Situacija

Kohabitacija: tuoktis nebemadinga?
Senoliai sakydavo: anksti kėlęs ir
anksti vedęs nesigailėsi. Apie ryto
metą gal ir teisybę sakė. Tačiau skubėti
tuoktis šiuolaikiniams žmonėms
dažnai neatrodo nei protinga, nei
reikalinga. Lietuviai mieliau vadovaujasi
kita gerai žinoma patarle: devynis
kartus pamatuok, dešimtą kirpk.
Ramutė ŠULČIENĖ

Sąmoningai turėti vaikų apsisprendžia tik labai mažai gyvenančių kartu nesusituokusių
porų

Santuoka – gero gyvenimo
rodiklis?

Mokslininkai teigia, kad esant
krizei, ekonominiam nestabilumui ir dideliam nedarbui mažėja santuokų, jos atidedamos ir
gyvenama neįsipareigojus. Esą
tai klasikinis socialinės ekonominės ir demografinės padėties
santykis. Tačiau ar tikrai taip?
O kaipgi seneliai ir proseneliai,
tuokęsi ir gimdę vaikus net per
karą? Nebuvo nė minties gyventi susimetus. Net sunkiausioje
tremtyje atsirasdavo dvasininkas, sutuokdavęs jaunuolius,
norinčius būti kartu. Gyvenimo
nesusituokus, arba kohabitacijos, rodiklis žmonėms gyvenant
vis geriau tik didėja.
Vytauto Didžiojo universiteto

Teisinės
subtilybės
VšĮ Šeimos teisinių konsultacijų
centro teisininkė Jurgita Mas
lianikaitė:

– Ar galima Lietuvoje įtei
sinti dviejų žmonių part
nerystę?
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tės peržengė 50 proc. ribą. Profesorė įsitikinusi, jog esame istorinių šeimos formavimo pokyčių
liudininkai.

Kartu, bet atskirai

Sociologijos katedros profesorė Aušra Maslauskaitė paneigia
mitą, kad iki vestuvių mūsų seneliai tik „prie vartelių kalbėjosi“.
Iš tiesų kohabitacijos rodiklis
senelių kartoje buvo apie 5–8
proc. Tėvų kartoje jis padidėjo
iki 15 proc., o šiuo metu gyvenimą kartu iki vestuvių išbando
apie 70–80 proc. porų. Tiesa, į šį
skaičių neįtraukti žmonės, gyvenantys su naujais partneriais po
skyrybų ar mirus sutuoktiniui.
Tad drąsiai galima tvirtinti, kad
kohabitacija yra tapusi labiau
taisykle nei išimtimi. Kohabitacijos atvejų skaičius auga, trukmė
ilgėja, vis mažiau jų baigiasi santuoka. Didžiausias pokytis įvyko
2000–2004 m., kai kohabitacijos
forma gyvuojančios partnerys-

Švedijos Upsalos universiteto
sociologijos profesorius Janas
Trostas teigia, kad poros nesirenka kohabitacijos, žmonės
tiesiog taip gyvena, nes kohabitacija nėra asmeninis pasirinkimas. Beje, profesorius gyvenimą
kartu nesusituokus įvardija kaip
gyvenimą atskirai. Sugyventinių,
sutuoktinių ir vienišių požiūrių į
įvairias sritis – vaikų auginimą,
darbą, nekilnojamojo turto įsigijimą ir pan. – tyrimas atskleidė,
jog sugyventinių ir vienišių atsakymai yra labai panašūs. Tai tarsi
rodo, kad gyvenantieji kartu ne
santuokoje nelaiko savęs visaverte šeima. Šie žmonės gyvena
vienas šalia kito, bet jų sąjungoje
nėra įtvirtinto „mes“.

