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SANTRAUKA 

 

Šiuo magistriniu darbu siekiama ištirti paauglių ir jaunų suaugusių ţmonių internete papasakotas 

meilės istorijas. Meilės istorijos yra priskiriamos asmeninės patirties pasakojimams – istorijos, 

ţmogaus dėl tam tikrų prieţasčių prisimenamos ir pasitaikius progai pasakojamos kitiems. 

Pagrindinis tyrimo tikslas - atskleisti internetinių meilės istorijų įvairovę, dėmesį telkiant į autorius, 

socialinę ir kultūrinę meilės istorijų veikėjų gyvenamąją aplinką bei tekstų formavimo ypatumus. 

Kokybinė tekstų analizė atliekama remiantis psichologijos, ypač raidos psichologijos, mokslo 

laimėjimais bei ţiniomis iš tautosakos. Dėl meilės istorijų gausos, analizei buvo pasirinktas 

http://www.svajos.com internetinis puslapis. Meilės istorijose analizuojamos trys pagrindinės 

temos: informacija apie meilės istorijų pateikėjus, pavyzdţiui, jų amţius, lytis, asmenybė; socialinė 

ir kultūrinė pateikėjų gyvenamoji aplinka – šeima, draugai, laisvalaikis, emigracija, skaistumas, 

mirties motyvas; bei istorijų pasakojimo formų įvairovė – išplėtoto ir neišplėtoto siuţeto, istorijos 

su laimingomis ir nelaimingomis pabaigomis, bei tokios formos kaip trumpi nesiuţetiniai tekstai, 

laiškai ir svajonės.  

 Internetinių meilės istorijų pateikėjų amţiaus analizė atskleidė, jog, be to, jog retais 

atvejais savo amţių nusako patys pateikėjai, tai galima nustatyti ir iš tam tikrų uţuominų. 

Gilinantis į internetinės meilės istorijas lyties aspektu, atsiskleidė tam tikri merginų ir 

vaikinų rašytų tekstų skirtumai – saviidentifikacijos klausimas, skirtinga jausmų raiška, rašyba.  

 Tyrinėjant socialinę ir kultūrinę pateikėjų gyvenamąją aplinką, nors iš nuotrupų, 

smulkių uţuominų, ji atsiskleidė esanti labai įvairi - aprašomi jausmai, įtakoti emigracijos 

problemos, santykiai su draugais bei šeima, taip pat minimos internetinės erdvės, kur jaunimas, kas 

stipriai atsispindi tekstuose, praleidţia daug laiko.  

Skyriuje, kuriame analizuojamos skaistumo ir mirties temos, skaistumas 

atskleidţiamas kaip teigiamas reiškinys, įtakojantis tolimesnę jaunuolių santykių raidą arba santykių 

pabaigą. 

Kalbant apie internetinių meilės istorijų pasakojimo formų įvairovę, šiame darbe visos 

istorijos yra skirstomos, plačiąja prasme,  į siuţetines ir nesiuţetines. Jos skaidytos smulkiau ir 

kruopščiai analizuotos, prieinant išvados, jog labai sudėtinga tokią didelę pasakojimo formų 

įvairovę įtalpinti į tam tikrus rėmus, apibendrinti.  

 

Raktaţodţiai: internetinės meilės istorijos, jauno amţiaus suaugęs, paauglys, lytis, pateikėjas, 

tautosaka, psichologija.  

  

http://www.svajos.com/
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SUMMARY 

This master„s thesis aims to investigate love stories by teenagers and young adults published on the 

Internet. Love stories are included into stories of personal experience. They are stories that people 

for some reason remember and tell others as opportunity offers. The main aims of the paper are to 

establish characteristics of love stories on the Internet, their similarities and differences from more 

casual love stories – written or told, moreover, to analyse what and how much does a love story on 

the Internet tell about the storyteller and his environment. Qualitative analysis of these texts is based 

on findings in psychology and especially developmental psychology and knowledge from folklore. 

For the analysis purpose  http://www.svajos.com website was chosen because of a great amount of 

love stories it contains. Three main topics are analysed in love stories, namely, information about 

the love storytellers, for example, their age, gender, personality; their social and cultural 

environment such as family, friends, leisure, emigration, virginity, death; variety of forms of love 

stories, for example, explicated and non-explicated content, stories with happy endings and 

unfortunate endings and other forms such as short texts with no plot, letters and dreams.  

 

Analysis of the love stories on Internet from the age perspective showed that sometimes the age is 

given by presenters themselves and sometimes it can be established from certain clues. Analysis of 

the love stories on Internet from the sex perspective showed some differences in male and female 

texts. Questions of self-identification, different feeling expression and writing style were raised. 

While analysing social and cultural environment from the tiny cues that presenters have provided 

this environments appeared to be highly varied. The main issues discussed are feelings cause by 

emigration, relationships with friends and family, life on Internet where youngsters spend a lot of 

time what is reflected in their texts. In the chapter where issues of virginity and death are analysed, 

virginity is reflected as a positive phenomenon that influences further development of relationships 

or the end of relationships.  

 

Finally, discussing the forms of love stories on Internet they are broadly included into two main 

categories namely, stories with a plot and stories without a plot. They are further distinguished and 

thoroughly analysed. The main conclusion of this analysis is that it is difficult to frame such a large 

variety of stories and make any generalisations. 

 

Key words: love stories on Internet; young adult; teenager; sex; presenter; folklore; psychology.   

http://www.svajos.com/
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ĮVADAS 

 

Tyrimo objektas – meilės istorijos, paskelbtos internetiniame puslapyje: www.svajos.com.  

Pasak  Annikki Kaivola – Bregenhoj, kai pasakojimai analizuojami įvairiopai, pasakojimų tekstai 

pateikia nepaprastai daug ţinių apie ţmones, jų gyvenimo sąlygas, pasaulėvaizdį bei tas vertybes ir 

problemas, kurios kultūroje uţėmė svarbiausią vietą
1
. Nors uţsienio mokslininkai linkę manyti, jog 

praėjus keliems metams, nebeliks folkloro, jie visgi siūlo ţvelgti „kitur“, kaip pavyzdys, ieškoti 

folkloro internete
2
. Šiame darbe internetinės meilės istorijos bus analizuojamos įvairiais aspektais: 

iš tekste pasitaikančių detalių bus aiškinama informacija apie pateikėjus, jų gyvenamoji socialinė ir 

kultūrinė gyvenamoji aplinka, o taip pat analizuojama internetinių meilės istorijų pasakojimo tekstų 

formų įvairovė. Internete gyvuojančių meilės istorijų, kaip jas vadina patys pateikėjai, pagrindinė 

tema – meilė. Bet ji aprašoma iš įvairių pozicijų: laiminga - nelaiminga, trumpa - ilga, meilė tarp 

dviejų ar trijų, net keturių asmenų, skaisti ar kupina intymių scenų, minint savo socialinę ar 

kultūrinę gyvenamąją aplinką ar apsieinant be jos ir pan. Šių istorijų siuţetai taip pat skirtingi, 

priklausomai nuo asmeninių pateikėjo savybių, charakterio ir kt. Nors darbo tikslas nėra palyginti 

internetines meilės istorijas ir tokias rankraštines meilės istorijas, kurios yra laikomos šiuolaikinio 

mergaičių folkloro atmaina, tačiau, kalbant apie tekstų apimtį, abiejų rūšių folklorui ji būdinga 

įvairiopa. Vienos istorijos ilgokos, pagal dydį prilygstančios novelei ar net nedidelei apysakai. Kitos 

– miniatiūrinės, telpančios pusėje, kai kada ir trečdalyje puslapio
3
. 

Svarbu paminėti, kad analizuojamos 200 istorijų bus pateiktos jas perpasakojant arba citatų 

pavidalu, nekeičiant jų autentiškumo, t. y., netaisant nei skyrybos, nei rašybos ar stiliaus klaidų. 

Šios kalbos, arba elektroninio diskurso, ypatumus gana detaliai yra aptarusi Asta Ryklienė 

straipsnyje „Bendravimas internetu: kalbėjimas rašant“ (Ryklienė,  2000).   Pasak autorės, „šios 

kalbos įprasta neredaguoti; jai būdinga neoficialioji leksika; vartojama maţai skyrybos ţenklų; 

ţodţiai ir frazės įvairiai trumpinami; ţodţiai rašomi kaip tariami; daugeliu atvejų atsisakoma 

didţiųjų raidţių; kita vertus, ţodţiai, kuriuos norima pabrėţti, rašomi vien didţiosiomis raidėmis; 

intonaciją, veido išraišką ir kitus paralingvistinius elementus signalizuoja specialūs grafiniai 

ţenklai;  emocijos reiškiamos keliskart parašant pabrėţtinas ţodţio raides ir kt. Elektroninė kalba 

                                                           
1
 Kaivola – Bregenhoj Annikki. Pasakojimas ir pasakojimo pateikimas (ištrauka). – Tautosakos darbai, 2005, 22(29), p. 

203 – 218; 30, p. 173 – 184. 
2
 Blank T.J. Folklore and the internet. Expression in a Digital World. Utah State University Press, 2009.  

3 Skabeikytė Kazlauksienė G. Meilės istorijos – šiuolaikinio mergaičių folkloro atmaina. – Mokslo darbai. T. 5 (2007). 

Šiauliai, 2008.  

 

http://www.svajos.com/
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leidţia ţmonėms būti tokiems, kokie jie yra. Kai nebereikia savo kalbinės raiškos varţyti rašytinei 

kalbai privalomomis taisyklėmis,  atsiranda galimybė mintis išsakyti itin betarpiškai ir familiariai, 

taip kaip kalbamasi su bendraamţiais. Vertinant šia kalba parašytų istorijų stilių, paţymėtina, kad jo 

savitumą lemia šnekamoji leksika, kuri neretai išduoda, kokiai amţiaus grupei ar socialiniam 

sluoksniui priklauso teksto autorius“
4
.  

Tyrimo šaltiniai. Internetinių meilės istorijų internete galima surasti šimtus, tačiau šiame 

darbe bus tyrinėjamos 200 internetinių meilės istorijų, rastų internetiniame puslapyje:  

http://www.svajos.com. Jų autoriai yra jauno amţiaus jaunuoliai, merginos ir vaikinai, kurių amţius 

apytiksliai nuo ankstyvos paauglystės iki jauno amţiaus suaugusių ţmonių. Tiksliau amţių 

apibrėţti, turint tik tekstus, sudėtinga. Rašant šį darbą yra naudojamasi pateiktais internete meilės 

istorijų tekstais, kurių rašyba ir skyryba lieka netaisytos. Tyrinėjamos meilės istorijos patalpintos 

Vytauto Didţiojo universiteto etnologijos ir folkloristikos rankraštyne,  bylos numeris: VDU ER 

2476, o cituojant bus nurodomas byloje esančios meilės istorijos numeris, o ne visas ilgas 

internetinis adresas.  

 

Literatūra. Teorine atspirtimi, gilinantis į sukauptą medţiagą, tapo keletas pasirinktų 

mokslininkų darbų. Kaip aktualesni minėtini būtų: Ritos Ţukauskienės knyga „Raidos 

psichologija“, kurioje rasta informacija suteikė galimybė gilinti ţinias apie paaugliams, jauno 

amţiaus suaugusiems būdingą elgesį, pasitaikančias psichologines problemas, šeimos įtaką 

jaunuoliams
5
. Rasos Račiūnaitės – Pauţuolienės knygoje „Moteris tradicinėje lietuvių kultūroje“ 

aptikta informacijos apie merginų ir vaikinų elgesį, bendravimo ypatumus tradicinėje kaimo 

kultūroje, panašumų rasta ir internetinių meilės istorijų tekstuose
6
. Dalios Urbanavičienės 

straipsnyje „Liaudies šokis, ţaidimas ir erotika“ taip pat rasta duomenų apie jauno amţiaus ţmonių 

bendravimo formas tradicinėje lietuvių kaimo tradicijoje
7
. Vyšniauskaitės A., Kalniaus P. ir 

Paukštytės R. knygoje „Lietuvių šeima ir papročiai“ plačiai aprašomas jaunų ţmonių bendravimas 

XX a. viduryje. Rasta informacija suteikia galimybę plačiau suvokti jaunuolių bendravimo 

principus, taisykles, ribas, kurių nebuvo galima perţengti tais laikais ir kurias jaunuoliai neretai, bet 

ne visuomet, perţengia šiandien
8
. K. A. Trimako knygoje „Asmenybės raida gyvenime“ taip pat 

                                                           
4
 Skabeikytė – Kazlauskienė G. Meilės istorijos lietuvių paauglių ir jaunimo folklore.  *Rankraštis+. Paimta iš:  Ryklienė, 

A. 2000. Bendravimas internetu: kalbėjimas rašant // Darbai ir dienos, nr. 24, p. 99-107. 

5
 Žukauskienė R. RAIDOS PSICHOLOGIJA. Valstybinis leidybos centras, Vilnius, 1996.  

6
 Račiūnaitė – Paužuolienė R. Moteris tradicinėje lietuvių kultūroje. Kaunas: Vytauto Didžiojo Universitetas, 2002, p. 91. 

7
 Urbanavičienė D. Liaudies šokis, žaidimas ir erotika. – Lyčių samprata tradicinėje kultūroje. Vilnius: Lietuvos liaudies 

kultūros centras, 1999, p. 83. 
8
 Vyšniauskaitė A., Kalnius P., Paukštytė – Šaknienė R. Lietuvių šeima ir papročiai. Vilnius: Mintis, 2008. 
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randama naudingos informacijos, nagrinėjant internetinius jaunimo pasakojimus apie meilę. 

Dėmesys telkiamas į jauno amţiaus ţmonių raidos aspektus, daţniausiai pasitaikančias tokio 

amţiaus ţmonių problemas, jaunuolių pasirenkamus sprendimo būdus ir kt.
9
. Graţinos Skabeikytės 

– Kazlauskienės publikacijoje: „Meilė ir mirtis: rašytinės istorijos apie meilę“ rasta įţvalgų apie 

rašytinių paauglių meilės istorijų stilistiką, atitinkančią ar bent panašią su internetinėmis meilės 

istorijomis. Informacija suteikia galimybę plačiau suvokti tiriamų istorijų tekstų įvairovę, tam tikrą 

istoriškumą. Internetinės erdvės suteikia paaugliams galimybę ne tik pateikti savo autentišką meilės 

istoriją, bet ir, lyg iš tradicijos, kopijuoti ir platinti draugams ne autentiškas, o kaţkieno sukurtas ir 

išpopuliarėjusias ne tik Lietuvoje rašytines meilės istorijas
10

. Apie pagrindines jaunuolių baimės 

formas, kaip prieţastį saviţudybei, informacija rinkta iš Fritzo Riemanno knygos „Pagrindinės 

baimės formos“, kur plačiai aptariami moksliniai tyrimai, pagrįstos teorijos, atsakančios į klausimus 

apie norą save ţaloti, sau kenkti ir kt.
11

. Grigaitės Bronislavos straipsnyje „Vaikų brandumo 

mokyklai klausimai“ atskleidţiama mokslinė informacija apie paauglių, jauno amţiaus ţmonių 

savybes, būdingas protiškai brandţiam ţmogui. Tokio asmens kalbos ir mąstymo lygis skiriasi nuo 

likusios visuomenės dalies. Šiame darbe analizuojamų tekstų autorių rašysena, informacijos 

pateikimo būdai atskleidţia kai kurias su brandumu susijusias detales
12

. Rašant darbą naudotasi ir 

uţsienio mokslininkų ţiniomis, analizuojant internetinį folklorą, paauglių psichologines problemas 

ir kt., remtasi tokiomis knygomis, kaip „Studies in Folk Culture“
13

, „The Child and 

Society„
14

,Sandra K. D. Stahl straipsniu: „Personal Experience Stories“, taip pat „Folklore and the 

Internet“
15

. Bene daugiausiai ţinių ir teorinio pagrindo šiam tiriamajam darbui buvo rasta Graţinos 

Skabeikytės-Kazlauskienės straipsnyje „Meilės istorijos – šiuolaikinio mergaičių folkloro atmaina“, 

kur pateikta informacija apie meilės istorijų kilmę, raidą, būdingas siuţetines linijas, pagrindinių 

veikėjų stereotipus ir kt.
16

 

Darbo tikslas - atskleisti internetinių meilės istorijų įvairovę, dėmesį telkiant į autorius, 

socialinę ir kultūrinę meilės istorijų veikėjų gyvenamąją aplinką bei tekstų formavimo ypatumus. 

 

 

                                                           
9
 Trimakas K. A. Asmenybės raida gyvenime. Kaunas: TTK, 1997, p. 56. ( Eric H. Ericson. Childhood and society, p. 261. ) 

10
 Skabeikytė – Kazlauskienė G.  

11
 Fritz Riemann PAGRINDINĖS BAIMĖS FORMOS. Alma littera, Vilnius, 2010.  

12
 Grigaitė B. Vaikų brandumo mokyklai klausimai. Lietuvos psichologija amžių sandūroje. Konferencijos, skirtos A. 

Gučo 90 – mečiui, medžiaga. Vilnius, 1997. P. 98 – 99.  
13

 Studies in Folk Culture, volume IV. Memories and Visions. Tartu University, 2005.  
14

 Elkin F., Handel G. THE CHILD AND SOCIETY. Random House, New York. 1984.  
15

 Blank T.J. FOLKLORE AND THE INTERNET. Vernacular Expression in a Digital World. Utah State University Press, 2009.  
16

 Skabeikytė-Kazlauskienė G. Meilės istorijos – šiuolaikinio mergaičių folkloro atmaina // Acta humanitarica 
universitatis Saulensis. Mokslo darbai. T. 5 (2007). Šiauliai, 2008. P. 21-27. ISSN 1822-7309.

16
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Uždaviniai: 

1. Išsiaiškinti, kaip meilės istorijose atsispindi pasakotojų amţius ir lytis.  

2. Apţvelgti socialinę ir kultūrinę internetinių meilės istorijų pateikėjų gyvenamąją 

aplinką.  

3. Aptarti internetinių meilės istorijų pasakojimo formų įvairovę.  

 

           Problema:  Internetinių meilės istorijų įvairovė, šiuolaikinio jaunimo gyvenimo atspindys 

internetinėje erdvėje.  

           Naujumas ir aktualumas: Internetines meiles istorijas Lietuvoje pradėjo tyrinėti G. 

Skabeikytė-Kazlauskienė. Jos darbai (kalbant apie meilės istorijas)  apima rankraštines, internetines 

ir video istorijas apie meilę. Dėmesys sutelktas į internetines meilės istorijas, kurias G. Skabeikytė – 

Kazlauskienė aptaria pateikėjų anonimiškumo, amţiaus, istorijų kalbinės raiškos, internetinių 

išskirtinumo nuo rankraštinių, laimingos ir nelaimingos pabaigos pasakojimus, tekstų siuţetų 

ypatumus, kančios, mirties aspektus. Šis tiriamasis darbas naujas ir aktualus tuo, jog analizuojamas 

lyčių skirtingumo, pasireiškiančio internetinėse istorijose, klausimas, išsamiai ištiriama socialinė ir 

kultūrinė pateikėjų gyvenamoji aplinka, atskleistas skaistumo ir mirties temų aktualumas istorijose, 

smulkiai išanalizuota internetinių meilės istorijų pasakojimo formų įvairovė.  

          Tyrimo metodai: Tiriant naudojami aprašomasis, analitinis ir interpretacinis metodai.  

Terminai. Meilės istorijos yra priskiriamos asmeninės patirties pasakojimams – istorijos, 

ţmogaus dėl tam tikrų prieţasčių prisimenamos ir pasitaikius progai pasakojamos kitiems. 

Asmeninės patirties pasakojimai bendruomenėje visada buvo itin populiarūs – tai labai 

demokratiškas ţanras, kurio pateikėju gali būti beveik kiekvienas. Kaip teigia uţsienio 

mokslininkai, „Kokia bebūtų patirtis, pati istorija yra pasakojamoji subjekto kūryba ir joje 

naudojama ne tik pati pasakotojo patirtis, bet daug tradicinių istorijų pasakojimo aspektų – 

numatoma forma, kultūrinio ir asmeninio stilizavimo poţymiai, tradicinės funkcijos. Ši netradicinė 

turinio kombinacija – unikali pasakotojo patirtis ir tradiciniai formos, stiliaus ir funkcijos aspektai 

yra dalykai, kurie padaro asmeninės patirties pasakojimus įdomiais tyrimo objektais“
17

. 

Internetinės meilės istorijos yra labai panašu, tik populiaresnės jaunimo tarpe ir jas internete 

talpina patys meilės istorijų veikėjai, kurie rašydami pasirenka savo pasakojimo modelį, rašymo 

stilistiką ir kt. „Internetinis folkloras yra tokia folkloro rūšis, kuri negali gyvuoti be virtualios 

                                                           
17

 Sandra K. D. Stahl. Personal Experience Stories. Handbook of American Folklore. Indiana University Press. 1977, p. 9.  
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bendruomenės. Šis bruoţas dar labiau priartina prie "tradicinio" folkloro - juk jis gyvuoja tol, kol 

egzistuoja bendruomenė, kuri iš kartos į kartą perduoda savo pasakojimus, dainas ir juokus. Kaip ir 

"tradicinio" folkloro, taip ir internetinio folkloro likimas priklauso nuo tų, kurie jie perduoda. Taigi 

su internetiniu folkloru mes tampame jau ne vien tik pasyvūs masinės kultūros vartotojai, bet ir jos 

kūrėjai bei aktyvūs palaikytojai“
18

.  

 

 Darbo struktūra. Įvade aptariamas šio darbo objektas – internetinės meilės istorijos, 

pagrindinis šaltinis, t.y. internetinis meilės istorijų puslapis, papildoma mokslinė literatūra, padėjusi 

pamatą šio darbo pagrindinėms įţvalgoms pasiekti. Iškelta pagrindinė darbo problema, trys tikslai ir 

uţdaviniai, apimantys visas keturias darbo dalis. Šio darbo pagrindinę tiriamąją dalį sudaro keturi 

skyriai, suskaidyti į smulkesnius poskyrius, kurie, neretai, būna smulkinami toliau. Pirmąjį skyrių – 

Informacija apie pateikėjus – sudaro du poskyriai: 1. Internetinių meilės istorijų pateikėjų amţius; 

amţiaus grupės ir 2. Lyties klausimas internetinėse meilės istorijose. Abu poskyriai smulkinami 

toliau, turi po keturias smulkesnes tyrimo dalis. Antrąjį skyrių – Socialinė ir kultūrinė pateikėjų 

gyvenamoji aplinka – sudaro keturi poskyriai: 1. Šeima; 2. Draugai; 3. Laisvalaikis; 4. Emigracija. 

Šie skyriai taip pat smulkinami toliau. Trečiasis skyrius – Skaistumo ir mirties temos – sudarytas iš 

dviejų, jau minėtų, poskyrių. Skaistumo tema smulkinama į: 1. Išsiskyrimas, norint išsaugoti 

skaistumą; ir 2. Skaistumo praradimas – svarbus ţingsnis. Mirties tema į: 1. Nenoras gyventi, auka; 

2. Ketinimas kenkti sau – saviţudybės link; 3. Mirties motyvas. Paskutinysis, ketvirtasis skyrius – 

Internetinių meilės istorijų pasakojimo formų įvairovė – sudarytas iš trijų poskyrių, kurie 

analizuojami išskiriant dar smulkesnes dalis. Darbo pabaigoje, išvadose, pateikta apibendrinta, 

smulkiai išanalizuota, internetinio meilės istorijų puslapio tekstuose gludinti informacija. Darbo 

gale pateikiama papildoma literatūra, pagrindinis darbo šaltinis.  

  

                                                           
18 http://www.skrynia.lt/modules.php?name=News&file=article&sid=373.  
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I. INFORMACIJA APIE PATEIKĖJUS 

 

1.  Internetinių meilės istorijų pateikėjų amžius; amžiaus grupės 

 

Pateikėjų amţiaus analizė svarbi norint geriau suvokti patį reiškinį – internete talpinamos 

asmeninės, intymios meilės istorijos. Tačiau nereikia pamiršti, jog tikrai ne visos istorijos yra 

autentiškos, tokių yra tam tikra dalis, kitos yra arba išgalvotos, arba perpasakojamos kaţkur aptiktos 

istorijos, tik pakeitus asmenis, t. y. pasakojama I asmeniu. Įdomu pastebėti, jog, nepaisant 

pasitaikančių išimčių,  daţniausiai internetines meilės istorijas rašo mokyklinio amţiaus jaunuoliai 

(pradedant nuo ~10metų (minėta, kad rašo ketvirtokas, nors tuo būtų galima ir suabejoti) iki 19m.) 

ir dar jaunais vadinami suaugę ţmonės (19 – ~40 (auginantys jau kelis vaikus, 20 metų susituokę ir 

pan.))). Be abejo, tikslų pateikėjų amţių nustatyti daugumoje atvejų yra neįmanoma.  

