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Žvilgsnis nuo  
keturiasdešimtmečio 

aukštumos

K ai už pečių lieka keturiasdešimt metų, dažnai klaidingai mano-
me, jog tai – gyvenimo pusiaukelė. Tačiau nei asmeniniai pojūčiai, nei 
statistika šio fakto nepatvirtina. Vidutiniškai lietuvių moterų gyvenimo 
trukmė vis dar nesiekia aštuonių dešimčių, vyrai gyvena dešimčia metų 
trumpiau. O netolima, vos dviejų su puse šimtmečių, praeitis patvirti-
na, kad keturios dešimtys buvo dažniausiai ant antkapinio akmens iš-
kalamas nugyventas amžius, – tuomet žmonės vidutiniškai gyvendavo 
tik 30–40 metų. Keturiasdešimtmetį sureikšmino mūsų amžininkai, tai 
šių laikų problema. Ar pagrįstai – dar nesutariama. Vieni teigia, kad tai 
laikas, kai žmogus atsiduria tarsi gyvenimo aklagatvyje ir blaškosi ieš-
kodamas tolesnio kelio. Kitiems tai panašu į apžvalgos aikštelę, stabte-
lėjimą pasiekus aukščiausią būties tašką, nuo kurio matyti ne tik nugy-
ventas gyvenimas, sukaupta patirtis, bet ir ateities perspektyva.

Žingsnis į penktą dešimtmetį ne visus nuteikia optimistiškai – dau-
guma išgyvena sunkią krizę. Nerimą kelia žinios apie bendraamžius ir 
artimus žmones užklupusias ligas, nelaimes ar mirtį. Persmelkia nuo-
jauta, kad tokia bėda gali ištikti kiekvieną, kad gyvenimas gali labai ne-
tikėtai nutrūkti. Apima nemaloni artėjančios senatvės, išnykimo baimė.

Ir kokiais tik būdais nebandome apgauti laiko! Vieni kovoja despe-
ratiškai ir negailėdami savęs. Solidūs vyrai ant plinkančių viršugalvių 
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maukšlinasi motociklininkų šalmus, pūpsančius pilvukus spraudžia į 
baikerių odas arba neriasi iš kailio stengdamiesi patikti jaunoms, į duk- 
ras tinkančioms panelėms. Moterys ima dažniau už savo dukras atakuo-
ti sporto klubus, dietologus, kosmetologus ar net ryžtasi gultis po gro-
žio chirurgų skalpeliu, kad tik paslėptų natūralius pokyčius.

Kiti, nors ir jausdami nerimą, nuolankiai leidžiasi nešami laiko 
srovės. Dažniausiai pasidavę tėkmei žūsta kūrybingi žmonės, nepajė-
gę įveikti juos apėmusio vidinio sąstingio ir nuobodulio. Netikėdami 
ateitimi, nevertindami praeities, jie netenka jėgų, nebemato prasmės 
kabintis į gyvenimą, nebesivilia dar ką nors pasiekti. Todėl kartais ta-
lentingi tokio amžiaus žmonės savo noru pasitraukia iš gyvenimo. Arba 
lėtai skęsta alkoholyje, malšina gyvenimo alkį persivalgydami, pasyviai 
stebi svetimus gyvenimus televizorių ekranuose, leidžia dienas prie lo-
šimo stalų. 

Yra ir tokių, kurie vidutinio amžiaus krizę neigia, vadina dar vienu 
psichologų, psichiatrų ir farmacininkų išsigalvojimu siekiant iš to pasi-
pelnyti. Štai viską mėgstantys suskaičiuoti amerikiečiai teigia, kad ženg-
dami į kitą gyvenimo pusę krizę patiria vos 5 procentai žmonių. Tai į 
kraštutinumus linkę žmonės, kurie nuolat dėl ko nors kovoja, arba nelai-
mėliai, nesugebantys įveikti gyvenimo sunkumų. 

