Santuoka be sutuoktinių
Santuoka, skirtingai nuo pasakų ir istorijų filmuose, knygose,
dainose, savaime negarantuoja nei meilės, nei „ilgai ir
laimingai“. Iš esmės ji nereiškia nieko, tačiau žmonės per
ilgus šimtmečius šiam ritualui suteikė tiek reikšmės, kad
žmonių sąmonėse ji tapo ne ritualu, bet faktu. Faktu, kad
santuoka sujungia du žmones į vieną, kad staiga jie tampa
artimiausi žmonės vienas kitam, kad nuo šiol jie bus kartu ir
varge ir džiaugsme, palaikys vienas kitą ir t.t. Mes
nenuvertiname santuokos, toli gražu! Tačiau santuokos ritualas
poros gerbūviui iš esmės nesuteikia nieko – gerbūvį santuokai
gali suteikti tik patys žmonės.
Santuoka be sutuoktinių neretas reiškinys. Kas tai yra? Tai
santuoka, kuomet sutuoktiniai turi svarbesnių reikalų nei būti
kartu ir rūpintis vienam kitu. Tai santuoka, kur poros
gyvenime pirmą vietą užima vaikai, darbas, giminaičiai,
buitis, pomėgiai. Kur laiko, praleisto kartu, kokybė tolygi
bendravimui su eiliniais pažįstamais arba, dar blogiau,
barniams su nemėgstamais ir problemas keliančiais žmonėmis.
Vyras lieka be žmonos, žmona be vyro. Abu gyvena nei kartu,
nei atskirai ir sąmoningai ar nesąmoningai alksta tikro
bendravimo, artumo, artimo žmogaus šalia. Tuomet neretai
atsiranda kažkas iš „šalies“, kas bent jau žada būti artimu,
mylinčiu draugu. Kaip tik tada pasirodo pikti nuskriausti
pertneriai, seniai dingęs vyras ar dingusi žmona, su klausimu
– kaip tu galėjai? Aš tavo vyras/žmona, tu turi būti su
manimi, mes juk kartu prieš valstybę, prieš gimines, prieš
Dievą. Ar tikrai kartu?
Vienišų žmonių santuokose yra daugiau negu norėtųsi. Męs
neskatiname išdavysčių, tačiau neretai jos turi pagrindą –
„teisėti“ draugai
rasdami svarbesnių
viskas, ko reikia,
atvejais, pradeda

ir artimiausi žmonės palieka vienas kitą
reikalų tikėdami, kad santuoka savaime yra
kad pora būtų stabili. Arba, skaudesniais
pilti per gyvenimą sukauptą purvą ant

partnerio, elgtis su juo kaip su nuosavybe, kuri kažką privalo
ir kažką skolinga, nes „mudu juk santuokoje“.
Laiminga santuoka yra sukurta dviejų žmonių, kurie yra tikri
draugai vienas kitam, tikri artimi žmonės veiksmais, žodžiais,
elgesiu, pastangomis – ne antspaudu pase. Retas ieškos kito
geriausio draugo ir artimiausio žmogaus, kai vieną tokį turi
šalia. Retas kuris norės rizikuoti tikra draugyste ir
partneryste, pajutęs jos skonį, vardan potencialiai
trumpalaikio nuotykio ar malonumo. Dažniausiai tai daro tie,
kurie tokios tikros draugystės bei partnerystės savo
santuokoje neturi ir neturėjo – pasirinko netinkamą žmogų,
nemokėjo sukurti, patys nukeliavo savais keliais į darbus ir
hobius palikdami partnerį vieną. O ką daryti partneriui, jei
„teisėtas“ draugas nenori būti šalia? Likti įkalintam
neegzistuojančiuose santykiuose neturint teisės surasti kitą,
atidesnį ir dėmesingesnį draugą? Intelektualiam žmogui
santuokos sąvoka gali būti pakankamai tvirtas akstinas likti
ištikimam bet kokiam partneriui, tačiau jei netyčia pasitaiko
tinkamas žmogus tinkamoje vietoje, joks antspaudas pase
neužpildys tuštumos, likusios nuo ignoruojančio sutuoktinio ir
paviršutiniškų santykių.
Santuoka nereiškia, kad pora gyvens ilgai ir laimingai. Tik
mylintys, gerbiantys vienas kitą ir besistengiantys dėl vienas
kito žmonės gyvena ilgai ir laimingai. Santuoka nesuteikia
artumo, ryšio, ji nejungia dviejų kūnų ir širdžių į vieną, jei
to nedaro patys žmonės. Blogiausiu atveju ji gali įkalinti
partnerius pašlijusiuose santykiuose maitindama viltimi, kad
tai juk santuoka, mes esam šeima, tai, ką sukūrėm yra šventa
ir t.t. O sieloje lieka glūdėti tuštuma ir išdavystės jausmas
– žadėjo ilgai ir laimingai, o paliko vieną ir dar be teisės
surasti kitą artimą žmogų ar draugauti su tuo, kuris netikėtai
pasitaikė gyvenimo kelyje.
Susituokėte su mylimu žmogumi ir nenorite jo prarasti? Tuomet
nepraraskite. Peržvelkite savo gyvenimą ir atsirinkite kas
jums svarbiausia. Peržvelkite, kur galite sutaupyti savo

emocinę ir fizinę energiją, kurią galbūt iššvaistote
bereikalingoms pastangoms ar žmonėms, kurie jus išsunkia nieko
neduodami atgal. Kokias veiklas galite padėti į šalį? Kokių
santykių atsisakyti ir kokiems žmonėms uždaryti duris? Ką
galite padaryti vardan savo pačių gerbūvio, kad turėtumėt jėgų
pasirūpinti partneriu, skirti jam/jai tikro dėmesio? Maloniau
kalbėti, švelniau elgtis? Ar turite drąsos kelti
problematiškus klausimus ir juos spręsti nelaukdami bręstančio
konflikto ir nebėgdami į savas veiklas užsimiršimui? Ar
numatėte laiko savo dienotvarkėje bent kartą savaitėje
praleisti veną kitą valandą tik su savo partneriu, atidėję į
šalį visus reikalus? O kaip nedideli dėmesio ženklai –
apkabinimai, pasidomėjimas, kaip sekėsi, pagyrimai,
padėkojimai, gražių žodžių sakymai? Tai ne mistinė santuoka iš
pasakų, kuri neegzistuoja realiai, tai viso labo tikras artimų
žmonių bendravimas, kur abu partneriai nuoširdžiai rūpi vienas
kitam, stengiasi pažinti, mokosi neskaudinti be reikalo ir
žino, kas jiems svarbiausia gyvenime. Be šito pagrindo
santuoka lieka be sutuoktinių – tik tuščia sutartis, žadėjusi
daug, bet nesuteikusi nieko tikro.