Nepaisant to, jog apskritai visos šiame darbe analizuojamos 200 istorijų yra meilės istorijos, jas 

tyrinėjant atsiskleidţia ne tik daug panašumų, bet ir aibė skirtumų - skiriasi kai kurios, lemtingos 

nustatant amţių, detalės: jaunuolių – daţniausiai be  rašybos, skyrybos taisyklių tekstuose, 

atsispindi elektroninio rašymo savitumai – „spontaniškas ir neapgalvotas rašymas trumpomis 

frazėmis, su pataisymais, elipsėmis, trumpinamais ţodţiais, neoficialiąja leksika“
19

 ir kt. Ţinoma, 

yra jaunuolių rašančių taisyklingai, tačiau ne dauguma, o suaugusiųjų istorijose – daţniausiai 

literatūrinė, tvarkinga lietuvių kalba, kartais net eiliuotas tekstas ir uţuominos apie šeimą, 

auginamus vaikus, didelę patirtį ir t. t.  Ţinoma, ir tarp suaugusiųjų tekstų pasitaiko netaisyklingos 

rašytinės kalbos. Smulkiai tyrinėjant pateikėjų amţių ir su amţiumi susijusius ypatumus, svarbu 

paminėti B. Grigaitės, vaikų psichologės, mintį, jog „Protinį brandumą uţtikrina tam tikras 

paţintinių procesų – suvokimo, atminties, vaizduotės, kalbos ir mąstymo – lygis, kai kurios dėmesio 

ir valios savybės. <...> Psichinių procesų raidai didelės įtakos turi ţinios apie save, artimąją ir 

tolimąją aplinką, gyvąją ir negyvąją gamtą, ţmonių gyvenimą“
20

. Tyrimui pasitelkus tokią teorinę 

informaciją, aiškesnis pasidaro ne tik pateikėjų amţius, bet ir kai kurių tekstų autorių psichologinės 

problemos. Savo amţių pateikėjai atskleidţia uţsimindami apie tam tikrą, būtent kaţkuriai amţiaus 

kategorijai būdingą, elgesį, kalbėdami apie skirtingas situacijas:  1) mokyklą, bendraklasius; 2) 

tiesiog pristatydami savo amţių; 3) savo amţių nusakydami kitų akimis, netiesiogiai; 4) uţuominos 

apie šeimą, vaikus, sutuoktinį, automobilio vairavimą, nuolatinio darbo turėjimą ir kt.  

                                                           
19

 Ryklienė, A. 2000. Bendravimas internetu: kalbėjimas rašant // Darbai ir dienos, nr. 24, p. 99-107. 
20

 Grigaitė B. Vaikų brandumo mokyklai klausimai. Lietuvos psichologija amžių sandūroje. Konferencijos, skirtos A. 
Gučo 90 – mečiui, medžiaga. Vilnius, 1997. P. 98 – 99.  
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1.1.  Amžius atsiskleidžia minint klasės draugus, mokyklą 

 

Daţnai jaunieji „rašytojai“ patys atskleidţia savo amţių tiesiog prisistatydami, kurioje 

klasėje mokosi arba prakalbę apie klasiokus: „Buvom dvyliktokai“ (VDU ER 2476, 48), Ne tikslų 

savo amţių, bet amţiaus grupę – moksleivis - pateikėjai atskleidţia ir prisimindami savo daţniausią, 

per visus mokslo metus, buvimo vietą – mokyklą: „Pradzia 9 klaseje,Jis manes paprase 

draugauti,tuo metu buvau dar visai vaikas,maniau turesiu vaikina ir busiu "kieta“ (VDU ER 2476, 

109).  Pastarosios istorijos autorė aprašo asmeninį savęs vertinimą, tai, kaip ji suvokia tokio 

amţiaus – devintoką, apie 16-kos metų, ţmogų, asmenybę, tai, kokią didelę reikšmę tokio amţiaus 

moksleiviui turi jo klasės draugai, jų nuomonė.  

 

1.2.  Savo amžių pateikėjas pasako pats 

 

Viena pateikėja savo amţių nusako dėl to, kad vaikinui būtų aiškiau suprast, kodėl niekaip 

jos nesupranta: „Neišmokau savęs perprasti per keturiolika metų, tai turbūt niekas kitas ir negalėtų 

to suprasti“ (VDU ER 2476, 38).  Ţinoma, yra tokių pateikėjų, kurių amţiaus nereikia nuspėti iš 

uţuominų, jie prisistato patys: „Man 17m. Jam 23m..“ (VDU ER 2476, 91); „Susipazinau su vaikinu 

kaip man buw 15m. O jem 14m.  Na, man jau nebe tiek, kad naiviai viskuo tikėčiau,“ ( VDU ER 

2476, 80); „Pamenu tuos laikus kai as baiges 4 klases perejau į kita mokykla ten mokiausi pamilau 

klasioke“ (VDU ER 2476, 151).  Pastarąją istoriją rašęs vaikinas, kaip galima spėti, rašė būdamas 

vyresnio amţiaus, tačiau pats veiksmas, apie kurį rašoma, vyko, kai jis buvo ketvirtokas. Ši istorija 

parašyta netvarkinga lietuvių kalba, be taisyklingos rašybos ir skyrybos, tad lyg ir būtų pateisinama 

ketvirtokui, bet ne vyresnio amţiaus moksleiviui.  Šie anksčiau pacituoti sakiniai parodo, jog meilės 

istorijos paviešinamos nebūtinai iškart po išsiskyrimo ar nuspėjant laimingą baigtį, istorijas 

pasakoja tada, kad patys pateikėjai to uţsigeidţia, dėl ne visada paviešintų prieţasčių. Tiesiog, 

ateina laikas, kai jie uţsinori pasakoti tai, kas kaţkada, o gal ir dabar, pateikėjams buvo / yra svarbu, 

įsimintina. Ţinoma, dauguma istorijų pateikėjai uţrašo esamuoju laiku, t. y. apie dabar patiriamus 

jausmus, įvykius: „Esu deviniolikos metu mergina,bet jau visu pajegumu bandau kabintis i 

gyvenima,mokslus derinu su darbais,o laisvalaiki priskiriu prie prisiminimu...“ (VDU ER 2476, 58), 

„Dabar man 18-ka, o jam 20 metu ;)“ (VDU ER 2476, 61). Pasitaiko istorijų, kurių autoriai 

atskleidţia metus, kurių tiek kaţkada buvo, tačiau nei kiek yra dabar, nei kiek buvo, kai susipaţino, 

lieka neaišku: „Mes bendravom labai ilgai bet tik kaip draugai galiausiai kai man suėjo 14 o jam 16 

mes tapome pora“ (VDU ER 2476, 128).   Tai darsyk įrodo, jog internetinės istorijos yra reiškinys, 
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kurį sunku „įvilkti“ į taisykles. Pagrindinis jaunuolių tikslas, sprendţiant iš pateiktų tekstų – 

papasakoti savo išgyvenimus meilės srityje, o ne smulkiai pristatyti save.  

 

1.3.  Amžius nusakomas kitų akimis, netiesiogiai 

 

Apie savo amţių pateikėjas gali pasisakyti ir netiesiogiai, kuomet skaitytojui įmanoma tik labai 

apytikriai įsivaizduoti pateikėjo amţių: „Tada buvau maţa kvaila mergiotė ir dar neţinojau kas yra 

tikroji meilė. Su juo patiriau ją pirmą kartą ir ji buvo kur kas skaudesnė nei maniau“ (VDU ER 

2476, 51). Pasitaiko istorijų, kuriose amţius nusakomas kitų ţmonių akimis ţiūrint: „Kiti sako, kad 

esu dar labai jauna, bet meilėje amţius nesvarbus, tikrą meilę gali patirti tiek jaunas, tiek senas...“ 

(VDU ER 2476, 165).   Randama istorijų, kuriose, nepaisant, kad neminimi metai, tikslus amţius, 

bet minimas ţodis „jaunesnis“ ir sunkumai dėl tokio amţiaus: „Ji man papasakojo kad jai jaunesni 

nepatinka ir as galiu jai buti tik draugas, as uz ja tik puse metu jaunesnis, as ja apkabinau ir 

pravirkau, verkiau nesustodamas ir vis labiau, tie jos zodziai nuskambejo taip, lyg butu pasakiusi 

kad viskas , tu dabar mirsi. Bandziau su ja kalbetis, bet ji vis ta pati kartojo, jaunesni man 

nepatinka... tik draugai...“ (VDU ER 2476, 177).   Meilės istorijų amţius gali būti nuspėjamas ir 

pagal tokias uţuominas, kaip: „O viskas prasidėjo taip… Aš buvau jauna ir dar neţinojau kas yra 

meilė. Visada maniau kad meilė tai kai vaikinas ir mergina vaikšto susikibę uţ rankų“ (VDU ER 

2476, 195).   

Tiek rašytinės, tiek ir internetinės meilės istorijos, stiliaus poţiūriu, kaip sako Graţina 

Skabeikytė – Kazlauskienė, atspindi paauglių mergaičių (greičiausiai ir vaikinų) mentalitetą ir jų 

estetines nuostatas
21

. Talpindamas internete savo meilės istoriją ţmogus gali nupiešti save tokį, 

koks jis yra arba, koks jis nori būti. Skaitytojui niekada nebus visiškai aišku, kas tekste yra tikra 

tiesa, o kas išgalvota.  

Nors ir aukščiau aptartose istorijose dalyvauja, ko gero, nemaţai jaunų suaugusių jaunuolių, 

dabar aptarsime tas istorijas, kuriose pateikėjai specialiai ar instinktyviai, tam tikromis 

uţuominomis, pasisako apie jų brandų amţių, t. y. tai, kad jie pilnamečiai.  

 

 

 

 

                                                           
21

 Skabeikytė – Kazlauskienė G. Meilė ir mirtis: rašytinės istorijos apie meilę. – Tautosakos darbai, 35, 2008, p. 294.  
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1.4.  Amžius nusakomas užuominomis apie šeimą, vaikus, 

sutuoktinį ir kt.  

 

Dabar aptarsime tuos atvejus, kada pateikėjai specialiai ar instinktyviai, tam tikromis 

uţuominomis, pasisako apie jų brandų amţių, t. y. tai, kad jie pilnamečiai.  

Vyresnieji  internetinių meilės istorijų pasakotojai savo amţių leidţia atspėti  iš tokių uţuominų, 

kaip: “as jau turiu vaikeli, auginu ji viena“ (VDU ER 2476, 150);   „ir as turejau eiti pasimti savo 

dukryte is darzelio“ (VDU ER 2476, 129) ,taigi, viena iš jų - vaikų auginimas. Daţnai pasitaiko, 

kad paminimas automobilio vairavimas („Sedziu masinoje su jo iteiktomis rozemis,apimta baimes ir 

nuostabos“ (VDU ER 2476, 197), pastovaus darbo turėjimas ir kt. Yra istorijų, kuriose kalbama 

apie santuoką, anksčiau įvykusią arba planuojamą: „jis man pasipirso, nors buvau nepasirengus bet 

sutikau, zinojau kad dar per anksti. Po metu mes susituokeme“ (VDU ER 2476, 79); „Mūsų 

išsiskyrimas buvo tik du mėnesiai pirmą kartą per 20 santuokos metų“ (VDU ER 2476, 2). Pastaroji 

istorija išsiskiria iš visų likusių tuo, jog rašančiosios amţius viršija anksčiau paminėtas amţiaus 

ribas, tačiau kadangi tai didelė išimtis, o tikrai ne taisyklė, apie tai plačiau nekalbėsime. Aptinkama 

istorijų, kuriose nupasakojamas, nors nelabai smulkiai, gana ilgas laiko tarpas (5 metai ar daugiau): 

„Pradėjom susitikinėti, draugauti,su juo paţinau kūnišką meilę, svaigau nuo jo rankų ir lūpų. kol 

vieną dieną mane ištiko šokas - aš laukiuosi.Bijojau, kad mane paliks, visokios mintys sukosi 

galvoje. juk buvau tokia jauna, kaip gyvensim, kaip tėvai sureaguos. Tačiau šį kart jis manęs 

nenuvylė, ... šiandien atšventėme 5 sutuoktuvių metines su mūsu vaikeliu“ (VDU ER 2476, 183). 

Ne daţnai, labiau kaip išimtis, yra istorijų, kuriose jaunesnė mergina skundţiasi vaikino amţiumi. 

Anot jos, jo vyresnis amţius lėmė agresiją ir nepagarbą: „jis buvo grubokas viresnis ir svelniai 

tarent pasikeles bet pasiekiau jo astoniolikos pradejau su juo gyventi jis mane pradejo laikyti kaip 

kalini pacio nebudavo daznai namie o mane tiesiog uzrakindavo atimdavo telefona“ (VDU ER 

2476, 192). Visgi, remiantis ir šiandienine visuomenės nuomone, merginos labiau ieško vyresnių uţ 

save vaikinų, jos tikisi uţuovėjos, ramsčio, pinigų, patirties ir kitų dalykų, kurių jaunesni vaikinai, 

daţniausiai, negali pasiūlyti.  

Literatūrinė, pasitaikanti eiliuota kalba atskleidţia, jog rašo suaugęs, išsilavinęs ţmogus, viską 

patvirtina ir, daţniausiai tarp suaugusių pasitaikanti, tvarkinga lietuvių kalbos rašysena, kaip 

pavyzdys: „Ir išgirdo, ir myli, dabar esam susituokę ir dţiaugiamės vienas kitu“ (VDU ER 2476, 

93).   Pasimatymų metu kalbama apie ateitį – bendrus vaikus, vienos istorijos su nelaiminga pabaiga 

autorė parašė tarsi išpaţintį: „dar nesu tikra,kad jis man nepadovanojo patį didţiausią gyvenime 

dţiaugsmą...  jei taip ir bus,aš negriausiu jo gyvenimo,tiesiog jam apie tai pranešiu...“ (VDU ER 
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2476, 87).   Iš teksto aišku, kad kalbama apie galimą nėštumą. Šios smulkmenos, gyvenimiški faktai 

parodo, kad greičiausiai rašantieji yra maţiausiai pilnamečiai, ţinoma, tiksliau amţių nustatyti būtų 

sudėtinga.   

Apibendrinant, istorijų pateikėjai internete, tiek visai jauni, tiek ir vyresni, rašydami savo 

istorijas, amţių pasako prisistatydami arba, nesuteikiant tam didelės reikšmės, ne specialiai, tam 

tikromis uţuominomis: uţsimindami apie mokyklą ir su ja susijusius faktus, paminėdami jauną 

amţių, bet nepasakydami tikslaus, tik galimą įsivaizduoti apytikriai. Taip pat kalbėdami apie 

tėvystę, nėštumą, vaikus,  apie mašinas, vairavimą, turimas teises ir kt. Iš esmės jaunuoliais šiame 

darbe vadinami  mokyklą lankantys ir su šia įstaiga susijusius faktus minintys mokiniai, taip pat 

pasisakantys, kad yra jaunuoliai, kad nesubrendę, savo elgesį pasakojime atskleidţia kaip vaiko, 

nepilnamečio ţmogaus ir pan. Suaugusiųjų kategorijai priskirti asmenys -  kalbantys apie šeimą, 

vaikus, automobilio vairavimą ir pan. Taip pat rašantys, kad kaţkada, buvę jauni, vaikai, o dabar jau 

kitas gyvenimas, kita realybė, jie nupasakoja savo prisiminimus būnant jauno amţiaus. Tik svarbu 

paminėti, jog, greičiausiai, suaugusieji, rašantys savo meilės istorijas internete, neviršija 30 – 40 

metų amţiaus, kadangi kalba apie maţus savo vaikus. Apskritai, kalbėti apie rimtus suaugusius 

nelabai ir galima, kadangi labai retai, kada šis apibrėţimas šiame darbe taikomas vyresniems negu 

25 metų suaugusiems jaunuoliams, vyresni, paprasčiausiai, nebeuţsiima savo asmeninio (ypač 

intymaus) gyvenimo sklaida internete (vyresnieji daţniau lanko porno, o ne meilės istorijų 

puslapius interneto erdvėse).  
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2.  Lyties klausimas internetinėse meilės istorijose – merginų ir 

vaikinų rašytų istorijų ypatumai 

 

Romantiškus jausmus patiria kiekvienas, neţiūrint į amţių ar lytį. Skiriasi tik poţiūris 

ir kitos subtilybės, kurios bus nagrinėjamos lyginant internetines meilės istorijas, pateiktas vaikinų 

ir merginų – kuo jos panašios ir kuo skiriasi?  

 

 

2.1.  Merginų ir vaikinų identifikacija pagal „vardus“ – 

slapyvardžius 

 

 

1 diagrama. Pateikėjų vardinis identifikavimas  

 

Bandant identifikuoti internetinių meilės istorijų pateikėjus, išaiškėja, kad tik maţdaug 

ketvirtadalis pateikėjų pasivadina vardu (neteigtina, kad tikruoju), likę trys ketvirtadaliai – 

bendriniu pavadinimu – slapyvardţiu. Taip pat paaiškėja, jog nors merginoms nėra visiškai būdinga 

pasivadinti tikraisiais vardais, vaikinai beveik niekuomet nerašo savo vardų (ar bent išgalvotų) po 

istorija, jie pasirašinėja slapyvardţiais: Incognoto, dew, Svarstis (jūrininko slapyvardis), domenico, 

Henleys, visada-mylėsiu- ir kt. Iš 14 vaikinų pateiktų istorijų, vos viena jų buvo vaikino, 

pasivadinusiu Povilu, ţinoma, galbūt tai tikras jo vardas, bet niekada negali būti tikras. Tuo tarpu 

merginos gerokai daţniau pasivadina vardais (tikrais ar netikrais – lieka paslaptis), trumpiniais 

(D.N., MJ ir kt.) kartais slapyvardţiais (ţlugusi meile, spurgis, Iskaudinta, Saulyte, giomma, 

neziniuke ir kt.,)  ir tik retais kartais kodiniais skaičių ar raidţių pavadinimais: „__&#9829;__, 

&#9829;  IBST ir t.t.). Nenoras ar specialus vengimas pasivadinti tikruoju vardu atskleidţia realybę 

– niekas niekada nesuţinos, kas ir kada išgyveno būtent tokią meilės istoriją, tai galima gretinti su 

tautosaka, kuomet reiškinys plinta iš lūpų į lūpas (šiuo atveju kai kurie istorijų siuţetai ir kt. 

atsikartoja internetinėse istorijose) ir niekas neţino, kas to pradininkas, autorius.  

44

156

Pateikti vardai

Pateikti 
slapyvardžiai
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2.2.  Skirtingas požiūris į jausmų raišką 

 

Pastebėtas ryškus skirtumas, tarp rašančiųjų vaikinų ir merginų – istorijų kiekis. 

Vaikinų, uţrašančių internete savo meilės istorijas, yra ţymiai maţiau, iš 200 internete patalpintųjų, 

vos 14 rašytos (pasirašytos ar papasakotos vaikinų vardu; o kas iš tiesų rašė, negalim būti tikri) 

vaikinų. Galbūt tai lemia prigimtis – vaikinai nepasiţymi atvirumu ir noru kalbėti apie jausmus: 

„Pradėsiu nuo to, kad nemėgstu pasakot tokių dalykų“ (VDU ER 2476, 164).  Retai, bet ir vaikinai 

istorijose prisipaţįsta apie savo jautrumą, ašaras, liūdesį : „Neesu jautrus, tačiau tai buvo ta diena, 

kai net atsibudęs ryte jaučiau liūdesį...“ (VDU ER 2476, 164) , „Ar patikesi,kad as dabar verkiu?o 

buna ir taip...“ (VDU ER 2476, 158) , „Mane sutraumavo... Nei su veina nesijauciau toks laimingas, 

koks buvau su ja... Kartais uzeina, kai paziuri liudna filma, ar muzika paklausai... Tada jau kaip 

vaikas...“ (VDU ER 2476, 162), „viena diena suzinojau kad ji gali isvykti i uzsieni su mama deja 

taip ir atsitiko musu santykiai tuo baigesi ... buvo labai skaudus laikas naktim nemiegojau 

galvodavau ir tikejausi kad ji grys atgal i lietuva... ji isvyko.. mes susirasinejam prisimenam 

ankstesnius laikus kurie skaudina vel mane ir privercia galvot apie ja diena nakti :)“ (VDU ER 

2476, 200), „su ja bendrauti, buvau susirges, ji atejo aplankyti, pirmas bucinys. Man krutineja 

pasidare taip gera, rodos viskas pasaulyje sustojo. Dar po keliu susitikimu as pajutau kad be jos 

negaliu nei dienos“ (VDU ER 2476, 177)  ir kt.  Vyro, vaikino jautrumą, kaip siekiamybę, pagirtiną 

bruoţą mini merginos, moterys, tačiau vyrai apie tokius jausmus mąsto atvirkščiai, nelaiko šių 

savybių kaip siekiamybės. Lietuvoje buvo atlikti tyrimai šia tema, kur išaiškėja, jog savybės, 

priskirtinos tradiciniam, rimtam vyrui, kurias išsakė vyrai ir moterys, beveik sutampa, skiriasi tik 

viena savybė: „išskyrus vienintelį bruoţą, kurį pabrėţia moterys, t. y. jautrumą ir supratingumą. 

Tačiau ši savybė nėra esminis “normalaus” vyro bruoţas pačių vyrų poţiūriu“
22

. Nors rašydami 

savo meilės istorijas vaikinai ir stengiasi išlikti vyriški – nejautrūs, neverkiantys ir pan., vaikinai 

savo meilės istorijas uţrašo labai smulkiai prisimindami draugystės metu patirtas akimirkas – jos 

skruostų paraudimą, blynų kepimą naktį, pirmąjį bučinį (atsimenant net valandą, datą ir pan.), 

ypatingą pirmąjį apsikabinimą, šokoladinio kremo valgymą pirštais, paveiksliuką, priminsiantį 

draugystę ir kt. Galbūt galima daryti tokią išvadą, kad tradiciniai vaikinai, kuriems nebūdingas 

perdėtas romantiškumas, atvirumas, išsikalbėjimo noras, netalpina internete meilės istorijų. Noras 

talpint viešoje erdvėje savo intymias meilės istorijas, greičiausiai būdingas jautriems, galbūt tam 

tikras psichologines traumas patyrusiems vaikinams. Įdomu, jog pasitaiko ir tokių tekstų, kuriuose 

                                                           
22

 http://www.lsc.vu.lt/assets/leidiniai/indexafe0.html?show_content_id=604 
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liūdesys po išsiskyrimo nereiškiamas, neutralus jausmas paaiškinamas tuo, kad pasaulyje yra pilna 

kitų merginų: „nesu iskaudintas, ar liudnas, nes zinau kad visas pasaulis pilnas mielu mergaiciu“ 

(VDU ER 2476, 157).   Toks vyrų istorijose išreikštas poţiūris yra svetimas tradiciniam – merginų 

istorijoms ir apskritai internetinėms meilės istorijoms būdingam – poţiūriui, kuomet jaunuoliai 

pabrėţia teigiamus jausmus draugaujant ir neigiamus – liūdesį, vienatvę – išsiskyrus.   

