti. Arba geriau apmėtyti jais vyrą.
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Šis jo klausimas visada mane siutina ir varo į neviltį. Kodėl 
jis negali įsikalti į galvą, kur tie vokai yra? Kodėl jis savo dėmesį 
vertina labiau už manąjį ir verčia mane kiekvieną kartą kartoti tą 
patį? Dar labiau erzina pasyviai agresyvi klausimo formuluotė: 
„Ar mes turime vokų?“ Jis neklausia: „Gal galėtum paduoti man 
voką?“ Tai reikštų, kad jis patvirtina faktą, jog niekada nepasi
vargino pasidomėti, kur laikomi svarbiausi namų ūkio daiktai. 
Tai reikštų, kad jis pripažįsta, jog elgiasi su savo sutuoktine kaip 
su asmenine padėjėja, kad jis nori, jog aš atneščiau jam voką.

Mano vyras klausia: „Ar mes turime vokų?“ Aš girdžiu: „Kad 
ir ką dabar daryčiau, tai yra gyvybiškai svarbu, net jei tai tik ei
linis korespondencijos tvarkymas. O tu negali veikti nieko įdo
maus ir reikšmingo. Paduodama man raštinės reikmenis, kurie 
guli ant lentynos, esančios man už nugaros, ir kuriuos aš pama
tyčiau, jei tik apsisukčiau, tu atliksi paprastą, kasdienį darbelį, 
atitinkantį tavo galimybes.“

Kaip taip nutiko? Aš myliu šį vyrą. Mylėjau jį daugelį metų. 
Nesutikau kito tokio kaip jis. Mano vyras kuria nuostabius da
lykus, nesvarbu, kas tai būtų – pastatai, maistas, vaikai ar nuo
tykiai. Jis gražus, stiprus ir puikus lovoje. Jis kantrus ir stojiškas. 
Jis prigalvoja linksmų, neįtikėtinų teorijų apie labai paprastai 
paaiškinamus reiškinius ir jų laikosi, nepaisydamas triuškinamų 
įrodymų. Mes kartu pragyvenome dvidešimt penkerius laimin
gus metus. Be jo aš būčiau prapuolusi. Tai kodėl toks mažas 
trūkumas išveda mane iš pusiausvyros?

Dėl familiarumo. Familiarumas atsiranda tada, kai kiekvie
nų naujų santykių teikiamas jaudulys sudega kaip nešančioji ra
keta ir jūs atsiduriate orbitoje, kurioje sutuoktinis retai kada jus 
nustebina. Jis įsivyrauja tada, kai karštus naktinius pokalbius 
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apie jūsų svajones ir troškimus pakeičia derybos, kas šiandien 
paims vaikus iš mokyklos. Jis pradeda viešpatauti, kai santykiai 
tampa panašesni į darbą, o ne į nuotykį, į valgio ruošimą, o ne 
į pietavimą restorane. Familiarumas yra kiekvienos santuokos 
šalutinis produktas ir daugeliu atvejų nuostabus dalykas kaip 
pranešioti batai. Bet jis gali virsti sunkia našta, su kuria nesusi
dorojus, kyla grėsmė atsidurti daug tamsesnėje ir pavojingesnė
je teritorijoje negu nuobodulys ir nusivylimas. Poroms, kurios 
dabartinėje epochoje nori kartu nukeliauti ilgą kelią, familiaru
mas tampa kaip niekada didele problema.

karščiausia naujiena –  

santuoka keičiasi

Pirmą kartą išgirdusi patarimą apie vedybinį gyvenimą, išsi
gandau. Buvau koledžo studentė, leidusis į nesėkmingą kelio
nę. Su draugais bandėme nusigauti į kalnus senu mano brolio 
mikroautobusu, kurio didžiausias įveiktas atstumas buvo ke
lias į garažą ir iš jo. Vargšeliui užteko jėgų tik nuvažiuoti gana 
toli už miesto. Ten atsidūrėme vėlų vakarą, todėl negalėjome 
niekieno, ką pažįstame, paprašyti pagalbos. Taigi mano drau
gai liko autobuse, o aš patraukiau į vienintelę veikiančią įstaigą 
(tuo metu dar nebuvo mobiliųjų telefonų) – vietinį barą, pilną 
pamainą baigusių darbininkų, – ieškoti telefono ir vilkiko. Kai 
paskambinau, vairuotojas liepė man laukti bare.