Tačiau tie, kurie krizę neigia, tik apgaudinėja save. Giliai į pasąmonę 
nustumtos mintys apie vis tirpstančius gyvenimo metus ir mažėjančias 
galimybes prasiveržia įvairiausiomis baimėmis, nerimu, depresija arba 
keršija antsvoriu.

Lengviausia tiems, kurie gyvenimo vidurio krizę laiko žmogaus 
tobulėjimo varikliu, o ne tragedija. Jie džiaugiasi nugyventais metais, 
įgytomis žiniomis, patirtimi. Būna ne tik išbandę ir įvertinę savo mo-
kėjimus, gebėjimus, talentus, bet ir pasimokę iš padarytų klaidų. Jiems 
ateitis – naujų galimybių metas.

Vyrus ir moteris vidutinio amžiaus krizė veikia skirtingai. 
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Moterys ją pajunta anksčiau ir akivaizdžiau, bet išgyvena lengviau. 
Visi pokyčiai jų gyvenime dažniausiai vyksta laipsniškai, tarsi planuotai. 
Pirmiausia keičiasi gyvenimo vaidmenys. Aktyvi mamos karjera artėja 
į pabaigą. Vaikai užauginti ir pamažu palieka namus. O jei ir gyvena po 
vienu stogu, vis dažniau deklaruoja savo nepriklausomybę. Ne visoms 
malonus, nors ir nėra netikėtas, vaikų ketinimas kreipinį „mama“ pa-
keisti „močiute“. 

Tačiau įžengusi į penktą dešimtį moteris tarsi 
atsitraukia nuo buities, namų ir panyra į sociali-
nį gyvenimą. Ji sėkmingai kopia karjeros laiptais 
arba jau būna pasiekusi nemenkas aukštumas. 
Net ir namuose jau nebėra tik mama ir žmona, 
ji – ekspertė, „žinanti viską viską“. Neretai savo 
žinias ir patyrimą ji demonstruoja viešai, nebijo-
dama pakovoti už savo nuomonę ir teises. 

Užbaigusi vieną gyvenimo etapą, moteris 
vėl atsigręžia į save. Ji jau žino, kiek gali būti 
naudinga kitiems, ir dabar ketina padėti sau. Save vertina ne tiek už 
dailią išvaizdą ar puikiai sutvarkytą buitį – ji didžiuojasi savim, nes 
turi įdomų darbą ir pomėgių, kurie leidžia džiaugtis gyvenimu, jaus-
tis reikalingai. Sutvirtėjusi dvasiškai, ji drąsiai atmeta nepagrįstas kitų 
žmonių – kartais ir artimų – pretenzijas. Gilinasi į savo dvasinio pa-
saulio, jausmų ir emocijų pokyčius. Ji nebebijo priminti artimiesiems, 
kad, užuot nuolat reikalavę jos supratimo ir šilumos, ir patys privalo  
šį tą duoti.

Tos permainos dažnai nustebina vyrą, jis ima nuogąstauti, kad su-
tuoktinė keičiasi į jam nepalankią pusę. Kai kurie barasi ir kovoja mė-
gindami sugrąžinti buvusią tvarką, dangstosi darbu arba liga. O kiti ieš-
ko naujo prieglobsčio – pritrūkę argumentų ar netekę vilties ką nors 
pakeisti, susiranda naują meilę, dažnai daug jaunesnę, dar nesigrumian-

Vyrus ir moteris vidutinio 
amžiaus krizė veikia 
skirtingai. Moterys ją 
pajunta anksčiau ir 
akivaizdžiau, bet išgyvena 
lengviau. Visi pokyčiai 
jų gyvenime dažniausiai 
vyksta laipsniškai,  
tarsi planuotai. 
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čią nei dėl savo teisių, nei dėl nuomonės, tikėda-
miesi išsiauklėti ją pagal savo poreikius. 