 

2.3.  Vaikinų ir merginų konfidencialumo siekimas 

 

Vaikinai, nors ir talpina internete savo meilės istorijas, apsidraudţia, kad tik jie vieni 

jas atpaţintų, tuo nesukeldami antrajai pusei nejaukumo: „tikiu, kad šią istoriją papasakosiu taip, 

kad tik aš ir ji galėtų ją atpaţinti“ (VDU ER 2476, 164). Skaitant vyriškas istorijas išryškėja 

konfidencialumo siekis – nei savo, nei mylimosios vardų, tik jis, ji: „as geriu alu ir ziuriu kaip ji 

zaidzia pool ,nez kiek laiko i ja ziurejau kol ji mane pakviete pazaist kartu i poras ,nez tada buvau 

toks laimigas :)“ (VDU ER 2476, 171).  Tai daţniausiai nebūdinga yra merginų rašomoms 

istorijoms, jos ţymiai daţniau parašo vardus, galbūt išgalvotus, bet tekstas formuojamas kaip tikros 

istorijos – su vardus turinčiais istorijos veikėjais.  Ţinoma, yra ir kitokių vaikinų, kurie drąsiai ir 

smulkiai papasakoja savo meilės istoriją su datomis, vardais ir pan.: „Viskas prasidejo 2010m 

balandzio menesi... jos vardas Emilija isimylejau ja is pirmo zvilgsnio :) mes kartu einame i ta pacia 

mokykla..“ (VDU ER 2476, 200).  Taip pat talpina istorijas, pabrėţdami, jog ne dėl skaitytojų 

smalsumo, matyt, įţvelgdami tame didesnę asmeninę naudą: „Tačiau vis vien negaliu pasakot visų 

intymių smulkmenų, kurių jūs taip trokštat.. Tiesiog pagalvojau, kad šiandien pats laikas jums 

išgirsti ir mano meilės istoriją“ (VDU ER 2476, 164).  Įdomu, jog pastarojoje istorijoje vaikinas 

nenori atvirai kalbėti apie intymumą, nes būtent vaikinams būdinga gana smulkiai aprašyti sekso 

scenas: „ji pasiūlė nueit į miegamajį ir uţsirakint, pabūt dviese. Nu nuėjom, uţsirakinom, ir 

neţinau, tai mane uţvedė. Atsigulėm ant lovos, pradėjom glamonėtis, ji tokia švelni, skaisti.. Bet aš 

nenorėjau, kad ji prarastų nekaltybę budama 21. Galvojau, kad per anksti. Bet ji nesutiko su mano 

nuomonę.  (VDU ER 2476, 48).  Šios istorijos tęsinys atskleidţia, jog autorius greičiausiai tekstą 

norėjo patalpinti į pornografinių tekstų skiltį, tačiau uţvadino “Meilės tęsinys“: „Atvaţiavo draugė 

jos su draugu. Atėjo į kalbarį, kur mes apsikabinę bučiavomės. Nusirengė. Pasirodo jie mėgsta 

kankinimų seksą(mergina atsigulė ant stalo, ir vaikinas ją surišo, apklijavo izoliaciją. Mes iš pradţių 

ţiūrėjome į juos, kaip jie ką ten jie daro. Galiausiai mes uţiemėme savo veikla (VDU ER 2476, 48).  

Rasta istorija, nebūdinga moteriškosioms, bet su moterišku uţvadinimu – „Makdalena“: „moteris 

atsistojo ir apsidairiusi nuejo link moteru tualeto…praeidama pro vyriski, jis pajuto gaivu ir 

seksualu jos kvepalu aromata …vyriski jaudino tas pasklides kvapas…<...> praeidma vyriski kazka 
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numete tiesiai jam po kojomis…jsi tik ziurejo i ja ir is pradziu net nesuprato kas ten 

nukrito…pasilenkes pamate kazka juodo…paeme i delna…ir jam trenke karstis i veida…jo delne 

buvo moterisko juodos kelnaites…<...> ji graksiai kilstelejo savo silko sijona, lyg noredma 

uzsidedti koja ant kojos…ir tada profesoriaus veida ispyle prakaitas susimaises su raudoniu…jis 

pamate jos grozi kuri denge sijonas …“(VDU ER 2476: 65). Kadangi nelabai tikėtina, jog tai 

apskritai tikra istorija, pagal rašymo atvirumą ir smulkmeniškumą, greičiausiai, kad tokią istoriją 

sukūrė, o gal ir realiai išgyveno vyriškos lyties atstovas.  

 

2.4.  Šiuolaikiniai vyriški bruožai, tapę norma arba ne 

 

Daţnai vaikinų pateiktuose tekstuose atsispindi stereotipu, net anekdotiniu tapęs vyrų 

bruoţas – moteriškos mąstysenos nesupratimas, kaip pvz.: „neţinau kas jos galvoje dabar„ (VDU 

ER 2476: 153), „As toks kvailas buvau kad nesupratau kad ji mane myli“ (VDU ER 2476: 151). 

Vaikinai atvirai išreiškia savo „nevisavertiškumą“  suvokiant moteriškąjį pasaulį, jų mąstymą, 

neslėpdami to ir per daug nesureikšmindami, tiesiog natūraliai – tiesiai šviesiai – tai pasakydami.  

Pasitaiko istorijų, kuriose vaikinai leidţiasi, jog merginos pasiūlytų draugauti, patys 

nesiima iniciatyvos, kas yra kiek nebūdinga lietuviškajai jaunuomenei, tačiau gal tai europietiškas 

lygių teisių stereotipo pasisavinimas: „Po kelių mėnesių bendravimo jį pasiūlė draugauti ir aš be 

jokių klausymų sutikau“ (VDU ER 2476: 174).  

Patys istorijų tekstai – pasakojimų siuţetai, detalės – panašūs lyginant vaikinų ir 

merginų pateiktus pasakojimus. Minimos tos pačios problemos, pagrindinės temos – išsiskyrimai 

arba laiminga draugystė. Tekstų apimtys taip pat panašios kaip ir merginų istorijų – nuo 

keliasdešimt eilučių iki kelių puslapių. Ţinoma, norint labiau pastebėti lyčių skirtumus, skirtingumą, 

šiame skyriuje dėmesys kiek labiau telktas į vaikinų pateiktas meilės istorijas. Reikia paminėti, jog 

pasitaiko istorijų, kurias vaikinai arba merginos parašė praėjus daug laiko nuo realios draugystės 

(kas aišku iš teksto): „Kadangi aš buvau neseniai išsiskyręs su mergina, tai naujų simpatyjų 

neieškojau“ (VDU ER 2476: 64), tad būtina paminėti M. Halbwachs mintį apie atmintį, jog iš naujo 

atgaminama atmintis yra veikiama politinių, ideologinių ir kultūrinių aplinkybių
23

, todėl istorija gali 

būti ne visai autentiška. 

Baigiant darsyk išryškinkime vaikinų internetinių meilės istorijų skirtumus nuo 

merginų rašomų tekstų. Svarbu įvardinti patį faktą, jog vaikinų istorijos yra retas radinys meilės 

istorijų internetiniame puslapyje. Trumpai atkreipiant dėmesį į rašybą, vaikinų tekstuose nebūdingi 
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 Halbwachs Maurine. On Collective Memory, p. 25. 
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daugtaškiai, maţiau klaidų, daţnesnė tvarkinga lietuvių kalbos rašyba. Tai tik įrodo visuomenėje 

nusistovėjusį faktą, jog vaikinai viską daro lėčiau ir labiau susikaupę nei merginos. Ţinoma, 

nebūtinai, yra ir išimčių. Vaikinų rašytose istorijose beveik nerasta agresijos, grasinimų, savęs 

ţalojimo temų, merginos daug jausmingesnės, atviresnės šiuo klausimu. Vaikinų atvirumas 

pasireiškia ne visų draugystės smulkmenų išpasakojime, nors rasta ir tokių istorijų, bet 

pripaţinkime, jog ir jie verkia, liūdi, ką, kaip suprantame iš tekstų, yra ne lengva pripaţinti. 

Vaikinai, nors ir rašo meilės istorijas internete, stengiasi tai atlikti kuo anonimiškiau – nemini 

vardų, net pakeičia kai kurias, tik jam ţinomas, detales (tai patys pripaţįsta tekste). Vaikinai daug 

atviriau aprašo sekso scenas, intymias situacijas, lyginant su merginomis. Viską apibendrinant 

būtina išvada, jog, nepaisant aptartų būdingų, daţniausiai pasitaikančių vyriškų savybių ir elgesio 

modelių, kurie atsiskleidţia šiose internetinėse meilės istorijose, visos taisyklės turi išimčių, juo 

labiau kai kalbame apie skirtingų ţmonių meilės istorijas, kurias jie papasakojo nesistengdami būti 

panašūs, o kaip tik, norėjo būti išskirtiniai, jų tikslas – įamţinti savo istoriją nors internetiniame 

puslapyje.  
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II. SOCIALINĖ IR KULTŪRINĖ PATEIKĖJŲ GYVENAMOJI 

APLINKA 

 

Visos tyrinėjamame internetiniame puslapyje uţrašytos istorijos yra susijusios su 

meile. Nors meilė turi daug rūšių, šiose istorijose aptinkama vienintelė – meilė tarp dviejų skirtingų 

lyčių jaunuolių – vaikino ir merginos. Šiame skyriuje bus analizuojama socialinė istorijų pateikėjų 

aplinka: šeima, draugai, šiuolaikiniai susirašinėjimo, bendravimo būdai; kultūrinė aplinka: 

laisvalaikio leidimo būdai, gyvenimo uţsienyje aspektai. Kalbant apie kultūrą, David G. Myers 

pateikia apibrėţimą: „Apskritai kultūra – tai bendri grupės ţmonių poelgiai, idėjos, paţiūros, 

vertybės ir tradicijos, perduodamos iš kartos į kartą“
24

. Internetinė kultūra, atsiskleidţianti tiriamose 

istorijose, taip pat daug ką pasako apie šiuolaikinio jaunimo poelgius, paţiūras, vertybes ir net tam 

tikras tradicijas, besikartojančias jaunuolių gyvenime.  

Tirti istorijas būtent socialinės ir kultūrinės aplinkos aspektu paskatino tai, jog 

jaunimui, kaip teigia Maurine Halbwachs, „<...> daro įtaką dabarties ir ta socialinė aplinka, kurioje 

jie (įvykiai) permąstomi. Iš naujo atgaminama atmintis yra veikiama politinių, ideologinių ir 

kultūrinių aplinkybių“
25

. Taigi, tekstų pateikėjai, rašydami istorijas, iš naujo permąsto savo 

gyvenime patirtus įvykius, jausmus ir, kas aišku iš informacijos tekstuose, tarsi atsiriboja nuo savo 

artimiausios socialinės aplinkos ir labai retai plačiau papasakoja apie šeimos narius, daţniausiai 

galima dţiaugtis radus tekste bent paminėjimą, kad yra tėvai, brolis ar sesuo. Jaunimas, rašydamas 

savo meilės istoriją, atsiriboja nuo kasdienio gyvenimo, panyra tik į tuos prisiminimus, kur jiems 

gera, nėra rūpesčių, bėdų – tik draugai, nuotaiką pakeliančios specialios priemonės ir ţinoma Jis, tas 

mylimasis, išrinktasis.  

1.  Šeima 

 

Pirmiausiai bus aptartas šeimos vaidmuo internetinėse meilės istorijose. Svarbu 

paminėti tai, jog istorijose nerasta tiesioginio supaţindinimo su pateikėjų šeima, šeimos nariais, 

santykiais ir pan., šeimos nariai, kalbant apie gimtosios šeimos narius – minimi tiek, kiek matysime 

pateiktose citatose. 

 

 

 

                                                           
24

 David G. Myers PSICHOLOGIJA, UAB poligrafija ir informatika, 2008, p. 166.  
25
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1.1.  Apie šeimą užsimenama menkai 

 

Daţniausiai apie šeimą, šeimos narius internetinėse meilės istorijose tik trumpai 

uţsimenama, įvardijant patį faktą, kad tokie ţmonės yra: „Mes susipazinone per mamos drauga“ 

(VDU ER 2476: 77).  Kaip matome, apie šeimą susidaryti gilesnio įspūdţio nė neįmanoma, nes tik 

trumpai uţsiminta, jog pateikėjas turi mamą. Kitoje istorijoje jau kiek plačiau nupasakojama apie 

šeimą - išvardijami šeimos nariai: „Mes su mama bei broliu ir sese nutarėm iš pradţiu vaţiuoti į 

Vilniu pas močiutę“ (VDU ER 2476: 17). Daţnai tėvų vaizdinys iškyla netyčia, pateikėjui 

pasakojant pačią draugystės su mylimuoju įţangą, kuomet trumpai dalyvavo ir tėvai: „Mazdaug 

birzelio 12 diena as su tevais isvaziavau i Sventaja atostogauti“ (VDU ER 2476: 64). Neretai šeimos 

nariai istorijose vadinami apibendrintai – šeima, artimieji – neišskaidant jų po vieną: „Draugų, 

artimųjų, šeimos rate mes buvome laikomi idealia pora.Buvome..“ (VDU ER 2476: 56).  Šeimos 

nariai, vaizduojami tekstuose, daţniausiai yra nepriklausomi nuo pačios istorijos, jie minimi tiek, 

kiek turi įtakos pačiai istorijai. Tėvai, šeima daţniausiai minimi kaip bendrakeleiviai, kartu 

vykstantys į numatytą „tašką“, bet nedalyvaujantys toliau aprašomuose įvykiuose.  

1.2.  Konfliktiški santykiai su tėvais  

 

Ne visose istorijose šeima yra tik paminima (nors tai ir pasitaiko labai daţnai). Kai kur 

kiek plačiau papasakojami konfliktiški santykiai su tėvais, tačiau jie pasakojami ne šiaip sau, 

konfliktiški santykiai yra meilės istorijos dalis, jie gali nulemti mylimųjų istorijos tolimesnę klotį.  

Pasitaiko istorijų, kai, šiuo atveju mergina, viešai papasakojo niekšybę, kurią iškrėtė 

savo mamai – ji pamelavo, kad vaţiuoja pas tėtį, iš tiesų ji vaţiavo pas vaikiną. Šis melas 

atskleidţia, jog jos tėvai yra išsiskyrę: „Taigi grizau namo pripasakojau mamai kad vaziuosi pas teti 

ir isejau. Praleidau su Juo visa sestadieni ir grizus namo vakare vel pas Ji isejau... Taigi grizau 

sekmadieni mama is karto suprato kad buvau ne pas teti, bet tai nesvarbu“ (VDU ER 2476: 80).  

Merginos išvada, jog mamos realus suvokimas, jog dukra meluoja, yra nesvarbus reiškinys, parodo 

ryšio tarp mamos ir dukters nebuvimą, prastus santykius. Pasitaiko istorijų, kur atsiskleidţia tėvų 

reakcija, nuomonė į nepilnamečio vaiko alkoholio vartojimą, viena  pateikėjų gan smulkiai 

nupasakoja savo tėvų reakciją: „kai Jis parvede mane namo mano tevai labai supyko kad gryzau 

visa girta ir man uzdejo namu aresta visom 2 savaitem, labai pykau ant jui nes negalejau jo 

pamatyti“ (VDU ER 2476: 114). Šie keli sakiniai, nors ir minimaliai, atskleidţia pateikėjos tėvų 

neigiamą poţiūrį į svaigalus ir tvirtą auklėjimą, bandant išvengti tokio elgesio ateityje. Kaip 

išaiškėja toliau, po kiek laiko mergina tėvų atsiprašo, jai atleidţiama, bet tuomet nusikalsta jos 

vaikinas, jau savo tėvams, kurie nusprendţia nubausti stipriau – iškelia sūnų gyventi į uţsienį: „jis 
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sugalvojo padaryti iskila mes du ir keli musu draugai, kadangi as atsiprasiau tevu ka padariau jie 

mane isleido.<...> po kurio laiko mes susipykom ir jis istos nevilties padare didele durnyste ir 

pabego is namo, jo tetciui tai labai nepatiko ir jis turejo isvykti gyventi i kita sali toli nuo manes“ 

(VDU ER 2476: 114). Nors pastarojoje citatoje kalbama ne tiesiogiai apie pateikėjos, o apie jos 

mylimojo tėvus, santykis ir, apskritai, tėvų poţiūris į netinkamą vaiko elgesį puikiai atsispindi – uţ 

pabėgimą iš namų vaikinas yra iškeliamas gyventi į uţsienį. Tikslesnės tokio tėvų sprendimo 

prieţastys nėra aiškios, bet istorijos pateikėjos uţrašytas tekstas įvardija būtent tokią bausmę uţ 

vaikino nusiţengimą.  

 

1.3.  Šilti santykiai su tėvais 

 

Analizuojant šiltus istorijų pateikėjų santykius su tėvais, išryškėja toks reiškinys kaip 

paguoda. Tėvai, daţniau mama, nėra abejingi vaikų liūdesiui (jaunuoliai istorijose daţniausiai 

išreiškia liūdesį, praradę antrąją pusę, nutraukę santykius ir pan.):  „mes su puske taksu iswaziawom 

pas mane.kap parwaziawau werkiau.mama su sese paguode bet nepadejo“ (VDU ER 2476: 

173).Neretai, ką patvirtina tekstuose rasta informacija - meilės ţaizdos ilgai gyja, tad nenuostabu, 

jog mamos paguodimas nedavė rezultatų. Reta, bet kartais istorijose atsispindi geras tėvų santykis 

su vaiku, šiltas vaiko draugo priėmimas: „Mano tėvai jį sutiko šiltai, suprantama, kaip dera svečią. 

Juk ir jie, ir ąš puikiai supratome, kad pora su juo nebūsiu. <...> Jis šiltai bendravo su mano mama, 

tiesiog jis toks buvo - geros sielos ţmogus“ (VDU ER 2476: 186). Santykių šilumą istorijose 

atskleidţia ne tik tėvų draugiškas, nuoširdus elgesys, bet ir patys vaikai, jaunuoliai prisideda prie 

gerų santykių kūrimo. Vienoje istorijų itin ryškiai atsiskleidţia jaunos merginos supratingumas ir 

pagalba maţą brolį auginančiai mamai, ţinoma, mergina išreiškia ir paauglišką tarnavimo mamai 

atspalvį: „Atsidarau duris, nueinu i savo kambary, ir pagaliau namie, tik Mama atejus pasake kad 

tureciau su autobusu nuvaziuoti i parduotuve, nes mama negali, nes lauke niauksosi, ir negali 

vaziuoti su broliu...( jam 2 metukai)Nu ka ir vel.. Kada pasibaigs tie tarnavimai?“ (VDU ER 2476: 

160).  Ne daţnai pasitaiko, kad apie kaţkokį reiškinį reiktų spręsti iš pasakojimų apie mirusį artimą 

ţmogų, tačiau tokių uţuominų rasta: „po musu mėnesio draugystes mirė mano Tėtis“ (VDU ER 

2476: 95). Atsiţvelgiant į tai, kad tokio pobūdţio istorijų pateikėjams nebūdinga minėti tai, kas 

nesvarbu, tėčio mirties paminėjimas tik parodo, kad šis ţmogus pasakotojui buvo svarbus. 
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1.4.  Santykiai su sesėmis, broliais, kitais giminaičiais 

 

Nekalbant apie tai, kad tėtis ir mama istorijose minimi gana retai, likę šeimos, giminės 

nariai yra minimi ţymiai rečiau, labiau kaip išimtys. Vienur papasakojama, kad brolis yra tas 

asmuo, kuriam galima išsipasakoti, galima jaustis gerai, nes brolis supras: „Išėjau į lauką ir 

pasikviečiau brolį, nes man butinai reikėjop su kuom nors pasikalbėt„ (VDU ER 2476: 91). Kitur 

mergina prisimena vaikystę, tuo laikotarpiu labiausiai įsimintiną laiką, praleistą su močiute: „Dar 

noriu pabūt maţa mergaite; su močiute kepti blynus ir su baime ţiūrėti į šunis. Tokia aš jau esu“ 

(VDU ER 2476: 155). Taip pat močiutė minima istorijoje, kur nupasakojami jausmai, išgyvenimai, 

jai mirus: „Mano mėnesis buvo irgi nelengvas, praradau pati brangiausią, nuostabiausią ţmogų 

pasaulyje. Atėjus į svečius, radau nebegyvą savo nuostabiausią močiutę pasaulyje :(„ (VDU ER 

2476: 69). Toliau istorijoje neaiškinama nei mirties prieţastis, nei laidotuvės ar kt., tiesiog, vaikinui 

pasiskundus, kad jam sunkus laikotarpis, mergina atsakiusi, jog ir jai nelengva (dėl citatoje 

išsakytos prieţasties).  

 

1.5.  Sugyventiniai / vyras ir žmona 

 

Nemaţiau svarbu paminėti ir ne prigimtinės šeimos, o savo asmeniniu noru kuriamos 

šeimos temą, ne visai retai aptinkamą šiose istorijose. Ţinoma, pradţioje būna tik planai: „Net 

buvome pradėję planuoti gyvenimą katu. Tūrėti nuostabų namą, du vaikus, ir vienas kita amţinai...“ 

(VDU ER 2476: 107). Svajonėse lyg viskas aišku – tikslus vaikų skaičius, trokštamo namo 

įvardijimas.  

Tačiau ne visos svajonės pildosi ir ne visose istorijose jaunimas planuoja, daţniau 

pasitaiko netikėtos staigmenos: „pradraugavom nedaug ir staigmena - as laukiuosi:)tai buvo grazu 

pradzioj jo mama jis dvejojo gal dar mums per anksti bet visi nusprendem kad tas kudikis 

laukemas....susilaukem kudikelio grazios nuostabios mazos kaip coliuke“ (VDU ER 2476: 59). 

Nors daugumoje istorijų šiame portale yra apie vaikino ir merginos, o ne apie vyro ir moters / vyro 

ir ţmonos santykius, pasitaiko ir pastarųjų, o joje beveik be išimties minimi planuoti / neplanuoti, 

laukti / nelaukti vaikai.  

Tikrai ne visada „staigmenos“ priimamos teigiamai, su dţiaugsmu: „Isikeleme dabar 

kitur vieni, laukiame vaiko gimimo... tiksliau man atrodo as labiau viena laukiu turiu viskuo 

rupintis per ta laika buvo visko musimo,kita buciavo, izideinijimu,bet kai durne kenciu nes 

myliu...o uz ka ?“ (VDU ER 2476: 199),  „kai jau buvau pasiruosusi ji mesti suzinojau kad 

laukiuosi leliuko tada pasakiau jam ir net nemaniau kad jis sitaip apsidziaugs kai tik suzinojome kad 
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tures gimti mergaite irengeme kambari dziaugemes. <...> pabudau ant grindu buvau pasruvusi 

krauju pradejau saukti paskambinau manai ji atvaziavo nuveze mane i ligonine bet jau buvo velu 

buvau praradusi vaika nuo spiriu i pilva puse metu buvau depresijoje“ (VDU ER 2476: 192). 

Svarbu išryškinti mintį, jog merginos, suţinojusios, kad taps motinomis, dţiaugiasi, gal nerimauja, 

bet yra laimingos. Vyrai, šiuo atveju, labai daţnai elgiasi priešingai (kas atsispindi ir anksčiau 

matytose citatose). Tokio amţiaus vaikinai, vyrai, kurie talpina internete savo meilės istorijas arba 

apie kuriuos rašomos istorijos, labai daţnai sakosi esą nepasirengę tėvystei, nenori vaiko, siūlo 

abortą arba savo agresija nuţudo dar negimusį kūdikį.  

Kai kuriose istorijose kūdikiai nesureikšminami, pateikėjos tiesiog pamini, jog 

anksčiau turėjo santykių, po kurių liko vaikas: „Po metu pertraukos bendravime sios vasaros 

pradzioje vel pradejome draugauti, bet as turiu vaika ir tiesiog nenorejau su juo draugauti“ (VDU 

ER 2476: 77). Išryškėja pateikėjų nepilnavertiškumo kompleksas, nuomonė, jog moteris su vaiku 

nebėra tokia geidţiama ar laisva kaip mergina be vaikų.  

Apibendrinant, prigimtinės šeimos tema tikrai nėra ta, kuri internetinėse meilės 

istorijose būtų plačiau gvildenama. Ţvelgiant į daugumą, tekstų pateikėjams šeima neturi jokio 

patariamojo balso, tėvai nėra autoritetas, kurio reikėtų klausyti ar atsiţvelgti į patarimus. Šeima, 

artimi ţmonės, šeimos nariai yra tik kasdienybė, tai, ką natūralu turėti ir negalima rinktis.  

 

2.  Draugai 

 

Draugų tema taip nėra ta, kurią pateikėjai plačiai gvildentų savo istorijose. Priešingai. 

Draugai yra dar maţiau svarbūs negu šeima, kas, atrodo, būtų keista, ţvelgiant į šiuolaikinio 

jaunimo pomėgį bendrauti ne šeimos rate.   

 

2.1.  Draugai vaizduojami, jų nekonkretinant  

 

Draugai istorijose vaizduojami kaip savaime suprantamas reiškinys, draugai yra tie, 

apie kurių branginimą, saugojimą nėra kalbama, tiesiog paminimas ţodis „draugas“, be vardų ir kt.: 

„As su dar keliomis draugemis surengeme diskoteka“. Daţnai draugai yra tolygus „dalykas“ kaip ir 

namas, automobilis ir pan.: „Atrodo turiu viską.. Namus, automobilį, mylimą darbą, draugus.. 