Man sėdint ir siurbčiojant sodos vandenį, baro savininkas 
pradėjo garsiai kalbėti, kreipdamasis ne į konkretų žmogų, 
o,  kaip daro daugelis pranašų, į mus visus. „Štai ką pasakysiu 
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apie santuoką, – pranešė jis lankytojų būriui. – Jūs vis tiek grįši
te pas savo sup**tą žmoną, nes jokia kita sup**ta kekšė neatkiš 
jums savo p**ės.“

Šis gana tamsiomis spalvomis nutapytas mūsų garsiausios 
romantinės institucijos paveikslas iš dalies atitiko laiko dvasią. 
Ankstesnės kartos santuoką laikė kažkuo, kas priminė mano bro
lio autobusą; ji nebuvo ideali transporto priemonė svajonėms 
pasiekti, tačiau jos ją turėjo. Daugeliui porų – toms, kurios jautė 
didesnį įsipareigojimą išlaikyti santuoką, ar toms, kurios geriau 
tvarkėsi su savo svajonėmis negu aš, – tai padėdavo. Mano mo
tina ir tėvas, santuokoje gyvenantys jau šešiasdešimt metų, nie
kada nesitikėjo, kad jų sąjunga bus jaudinanti. Būčiau mažiau 
šokiruota, išgirdusi tėvus kalbant nykštukų kalba negu vienas 
kitam sakant „Aš tave myliu“. Dar vaikystėje pastebėjau, kad kai 
mano mama pakeldavo telefono ragelį, pakiliai tardama „Alio!“, 
ir paaiškėdavo, kad skambina tėtis, jos balsas iškart tapdavo mo
notoniškas: „A, tai tu. Ko nori?“ Neabejoju jų meile ar įsiparei
gojimu vieno kitam, tačiau prieš pat penkiasdešimt devintąsias 
vestuvių metines paklausiau mamos, kokia yra jų ilgos santuokos 
paslaptis. „Tolerancija“, – atsakė ji net nedvejodama.

Mes į savo visą gyvenimą trunkančią sąjungą žiūrime kiek 
kitaip. Praėjo tos dienos, kai, susiradus tinkamą partnerį, už
maudavai jam ant piršto žiedą, o tada kartu su juo pasitikdavai 
visus vargus ir džiaugsmus. Santuoka dabar laikoma perėjimu 
į aukštesnį gyvenimo lygį, bilietu į verslo klasę su visomis pri
klausančiomis privilegijomis. Žmonės iš santuokos nori kai ko 
daugiau, nei, grįžus namo, pamatyti pažįstamą veidą. Jie trokš
ta pasitenkinimo, paskatinimo, saugumo, atsidavimo, statuso, 
išsilaisvinimo, ryšio, bendradarbiavimo, galimybės tobulėti,  
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virsmo ir kitų jausmų bei emocijų. „Dvidešimto amžiaus san
tuoka buvo draugiška, o naujoji yra intymi“,  – rašo šeimos 
terapeutas Terrence’as Realas knygoje „Naujos santuokos tai
syklės“ (angl. The New Rules of Marriage). – Fizine, seksualine, 
intelektualine ir, pirmiausia, emocine prasmėmis.“1 Tradici
niam santuokos modeliui – 1 maitintojas + 1 namų šeiminin
kė  = šeima  – vis labiau silpnėjant, svarbesni tampa jausmai. 
„Senasis modelis buvo grindžiamas vedybomis dėl finansinio 
saugumo ir vienas kito toleravimu. Jo esmė buvo ekonominis 
išlikimas,  – paaiškino man psichoterapeutė Sue Johnson.  – 
Dabar kalbama apie emocinį išlikimą. Bejausmis familiarumas 
nėra tai, ko nori žmonės.“

Tačiau familiarumas  – bejausmis ar emocionalus  – san
tuokos dalis. Jis yra ir atlygis už kartu praleistus ilgus metus, ir 
našta. Familiarumas verčia mus žiūrėti į žmogų, kurį turėtume 
mylėti, nerūpestingai. Jis verčia mus jaustis taip, lyg sutuoktinis 
neleistų mums judėti į priekį. Familiarumas gali virsti panie
ka. Dabartinėje epochoje, kurioje vengiama kasdieniškumo ir 
įprastumo, pirmenybę teikiant griovimui ir kažko naujo kūri
mui, familiarumas, ta neišvengiama gyvenimo su kitu žmogumi 
dalis, labiau slegia negu teikia malonumą.

Šiaurės Vakarų universiteto profesorius Elis Finkelis daug 
metų tyrinėjo šiuolaikinę santuoką ir priėjo prie išvados, kad 
dvidešimt pirmame amžiuje žmonės trokšta kai ko daugiau 
nei vien tolerancijos. Jie trokšta galimybės tobulėti. Žmonės 
nori santykių, kurie leistų jiems virsti geresne savo pačių ver
sija. „Mes ir toliau traktuojame santuoką kaip meilės ir aistros 
apvainikavimą, o savo namus – kaip saugų prieglobstį negai
lestingame pasaulyje, tačiau vis didesnės mūsų visuomenės 