Vyrą krizė užklumpa tarsi netikėtai. Jo gy-
venime viskas lieka kaip buvę: jis – tėvas, vyras, 
darbuotojas, gal net viršininkas. Tik vis stiprėja  
nerimas, kad gyventi liko mažiau, nei jau pragy-
venta. Ir kamuoja įkyrios mintys, kad bendra-
amžiai pasiekė daug daugiau. Nerimą ir bejė-
giškumą vyrai slopina panirdami į darbą. Bet ir 
čia, į šią jau užkariautą sritį, veržiasi vis jaunesni, 
nebijantys klysti ir turintys laiko iš savo klaidų 

mokytis konkurentai. Vyrus užvaldo baimė, kad mažėja tiek profesinis, 
tiek fizinis pajėgumas. 

Kiekvienas žmogus turi ir vyriškąjį, ir moteriškąjį asmenybės pra-
dą. Pirmąją gyvenimo pusę mes visuomet puoselėjam tą, kuris išreiš-
kia mūsų fizinę priklausomybę lyčiai. Mergaitės nuo mažens mokomos 
būti švelnios, rūpestingos, paklusnios. Berniukai – būti drąsūs, veiklūs, 
beatodairiškai siekti tikslo, nedemonstruoti savo emocijų. Ilgus de- 
šimtmečius puoselėjus tik prigimtinį pradą, įpusėjus gyvenimui, iš 
užmaršties pradeda lįsti ir kitas: vyriškasis – moterims, moteriška-

sis – vyrams. Vyrai tampa švelnesni, jautresni, 
smulkmeniškesni. Moterys pasidaro atka-

klesnės, agresyvesnės, linkusios labiau 
rizikuoti. Net intymių santykių srityje 
moterys pagaliau išdrįsta išsakyti savo 
norus, svajones, ima kelti vyrams 
daugiau reikalavimų ir atvirai pasa-
ko, ko iš jų tikisi. Bendraudamos su 
sutuoktiniu, vidutinio amžiaus mo-
terys mažiau paiso kasdienių smulk- 

Įpusėjus gyvenimui, iš 
užmaršties pradeda lįsti 
kitas asmenybės pradas: 

vyriškasis – moterims, 
moteriškasis – vyrams. Vyrai 

tampa švelnesni, jautresni, 
smulkmeniškesni. Moterys 

pasidaro atkaklesnės, 
agresyvesnės, linkusios  

labiau rizikuoti.
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menų (nepyksta dėl išmėtytų drabužių), bet 
vis dažniau graužia dėl svarbesnių dalykų (per 
mažo atlyginimo, būsto), „leidžia“ būti savaran-
kiškiems, liepdamos pasirūpinti pietumis, vaka-
riene ar pusryčiais. 

Kad įveiktume krizę, turime pripažinti, jog 
keičiamės, ir priimti permainas tokias, kokios 
yra, be baimės ir išsisukinėjimų. Psichologas Eri-
kas Eriksonas teigia, kad per gyvenimą žmogus 
patiria bent aštuonias krizes. Krizė – laikotarpis, kai žmogus tarsi išauga 
senąjį gyvenimą ir turi rinktis ką nors nauja. Ar tai taps tragedija, ar nau-
jų galimybių švente, priklausys nuo to, kaip mes 
judėsime savo gyvenimo keliu: ar pasirinksi-
me saugų greitį, ar lėksime kaip akis išde-
gę, ar pakankamai gerai rūpinsimės savo 
susisiekimo priemone, ar rasime tinka- 
mų bendrakeleivių, ar atsakingai su 
jais elgsimės. Juolab kad šis kelias vie-
nos krypties ir nevykusiai nuvažiuotos 
atkarpos pakartoti negalėsime.

Krizė – laikotarpis, kai 
žmogus tarsi išauga senąjį 
gyvenimą ir turi rinktis 
ką nors nauja. Turime 
pripažinti, kad keičiamės, 
ir priimti permainas 
tokias, kokios yra, be 
baimės ir išsisukinėjimų. 
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