Tačiau neturiu tavęs, o be tavęs aš – niekas“ (VDU ER 2476: 41). Ţinoma, galbūt tokiu būdu 

stengiamasi išryškinti tą Jo, mylimojo, ypatingumą, brangumą. Draugai daţnai yra klasiokai, tie, su 

kuriais per visus mokslo metus jaunimas matosi daţniausiai: „Gal tai ir tiesa,nes kai mūsų klasė 

laukia pamokos mergaitės turi savo ratelį, berniukai savo. Aš būnu mergaičių rato centre, jis 
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berniukų“ (VDU ER 2476: 188)  ir pan. Galima tik spėti, kodėl draugų vardai neminimi – galbūt 

tuo specialiai ar nespecialiai stengiamasi likti anonimiškais.  

 

2.2.  Artimų draugų vaidmenys meilės istorijose 

 

Kaip visada, yra išimčių, kai jaunuoliai netgi labai vertina savo draugus, net labiau uţ 

savo mylimąjį: „bet as ir vel viska sugadinau, nes man labiau rupejo susitikti su kitais draugais ir 

draugemis kad galeciau isgerti parukyti ir siaip linksmai pasedeti... jam tai atsibodo ir jis mane vel 

paliko o tada sugriuvo visas gyvenimas be jo...“ (VDU ER 2476: 80). Šioje istorijoje kalbama apie 

tai, jog, norint išsaugoti mylimąjį, palaikyti su juo gerus santykius, daţniausiai reikia atsisakyti 

ankstesnio gyvenimo ir pradėti viską iš naujo, su nauju ţmogumi (jei nenori būti palikta ir vėliau 

grauţtis). Retkarčiais draugai paminimi kaip „bendrininkai“, tie, kurie ţino paslaptis ir neišduoda jų 

tėvams: „Stai ir atejo ta nuostabi diena , susidejau daiktus pasiemiau kuprine ir isejau. palikau 

kuprine pas drauge nes nesiruosiau ta diena eiti i mokykla. Isedau i traukini ir isvykau“ (VDU ER 

2476: 184).   

 Vienas daţniausiai plačiau minimų aspektų, kalbant apie draugus, yra geriausio 

draugo išdavystė (šia tema bus rašoma kitoje darbo dalyje, dabar tik trumpai): „Man pradėjo rašyti 

mano geriausia draugė,kad jis ja \"čiešiną\" ..Ji man ţadėjo,kad niekada nedraugaus su 

juo..NIEKADA.. Bet aš maniau,kad greičiau jį pamiršiu..Jei jie draugaus.Ir Jie pradėjo 

draugauti..Aš jo negalėjau pamiršti..“ (VDU ER 2476: 133). Šiuo atveju išdavystė įvyko ne 

specialiai, o turint gerų ketinimų – pateikėjos draugė manė, jog galbūt tokiu būdu draugei bus 

lengviau pamiršti vaikiną, kuris jos nemyli. Deja, lengviau nebuvo, kaip tik, liko nuoskauda, kad 

draugė draugauja su pateikėjos mylimuoju.  

Pasitaiko ir tokių atvejų, kai geriausi draugai specialiai stengiasi, kad mylimieji 

išsiskirtų: „Su tuo vaikinu išdraugavau aštuonis mėnesius. Kodėl išsiskyrėm? Viena apsimetėlė 

norėjo, kad taip įvyktų. Kadangi buvau jauna, laikiau ją savo geriausia drauge, tai ir paklausiau“ 

(VDU ER 2476: 134).  

Ne daţnai, bet pasitaiko istorijų, kuriose atsiskleidţia pateikėjos skausmas, pyktis, dėl 

geriausios draugės apgavystės – melagystės: „Po to grj draugej papasakojau apie tj jinai kaskada su 

juo buvo kartu. Po to as isejau namo. Ir sulaukiau jo sms kod tu mane apgaudineji pradziojo to 

nesupratau o ta drauge viska pasake kd as su kitais bunu“ (VDU ER 2476: 187). Panašių istorijų 

pabaigos dvejopos – arba vaikinai išsiaiškina tiesą apie savo merginas ir toliau tęsia santykius, arba 

patiki nebūtais dalykais, kurių papasakojo pavydi merginos draugė, ir draugystė baigiasi 

išsiskyrimu.  
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Baigiant kalbą apie draugus, reikia prisiminti, jog istorijose draugai ne visada 

pateikiami kaip artimi, supratingi, saugotini, neretai jais nusiviliama, kalbant apie išdavystes su 

pateikėjo mylimuoju ir pan. Labai retai paminimas draugo vardas,  tai taip pat atskleidţia faktą, jog 

tarp jų nėra labai stipraus ryšio arba tiesiog šiose istorijose svarbesnis vaidmuo atitenka ne 

draugams, o mylimiesiems. Draugai istorijose dalyvauja kaip pagalbininkai, „fonas“, pasakojant 

apie mylimuosius.  

 

3.  Laisvalaikis 

 

Kalbant apie laisvalaikį, patys jauniausi istorijų pateikėjai apie savo laisvą laiką ar 

veiklą jo metu nekalba, jie yra visiškai susikoncentravę į savo meilės istorijos pasakojimą ir 

nenukrypsta nei į šeimos, draugų, nei į laisvalaikio prisiminimus.  Apie tradicinį šiuolaikiniam 

jaunimui laisvo laiko leidimo būdą ir priemones daţniausiai kalba paaugliai arba jauni suaugę 

ţmonės. Galbūt tai priklauso nuo to, jog jų nebe labai saugo tėvai, jiems suteikiama didesnė laisvė, 

o kai kurie jau ir gyvena atskirai nuo tėvų, savarankiškai.  

 

3.1.  Linksmybės girtaujant, rūkant, vartojant narkotikus 

 

Istorijose minimi vakarėliai, gimtadienių šventimas ir kt., kur, smagumui sukelti ir 

palaikyti, vartojami alkoholiniai gėrimai, cigaretės, rūkoma ţolė, narkotikai ir pan.: „Taurele 

Islandisko punco, cigaretes kartus dumas“ (VDU ER 2476: 31);  „Buvom biški apsisvaiginę (gėrėm 

alkoholinių gėrimų - tiksliau alkoholinių kokteilių),“ (VDU ER 2476: 48), „Na kagi, visi svente, 

gere, galu gale paryciais nuejome miegoti“ (VDU ER 2476: 61), „Viena grazu vasaros vakara 

svesdama savo gimtadieni,aisku gerai ikaususi paskambinau Jam...“ (VDU ER 2476: 86), „as 

paprasiau pas jy cigaretes ir jis pavaisno tuo ir baigesi...“ (VDU ER 2476: 59), „Naujieji metai 

praėjo nuostabiai. Seni, geri draugai, skanūs uţkandţiai, svaiginantys gėrimai, pašnekesiai apie 

viską ir kartu nieką.“ (VDU ER 2476: 56). Paskutinioji citata atskleidţia, kad alkoholio pagalba net 

kalbėtis apie nieką jaunimui gali būti įdomu.  

Retkarčiais, ypač merginos, pasisako, jog nemėgsta girtų vaikinų, pvz.: „Viena vakarą 

išeinu iš šokių ir einu link namų su keliomis draugėm.. Netoli namų stovi jis, buvo vėlu. <...> buvo 

visiškai girtas. Jis apkabino mane, pradėjo bučiuot, aš jį labai atstūmiau“ (VDU ER 2476: 189) – 

istorijoje vaizduotas vaikinas buvo atstumtas dėl besaikio alkoholio vartojimo.  

Taigi, daţniausiai nupasakojamas laisvalaikio leidimo būdas, pasitelkiant į pagalbą 

alkoholį ir tabaką – įprasti vakarėliai penktadieniais, svarbaus renginio paminėjimas ir kt.: „Kai 
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nuejau i mokykla jo nebuvo , bet buvo penktadienis ir kaip dazniausiai budavo darugu susitikimas ir 

pagerimas.“ (VDU ER 2476: 80), „Ta vakara mes susirasinejome ir turejom susitikti jisai atejo su 

savo visa dramos saika ;D ir zinot kaip jaunimas turi atsvesti gera vaidinima Tai visi gere ka turejo, 

ir ruke“ (VDU ER 2476: 140). Tai parodo, jog jaunimas – paaugliai, jauni suaugę ţmonės – retai 

„švenčia“ ne savaitgaliais, ne proginėmis dienomis. Tačiau, kai kurie tekstai tiesiog atskleidţia be 

prieţasties girtų jaunuolių egzistavimą.   

Neretai istorijose jaunuoliai atskleidţia, kad ţino alkoholio, tabako ţalą, tačiau dėl to 

savo įpročių nekeičia: „pasikliausiu tik cigaretes dumais, kurie dabar vieninteliai  

mano draugai...nes sugeba nuraminti be zodziu..letai nuodydami mano kuna ...“ (VDU ER 2476: 

37).  Šiuo atveju, alkoholis, cigaretės numalšina įtampą, merginai suteikia ramybės.  

Neretoje istorijoje pasakojama, kad į alkoholio, tabako ir kt. kenksmingų priemonių 

„glėbį“ jaunieji istorijų rašytojai patenka susidūrę su sunkumais – po išsiskyrimo su mylimuoju, 

tiesiog susipykus su juo ir pan.: „reikejo man paragauti tikro gyvenimo skonio.. Pasidariau visai 

kitokia, prasidejo vakareliai, alchoholis, zole ir visoks kitoks meslas..<...> Zinojau kad jam 

nepatinka Tatuiruotes, jis ju nekencia, bet as pasidariau ir net gi 2 ... Mes dar budami mazi buvom 

susitare saugoti nekaltybes iki 18-os .. O as kai paskutine siuksle ja praradau kazkokiam vakareli su 

tuo zmogum kurio labiausiai nekenciau“ (VDU ER 2476: 29).  Taigi, mergina įsivaizdavo, kad 

vartodama alkoholį, tabaką, pasidariusi tatuiruotę, praradusi nekaltybę pasidarys kitokia, suaugusi, 

galbūt tokiu būtu troško atkeršyti ją palikusiam mylimajam. Įdomu, kad ji pateikia ir pačios 

vertinimą apie save, kuris neatrodo teigiamas. Taigi, alkoholio, rūkalų, narkotikų vartojimas 

atskleidţia problemą – jaunimas nemoka kitokiais būdais nurimti, atgauti dvasinę ramybę, 

išsiskyrus su antrąja puse.  

Laisvalaikis yra labai svarbus reiškinys jaunimo gyvenime ir jiems jį itin svarbu 

praleisti smagiai. Laisvas laikas po pamokų ar savaitgalių metu išnaudojamas organizuojant 

vakarėlius, gimtadienius, einant į kavines ir pan., atsispindi internetinių meilės istorijų realybė - 

jauni ţmonės nemoka linksmintis ţmonių apsupty be pagalbinių priemonių – alkoholio, tabako 

gaminių, narkotikų ir kt. ţalingų veiksnių.  

 

3.2.  Virtualaus bendravimo erdvės 

 

Šiame skyriuje nebus analizuojama, kas ir kodėl leidţia laiką internete, tiesiog bus 

atskleidţiama tiesa, jog jaunimas šiais laikais išties daug laiko praleidţia naršydami interneto 

platybėse, tokiu būdu bendraudami su draugais, ieškosi antrosios pusės, klausosi muzikos ir kt. 
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Internetinių portalų, sudarančių jaunimui sąlygas bendrauti ne lieţuvio pagalba – kalbantis gyvai - , 

o kompiuterio, televizoriaus yra labai daug, aptarsime kelis jų: facebook, skype, one, youtube, tv.  

 

3.2.1. Facebook internetinė svetainė 

 

Viena populiariausių jaunimo tarpe internetinių svetainių yra būtent „facebook“ – 

veidaknygė. Uţsiregistravus šioje svetainėje galima ieškoti bendraklasių, draugų vos suvedus vardą 

ir pavardę, tuomet pamatai jų nuotraukas, naujausias veiklas ir pan. Galima rašyti laiškus net ir 

nepaţįstamiems, tiesiog atsitiktinai pasirinktam vardui: „Ir vieną dieną gavau „Facebook“ ţinutę 

nuo nepaţįstamojo“ (VDU ER 2476: 10), „viena karta per facebook kazkoks vaikinas palaikino 

mano nuotraukas as jam i pm parasiau labas“ (VDU ER 2476: 28).  Neretai jaunuoliai būtent 

internetu siūlo merginoms draugauti, kas tradicinės visuomenės atstovams atrodo kiek neįprasta: 

„Jis man paraše per facebook na atrašiau jis padėjo bučki pati pradėjau virpėti gal ir juokingaj 

atrodo bet jaučiausi kaip nesava. <...> Jis man pasiule draugauti sutikau. Bet jis nieko nebeatrašė 

likau tikrai pagaidinta..“ (VDU ER 2476: 57). Na, ši citata iš merginos meilės istorijos atskleidţia 

tikrąją internetinio bendravimo realybę – rašai ţmogui, kurio nepaţįsti, tik ţinai jo vardą, pavardę, 

matai jo asmenines nuotraukas. Tas ţmogus bet kada gali nebenorėti bendrauti, pašalinti tave iš 

draugų sąrašo ir t. t. Neretai patys pateikėjai atskleidţia savo neigiamą poţiūrį į tokio pobūdţio – 

„negyvą“ bendravimą.  

 

3.2.2. Skype programa 

 

Taip pat ne maţiau jaunimo tarpe mėgstamas internetinis bendravimo portalas yra 

„skype“ programa. Atsisiuntus ją, galima pagal vardus ir pavardes susirasti savo draugus, 

paţįstamus, skambinti jiems, kalbėti spec. mikrofonu ir matyti draugą, nes kitoje ekrano pusėje 

draugas turi spec. kompiuterinę kamerą. Galima matytis ir kalbėti vienu metu net su keliais 

draugais/paţįstamais/nepaţįstamais ţmonėmis: „Ramus vakaras skype pokalbis su drauge, ji 

prideda savo drauga supazindina ir mes pradedame bendrauti. Atrodo gal ir banaliai bendravimas 

erdveje,“ (VDU ER 2476: 35), „Aš mylėjau ne savo klasioką Aurimą, o tą ţmogų, su kuriuo 

susirašinėdavau per Skype“ (VDU ER 2476: 155). Tokia pabaiga, su kuria susipaţinome pastarojoje 

citatoje, yra daţnai pasitaikanti internetinių meilės istorijų tekstuose. 

 Nenuostabu, kad ne gyvas, o internetinis bendravimas skiriasi – ţmogus gali nebūti 

savimi, o būti tuo, kuo svajoja būti, koks norėtų būti. Be abejo, realybėje viskas kitaip, neilgai gali 

nuslėpti tikrąjį „aš“. Tik smalsu, kodėl jaunuoliai, skaitydami kitų meilės istorijas, nesimoko iš jų, 
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nedaro išvadų, nesimoko iš svetimų klaidų, o vis iš naujo ir iš naujo patiria savąsias. Galbūt daugiau 

yra rašančių, norinčių išsipasakoti, o ne skaityti kitų sukurtas ar patirtas istorijas.  

 

3.2.3.  One.lt  internetinis pažinčių portalas 

 

Senesnėse istorijose, rašytose prieš pora – trejetą metų (apie 2009 – 2012m.) 

populiariausias internetinio bendravimo puslapis įvardijamas „one.lt“. Šiame portale prisiregistravę 

asmenys taip pat mato draugų nuotraukas, gali susirašinėti, ieškoti paţinčių ir kt.: „pavasarį naršiau 

one.lt svetainėje“ (VDU ER 2476: 47), pamaciau viena grazu vaikina one.lt svetaineje“ (VDU ER 

2476: 54); „Bet atėjo ruduo, kaţkaip neturėdama ką veikt uţsiregistravau paţinčių svetainėse, ir ten 

susipaţinau su vaikinu, mes susitikom, bendravom, pasiūlė po mėnesio laiko draugaut“ (VDU ER 

2476: 69), „Ah, matciau ji gal tik pora kartu ,atsimenu jis man parase i one.lt ir dave man savo 

numery tardamas kad parasytciau kai turesiu laiko,as nusijuokiau.“ (VDU ER 2476: 72), „vasaros 

vakara susikuriau is neturejimo ka veikti one.lt. Ten susiradau daug draugu“ (VDU ER 2476: 64). 

Kiek neįprasta praktika ieškoti draugų – reikia prisijungti prie interneto, atsidaryti tam tikrą 

internetinį puslapį ir, ţvelgiant į šimtus nuotraukų, rinktis sau graţiausius ar kokius kitus, labiausiai 

į akis krentančius, draugus. Tačiau iš citatų galime suvokti, jog mylimojo paieškos ne visada yra 

pirminis tikslas – pateikėjai tiesiog turi laisvo laiko, atsitiktinai naršo interneto platybėse ir, iš 

anksto neplanuodami, susipaţįsta su naujais ţmonėmis.  

 

3.2.4. Kiti virtualaus bendravimo būdai 

 

Ne daţnai, bet istorijose randamos ir tokios kompiuterinės programos, kaip „youtube“ 

– kur galima rasti įvairių video pasakojimų, muzikos ir pan.: „ir istorijos parasytos youtubej ar kur 

nors kitur, jos tik tusciai isgalvotos“ (VDU ER 2476: 29). Šią internetinę svetainę jaunimas mini 

retai, galbūt dėl tos prieţasties, jog ją pasijungus neįmanoma susirasti draugų, bendrauti, galima tik 

susirasti norimo autoriaus dainuojamų dainų, filmų ir pan.  

Taip pat, kaip išimtis, rastas įdomus atvejis, kuomet mergina pradėjo bendravimą su 

vaikinu, tiesiog ţiūrėdama televizorių: „Rankos tiesesi paimti tv pulteli,isijungusi stebejau per tango 

tv apacioje einancias pazinciu zinutes,ir eme juokas :)kaip naivu,visi tik iesko pazinciu,atrodo kitaip 

nebeimanoma susipazinti,galvoju zmones neturi ka veikti“ (VDU ER 2476: 197).  Pasirodo, yra 

tokia televizijos programa, kur rodo ne tik filmus, laidas ir kt., bet ekrano apačioje vis keičiasi 

siunčiamų tam tikru telefono numeriu ţmonių ţinutės, su pasiūlymais bendrauti, susitikti, drauge 

sportuoti ir pan.  Istorijos pateikėja, kurios teksto citata pateikta anksčiau, papasakojo, jog jai toks 
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bendravimas, paţinčių ieškojimo būdas jai iš pradţių pasirodė keistas, juokingas, bet būtent tokiu 

būdu ji susirado vaikiną: „Ir akys sudomino mane skaitydamos skelbima,jog zavus,labai 

sportiskas,neaukstas vaikinas is Siauliu iesko drauges,jei ne rimtiems santykiams tai bent siltos 

paprastos draugystes,bendravimo.Nezinau,kodel ir kas man sove i galva,bet as jam parasiau 

zinute,ir nuo to viskas prasidejo..“ (VDU ER 2476: 197).  Šioje situacijoje tinka pasakymas: „Dievo 

keliai neţinomi“. Mergina atsitiktinai įsijungė televizorių, parinko spec. programą, kur ne tik filmus 

rodo, bet yra galimybė   nusiųst tiesiogines sms ţinutes, kurios iškart pasimato tv ekrane. Mergina 

tikrai nesitikėjo tokiu būdu uţmegzti naują paţintį. Taigi – tai nėra įprastas būdas bendrauti ir 

susirasti partnerį – tai labiau išimtinis atvejis ir būdas.  

Vienintelis istorijose paminėtas „ne gyvas“, bet tradicinis bendravimo būdas, 

buvosusirašinėjimo laiškais aspektas. Pastaroji istorija baigėsi nelaimingai – skaudţiu merginai 

išsiskyrimu,  tačiau, laimei, save raminti ji galėjo bent prisimindama geras akimirkas, skaitydama 

mylimojo laiškus: „Man tik liko prisiminimai sirdziai, jo rasytos sms, grazus zodziai, rasyti 

laiskai..“ (VDU ER 2476: 137).  O galbūt minty turima sms laiškus – tai niekada nebus išsiaiškinta.  

 

3.3.  Bendravimo būdo pasirinkimo priežastys ir pateikėjų 

vertinimas 

 

Paties vertinimo ar prieţasties aiškinimo, kodėl buvo pasirinktas būtent toks – 

„negyvas“ bendravimo būdas, pateikėjai beveik nepateikia. Tačiau pasitaiko tokių internetinių 

meilės istorijų, kuriose pateikėjai prisipaţįsta, jog toks „negyvas“, internetinis bendravimas yra 

banalus, netikras: „Susipazinom, sakyciau, netgi labai banaliai, nemaciau nei kaip tas vaikinas 

atrodo, nei zinojau koks yra is tikruju, bet pasirinkau sms pazintis“ (VDU ER 2476: 176). Taip pat, 

retais atvejais, nusakomos asmeninės savybės, kurios įtakojo būtent tokio bendravimo būdo 

pasirinkimą: „Buvau per drovi bandyti ieskoti realiai, nes tokie santykiai man nenusisekdavo, 

niekad nemokejau pazinti zmogaus, kaip bendraudavau, bijodavau kad mane iskaudins ir paliks, 

deja, buna taip kartais..“ (VDU ER 2476: 176).  Šioje istorijoje atskleidţiama būtent tokio 

bendravimo būdo pasirinkimo prieţastis – mergina per daug nedrąsi susipaţinti „gyvai“, o ir tokio 

„gyvo“ bendravimo patirtis nėra labai įsimintina. Taigi, greičiausiai gyvas bendravimas neišnyks, 

nes ne visi ţmonės vienodi – vieni drovūs, nelinkę „gyvai“ bendrauti, kitus – priešingai – 

internetinis bendravimas slopina, trukdo atvirai išsireikšti.  

Apibendrinant daţniausiai šiuolaikinio jaunimo pasirenkamus „negyvo“ bendravimo 

būdus, svarbu pabrėţti, jog tai nėra vienintelis bendravimo būdas – jaunuoliai bendrauja ir 

tarpusavyje, lanko mokyklas, kalbasi telefonu ir pan., bet tokio - „gyvo“ – bendravimo maţėja, 
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sprendţiant iš to, kad kone kiekvienoje internetinėje meilės istorijoje minimas kuris nors 

internetinis bendravimo portalas. Jaunuoliai, patyrę nelaimingą meilę, uţsisklendţia savyje, pradeda 

bijoti tiesioginio bendravimo, jaučiasi įskaudinti, neverti tikros meilės, todėl pasirenkamas 

paprastesnis, lengviau prieinamas – internetinis – „negyvas“ – bendravimas. Bet gali būti ir taip, 

kad šių internetinių meilės istorijų portale renkasi tik tam tikros visuomenės dalis, kuriai labiau 

priimtinas internetinis bendravimas, likusieji bendrauja gyvai arba renkasi kitus internetinius 

portalus, svetaines ir kt.  

 

4.  Emigracija   

 

Internetinėse meilės istorijose labai daţnai minimas ţodis „uţsienis“ – gyvenimas ten, 

draugaujant su Lietuvoje likusiu vaikinu arba likus Lietuvoj, o vaikiną išlydėjus svetur. Taip pat 

minimi išvykę tėvai. Pasak profesorės Graţinos Skabeikytės – Kazlauksienės, „Gyvenimas 

uţsienyje yra nauja, su dabartiniu mūsų gyvenimu susijusi, išsiskyrimo prieţastis. Vienam iš 

įsimylėjėlių išvykus į uţsienį (kartais išvyksta abu, tik į skirtingas šalis), betarpišku bendravimu 

nepalaikomas ryšys susilpnėja ir galiausiai nutrūksta.  Kita vertus, atsirado ir tokių istorijų, kuriose 

paţintis uţmezgama ir meilės jausmai uţgimsta išvaţiavus gyventi svetur“
26

 .  Įvardijamas ne tik 

pats išvykimo faktas, bet ir jausmai, išgyvenimai, apsistojus ilgesniam laikui toli nuo gimtų namų.  

 

4.1.  Minimas užsienis neįvardijant šalies 

 

Pirmiausia bus aptarta retai pasitaikanti, kalbant apie svečią šalį, informacija. 

Tekstuose retai pasitaiko, kad jaunuoliai nepaminėtų šalies, į kurią iškeliavo ar keliaus, taigi kaip 

išimtys pateikiamos kelios citatos: „Pamenu, kaip bandţiau pasakyti jiems, kad mano tėvai (taip pat 

ir mano seserys ir broliai) išvyksime į uţsienį“ (VDU ER 2476: 4), „Na jis iš uţsienio“ (VDU ER 

2476: 47), „Veliau kita diena jis isvaziavo toli i uzsieni dirbti ir as jam nusiunciau sms kad lieku 

skolinga jam bucini. Metus laiko jo nemaciau, tik palaikem rysi internetu. Atejo laikas ir jis grizo.“ 

(VDU ER 2476: 79).  Šalies neįvardijimas galėtų reikšti dėmesio sutelkimą į svarbesnius dalykus, 

pvz. – jausmus: „Praėjus 4 mėnesiam (Ji išskrido ţiemą, vasarį) mes susitikome! Aš skridau pas ją. 

Tėvų stipriai prašiau leidimo leist skrist, sakiau jog myliu ją, ir jie leido skristi, davė man pinigų ant 

kelionės, nes savų pinigų neturėjau.“ (VDU ER 2476: 153). Įdomu, kad, nors ir prispyrus reikalui, 

jaunuoliui prireikė tėvų pagalbos ir tėvai pritarė vaikino sprendimui ir padėjo, tai atskleidţia gerus 

                                                           
26

 Skabeikytė – Kazlauskienė G. Meilės istorijos lietuvių paauglių ir jaunimo folklore. P.11.  (Rankraštis).  
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santykius, kurie retai aptarinėjami tokio pobūdţio istorijose. Taip pat rasta kiek intriguojanti 

istorija, kurios pradţioje mergina pasakoja apie tėvų netikėtą išvyką uţsienin: „Vieną rytą atsibudus 

radau nuo tėvų raštelį, kad jie išvaţiuoja visai savaitei į Norvegiją. Aš tą akimirką galvojau, kad 

sapnuoju:)“ (VDU ER 2476: 33).  Keista visa istorija, kadangi ne tik kad tėvai nepranešę dukrai 

išvyko atostogauti, bet ji tą pačią dieną susibendravo su nauju vaikinu, kuris, po drauge praleistos 

dienos jos bute, pasiūlė jai draugauti. Istorija neįtikėtina tuo, kad viskas vyksta vieną dieną, 

nepranešę svarbios informacijos išvyksta tėvai, mergina į namus įsileidţia pro langą pamatytą 

vaikiną ir pan. Ţinoma, kad istorijų autentiškumo niekas patvirtinti negali, bet būtent ši istorija gali 

būti tiesiog merginos fantazijų vaisius. Taip pat išskirtinė, vienintelė istorija kalbant apie uţsienį, 

buvo rasta apie visos lietuvių bendruomenės veiklą neįvardintoje uţsienio šalyje. Daug daţniau 

jaunuoliai pasakoja savo asmeninius potyrius, galbūt nesigrupuoja, neorganizuoja renginių tik 

lietuviams, bet šis atvejis išimtinis, rastas internetinių meilės istorijų portale: „mes visi lietuvei 

suplanavome vakareli ir per ta vakareli kai buvau visa girta jis manes paprase kad as su juo 

draugauciau“ (VDU ER 2476: 101).  Apie lietuvių bendruomenę šiame tekste uţsimenama tik tiek 

nedaug, koncentruojamasi, kaip jau įprasta, į vaikino ir merginos santykius.  

 

4.2.  Problemos ir jausmai, gyvenant įvardintoje svečioje 

šalyje 

 

Ne daţnai, bet pasitaiko istorijų, kuriose pasakojama apie svečios šalies kalbos 

nemokėjimą, nesusišnekėjimą su uţsieniečiu: „gal ir jis pasakyt kazka noretu bet zino jog sunku 

bendrauti per svetimsaliu kalba, nes jis danas as lietuve o naudojam anglu frazes...“ (VDU ER 

2476: 32).  „Tadien , visa diena pravaiksciojom po miesta,snekejom snekejom ,aisku bendraujam 

anglu kalba, todel nenuostabu, kad ypac pirma diena nelabai supratau ka jis man sako ,kaip veliau 

paaiskejo ji taip pat;D.. sake , jog pirmas 10minuciu nieko nesuprato, tiesiog klausesi mano balso 

:D“ (VDU ER 2476: 99). Kaip ir galima iš anksto nuspėti, svetima kalba nesukliudė jaunuoliams 

toliau bendrauti, istorijų tęsiniai atskleidţia, kad kalbą galima nesunkiai išmokt, ypač, kai yra 

vardan ko stengtis.  

Plačiausiai, tęsiant gyvenimo uţsienyje temą, jauni ţmonės pasakoja savo 

išgyvenimus toli nuo gimto krašto, artimų ţmonių. Kaip galima iš anksto spėti, pamąstymai ir 

jausmai tikrai nėra patys šilčiausi: „as gyvenu didziojojio britanijoje. kai atvikau i sia sali is pradziu 

neturejau draugu buvau vienisa. viskas buvo nauja ir neyprasta. po kurio laiko susipazinau su ''juo'' 

(VDU ER 2476: 114).  Labai ryškiai atsispindi vienišumo, draugų neturėjimo svečioje šalyje tema: 

„as ir airijoje gyvenu tik dar 1 metus bet jauciuosi tragiskai atskirta nuo draugu nuo savo artimai 
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sirdziai draugo pirmi menesei ant tiek ilgai ejo airijoje visas naktis pravergdavai apsikabinus 

pagalve ...ir niekas man negalejo pateti net brangus zmogus mama ..;(vis sakydavo greitai praeis tas 

laikas net nepastebesi kaip greitai ateis vasara..“ (VDU ER 2476: 139).  Išsakomas liūdesys, kančia, 

ašaros, palikus gimtojoje šalyje draugus, mylimąjį.  Iš teksto aišku, jog net mama, būdama drauge 

uţsienyje, nesuteikė tos artimos aplinkos, kuri merginą supo savoje šalyje. Ţinoma, visai kas kita, 

kai ir visi šeimos nariai, ir mylimasis palikti gimtame krašte: tas ilgesys seimos ir JO mane zude..“ 

(VDU ER 2476: 29), „kad kaip buvau 12 iswaziawau gyventi y airija.airijoj gyvenau du metus kol 

galejau grysti atostogu po tokio ilgo laiko.buvau lb pasiilgus wisu.klases,giminiu,netgi pacioj 

miesto aplinkos oro.buvo tikrai lb smagu buti ten kur nesijautei kitoks.jauciausi tokia kaip wisi.wisi 

snekejo lietuviskai tikrai smagu buvo leisti wasarele lietuvoj“ (VDU ER 2476: 173). Svarbu 

pabrėţti ką tik citatoje minėtus objektus, kurių pasiilgstama: klasės, giminių, miesto aplinkos, oro, 

lietuvių kalbos. Kokios pasidaro svarbios net, atrodo, menkiausios smulkmenos kaip lietuviškas 

oras, svarbios gyvenant toli nuo gimtinės. Aptinkami tekstai, su išsakoma viltimi, jog mylimasis 

lauks sugrįţtančios: „Bet atsiplesti teko.Istarusi"iki greito" palikau sirdy lietuvoje,o pati su viltimi 

kad jis lauks ir neiduos isvaziavau i anglija“ (VDU ER 2476: 58). Aprašomi ir apgailestavimai, kad 

tikrus jausmus mergina suprato tik tada, kai mylimasis išvyko, o jautrų išgyvenimą galbūt lėmė tai, 

jog jos tėvai gyvena uţsienyje, ji palikta Lietuvoje viena: „As isvykau i kauna o jis i Airija. Tada 

supratau kad jam jauciu daugiau nei simpatija bet tai buvo tik meiles uzuomazgos. Tada as 

pasikeiciau. Pasidariau nepaprastai jautri.. Gal del to kad buvau toli nuo seimos..“ (VDU ER 2476: 

180). Istorijos parodo, jog adaptacija uţsienyje tęsiasi gana ilgai, net po metų ar kelių pateikėjos 

verkia, labai ilgisi Lietuvoje likusių artimųjų ir pan. Atsiskleidţia šiuolaikinio gyvenimo realybė – 

arba tėvai, arba vaikai gyvena uţsienyje, kaţkodėl – ne kartu.  

Ţinoma, nereikia galvoti, jog visuomet gyvenimas uţsienyje yra toks liūdnas ir 

vienišas, yra ir kitką sakančių istorijų pateikėjų: „Išlipu iš lėktuvo. Ir visai nesijaučiu blogai, kad 

palikau ten-Lietuvoje, savo šeimą, draugus,nesigailiu, kad palikau viską, nes manau, kad man 

viskas yra čia-Los Andţele.“ (VDU ER 2476: 143).  Tačiau ši istorija neįprasta, netradicinė, 

neatitinka daugumos pasikartojančių istorijų standartų. Šioje istorijoje mergina išvyksta į uţsienį 

norėdama pakeisti savo gyvenimą. Ši mergina smulkiai nupasakoja uţsienyje matytas parduotuvių 

vitrinas, aptaria prabangiuose vakarėliuose besilankančius ţmones. O labiausiai intriguoja tai, jog 

jos meilės istorija, kurią ji patyrė būtent Los Andţele, buvo apie ją ir vieną iš pop pasaulio 

garsenybių – Beną Afleką. Neįtikėtina, bet galbūt?  Pasitaiko istorijų, kuriose pasakojama, jog 

buvimas atskirai nepakenkė santykiams, o kaip tik juos sustiprino, net iki sprendimo gyventi kartu: 

„As gyvenau Londone, tai negalejome taip greit susimatyt , o jis buvo is Siauliu... <....> Dbr mes 
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kartu ir ruosiames gyvent Londone ..“ (VDU ER 2476: 181).  Taigi, gyvenimas uţsienyje kartais 

yra siekiamybė, svajonė ir net realybe tapęs laimingas meilės istorijos tęsinys su mylimuoju.  

Gyvenimas, studijos, kelionės lankant uţsienio šalis ar ten ilgėliau apsistojant yra be 

galo populiarus reiškinys šiandieninio jaunimo tarpe. Tai atsiskleidţia ir skaitant internetines meilės 

istorijas, kur išryškinamos problemos išvykus į uţsienį ir palikus gimtojoje šalyje artimuosius, 

mylimąjį ir kt. Taip pat pastebima uţsienio kalbos nemokėjimo problema, kuri išsisprendţia 

pagyvenus svetur ilgesnį laiką. Taip pat kaip problema Valstybės mastu išryškėja tėvų emigracija, 

palikus vaikus gimtinėje. Jaunuoliai, ţinoma, rašydami meilės istorijas, neatskleidţia liūdesio, 

dţiaugsmo tuo ir pan., bet vien faktas, kad gyvenama be tėvų – jau šioks toks rodiklis, kodėl norima 

daugiau laiko praleisti internetinėje erdvėje, viešinti savo asmeninį ir net intymų gyvenimą. 
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III. SKAISTUMO IR MIRTIES TEMOS 

 

Ţmogaus prigimtis, pagal Charls H. Cooley, „<...> yra kaţkas išskirtinio, ką turi ţmonės, 

lyginant su kitais gyvūnais ir, tuo pat metu, kaţkas universalaus tarp ţmonių – tai nėra tik reiškinys, 

atsiradęs grupelėje visuomenių, bet apskritai socializacijos padarinys, kuris išsivysto iš artimų 

santykių pirminėje aplinkoje“
27

. Vadinasi, tiek skaistumo, tiek ir mirties suvokimas priklauso ne tik 

nuo tam tikro ţmogaus asmeninio mąstymo, nuostatų, bet bendrąją nuomonę sudaro didţioji tą 

ţmogų supanti aplinka – visuomenė. Skaitant istorijas, gali susidaryti nuomonė, kad viskas vyko 

anksčiau, prieš kelerius metus ir pan., kad dabar tos temos – skaistumo ir mirties – nebeaktualios. 

Deja, uţsienio mokslininkai perspėja, kad kartais gali nutikti taip, jog klausantis, skaitant istoriją 

lengva susikoncentruoti į perteikiamą praeitį, nepastebint perteikiamos dabarties
28

. Ţinoma, 

internete meilės istorijos talpinamos jau ne vieneri metai, tačiau istorijų vis daugėja, o temos išlieka 

tapačios.  

Šiame skyriuje bus analizuojamos tokios socialinio jaunuolių gyvenimo temos kaip 

skaistumas – reikšmė, vertinimas ir kt. Taip pat gana plačiai bus aptariami kančios – saviţudybės – 

mirties motyvai. Reiškiniui plačiau išanalizuoti pasitelkiamos citatos iš internetinių meilės istorijų 

tekstų, taip pat mokslinė literatūra.  

 

1. Skaistumo suvokimas / vertinimas 

 

Nepaisant to, kad šiuolaikinėje visuomenė išpopuliarėjęs sekso kultas (apie daţnai 

šnekama mokyklose, įvairių televizijos laidų metu ir pan.), internetinėse meilės istorijose išryškėja 

skaistumo vertinimo, sureikšminimo ir išlaikymo tema. Tai lyg patvirtintų sovietmečiu įsigalėjusią 

teoriją, išryškintą Dalios Marcinkevičienės, jog  „ paauglys ir seksualinis potraukis yra du natūraliai 

nesuderinami dalykai“ (VDU ER 2476: 92).  Be abejo, šiandien tokio poţiūrio laikosi maţuma 

jaunuolių. Visgi tiriamose istorijose, neretai merginos,  pasisako uţ skaistumą iki tam tikro 

amţiaus: „buvau dar mergaite su nekaltybe,taip ir turejo but,nes dar 16neturejau:-) (VDU ER 2476: 

92). Šiuolaikinis jaunimas, nors ir ne dauguma jo, bet dar laikosi 20a. tradicinės nuostatos, plačiau 

aptartos kelių lietuvių etninės kultūros mokslininkų, jog „jaunimo doros saugojimas laikytas būtina 

sąlyga“
29

. Visgi, pasak Fritz Riemann, „<...> noras turėti intymių artimų kontaktų, troškimas mylėti 

                                                           
27

 Elkin F., Handel G. THE CHILD AND SOCIETY. Random House, New York. 1984, p. 18.  
 
28

 Studies in Folk Culture, volume IV. Memories and Visions. Tartu University, 2005. 
29

 Vyšniauskaitė A., Kalnius P., Paukštytė – Šaknienė R. Lietuvių šeima ir papročiai. Vilnius: Mintis, 2008. 
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ir būti mylimiems priklauso mūsų esmei ir apskritai yra vienas iš ţmogiškumo poţymių“
30

, tik 

nereikia intymaus artumo maišyti su intymiais lytiniais santykiais. Labiau kaip išimtis, pasitaiko 

istorijų, kuriose intymūs santykiai tarsi sujungiami su agresija, privertimu, ypač prisimenant 

nelaimingus jaunuolius, depresišką jų nuotaiką. Pasak F. Cooley, ţmogaus prigimtį sudaro 

jausmai
31

, taigi, ne tik teigiami, bet ir, gyvenant tam tikroje visuomenėje, laikomi neigiamais 

jausmais. Keliuose tekstuose randama informacijos, kurią patvirtina tokia Fritz Riemann teorija: 

„<...> neretai suvarţytų ţmonių seksualumas turi sadistinių bruoţų norint priversti partnerį, intymų 

santykį sumaišant su galios valia“
32

.  

Toliau bus smulkiau aptariamas skaistumo išsaugojimo ir sureikšminimo prarandant 

aspektai. 

1.1.  Išsiskyrimas, norint išsaugoti skaistumą  

 

 Kadangi vaikinai daţniau yra tie, kurie nesureikšmina pirmųjų lytinių santykių, 

merginos uţ savo skaistumą turi „kovoti“ – prarasti mylimąjį. Istorijose atsiskleidţia net tam tikras 

psichologinės prievartos naudojimas, pvz., negavus trokštamo dalyko – mergina nesutiko su 

lytiniais santykiais, tad stengiamasi ją paveikti ar perkalbėti psichologinio smurto pagalba - 

specialiai ją įskaudinti, priversti pamilti ir palikti, staiga uţbaigti santykius: „paskui pasirodo jam 

rupejo sexas,jis is manes to negavo,ir mes issiskyrem... po menesio vel sulaukiau zinutes, vel 

bendravom, susitikinejom keles dienas ir jis vėl mane paliko“ (VDU ER 2476: 73).  Tekste mergina 

paaiškina, jog iš pradţių jo nemylėjo, taigi siūloma santykių vystymosi galimybė – lytiniai santykiai 

– jai buvo nepriimtina. Po kiek laiko ji pamilo tą vaikiną, bet jam toliau aktyviai siūlant anksčiau 

minėtą meilės parodymo būdą, mergina nusivylė, ir vėl buvo palikta. Tokią situaciją apipavidalina 

išreikštas romantikų poţiūris, jog „Vienintelis meilės tikslas – susilieti su mylinčiu ţmogumi,  

neteikiant jokios reikšmės, kiek netobulas ir gal net nuodėmingas yra mylimasis“
33

. Pasitaiko 

istorijų, kuriose merginos tiesiog išlieja liūdesį, jog nesutikusi mylėtis su vaikinu, ji jį prarado: „P.S. 

jis mane paliko ne del charakterio mano jis paliko del sexo, nes nedavaiu jam kaip sakant...“ (VDU 

ER 2476: 172). Tokios istorijos trumpos, nesigilinama į romantiškus pasimatymus ir pan., tiesiog 

išsakoma nuoskauda dėl nesutapusių vertybių. Visgi nemaţai istorijų, kuriose merginos pasisako uţ 

skaistumą ir nesutinka uţsiimti intymiais santykiais: „Atsakė, kad myli, kad patinku ir aš patikėjau. 

Jis mane nurengė, nurengiau ir aš jį. Aš supratau kas galėjo tą vakarą įvykti, bet viską sustapdţiau. 

                                                           
30

 Fritz Riemann PAGRINDINĖS BAIMĖS FORMOS. Alma littera, Vilnius, 2010, p. 87.  
31

 Elkin F., Handel G. THE CHILD AND SOCIETY. Random House, New York. 1984, p. 18. 
32

 Fritz Riemann PAGRINDINĖS BAIMĖS FORMOS. Alma littera, Vilnius, 2010, p. 167.  
33

 Marcinkevičienė Dalia. Romantinė meilė kaip (sovietinė) socialinė politika. – Colloquia, 2008, 21, 96-113.  



38 
 

Pasakiau, kad aš dar per jauna“ (VDU ER 2476: 134), „jis pas mane liko nakvoti, (norejo kad 

atsiduociau jam, bet deja as ne tokia prieinama) tad teko paprasciausiai kartu uzmigti“ (VDU ER 

2476: 172). Šių istorijų pabaigas galima nuspėti – šie jaunuoliai išsiskyrė. Merginos nesutiko 

uţsiimti lytiniais santykiais su vaikinais, o pastariesiems tai buvo svarbiau negu skaistus romantiškų 

santykių išlaikymas.  

 Labiau kaip išimtis, bet pasitaiko ir vaikinų, kurie iš pagarbos (bent taip jų elgesį 

suvokia merginos) susilaiko nuo lytinių santykių. Neretai merginos tokį vaikino elgesį – 

susivaldymą - aiškina jo pagarba jai: „Snekejom snekejom ir pajutau jo lupas,galu gale prasidejo 

buciniai,aistra,bet nedaejome iki TO,pamaciau,kad jis tikrai mane gerbia“ (VDU ER 2476: 197). 

Svarbu paminėti, jog intymius santykius (lytinius santykius, seksą) jaunuoliai daţnai įvardija „tai“. 

Šis ţodis tai kaip apibūdinimas, suprantamas visai jaunuomenei. Apibendrinant pateiktina gydytojo, 

psichologo tezė, jog kelyje į „tikrąją“ meilę jaunuolių laukia ilgas išbandymų kelias, kurį jie turi 

praeiti
34

. Remiantis internetinių meilės istorijų tekstais, vieniems tas kelias būna lengvesnis, su 

maţiau sunkių išbandymų, kitiems – sudėtingesnis.  

 

1.2.  Skaistumo praradimas – svarbus žingsnis 

 

Merginos neretai pasakoja apie skaistumą, bet taip pat mielai uţsimena ir apie 

nekaltybės praradimą, drąsiai skelbia apie tai internetinėje erdvėje, galbūt norėdamos nors taip 

įamţinti svarbų joms įvykį. Merginų sureikšminimas atsiskleidţia tikslios datos įvardijimu, kuomet 

ji pirmą kartą uţsiiminėjo lytiniais santykiais su vaikinu: „kita diena mes pirma karta pasimylejom. 

Buvo lapkricio 14 diena.. Man buvo pirmas kartas..“ (VDU ER 2476: 180). Vaikinai apie savo 

pirmuosius intymius santykius kalba ţymiai rečiau, tuo tarpu merginos šį įvykį įsimena, pasakoja 

kaip apie pačios brangiausios dovanos skyrimą tam vieninteliam: „Draugavau su Gintaru puse 

metų.. Draugavom tikrai graţei aš jį begalo mylėjau ir atidaviau tai kas brangiausia.. Savo 

nekaltybe“ (VDU ER 2476: 196). Pusė metų draugystės, subjektyviai ţiūrint, nėra ilgas draugystės 

laikotarpis, bet, šiuo atveju svarbu, kad mergina suvokia skaistumo vertę.  

Apibendrinant jaunimui svarbią skaistumo temą galima pasidţiaugt, jog apie 

skaistumą kalbama kur kas plačiau nei apie seksą (išskyrus išimtinius atvejus). Ţinoma, merginos 

apie skaistumo reikšmę pasakoja daug daţniau, labiau tai sureikšmina ir pabrėţia, o vaikinai šiuo 

atveju lieka atokiau nuo nekaltumo temos – jie visokiais būdais nori uţsiiminėti su merginomis 

                                                           
34

Marcinkevičienė Dalia. Romantinė meilė kaip (sovietinė) socialinė politika. – Colloquia, 2008, p. 108.  (Č. Grizickas, 

„Jaunystės problemos“, Mokslas ir gyvenimas, 1966, nr. 10, p. 33.) 
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lytiniais santykiais. Vaikinai labai išimtinais atvejais graţiuoju sutinka susilaikyti nuo intymumo ir 

tai įtakoja tik labai stiprūs jausmai mylimajai. Kitu atveju pasitelkiama net psichologinė prievarta.  

 

2.  Mirties vaizdinys istorijose  

 

Kiek plačiau bus aptartas saviţudybės, mirties aspektas, neretai aptinkamas 

internetinėse meilės istorijose. Daţniausiai tokia tema savo istorijose kalba nelaimingi, depresiški 

jaunuoliai, nusivylę antrąja puse, net apskritai gyvenimu. Atsiţvelgiant į psichologines mokslines 

teorijas, svarbu paminėti, jog paaugliai daţnai ţudosi po traumuojamų įvykių, pavyzdţiui, dėl 

nelaimingos meilės ar kaltę sukeliančių asocialių veiksmų; neretai įtakos turi piktnaudţiavimas 

narkotikais ar alkoholiu
35

. Tai įrodo, jog mintys apie mirtį, saviţudybę, nekyla šiaip sau – yra 

prieţastis, kuri ne visuomet nurodoma internetinių meilės istorijų tekstuose. Kaip dar viena iš 

prieţasčių, kada kyla noras smurtauti, būti nepatenkintu, pasak socialinės psichologijos eksperto 

Kiplingo Williamso, didelę ţalą asmeniui sukelia „kibernetinė atskirtis“, t. y. ignoravimas 

internetinėje erdvėje. Pasak jo, smegenys į tokio pobūdţio ignoravimą reaguoja taip pat, kaip ir į 

fizinį skausmą
36

. Taigi, jautriems asmenims, net tokio pobūdţio veiksmas - aplinkinių ignoravimas 

internete gali sukelti norą ţaloti save, net būti pasiruošusiam saviţudybei. 

  

2.1.  Nenoras gyventi, auka 

 

Tarp graţių, romantiško pobūdţio meilės istorijų atrasta ir tokių, kuriose uţsimenama 

apie nelaimingą meilę ir dėl to kilusį nenorą gyventi: „<...> prasidėjo skaudinimai verkimai 

kiekviena diena ir noras nebegyventi“ (VDU ER 2476: 81), „<...> mano sirdis sudauzyta.. 

Nebesinori man gywent, noriu mirt.. (VDU ER 2476: 137). Ţinoma, tai, kad jaunimas internete 

talpina savo meilės istorijas, atskleidţia jų romantišką poţiūrį, kuris, net kalbant apie mirtį, nenorą 

gyvent, išryškėja perskaičius tokius ţodţius: „Aš dėl jo galėjau bet ką padaryti,net paaukoti savo 

gyvybę...Tačiau jam to nepakako..“ (VDU ER 2476: 89)  -  ţodţiai tarsi iš romantinio filmo ar pan. 

Tokio pobūdţio sakiniai neatskleidţia tiesioginio istorijos pateikėjo noro, ketinimo kenkti sau, tai 

labiau nekaltas pasiguodimas, minty neturint pašalinių blogų minčių. Minėtose istorijose jaunuoliai 

įvardija ir aukos simboliką, kaip meilės kitam įrodymą, kaip santykių atitaisymo galimybę, 

paaukojant gyvybę arba didelės meilės sulyginimas su aukos vardan meilės  įvaizdţiu.  
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2.2.   Ketinimas kenkti sau – savižudybės link 

 

Psichologines ligas, traumas atskleidţia tokie pateikėjų pasisakymai, kaip ketinimas 

kenkti sau: „Nesuskaičiuojama kartu laikiau peiliuką savo rankoje ir norėčiau tiesiog numirt. 

Tiesiog nugrimst į tamsą ir nebegrįšt“ (VDU ER 2476: 15). Tokios mintys merginai suteikdavo 

ramybės, minties, kad numirus jai bus lengviau. Neretai savo saviţudiškomis mintimis pateikėjos 

dalindavosi su mylimaisiais: „Daţnai jam parašydavau, kad noriu numirti, o jis tik parašydavo 

ţiauru. <...> Daug kartu galvojau apie mirtį, bet tai nėra geriausia išeitis. Numirus aš įsikaudinsiu 

daug man brangių ţmonių kurie neverti kentėti dėl manęs“ (VDU ER 2476: 17), „Ta nakty tiesiog 

norejau viska baigti, uzbaigti tas kancias, bet paemusi pilna sauja tableciu, supratau kad tai pats 

kvailiausias dalykas nes tada is karto pradejau galvoti kas vis dar man liko, ko dar nepraradau ir ka 

galiu issaugoti..“ (VDU ER 2476: 29). Teigiamai nuteikia istorijų pateikėjai, paaiškindami, jog 

supranta tokio elgesio padarinius ir artimųjų jausmus, atsitikus nelaimei. Pats mąstymas apie 

saviţudybę rodo jaunuolio netvirtą psichinę būklę, depresiją, tačiau realybės suvokimas, 

pamąstymas apie artimuosius, rodo dar gryną mąstymą, kurio dėka nuo blogų minčių nutolstama. 

Svarbu paminėti, jog pats saviţudybės, minčių apie mirtį aspektas nėra plačiai rutuliojamas 

istorijose. Jaunuoliai tokio pobūdţio sakinius įtraukia į istoriją, ją papildydami, negailėdami 

daugtaškių, specifinės minčių raiškos: „ir aš vieną kartą,uţbaigsiu savo gyvenimą...aš paţadu..kada 

nors..kai nebeturėsiu jėgu..Jėgu viskam pakelti..“ (VDU ER 2476: 133), „norejau net nusizudyt, 

prigert vaistu, bet drauge sulaike..“ (VDU ER 2476: 172), „Ta savaite bandziau zudytis, kirpau sau 

plaukus.. Buvau lyg isprotejus nes nezinojau ka daryti.. kaip gyventi tokiai yskaudintai..“ (VDU ER 

2476: 180),  tačiau labai neišplėtodami ir nesureikšmindami labiau nei pačios meilės temos. Yra 

istorijų, kuriose pasakojama ne apie ketinimą kenkti sau, ne apie pamąstymus ta linkme, bet trumpai 

įvardijamas pats faktas, kad mergina bandė nusiţudyti: „bandziau ne viena karta,buvo kad ranka 

persipjoviau kai durne db randai trys visam gyvenimui...“ (VDU ER 2476: 199), „kiek kartu buvau 

rankas susipjauscius del jo“ (VDU ER 2476: 80). Šios kelios citatos atskleidţia fizinį jaunuolio 

smurtą prieš patį save. Deja, toks elgesys šiems jaunuoliams yra kone įprastas, pasikartojantis ir 

turintis „paaiškinimą“ – „dėl jo“.  Mintys apie mirtį, saviţudybę jaunuoliams kyla ne iš gero 

gyvenimo. Nesusiklosčiusi meilės istorija yra pagrindinė to prieţastis, išsakyta šio portalo 

internetinėse meilės istorijose.  

2.3.   Mirties motyvas 

 

Šiek tiek nutolus nuo saviţudybių temos, istorijose randamas ir tragiškos mirties 

motyvas, kuomet įvyksta dviejų automobilių, automobilio ir motociklo avarija arba vaikiną 
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partrenkia mašina. Apie pačią avariją pasakojama maţai, susikoncentruojama į jausmus: 

„Berašydama šį laiška ašaros rieda. Nes mes ne kartu. Jis turėjo britva vaţiavome mašina į mumis 

atstrenkė Jis uţsimušo... O aš irgi likau vos gyva. <...> vis tebemyliu jį ir mylėsiu kol pati numirsiu“ 

(VDU ER 2476: 128).  Šie sakiniai pateikti tik pačioje visos meilės istorijos pabaigoje, prieš tai 

prisiminus ir papasakojus ilgą ir graţią draugystę. Tai galėtų reikšti norą prisiminti tai, kas buvo 

gera ir graţu, o kad būtų tiesa, pabaigoje aprašoma tragiška santykių baigtis. Kita istorija trumpa, o 

pasakojimas apie nelaimę ir mirtį uţima didţiąją dalį teksto. Pradţioje nupasakojamas romantiškas 

dviejų jaunuolių pasimatymas, merginos parlydėjimas namo, o tada: „Jau ruošiausi miegoti tik 

staiga skambutis... Išgirstu apsiverkusios moters balsa, man pasirodė jog šis skambutis skirtas ne 

man, bet kai prisistate ir pasakė kad tai jo mama aš nustebau ir kartu išsigandau... Ji man pasake jog 

jis ligoninėje... Man per kūna perbėgo šiupuliukai... Greit apsirengiau ir nuvaţiavau į ligoninę, jis 

buvo partrenktas girto vairuotojo. Pamačiusi jį negalėjau sulaikyti ašarų. Bet jis paţvelgė į mane ir 

tarė neverk tik pabučiuok mane paskutinį karta. Aš dar labiau pravirkau ,bet nusiraminusi jį 

pabučiavai taip kaip dar nieko kito nesu bučiavusi tik staiga jam sustijo širdis...ir...ir jis mirė su 

šypsena veide... Gyvenime nieko nemylesiu taip kai mylėjau jį ...“ (VDU ER 2476: 195). Įdomu, 

kad pastarosios istorijos herojė mergina aprašo savo nuojautą, išgyvenimus prieš pat įvykstant 

avarijai: „Staiga man suspaudė širdį ir išpylė prakaitas net išsigandau, bet greit praėjo. Jau buvo 

vėju tad nuėjau i dušą, nusimaudţiau ir laiminga kritau į lovą...“ (VDU ER 2476: 195). Kaip jau 

ţinome iš ankstesnės citatos, ne uţ ilgo ji sulaukė vaikino mamos skambučio, apvertusio merginos 

gyvenimą aukštyn kojomis. Prisimenant pacituotą tekstą, svarbu paminėti, jog, greičiausiai, mergina 

istoriją parašė nepraėjus daug laiko nuo įvykio, kadangi prisiminta kiekviena smulkmena, pradedant 

nuo šiurpuliukų, perbėgusių per kūną, iki ypatingai nupasakoto paskutiniojo bučinio. Graţinos 

Skabeikytės – Kazlauskienės straipsnyje „Meilės istorijos lietuvių paauglių ir jaunimo folklore“ ši 

istorija taip pat analizuojama. Teigiama, jog tai -  išgalvota dramatiška istorija, sekant rankraštinių 

istorijų modeliu
37

. Tokio pobūdţio istorijų retumas, sklandus, rišlus pasakojimas galėtų patvirtinti 

anksčiau išsakytą teoriją.  

Papasakota viena istorija, kurioje persipynusi mirties ir uţsienio tema. Šioje istorijoje 

mergina vėliausiai suţinojo apie savo vaikino mirtį todėl, kad gyveno uţsienyje,. Nors šiuolaikinė 

visuomenė yra nuolatos apsupta įvairiomis susisiekimo priemonėmis, buvimas uţsienyje leidţia 

kitiems ţmonėms paprasčiausiai pamiršti, kad toks ţmogus yra: „...ir va nelaime sausio 22 diena 

mire mano draugas ir man niekas nepasake kol nepaskambino jo mama ;(;(man i airija betnieko su 

ja negalejau issiaiskyt nes ji labai verke ;(((ir as rasydama verkiu nes dar iki ndb nesusitaikiau“ 
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(VDU ER 2476: 139). Ţmonėms, kurie išvyksta gyventi į uţsienį, prasideda it naujas gyvenimas, 

pateikiamos naujos gyvenimo galimybės, situacijos, o likusiems gimtajame krašte, viskas tas pats, 

tik, šiuo atveju,  vienu artimuoju, draugu, paţįstamu maţiau.  

Bet visgi ţmonės, garsiai išsakantys savo polinkį į saviţudybę ar kitokį kenkimą 

pačiam sau, šiuolaikinėje visuomenėje, nekalbant apie jaunimą, nėra laikomas sveiku visuomenės 

nariu, tuo tarpu interneto komentarai byloja, jog ankstyvojoje jaunystėje mirtis dėl meilės gali 

atrodyti labai romantiškai.  

 Internetines meilės istorijas galima tirti labai įvairiais aspektais, tačiau tokių temų kaip 

kenkimas sau, mintys apie saviţudybę, tragiškos mirties atvejus svarbu aptarti kaip visuomenėje, 

jaunimo tarpe pasitaikančius atvejus, apie kuriuos jie pasakoja net pateikdami savo meilės istoriją. 

Apibendrinant darsyk pateiktina Graţinos Skabeikytės – Kazlauskienės įţvalga, jog tekstuose 

uţuominų apie saviţudybę pasitaiko, bet nedaug. Ţudosi, laimei, nesėkmingai, paliktos, išduotos 

herojės-pasakotojos, nepakeldamos neišsipildţiusios meilės skausmo
38

.  
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IV. INTERNETINIŲ MEILĖS ISTORIJŲ PASAKOJIMO FORMŲ 

ĮVAIROVĖ  

 

Šiame darbe istorijos, plačiąja prasme, skirstomos į siuţetines ir nesiuţetines. Kalbant 

apie kiekvieną jų atskirai, vėliau jos skirstomos dar smulkiau. Svarbu prisiminti, kad dėl unikalaus 

kiekvieno ţmogaus mąstymo, didelės tekstų įvairovės labai sunku, tiksliau beveik neįmanoma, 

grieţtai suskirstyti internetinių meilės istorijų. Taigi, šis pasirinktas skirstymo variantas yra tik 

vienas iš visų galimų.  

I. Siuţetinės istorijos 

1. Išplėtoto siuţeto meilės istorijos; 

2. Neišplėtoto siuţeto meilės istorijos. 

 II. Nesiuţetinės istorijos 

3. Nesiuţetiniai teksteliai, kuriuose išliejami jausmai ar leidţiamasi į pasvarstymus.  

III. Kitokių formų tekstai apie meilę 

1. Laiškai; 

2. Tekstai apie meilės troškimą - svajonės. 

 

1. Siužetinės istorijos 

 

1.1. Išplėtoto siužeto meilės istorijos 

 

Šiai grupei priskiriamos tradicinės išplėtoto siuţeto meilės istorijos ypatingos tuo, jog 

jos vienetinės, unikalios. Aprašant istoriją su visomis smulkmenomis, dingsta galimybė skaitant 

kitas istorijas rasti kopiją, kas kartais pasitaiko kitose istorijų grupėse. Tradicinė meilės istorija 

šiame darbe suvokiama kaip turinti įţangą, veiksmo vyksmą ir pabaigą. Istorija yra siuţetiška, o 

tekstas ne trumpesnis nei pusė puslapio. 

Meilės istorijos, apie kurias bus kalbama šioje dalyje, uţrašytos pabrėţiant visas 

smulkmenas, paţodţiui nupasakojant net ţinučių, gautų iš mylimojo, tekstus („Tomas: as laukiu 

kada vel tave pamatysiu...“ (VDU ER 2476: 75); galiausiai gaunu zinute: tu netiki, bet tu busi mano 

(VDU ER 2476: 75)). Daţnai tokiose istorijose vartojama tiesioginė kalba: „-Tai ką čia veiki?-

Tikriausiai iš neturėjimo ką sakyti jis paklausė. Aš vis dar negaliu patikėti, kad kalbuosi su juo.... -

Atvaţiavau čia, nes noriu kaţko naujo, aš fotografė, nuo šiol dirbsiu pramogų pasaulyje. -Patikėk 

nieko čia gero. Viskas igrysę...-Jis vėl nuleidţia galvą. -Na neţinau, kolkas man atrodo atvirkščiai. -

Iš pradţių ir man taip atrodė..Mes kalbamės o aš net neišgirdau tavo vardo... Nuleidţiu akis, 
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nusišypsau.-O Aš ir nesakiau...“ (VDU ER 2476: 143). Tiesioginės kalbos vartojimas taip pat rodo, 

jog rašantis ţmogus turi laiko ir nori parašyti taip, kaip buvo, tiksliai, su daugeliu smulkmenų.   

Ne taisyklė, bet tokiose istorijose vartojama ne „aš“ ar „jis“, bet pasakojama 

pasitelkiant vardus: „Tomai ko tu nori?“ (VDU ER 2476: 75), „Sedejau viena drauges kieme ant 

supyniu ir atejo jis LAURYNAS“ (VDU ER 2476: 80); „Jis prejo prie manes ir pasisveikino 007 

stiliumi: as Vaskevicius. Zygimantas Vaskevicius. As pradejau juoktis. Istiesiau ranka ir pasakiau: 

Agne“ (VDU ER 2476: 83) ir kt. Istorijos, kurių tekstuose minimi vardai, daţnai būna pasirašomos 

ne bendriniu ţodţiu - slapyvardţiu (amţinai tavo, maţutė, katytė, guest, cibytė, svarstis, fantassy, 

anonimas ir pan.), o tikru (o gal ir ne) vardu: Kotryna, Erika, Ievuška, Ingrida ir kt. Visgi 

greičiausiai pateikėjai, siekdami anonimiškumo, slepia savo tikruosius vardus, o įsitikinti, ar 

tekstuose vartojami vardai realūs ir atitinka tikrus istorijų dalyvius, neįmanoma, juolab, kad patys 

istorijų autoriai kartais prisipaţįsta, kad šįkart vardą išgalvoja:  „tas (vardas sugalvotas nes nenorhu 

viesinti)Tomas“ (VDU ER 2476: 73). 

Išsamiai aprašydami savo meilės istorijas internete, jaunuoliai nesibijo minėti vardų, 

galimai netikrų, išgalvotų ar panašių į tikrus. Viename tekste persipina tikslus istorijos 

nupasakojimas, rašančiojo papildomos mintys, išgyvenimai, asmeniniai pamąstymai, aplinka – 

draugai, parduotuvių vitrinos, mėgstamų dainų pavadinimai ir kt. Visa tai apjungia tekstus ir padaro 

juos unikalius, įdomius skaityti ir nepanašius į kitas istorijas. Tik įdomu, kodėl jaunimas (daţniau 

merginos) gaišta savo laiką, talpindami ilgas (iki 4 puslapių) istorijas internetinėje plotmėje, galbūt 

tai sietina su noru išsisakyti, išsikalbėti, o kai nėra su kuo, lieka internetas. Išsikalbėjimo 

reikalingumą pabrėţia K. A. Trimakas, cituodamas: „jaunuolio įsimylėjimas daţnai nėra tiek lytinis, 

kiek ieškojimas savo tapatybės kitame. Todėl didelę reikšmę turi išsikalbėjimas
39

. 

Kalbant plačiau apie išplėtoto siuţeto meilės istorijas, jas galima suskirstyti į 

smulkesnes grupes:   

1) Pateikiama tradicinė meilės istorija su laiminga pabaiga; 

2) Pateikiama tradicinė meilės istorija su nelaiminga pabaiga; 

3) Istorija su vedusiu, turinčiu merginą vyru / vaikinu; 

4) Istorija, kurioje atsiskleidţia geriausios draugės/draugo išdavystė. 

 

 

1.1.1. Pateikiama meilės istorija su laiminga pabaiga 
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Šiai grupei priskirtos istorijos išsiskirs savo laiminga pabaiga, kuri leidţia suprasti, jog 

jaunuolių santykiai laimingai tęsiasi toliau. Nors istorijos išsiskiria laiminga pasakojimo pabaiga, ne 

maţiau svarbi ir istorijos įţanga bei santykių vystymasis, kurie bus kiek plačiau aptariami tam 

skirtuose poskyriuose.  

 

Siužetinių meilės istorijų su laiminga pabaiga įžangos ypatumai 

 

Pateikėjai sklandţiai papasakoja visą savo patirtą meilės istoriją, neretai labai smulkiai 

nupasakojantys santykių pradţią – įţangą, kuri daţniausiai nėra įprasta, trumpai aprašyta. Įţanga 

neretai uţima tiek pat vietos, kiek ir pats dėstymas (ilgos įţangos, sklandus dėstymas ir kiek 

trumpesnės – apibendrinančios – pabaigos yra visoms išplėtoto siuţeto internetinėms meilės 

istorijoms būdingas bruoţas). Teksto pradţioje pateikėjai daţnai trumpai nupasakoja savo gyvenimą 

iki to laiko, kai sutiko mylimąjį, pvz.: „Kadangi anksti įnikau į studijas ir karjerą, laiko mylėti 

neliko. Gyvenau paprastą šiuolaikišką gyvenimą, kurį galėčiau pavadinti „neįpareigojantys, bet 

pastovūs lytiniai santykiai“ (VDU ER 2476: 10).   „Pradėsiu nuo pat pradţių, gyvenau ramų labai 

net ramų gyvenimą. Draugės pavydėdavo, bet ir kartu uţjausdavo mane, dėl tokio gyvenimo. Nes 

man gyvenimo pamokos, tiesiog mokė, bet be kančių, ašarų ir pykčių, su priešinga lytimi“ (VDU 

ER 2476: 69) ir pan. Kaip matome, įţanginiais sakiniais nupasakojamas gyvenimas iki sutinkant 

mylimąjį, o veiksmo vystymo dalyje sutalpinama istorijos su mylimuoju įţanga ir tolimesnis 

santykių vystymasis. Kitose istorijose įţanginiais sakiniais nupasakojama pati santykių su 

mylimuoju pradţia: „Kai susipazinau su savo mylimuoju (Laimiu) tuo metu dar draugavau su jo 

draugu (Petru)“ (VDU ER 2476: 90); „Staiga mano akys nukrypo i visai nematyta vaikina. Jis buvo 

akinamai grazus, akys melynos.. Man is kart toptelejo mintis: kas jis?“ (VDU ER 2476: 39).        

                            Taigi, pirmuoju atveju, kuomet įţangoje nupasakojamas gyvenimas iki sutinkant 

mylimąjį, santykių vystymo dalyje bus talpinama informacija ir apie santykių pradţią, ir apie jų 

tolimesnę eigą. Tuo tarpu antruoju atveju, kuomet pirmaisiais, įţanginiais, sakiniais smulkiai 

nupasakojus pirmojo susitikimo akimirkas, susipaţinimo aplinkybes,  toliau plėtojamas vėlesnių 

santykių aprašymas - apsiribojama smulkiai nupasakoti tolesnę santykių raidą.  
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Siužetinių meilės istorijų su laiminga pabaiga santykių vystymosi esminiai bruožai 

 

Atskleisti santykių eigos reikšmę visai istorijai svarbu dėl tos prieţasties, kad 

nupasakota santykių raida įtakoja pasakojimo pabaigą – nelaiminga ji ar, šiuo atveju, laiminga.  

Kelia nuostabą kai kurių istorijų santykių vystymosi pradţioje pateikta informacija, 

kur nupasakojamas poţiūris, jog su tuo ţmogumi, kuris aktyviai rodo simpatiją, merginos 

neįsivaizduoja savo ateities: „susitikom man atrodo po poros dienų, kadangi neţinau kodėl pajutau, 

kad jis nori, kad sutikčiau. Sutikau. (ţinojau, kad nieko tarp mūsų rimto nebus)“ (VDU ER 2476: 

69), „Man patiko su juo bendrauti, jaučiau jam brolišką simpatiją, tačiau jokio vidinio 

susijaudinimo ar seksualinės traukos“ (VDU ER 2476: 10)  ir kt. O nuostabą kelia todėl, kad šios 

istorijos, kuriose, perskaičius tik kelis sakinius, neatrodo turinčios laimingą pabaigą, tačiau yra 

atvirkščiai – jos priklauso istorijoms su laiminga pabaiga. Šiose istorijose merginos, iš anksto 

nemaniusios pradėti rimtų santykių su tais vaikinais, laikui bėgant įsimylėjo ir tai buvo rimtos 

draugystės pradţia.  

Kitokiose istorijose, kurias skaitant nuo pat pradţių atsiskleidţia teigiamas pateikėjo 

poţiūris į sutiktą mylimąjį, smulkiai nupasakojami jausmai („<...> nes visą gyvenima jam gylliai 

sirdy kazka jausdavau“ (VDU ER 2476: 91); Širdyje vis dar buvo tuščia“ (VDU ER 2476: 10)  ir 

kt.), išgyvenimai, neįprasti poelgiai, pvz.: „Negalejau patiketi, kad as tai darau.. Na stai, as jau 

stoviu prie jo! Stovejau issiziojus ir nieko negalejau istarti“ (VDU ER 2476: 39), „neţinau, kas 

pasidarė man, bet pati savim netikėjau, bet atvaţiavau, susitikom ir ėmėm graţiai bendraut“ (VDU 

ER 2476: 69). Šiai grupei priklausančios istorijos dar papildomos įvardinant ne tik savo jausmus, 

bet ir asmeninius pamąstymus apie tolimesnę santykių eigą, galimybes ir pan.: „Aš aiškiai 

nubrėţiau ribas: „tik draugai“, o jis neslėpė, kad nesiliaus mėginęs. <...> Nusprendţiau pradėti 

draugystę su juo, netikėdama, kad kaţkas išeis“ (VDU ER 2476: 10) ir kt. Kaip jau minėta 

ankstesniuose skyriuose, merginos tekstuose mėgsta smulkiai nupasakoti pirmąjį bučinį, 

pasimatymą, patį pasiūlymą draugauti ir t.t. Teksto pagrindinė, ilgoji dalis, kurioje pateikti 

pasakojimai apie sėkmingus santykius, stipriai nesiskiria nuo kitų išplėtoto siuţeto meilės istorijų.   
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Siužetinių meilės istorijų laimingos pabaigos aspektai 

 

Kalbant apie išplėtoto siuţeto internetinės meilės istorijas, laimingos pabaiga yra gana 

retas reiškinys.  

Pasitaiko tokių istorijų, kurias patys pateikėjai parašo, išryškindami, kur yra įţanga, 

kur dėstymas ir kur pabaiga, tarp šių dalių palikdami tarpą (paspausdami „enter“). Istorijose, 

kuriose merginos nesitiki laimingų ilgalaikių santykių, pabaigoje jos pabrėţia ribą, nuo kurios 

jausmai pasikeitė: „Nebegaliu prisiminti ribos (akimirkos), nuo kurios uţ šį ţmogų paaukočiau 

gyvybę. Kada tai įvyko?“ (VDU ER 2476: 10). Pasitaiko istorijų, kuriose, po ilgos įţangos, teksto 

pabaigoje papasakojamas pirmasis pasimatymas ir teigiama linkme vedantis elgesys po jo: „Jis 

mane pakviete i pasimatyma. Per ji man pasiule buti pora. Nedelsdama atsakiau TAIP. Ir dar iki 

dabar jis mane lydi namo po pamoku ir savaitgalius praleidziama kartu“ (VDU ER 2476: 39).  

Neretai pabaigoje merginos mėgsta nupasakoti ir labai realius santykių išbandymus, 

kuriuos įveikia drauge: „Pripaţinsiu, mes kartais susipykstame, mes kartais vienas kito 

nesuprantame, mes kartais verkiame naktimis į pagalves, bet nei vienas nebeįsivaizduojame 

gyvenimo be vienas kito“ (VDU ER 2476: 10), „kaip ir tarp visu poru pas mus taip pat pasitaiko 

pykciu,bet viska issprendiame taikei,begalo ji myliu :)“ (VDU ER 2476: 90), „tikrai nevisada viskas 

buvo kaip pasakoi, buvo ir daugybe sunkiu dienu, gyvenimas mum iskele daug isbandymu, Taciau 

mes juos visus atllaikem“ (VDU ER 2476: 91). Daţniausiai, kaip santykių išbandymus, jaunimas 

mini pykčius, vienas kito nesupratimą, bet istorijose, priklausančiose šiai grupei, šie išbandymai 

įveikiami drauge.  

Nevengiama istorijos pabaigose pagirti savo mylimąjį, išryškinti jo gerąsias savybes, 

išreikšti savo ateities svajones: „Net menkiausią nuotaikos pasikeitimą jis pastebi, per sms'a nors 

bandau to neparodyt, jis skambina teiraujas, kas man yra, ko tokia esu. Dievinu jį, jis mano aš jo 

niekad nepaleisiu, tikiu kad nueit galim ir iki vestuvių, to abu tikimės ir viliamės, kad taip ir bus“ 

(VDU ER 2476: 69), „Mylime vienas kita labiau uz viska pasaulyje. Jis yra butent tas su kuriuo 

tikiuosi nugyventi visa savo gyvenima, nes be jo neverta ir gyventi“ (VDU ER 2476: 124). 

Pasakojimo pabaigoje jaunimas  atskleidţia savo norus sieti gyvenimą su mylimu ţmogumi, 

planuoja bendrą ateitį. 

 

 

 



48 
 

1.1.2. Pateikiama tradicinė meilės istorija su nelaiminga 

pabaiga 

 

 

2 diagrama. Internetinių meilės istorijų baigtis  

 

Šiame skyriuje bus plačiau analizuojamos nelaimingos meilės istorijų pabaigos ir šio 

reiškinio prieţastys. Tiriant paaiškėja, jog didţioji dalis istorijų, pateiktų tiriamame internetiniame 

puslapyje, baigiasi išsiskyrimu (maţdaug tris ketvirtadalius tekstų), apie vieną ketvirtadalį istorijų 

sudaro laimingai pasibaigusių, o istorijos – laiškai arba svajonės sudaro labai maţą tekstų dalį, 

plačiau neaptariant istorijos pabaigos, nes ji neplėtojama ir tekste.   

Paminėtina, jog išsiskyrimai, t. y. santykių baigtys, būna ramios, jaunuoliai susitaikę 

su tokia baigtimi arba, priešingai, išsiskyrimas nupasakojamas labai ekspresyviai, emocionaliai, 

liejant ašaras ir pan. Tam tikrais ţodţiais, ypatinga skyryba ir kt. priemonėmis pateikėjai atskleidţia 

savo jausmus, prisimenant santykių baigtį.  

 

Ramiai nupasakotas išsiskyrimas 

 

Internetinės meilės istorijos ir jų analizė ypatingos tuo, kad tik iš teksto (neturima 

garso ar vaizdo įrašų) pastebimos pateikėjų nuotaikos, santykių baigties asmeninis suvokimas ir 

reakcija. Tai, kad pateikėjas nelaimingą santykių baigtį nupasakoja ramiai, be trumpų 

besikartojančių ţodelių rodo, kad arba pateikėjas iš prigimties labai ramus, arba nuo išsiskyrimo jau 

praėjo tiek laiko, kad apie tai galima kalbėti ramiai, neemocionaliai: „bet kaip sunku yra kai 

gyvenam ir dirbam tame pačiame mieste nori nenori susiduri karts nuo karto <...> Tai yra skaudţios 

gyvenimo pamokos,iš kurių mokausi pati...“ (VDU ER 2476: 22), „Kartais kai apie jį pagalvoju , 

47
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prisimenu viską su šypsena veide , bet ašara akyje. Linkiu jam tiktais gero. Nesvarbu , kad jis mane 

buvo įskaudinęs. Ir štai mano graudi pirmoji meilė!“ (VDU ER 2476: 51).   

Buvę santykiai suvokiami kaip prisiminimas, kad kaţkada taip buvo, tačiau nebėra. 

Graţūs prisiminimai, akimirkos, įvykusios praeityje, ir likusi širdgėla realiame laike. Kartais pats 

išsiskyrimas net neakcentuojamas, tik rašoma būtuoju laiku: „Buvom, kaip viščiukai - aplipe 

plunksnomis ;DD. Su juo laikas gretai bėgo. Taip pat jis buvo nepakartojamas. Myliu jį. <...> savo 

vaikiną..“ (VDU ER 2476: 33), „Tie 10 mėnesių man buvo lyg rojus su juo. Kurio tikrai 

nepamiršiu. Tikiuos daugiau tokių skaudţių meilės smūgių man neteks pajusti ir išgyventi.;[„ (VDU 

ER 2476: 154) arba esamuoju laiku: „Aš pamenu tavo kvapą ir skonį. Pamenu tavo akis ir lūpas. Aš 

tavęs niekada nepamiršiu“ (VDU ER 2476: 35). Istorijų pateikėjai nevengia paminėti, kad šios savo 

meilės istorijos niekada neuţmirš, ne veltui būtent šią istoriją pasirinko papasakoti plačiajai 

internetinei visuomenei.  

Pasitaiko tokių istorijų su nelaiminga, bet ramiai priimta pabaiga, kuriose, pačioje 

pabaigoje, pateikėjai duoda patarimų skaitytojams: „Ir esu laiminga kad abu tirimr antras puses 

kurios visgi mum reiskia daug. Nedarykit skubotu isvadu ne kartais prireikia metu issiaiskinti ar 

tikrai myli..“ (VDU ER 2476: 38); Galbūt ateis toks laikas,kada išgersime arbatos ir pasijuoksime iš 

visko.<...> Viskas gyvenime turi kaţkokią tai prieţastį, niekas nevyksta be reikalo“ (VDU ER 

2476: 48),  „Pirmos meiles neįmanoma pamiršti...“ (VDU ER 2476: 57).  

Istorijų pasakotojai labai nuoširdţiai, atvirai nupasakoja savo meilės patyrimo 

istorijas,  išsakydami viltį, kad kaţkada prisiminimai nebeskaudins, kaţkada susitikę du kaţkada 

draugavę jaunuoliai, galės juoktis ir nuoširdţiai bendrauti. Daţnai jaunuoliai su šypsena prisimena 

praeitį, įvardija tas akimirkas, kurios draugystės metu buvo itin svarbios, kartais nuoskauda nebūna 

išreikšta, tik prisiminimai ir pasakymas, kad buvo geri laikai ir pan. Pasitaiko ir tokių tekstų su 

nenusisekusia santykių baigtimi, kur skaitovui duodami patarimai, siūlymai, galutinės išvados ir kt.  

 

 

Emocionaliai nupasakotas išsiskyrimas 

 

Priešingybė pateikėjams, kurie ramiai pasakoja arba tiesiog, laikui bėgant, jau yra 

susitaikę su nelaiminga santykių baigtimi yra tie pateikėjai, kurie savo skaudţią meilės patirtį 

pasakoja itin emocionaliai, vartoja daug skyrybos ţenklų, elektroninio diskurso
40

, jaustukų ir kt. 

Neretai noras taip stipriai išreikšti neigiamus jausmus kyla dėl to, kad pateikėjas vis dar myli, jaučia 
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stiprius jausmus mylimajam: „O AS TA PATYRIAU, TAI PATS SKAUDZIAUSIAS DALYKAS 

PASAULYJE, NELINKIU TO NIEKAM ... As vis dar ji smarkiai myliu, vis dar pamaciusi jo 

nuotrauka ir tas senas zinutes likusias telefone, pradedu verkti taip kaip dar niekas tokios manes 

niekada nemate... <3 <3 <3 :( :( :( :(„ (VDU ER 2476: 29). Ne tik pati teksto informacija, bet ir 

išdidintos raidės, pasakojant apie skaudų išgyvenimą atskleidţia pateikėjos liūdesį ir tebeesančius 

jausmus. Ţinoma, uţtenka ir teksto, nepildyto įvairiais simboliais ar kitkuo, kad suprastum, kad 

mergina stipriai išgyvena dėl jos atţvilgiu nesąţiningai  nutrauktų santykių: „O as vis dar myliu ji 

,negaliu pamirsti.Vis dar pries miega prisiminusi ji verkiu taip stipriai..bet taip tyliai kad niekas 

nesuprastu jog vis dar negaliu susitaikyti su tuo jog jis mane paliko del kitos..“ (VDU ER 2476: 

184). Istorijose pasakojama, kad lengviau yra išgyvenama tuomet, kai išsiskiriama dėl skirtingų 

vertybių, charakterio nesutapimo ir pan., bet sunku susigyventi su mintimi, jog esi paliktas dėl 

geresnio partnerio, mylimojo.  

Neretai merginų pasakojamose istorijose santykių baigtį inicijuoja vaikinai ir , 

daţniausiai, labai netikėtai, staiga. Ne išimtis ir panašus merginų elgesys: „Vakare kalbėjomės 

mIRC'e ir ji aiškiai pasakė, kad nejaučia ir nejaus man visiškai nieko... Sutrikau. Kaţin ar dar kada 

nors taip prastai jaučiausi. Neesu jautrus, tačiau tai buvo ta diena, kai net atsibudęs ryte jaučiau 

liūdesį“ (VDU ER 2476: 164). Dėl šios prieţasties, staigios iniciatyvos uţbaigti santykius, 

išreiškiamas pyktis, net agresija ir noras keršyti: „<...> niekada nebepamilsiu visiems vyriskos lities 

atstovams tik kersisiu gundysiu ir skaudinsiu dau kas galit pagalvot kad elgiusi kaip kokia sliundra 

bet jei butumete buvusios mano vietoje tikrai mane suprastumete“ (VDU ER 2476: 192). Trūkumas 

taisyklingos rašysenos ir skyrybos ţenklų rodo merginos skubėjimą, nekantrumą išreikšti visus 

piktus jausmus, kiek tik jų yra. Be abejonės, neatmetama ir nemokšiškumo galimybė.  Aiškiai 

išsakomas įniršis ir pasiryţimas skaudinti visus likusius vyriškos lyties atstovus. Kadangi 

daugiausia istorijų yra rašytos merginų, tekstuose jos atskleidţia ir pagrindţia G. Skabeikytės - 

Kazlauskienės išvadą, jog daţniausia išsiskiriama dėl vieno iš įsimylėjėlių, paprastai vaikino, 

neištikimybės
41

. Tokio pobūdţio tekstai būdingi ką tik, neseniai, staiga pasibaigusių santykių 

grupei, su kuriais dar nespėta susigyventi, priprasti ir pradėti naują gyvenimo etapą.  

Apibendrinant šią darbo dalį, labiausiai tinka G. Skabeikytės – Kazlauskienės 

įţvalgos: „Savo kančių išpasakojimas – tai lyg iniciacijos metu įgytų randų, patvirtinančių tavo 

perėjimą į kitą amţiaus grupę, viešas pademonstravimas. Kitas vertus, toks išsipasakojimas atlieka 
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ir terapinę funkciją. Kokią vietą neilgame pasakotojų gyvenime uţima skausmingieji išgyvenimai, 

rodo jiems apibūdinti taikomi epitetai: didžiausias, milžiniškas, begalinis“
42

.  

 

Išsiskyrimų priežastys 

 

Kadangi tiriamajame internetiniame puslapyje jaunimas pateikė gerokai daugiau 

istorijų su nelaiminga pabaiga negu su laiminga (tik ketvirtadalis istorijų), trumpai bus aptartos 

išsiskyrimų prieţastys, jų neišskirstant į smulkesnius skyrelius, tiesiog paminint ir trumpai 

analizuojant.  

 Prieš pradedant analizuoti išsiskyrimų prieţastis galima paminėti, jog ne visuomet ta 

prieţastis tekste išsakoma. Kartais prieţastis lieka neaiški, istorijos pateikėjas neatskleidţia 

išsiskyrimo prieţasties: „<...> bet viena diena emem ir isiskyrem ir dabar negeliu jo pamirsti“ 

(VDU ER 2476: 3),  „Nepasakosiu kodėl mes nebe kartu,bet tai buvo ţmogus,kurį labiausiai kada 

nors mylėjau“ (VDU ER 2476: 21). Galbūt prieţastis neatskleidţiama dėl paties pateikėjo klaidų, 

galbūt, nes per skaudu apie tai kalbėti, bet tikroji tiesa ir liks tik pateikėjų ir jų mylimųjų atmintyje.  

Kaip viena skaudţiausių, kaip tai įvardija merginos, prieţasčių išsiskyrimui – vaikino 

išdavystė su kita mergina: „<...> mat man pasakė, kad jis sutiko savo buvusią meilę“ (VDU ER 

2476: 7),„Bet dabar pasirodo jis rašo kitai merginaj prideda pilna bučkiu .“ (VDU ER 2476: 57), 

„<...> as tikrai ji myliu,bet nieko negaliu padaryti nes jis turi kita“ (VDU ER 2476: 73), „<...> 

bandau tiketi, bet zinau kad jis vaziuoja pas ja, nes visa gyvenima buvo mergisius“ (VDU ER 2476: 

168). Ne visuomet tai ryškiai atsiskleidţia internetinėse istorijose, vaikinai pasisako merginoms 

apie išdavystę, apie dvigubus santykius. Tai merginoms suteikia dar daugiau skausmo: „<...> 

beprotiškai skaudu kai ţinai jog su juo praleidi nuostabu laiką,o jis grysta pas sąvaja ir toliau lyg 

niekur nieko gyvena“ (VDU ER 2476: 22) – čia pasakojama apie meilės trikampį tarp vyro, jo 

meiluţės ir ţmonos. Tokio pobūdţio istorijų retai, bet pasitaiko.  

Ne daţna, labiau kaip išimtis, paminėta išdavystė, „atėmus“ merginai nekaltybę: 

„Nusprendziau buti jo,padovanoti jam savo nekaltybe. . .poto dar karšciau ji mylejau:-). .bet po 

nepilno menesio suzinojau,kad jis turi drauge,o su manim tik pramogauja“ (VDU ER 2476: 92). 

Šios kelios eilutės, paimtos iš istorijų, atskleidţia skaudţią realybę – vaikinai daţniau įsivelia į 

dvigubus santykius, apskritai nelabai vertindami merginos jausmus ir net skaistumą.  

Ne maţesnė prieţastis, dėl kurios jaunuolių santykiai nutrūksta - ankstyvi lytiniai 

santykiai, neplanuotas nėštumas: „Apsigyvenome kartu,pagimdziau jam nuostabia dukra ir kaip tik 
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tada baigesijomeile“ (VDU ER 2476: 20). Merginos natūraliau priima nėštumą, labiau laukia 

gimsiančio vaiko, negu vaikinai, kurie, kaip kalbama istorijose, būdami jauno amţiaus dar nori 

laisvės ir šėlionių. Pasitaiko situacijų, kad iškart po lytinių santykių vaikinas palieka „mylimąją“: 

„Po šito paskutinio susitikimo jis labai pasikeitė.. Pradėjo maţiau bendraut, neatrašinėjo į mano 

ţinutes, nenorėjo šnekėt telefonu;(„ (VDU ER 2476: 27). Jų santykiai nutrūko. Ne daţnai, bet 

kartais, praėjus kiek laiko nuo intymių santykių, vaikinai sms ţinutėmis pasako merginai, kad ji jam 

šlykšti: „Tada jį apkabinau ir kai kas įvyko tarp mūsų. Bet tai vyko visiškai kitaip nei įprastai. Nes 

kaip bebūtų keista mes ir prieš tai ne kartą esame pasimylėję,nors tada neţinojau,kad aš Jam 

šlykšti“ (VDU ER 2476: 46).  

Taip pat, nors ankstesniuose skyriuose apie tai jau buvo uţsiminta, vaikinai palieka 

merginas ir todėl, kad jos nori likti skaisčios, nesutinka pradėti intymaus gyvenimo: „P.S. jis mane 

paliko ne del charakterio mano jis paliko del sexo, nes nedavaiu jam kaip sakant...“ (VDU ER 2476: 

172). Trumpai tariant, lytinis gyvenimas ankstyvame amţiuje sukelia jaunuoliams daug skausmo, 

liūdesio, net ilgalaikio nusivylimo kitos lyties atstovais.  

Apţvelgus visas 200 internetinių meilės istorijų, iš kurių daugiau nei pusė su 

nelaiminga pabaiga, pasirodo, kad jaunimas dėl labai skirtingų prieţasčių nutraukia santykius su 

mylimuoju. Nedaţnai pasitaikanti prieţastis - išsiskyrimas dėl blogų vaikino įpročių: „Deja, jis vėl 

pradėjo krėsti šunybės, tai buvo ţmogus, negalintis nusedėt vietoj“ (VDU ER 2476: 15).  

Taip pat, viena iš prieţasčių, gali būti išsiskyrimas dėl laiko trūkumo : „jis beveik 

neturėjo laiko, nes po pamokų daţniausiai vaţiuodavo pas mama į darbą ir ten padėdavo“ (VDU ER 

2476: 17), „<...> stai ir ruduo ,ji isvaziuoja i vilniu as i siaulius ,prasideda mokslai ,ji nebeskiria 

man tiek demesio kiek skirdavo nuvaziuoju pas ja ji skiria man tik kelias valandas ,nes turi daug 

mokintis ...“ (VDU ER 2476: 171). Neretai išsiskyrimas dėl minėtų prieţasčių yra tik smulkmena, 

būdas supaţindinti „mylimąjį“ su atvėsusiais jausmais, prieţastys būna kitos, bet jų pateikėjai 

neatskleidţia.  

Aprašoma, kad meilė, o drauge ir laiminga meilės istorija dingsta dėl netinkamų 

mylimojo ţodţių: „Kartais gyvenime taip atsitinka, kai aistra ir meilė išblėsta nuo skaudţių ţodţių. 

Jie tarsi durklas įsmeigti į širdį“ (VDU ER 2476: 2). Netinkami mylimojo ţodţiai, pyktis yra 

neretos išsiskyrimų prieţastys: „Kol neatejo dienos kai uzplauke juodas pykciu debesis kuris 

atitolino ir isarde musu santykius..“ (VDU ER 2476: 35), „. As buvau labai nedrasus . Mes pykomes 

daznai daznai issiskirdavom bet vel susibegdavome. Dabar as vienas“ (VDU ER 2476: 151). Taip 

pat pasitaiko, nors ne daţnai, kad jaunuoliai išsiskiria, vienam iš jų neuţmiršus prieš tai buvusių 

santykių: „Mes vengėme kalbėtis apie buvusius santykius, pasirodo tai ir sugriovė mūsų santykius“ 
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(VDU ER 2476: 56). Ne meilė buvusiam mylimajam, bet neišsikalbėjimas, praeities slėpimas, šiuo 

atveju, sugriovė draugystę.  

Kaip jau kelis kartus šiame darbe minėta, labai populiarus reiškinys, atsispindintis 

internetinėse meilės istorijose, yra emigracija. Būtent dėl šios prieţasties – mylimojo išvykimo – 

taip pat įvyksta nemaţai išsiskyrimų: „<...> po jo isvaziavimo pasikeite viskas,netik salde sausio 

menesio orai bet ir sirdis nedege tokia aistra,as susimoviau bet nezinau ties kur“ (VDU ER 2476: 

58), „<...>jis turejo isvykti gyventi i kita sali toli nuo manes“ (VDU ER 2476: 114). Ne visada 

jaunuoliams pavyksta išsaugoti draugystę, būnant toli vienam nuo kito, neretai atstumas išsiskiria.  

 Apibendrinant visas ne laimingai, o išsiskyrimu pasibaigusias internetines meilės 

istorijas, reikia paminėti, jog gerokai daţniau santykius nutraukia vaikinai ir dėl labai įvairių 

prieţasčių. Analizuojant, nors ir trumpai, pasitaikančias prieţastis, galima daryti išvadą, jog skirtis 

jaunuoliai nusprendţia dėl pasibaigusių jausmų, o nurodyta prieţastis tam, kad skaitytojas ar antroji 

pusė labiau suprastų.  

 

1.2.  Neišplėtoto siužeto meilės istorijos 

 

Kalbant apie antrajai grupei priskirtas istorijas, siuţetinės meilės istorijos čia 

pasakojamos nesigilinant į smulkmenas, gana abstrakčiai, pateikėjai nesistengia sudominti 

skaitytojo, neintriguoja, lakoniškai, be nuotaikos, be detalių pasakojami pagrindiniai etapai: pirmas 

susitikimas, įsimylėjimas, antrasis susitikimas (jau specialus, ne atsitiktinis), laiminga draugystė be 

tolimesnių išvadų arba išsiskyrimas.  

Tekstai neilgi, iki pusės puslapio, vientisi, nevartojama tiesioginė kalba, būdinga daug 

daugtaškių („<...> negaliu pamirsti tu keliu musu paskutiniu susitikimu....“ (VDU ER 2476: 156), 

„<...> apkabinai,ziurejom i akis....“ (VDU ER 2476: 158) ir kt.). Pasitaiko istorijų, kurios 

papasakotos iki tam tikros akimirkos, o tada veiksmas nutrūksta – pačioje įdomiausioje vietoje 

istorija baigiama:  „Tuomet atejo paulius. Pasake: gali atsisesti? As atsisedau. Ir jis mane 

pabuciavo. Pasake : cia ne butelio dalis...“ (VDU ER 2476: 73). Nors šiais sakiniais pasakojimas 

uţbaigiamas, skaitytojas gali numanyti, jog nuo tos akimirkos tarp šių dviejų jaunuolių prasidėjo 

graţi draugystė.  

Kartais istorijose rašoma ne pirmu, o trečiuoju asmeniu, galbūt vengiant 

asmeniškumų: „O kas būtų buvę, jei Jie būtų sustoję ? O kas būtų buvę, jei Ji būtų Jį pašaukus ? O 

kas būtų buvę jei Jis būtų suradęs savyje drąsos Ją uţkalbinti?“ (VDU ER 2476: 84) ir kt. Šiai 

grupei priskirtos istorijos papasakotos labai abstrakčiai, daţniausiai be citatų ar tiesioginės kalbos, 

pvz. „Su Juo susipazinau gal pries 5metus. Tada buvau dar naivi mergaiciuke ir mudu bendravome 
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tik kaip draugai“ (VDU ER 2476: 86). Neaišku, nei kur susipaţino – kokia situacija, aplinka – nei 

kitos detalės, būdingos išsamioms meilės istorijoms. Jei ir vartojama tiesioginė kalba, ja autoriai 

nesiekia kaţko skaitytojui paaiškinti, tie sakiniai tiesiog skuboto bendravimo, kalbos citatos: 

„paklause ka veikiu ir as atsakiau, kad susirasineju : - su kuo ? tycia pasakiau, kad su - berniuku - 

kokiu berniuku. O ka svarbu? - taip svarbu. -kodel? -nes man tai visai nepatinka“ (VDU ER 2476: 

88). Tuo šios istorijos ir pasiţymi – neišbaigtumu, lakoniškumu ir neaiškumu. Negalima įţvelgti, 

nujausti jokio konteksto – galimų uţslėptų jausmų ar pan.  

Keistas dalykas, pastebėtas šiose istorijose, kad merginos linkusios tęsti santykius, 

nors ir trumpalaikius, vienos nakties, su vaikinais, su kuriais išsiskyrė ir kurie rodo joms švelnumą, 

flirtuoja: „P.S. as ji vis dar myliu, tik dabar igijau jegu atsispirti jam. bet nezinau ar ilgai istmepsiu“ 

(VDU ER 2476: 149). Kartais merginos sutinka tęsti santykius su vaikinu, kuris, būdamas 

neblaivus, romantiškai elgėsi, atsiprašinėjo uţ praeities skriaudas: „Tada paveiktas alkoholio jis vėl 

pradėjo apkabinėti,bandyti pabučiuoti...Iš pradţių jam bandţiau neleisti,tačiau nors protas sakė jog 

tai blogai,širdis negalėjo jį atstumti...Po kelių bučinių prasidėjo ilgos šnekos,ilgi atsiprašinėjimai,ir 

vėl mes kartu..“ (VDU ER 2476: 89). Merginos nesitiki, jog rimti santykiai vėl sugrįš, jos, kaip 

pačios rašo, tenkinasi trupiniais, nes vis dar myli, jaučia simpatiją tam, su kuriuo buvo išsiskyrusios, 

bet, pasitaikius galimybei, vėl norinčios tęsti romantiškus, bet, tikriausiai, trumpalaikius santykius.  

Daţna istorija skamba kaip perspėjimas kitoms merginoms, kad nesielgtų taip pat, nes 

nukentės, bus įskaudintos: „P.S.. Niekada newerta kankintis del zmogaus kuris to newertas sakau is 

patirties“ (VDU ER 2476: 94). Arba grasinimas mylimajam: „bet tikejimas lieka kad anksciau ar 

veliau, tu kentesi taip kaip kankini mane“ (VDU ER 2476: 166).  

Merginos savo nelaimingų meilės istorijų pabaigose mėgsta atskleisti draugystės metu 

įgijusios stiprybės, pvz.:  „P.S. as ji vis dar myliu, tik dabar igijau jegu atsispirti jam. bet nezinau ar 

ilgai istmepsiu“ (VDU ER 2476: 149). Tokio pobūdţio teksteliai yra kaip „istorijos vinis“, kur 

pagrindinė meilės istorija lieka antrame plane, labiau išryškinant patarimus, grasinimus, 

pasididţiavimus ir kt.  

Dėl nesklandaus teksto, neaiškios įvykių sekos, daţnai sunku suprasti, kodėl jaunuoliai 

apskritai talpina internete savo trumpai ir neišsamiai aprašytas laimingos ar nelaimingos meilės 

istorijas. Šiai grupei priklausančiomis istorijomis jie nesistengia nieko aiškinti, tiesiog trumpai 

aprašo tai, kas nesenai ar labai įsiminta, bet senai, įvyko. Greičiausiai jų tikslas – tiesiog 

išsipasakoti, pasidţiaugti ar pasiguosti. 
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2. Nesiužetinės istorijos 

 

2.1. Nesiužetiniai teksteliai, kuriuose išliejami jausmai ar 

leidžiamasi į pasvarstymus 

 

Trečiosios grupės istorijos - trumpas autoriaus, neturinčio tikslo atskleisti meilės istoriją, 

pasakojimas apie savo asmeninius išgyvenimus nenusisekus draugystei, „pasiguodimas“ 

skaitytojams. Pateikiama ne pilna meilės istorija, tik smagus trumpas išgyvenimas arba  jausmai po 

išsiskyrimo, tarsi  išsikalbėjimas popieriaus lape. Pateikti nesiuţetiniai tekstai, pasak Graţinos 

Skabeikytės – Kazlauskienės, yra „Kupini: prisipaţinimų mylint, meilės laiškų, patarimo prašymų 

ar tiesiog pasvarstymų apie meilę“
43

.  

Tokio pobūdţio teksteliuose jaunimas, kiek daţniau merginos,  mėgsta guostis: „<...> 

vėl aš gulėjau apsikabinusi tik savo pagalvę,kuri buvo sudrėkusi nuo skausmo ašarų...“ (VDU ER 

2476: 89). Neretai paminimas noras ignoruoti draugus, uţsisklęsti, kurį laiką nebendrauti: 

„Nebesinori man gywent, noriu mirt..As net nutraukiau bendrawima su kitais, nes be jo as 

nesawa..Istryniau one lt, skype, tlf, kad tik draugai man netrugdytu ir nesusisiektu su manim..“ 

(VDU ER 2476: 137).  

Kadangi istorijos be  būdingo internetinėms meilės istorijoms siuţeto, daţniausiai jose 

dėmesys sutelkiamas ne į meilės istorijos turinio pasakojimą, o į patį tekstą - smulkiai aprašoma 

aplinka, bandoma net poetizuoti: „Milijonai zvaigzdziu,simtai besileidzianciu,krentanciu ir tik 

vienas vienintelis noras...Parodyti meile tau taip kaip dar nematei...Tai ka turiu su savimi zodziais 

nenusakysi“ (VDU ER 2476: 148). Pastarasis sakinys lyg atskleistų tiesą, kad tie, kuriems sunku 

atskleisti jausmus tiesiogiai, pasitelkia kūrybą – eiliuoja, kalboje vartoja įvairias poetines 

priemones.  Svarbu paminėti, kad, nors ir pasitelkiamos įvairios, kartais sudėtingos poetinės 

priemonės, pati tekstų rašyba nepasiţymi profesionalumu, taisyklingumu – daugeliu atveju 

vartojama elektroninė rašysena – be kai kurių lietuviškų rašmenų. Taip pat tokiuose tekstuose 

neminimi vardai, net išgalvoti (kaip kartais uţsimena patys autoriai savo išsamių istorijų tekstuose).  

Skaitant kai kuriuos tekstus, laikant juos meilės istorija, įkeltus į šį internetinį puslapį, 

gali atrodyti, jog tos „meilės  istorijos“ nenuoširdţios, nepilnos – tarsi istorija be siuţeto, tik atskiri 

jaunuolių veiksmai, pavyzdţiui, jausmų po skyrybų aprašymas, be įvardintos skyrybų prieţasties. 

Galima spėti, kad autorių, talpinančių tokio pobūdţio tekstelius tikslas – išreikšti emocijas, 
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jausmus: „Po susitikimo su juo buvau labai laiminga,visa švytėjau,akys blizgėjo,rankos ir kojos 

drebėjo...“ (VDU ER 2476: 159). Tokiuose tekstuose ne tik išsakomi jausmai, bet ir išliejamas 

noras pasiguosti – jaunuoliai išreiškia uţsilikusias nuo pasibaigusių santykių nuoskaudas, 

nusivylimus, pvz. guodţiasi, jog ne tą, ne tokį vaikiną pamilo, santykių pradţioje jis buvęs kitoks: 

„Bet aš pamilau jį ne tokį koks jis dabar yra. Aš pamilau visai kitą ţmogų...“ (VDU ER 2476: 165). 

Išreiškia nuoskaudą, nesulaukusios vaikino atsako į ţinutes, skambučius: „Apsimeti,kad nieko 

blogo neivyko. ir neliko jokiu graziu zodziu. Rasau zinutes, ir atsakimo vel nera, ir taip kelias 

dienas, ir bandau sau irodyti, kad tau daugiau neleisiu manim naudotis“ (VDU ER 2476: 166)  ir 

pan. Tiesiog papasakojama nuotaika, pirmojo pasimatymo įspūdţiai, likusios nuoskaudos ir kt., be 

išsamesnio pasakojimo. Nesiuţetiniai teksteliai taip ir pavadinti todėl, kad juose nėra siuţeto, 

pateiktos tik meilės istorijos nuotrupos, pamąstymai, prisiminimai ir kt.  

Šios, trečiosios, grupės istorijose – pamąstymuose apie išgyvenimus – gausiai 

vartojami daugtaškiai, sinonimai panašiems ţodţiams, jausmams nusakyti. Trumpi sakiniai, 

netaisyklinga, internetinė kalba, anonimiškumas atskleidţia norą ne supaţindinti su ypatinga meilės 

istorija, bet išsisakyti, pasiguosti, atskleisti savo išgyvenimus, jausmus. 

  

3. Kitokių formų tekstai apie meilę 

 

Visi tekstai nagrinėjamame internetiniame puslapyje yra kaţkuo panašūs ir kaţkuo 

skirtingi. Šiame skyrelyje bus trumpai aptartos ir išimtimi laikomos visiškai nesiuţetinės, vieno 

sakinio ar ţodţio „istorijos“ taip pat smulkiau analizuojamos itin išskirtinės, daugiau ar maţiau, bet 

meilės istorijos, kurių siuţetai daţnai panašūs į išsamias arba neišsamias siuţetines meilės istorijas, 

bet tekstų paskirtis ir autentiškumas ţymiai skiriasi.  

Kol kas, nesmulkinant į skyrelius, bus aptartos išimtys iš taisyklių, būdingų 

internetinėms meilės istorijos. Kaip pavyzdys – merginos istorija apie lietų, tarsi ji ir jis, tik jis – 

lietaus pavidalu ir elgiasi lietui būdingu elgesiu: „Lietus nustojo lyti... Nustojo lyti dėl manęs. Uţ 

visas savo svajones dėkoju tik jam. Šaltam lietui, kuris grąţino mane į mano pasaulį“ (VDU ER 

2476: 146). Tik iš daţnai vartojamo ţodţio „ašaros“ („Jo iš skausmo plyštančias ašarotas akis...kaip 

lietaus lašeliai. Pamiršti jo šaltų rankų...šaltų,kaip šaltame vėjyje sustingusio ledo. Pamiršti jo 

artumo“.) galima nuspėti nelaimingą istorijos pabaigą, autorė, kalbėdama metaforomis ir 

palyginimais, nesistengia skaitytojams paaiškint kitų istorijos detalių.  

Rasta „meilės istorija“, kurios tekstas pateiktas dainos teksto pavidalu. Nėra jokio 

išsamaus istorijos pasakojimo, tik sakinys, pasibaigus dainai, kad dabar jiedu draugauja: „Tai nutiko 

prieš 1000 metų. Maţdaug praeitą rudenį. Nuo to laiko tu man metai sapnus ir rytais mane budini. 
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Tai nutiko prie upės auštant, kai tavo kūnas keistai nušvito. O tu man sakei: nebijok, aš patyrusi. 

Man taip retkarčiais būna iš ryto. Tai nutiko prieš 1000 metų, maţdaug praeitą vasarą, nuo tada 

mane tarsi sakmę kaţkas tyliai paseka... Štai tokią dainą jis man padainavo ir pagrojo su gitara. 

Neţinau, ar ji jau buvo sukurta, ar ją sukūrė. Su juo aš dar ir dabar draugauju..“ (VDU ER 2476: 

82). Mergina, šiuo atveju, tiesiog išreiškė savo tos akimirkos nuotaiką, būseną, nesiekdama 

supaţindinti skaitytojų su visa savo meilės istorija.  

Vieną „istoriją“ tesudaro vienas ţodis, net pavadinimas jos ilgesnis: „Taip būna, kai 

apsvaigstame iš meilės ir negalvojam apie save..-Gerai “ (VDU ER 2476: 45). Ţinoma, tai nėra 

meilės istorija, kad ir kaip to siektų istorijos autorius. Tai tik trumpai išsakyta nuomonė, ką reiškia 

būti įsimylėjusiam. Rasta ir kiek ilgesnė „meilės istorija“, ji apima vos kelis  trumpus sakinius: „Kai 

matydavau ji man sirdis dauzidavosi. Mes draugavom bet isiskirem nes as jam nepatikau. Bet as jo 

negaliu pamirsti iki sioliai“ (VDU ER 2476: 178). Tokio pobūdţio trumpi tekstai rodo pateikėjo 

nuostatą, kad šiame internetiniame puslapyje galima talpinti nerimtus dalykus, galbūt nepasitikima 

internetinių meilės istorijų tekstais ar pan.  

3.1. Laiškai 

 

Aptikta išskirtinių „meilės istorijų“, kurios parašytos laiško mylimajam forma. Tekstai 

išskirtiniai tuo, kad jų pavadinimai – „Laiškas“, juose vartojami kreipiniai, asmeniniai klausimai 

mylimajam / mylimajai, kaltinimai ir kt.  

Pavyzdţiui, merginos pradeda rašyti istoriją kreipiniu: „labas maziuk:* kaip sekasi?“ 

(VDU ER 2476: 161) arba tiesiog „Labas“ (VDU ER 2476: 37) ir pan. Merginos ir vaikinai 

kreipiasi į buvusį mylimąjį, primena jam\jai kartu praleistas dienas, prisimena smulkmenas, klausia, 

ar jis/ji pasiilgo kartu leisto laiko ir pan. Vieni laiškai trumpi, kiti – labai išsamūs, net iki keturių 

puslapių.  

Ilguosiuose tekstuose, išimtinai merginos, smulkiai nupasakoja mylimajam savo 

jausmus, siūlo teisingesnio elgesio alternatyvų, patarimų mylimajam, kad santykiai būtų 

kokybiškesni, geriau klostytųsi, pvz.: „Noriu, kad mūsų draugystėje būtų daugiau laisvės ir 

atsipalaidavimo. Kada mes galėsime kalbėtis normaliai? Ţinai kodėl Justui ir Vaidilei sekasi geriau? 

Todėl, kad jie kalbasi. Kalba ir kalba. Be to pasakoji, kad jie visada susikabinę vaikšto, o tu manęs 

prie draugų net nedrįsti uţ rankos paimt“ (VDU ER 2476: 155). Mergina šioje istorijoje bando 

išaiškinti vaikinui savo vertybes, tobulesnės draugystės siekius, pasakoja jam apie save, savo 

vidinius išgyvenimus, ateities svajones. Tai išties viena išsamiausių ir taisyklinga lietuvių kalba 

parašyta meilės istorija – laiškas. Kitos merginos laiškuose save kaltina, rašo su kreipimusi į 

vaikiną, laišku jo atsiprašinėja, atgailauja, lyg prašo antro šanso, pasakoja apie kelias ašarų dienas ir 
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pan.: “Verkiau istisus menesius nes tai vel jis man atleisdavo tai vel palikdavo, zinojau tik tiek kad 

kad as jam neleidau manes pamilti per savo kvailuma, oas ji mylejau be proto...“ (VDU ER 2476: 

80).  Kartais išreiškiamas ne savęs kaltinimas, o priekaištai „mylimajam“, kad jie nebe kartu: 

„perdaug asaru isliejau del taves nors tu nebuvai vertas ne vienos“ (VDU ER 2476: 161). Neţinia, 

galbūt rašydamos tokius „laiškus“ savo simpatijoms, merginos laukia atsakymo iš jų, ţinoma, su 

sąlyga, kad jie skaito tą patį internetinį puslapį. 

 

3.2. Tekstai apie meilės troškimą – svajonės 

 

Tai, kad pateiktas tekstas yra ne autentiškas meilės istorijos pasakojimas, o pateikėjo 

svajonė, neretai atskleidţia pats asmuo: „ <...> tokio ir norejau, bet dar palaukti reikia, amn reikia ji 

pazinti, ir gal gal dar ji sustiksiu...Staiga apsisuku sonu ir uzmiegu...“ (VDU ER 2476: 44). Kitais 

atvejais tai atskleidţia tekstas, keista, neįprasta teksto struktūra, kaip pvz. išvardinta 10 punktų, 

kuriuose minimus veiksmus pateikėja norėtų nuveikti su „TUO ŢMOGUMI“, keletas punktų: 

„7.butu smagu jai vaikinas nuo manes nepabegtu... Tai gan svarbu , jai nenoriu iki gyvenimo galo 

draugauti pati su savimi. 8. Zinoma buciau pamaloninta jaimane pirma karta pabuciuotu istikruju o 

ne sapnuose ar vaiku zaidimuose..“ (VDU ER 2476: 44). Pateikta ne meilės istorija, o svajonė, 

pasisakymas, ką mergina norėtų veikti, susitikusi, draugaudama su mylimuoju.  

Nagrinėjamame internetiniame puslapyje pateikta „istorija“, kurioje išvardijami 

dalykai, ką mergina padarytų dėl vaikino, jei jį turėtų. Kaip pvz., keletas punktų: „Bet ką dėl Tavęs 

padaryčiau... Pačias nuobodţiausias knygas perskaityčiau, o kad uţsitikrinčiau mūsų laimę, visas. 

Dėl Tavęs visų filmų scenarijus išmokčiau mintinai, o kad uţsitikrinčiau vietą Tavo širdyje pati tau 

jų sukursiu milijoną. Dėl Tavo šiltų jausmų perbrisiu dilgėlių jūrą, kad mūsų pykčiai kaip dilgėlės 

tik dilgintų plaukus“ (VDU ER 2476: 132). Tai, vėlgi, nėra tikra meilės istorija, bet lyg svajonė, 

paţadas, ką, jei mergina turėtų vaikiną, dėl jo padarytų. Pasitelkiama ir metaforomis ir kt. 

poetinėmis priemonėmis, tokiu būdu mergina tarsi nori prisikviesti tą išrinktąjį.  

Tokio pobūdţio tekstai - istorijos – svajonės – išsiskiria iš anksto nuspėjamu 

neautentiškumu, vienokiu ar kitokiu būdu paaiškėja, kad istorija ne tikra, o tarsi svajonė, 

suplanuotas „aktas“ ateityje. Tokie tekstai nėra ilgi, vos iki vieno puslapio, pateikėjos vienbalsiai – 

merginos.  

Baigiant internetinių meilės istorijų pasakojimo formų įvairovės analizę, reikia 

uţakcentuoti neginčytiną siuţetinių istorijų populiarumą prieš nesiuţetines ar kitokių formų 

istorijas. Didţiąją daugumą tekstų turi aiškią siuţetinę liniją, išplėtotą (daţniau) arba ne. 

Nesiuţetinės ir kitų formų (laiškai, svajonės) uţima maţą dalį pasirinktame internetiniame 
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puslapyje. Reikia prisipaţinti, kad pats tokių tekstų skirstymas kelia keblumų – „netradicinių“ 

tekstų nėra daug, bet jie egzistuoja, juos tenka grupuoti.  

Neskirstant į atskiras grupes, bendra daugumai internetinių meilės istorijų yra tai, jog 

jose aktyviai atsispindi dabartinio gyvenimo realijos, tokios kaip artimi dviejų ţmonių santykiai, 

vienam gyvenant uţsienyje, kitam – Lietuvoje; nesantuokiniai vaikai, atsitiktinis nėštumas; noras 

save ţaloti, saviţudybių galimybė; alkoholio ir tabako vartojimas ankstyvame amţiuje ir kt. Kalbant 

dar smulkiau – populiarėjanti ne taisyklinga lietuvių, bet elektroninė – internetinė kalba; siekis save 

vadinti ne tikruoju, bet įsivaizduotinu savęs apibūdinimu, siekiamybe: graţuolė, seksualioji, 

siekiamybė ir kt. Natūralu, jog internetinėse meilės istorijose, kitaip nei respondentų pateiktose 

neabejotinai autentiškose meilės istorijose, atsispindi šiuolaikinio ţmogaus rašysena, gyvenimo 

būdas, vertybės ir kt. Kaip teigia Donskis L. :“Nūdienos populiarioji kultūra atspindi modernųjį 

Vakarų pasaulį persmelkusį jaunystės, sėkmės, groţio ir lengvo vartojimo kultą. Tai vartotojiškos 

visuomenės kultūra, kuri pati yra vartojama it bet kuris masinės gamybos produktas“
44

.  
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IŠVADOS 

 

 Internetinių meilės istorijų pateikėjų amţiaus analizė atskleidė, jog, be to, jog retais 

atvejais savo amţių nusako patys pateikėjai, tai galima nustatyti ir iš uţuominų apie 1) mokyklą, 

klasiokus; 2) pristatomo savo amţiaus; 3) amţiaus nusakymo kitų akimis, netiesiogiai; 4) 

uţuominos apie šeimą, vaikus, sutuoktinį, automobilio vairavimą, nuolatinio darbo turėjimą ir kt. .

 Gilinantis į internetinės meilės istorijas lyties aspektu, atsiskleidė tam tikri merginų ir 

vaikinų rašytų tekstų skirtumai. Vienas jų – vaikinai po savo istorija neidentifikuoja savęs tikruoju 

vardu, siekia konfidencialumo, o merginos daug daţniau pasivadina tikriniais vardais, o ne 

bendriniai  ţodţiais-slapyvardţiais, tačiau, ar vardas yra tikras – lieka neaišku. Jausmų raiška 

tekstuose, lyginant abiejų lyčių atstovus, taip pat skiriasi. Tai, kad vaikinai yra uţdaresni uţ 

merginas, nulėmė maţą jų istorijų kiekį, vos 14 istorijų iš 200 tekstų. Vis dėlto tie vaikinai, kurie 

patalpino savo istorijas internete, tekstuose atsiskleidė kaip jautrūs, išsamiai nupasakojantys savo 

meilės akimirkas.  Merginos savo tekstuose atsiskleidţia tokios, kokios, stereotipiškai, ir yra – 

atviros, jautrios. Vaikinų rašytose istorijose beveik nerasta agresijos, grasinimų, savęs ţalojimo 

temų, merginos daug jausmingesnės, atviresnės šiuo klausimu. Vaikinai daug atviriau aprašo sekso 

scenas, intymias situacijas, lyginant su merginomis. Trumpai atkreipiant dėmesį į rašybą, vaikinų 

tekstuose nebūdingi daugtaškiai, maţiau klaidų, daţnesnė tvarkinga lietuvių kalbos rašyba. 

 Tyrinėjant socialinę ir kultūrinę pateikėjų gyvenamąją aplinką, nors iš nuotrupų, 

smulkių uţuominų, ji atsiskleidė esanti labai įvairi. Kaip socialinė ir kultūrinė pateikėjų gyvenamoji 

aplinka yra analizuotas šeimos – prigimtinės ir savo noru sukurtos - aspektas; taip pat draugai, 

laisvalaikis – gyvo ir virtualaus bendravimo formos, emigracijos realybė. Tiriant paaiškėjo, jog 

draugai uţima svarbesnę dalį gyvenime negu tėvai šeima – būtent tokį poţiūrį, tokią realybę 

tekstuose atskleidţia internetinių meilės istorijų pateikėjai. Maţuma pateikėjų į pasakojamą meilės 

istoriją įpynė prisiminimus apie tėvus, kitus šeimos narius. Labiausiai akcentuotas pagrindinis 

objektas – mylimasis – santykiai su juo. Aprašomi jausmai, įtakoti emigracijos problemos, taip pat 

minimos internetinės erdvės, kur jaunimas, kas stipriai atsispindi tekstuose, praleidţia daug laiko.  

Skyriuje, kuriame analizuojamos skaistumo ir mirties temos, skaistumas 

atskleidţiamas kaip teigiamas reiškinys, įtakojantis tolimesnę jaunuolių santykių raidą arba santykių 

pabaigą. Neretai skaistumas suvokiamas kaip dovana mylimajam arba skaistumo saugojimas – 

išsiskyrimo prieţastis. Įvertinus mirties vaizdinį istorijose, paaiškėja, kad tai nėra toks retas 

reiškinys, t.y. apie mirtį istorijose neretai uţsimenama. Apie mirtį uţsimenama: 1. Prakalbus apie 

nenorą gyventi, savo auką dėl mylimojo; 2. Uţsiminus apie kenkimą sau, norą ţudytis; 3. Smulkiai 

papasakojus tragišką atsitikimą, kuriame miršta vienas mylimųjų. Mirties tema nėra pati 
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populiariausia, apie ką kalba jaunimas savo meilės istorijose, bet tai yra viena iš temų, daţniausiai 

smulkiai nupasakojamų, kurią jaunimas pateikia kaip prieţastį, kaip galimybę, gelbėjantis nuo 

skausmo, patirto nutrūkus santykiams su mylimuoju.   

 Kalbant apie internetinių meilės istorijų pasakojimo formų įvairovę, šiame darbe visos 

istorijos yra skirstomos, plačiąja prasme,  į siuţetines ir nesiuţetines. Siuţetinėms istorijoms darbe 

priskiriamos išplėtoto ir neišplėtoto siuţeto istorijos. Nesiuţetinėms – nesiuţetiniai teksteliai, 

kuriuose išliejami jausmai ar leidţiamasi į pasvarstymus. Kitokių formų tekstams apie meilę yra 

priskirtini laiško formos tekstai, taip pat tekstai apie meilės troškimą – svajonės. Siuţetinės istorijos 

yra ilgiausios, teksto atţvilgiu, net iki 4 puslapių. Jos vienetinės, unikalios, uţrašytos paminint visas 

smulkmenas. Siuţetinių istorijų tekstuose, išsamiai aprašydami savo meilės istorijas internete, 

jaunuoliai nesibijo minėti vardų, galimai netikrų, išgalvotų ar panašių į tikrus. Viename tekste 

persipina tikslus istorijos nupasakojimas, rašančiojo išgyvenimai, asmeniniai pamąstymai ir kt. 

Tirtame internetiniame puslapyje, tarp siuţetinių meilės istorijų,  jaunimas pateikė gerokai daugiau 

istorijų su nelaiminga pabaiga negu su laiminga (tik ketvirtadalis istorijų). Išsiskyrimai -  santykių 

baigtys, būna ramios, jaunuoliai susitaikę su tokia baigtimi arba, priešingai, išsiskyrimas 

nupasakojamas labai ekspresyviai, emocionaliai, liejant ašaras ir pan. Siuţetinės, tačiau neišplėtotos 

istorijos pasakojamos nesigilinant į smulkmenas, gana abstrakčiai, pateikėjai nesistengia sudominti 

skaitytojo, neintriguoja, pasakojama lakoniškai, be nuotaikos, be detalių. Nesiuţetiniai teksteliai, 

kuriuose išliejami jausmai ar leidţiamasi į pasvarstymus yra trumpas autoriaus, neturinčio tikslo 

atskleisti meilės istoriją, pasakojimas apie savo asmeninius išgyvenimus nenusisekus draugystei, 

„pasiguodimas“ skaitytojams. Pateikiama ne pilna meilės istorija, tik smagus trumpas išgyvenimas 

arba  jausmai po išsiskyrimo, tarsi  išsikalbėjimas popieriaus lape. Kitokių formų tekstai yra trumpi, 

retai kada ilgesni nei pusė puslapio. Tai yra ne tradiciniai tekstai, o, labiau kaip išimtys, pateikti 

laiško arba svajonių išsakymo forma. Pirmuoju atveju mylimajam rašomas laiškas su jausmų 

papasakojimu, atsiprašymu arba pykčio išsakymu. Tekstai, kuriuose išsakomos svajonės, yra grynai 

pateikėjo fantazijų vaisius – pateikta ne autentiška meilės istorija, o trokštamos, įsivaizduotinos 

istorijos pasakojimas.  
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