– Ne, šiuo metu įteisinti šeiminius partnerių santykius nėra
galimybės. Įstatymas dėl partnerystės įregistravimo vis dar
nėra priimtas.
– Kaip teisiškai atrodo ne
santuokoje gyvenusi pora,
kai nutraukia santykius?
– Kai nesusituokę asmenys
gyvena drauge (bendras gyvenimas yra nuolatinis, trunka ilgą
laiką), kartu tvarko ūkį, asmeninėmis lėšomis ir bendru darbu
kuria bendrą turtą, pripažįstama egzistuojant asmenų susitarimą dėl jungtinės veiklos,
sukuriant bendrąją dalinę nuosavybę. Taigi įgijus turto ben-

dromis lėšomis ir tarpusavio
sutarimu jo nepasidalijant galima teisme įrodinėti, kiek vienas
ar kitas partneris yra prisidėjęs.
Jei turtas yra fiziškai nedalytinas, tuomet vienam iš partnerių
lieka turtas, o kitam priteisiama
materialinė kompensacija. Net
ir tuo atveju, kai turtas įgytas ar
registruotas vieno iš partnerių
vardu, kitas partneris gali teisme įrodinėti, kad, tarkime, baldai pirkti ar remontas atliktas ir
jo lėšomis. Tačiau asmeninėse
sąskaitose esantys pinigai, asmeniškai gautos dovanos, taip
pat paveldėtas turtas yra asmeninė kiekvieno partnerio

Tiesa, 2011 m. Demografinių
tyrimų instituto atliktas Šeimos
stebėsenos tyrimas pateikia
kitokius duomenis. Paklausti, ką laiko šeima, net 78 proc.
jaunosios, 73 proc. vidurinės
ir 65 proc. vyriausiosios kartos
žmonių atsakė, jog šeima yra ir
sugyventiniai su vaikais. Taigi
kohabitaciją vis daugiau žmonių
suvokia kaip šeimą.
Psichologė Giedrė Gutautė Klimienė skiria du porų, gyvenančių
kartu ne santuokoje, tipus. Vienos
iš jų puikiai jaučiasi nesusituokusios ir nemato jokios problemos.
Tokie asmenys nekelia sau klausimų, ar tai tikrai jiems skirtas
žmogus, kada partneris norės ir
ar išvis norės tuoktis, ir pan. Šie
žmonės iš tiesų jaučiasi šeima ir
gyvena kaip šeima. Kiti gyvena
kartu, bet nėra tikri dėl partnerystės ateities. Iš pradžių, pasak
psichologės, šie žmonės apsigyvena kartu tam, kad vienas kitą
nuosavybė. Beje, paveldėti po
vieno iš sugyventinių mirties
likusį palikimą negalima.
– Galbūt nesituokti Lie
tuvoje verta – galima gauti
daugiau pašalpų ar kitokių
lengvatų?
– Kalbant apie šeimos teisę,
galiu pasakyti, kad motinos,
vienos auginančios vaikus,
susiduria su rimtomis problemomis. Neretai būna, kad,
norėdamos gauti socialines išmokas, jos kreipiasi į socialinės
rūpybos skyrius, tačiau gauna
neigiamą atsakymą vien dėl to,
kad iš vaiko tėvo nėra priteistas
išlaikymas.

Situacija
„išbandytų“. Tačiau metai eina,
o bandymo rezultatų kaip nėra,
taip nėra. Tuomet ir kyla daugiausia santykių problemų.

Bandomojo laikotarpio
terminai

Taigi, kaip teigia pašnekovė,
vienas dažniausių argumentų,
kodėl delsiama tuoktis, – reikia
„išbandyti“ partnerį, įsitikinti,
kad tikrai galima gyventi kartu.
Nepaisant to, kad tai skamba gana vartotojiškai („Išbandyk naują
prekę“), kyla klausimas, kiek laiko
reikia šiam išbandymui? Kada du
žmonės galutinai įsitikina, jog
tinka vienas kitam?
Remiantis 2009 m. atlikto Kartų
ir lyčių tyrimo duomenimis, trečių
gyvenimo kartu metų pabaigoje
išyra apie ketvirtadalį partnerysčių. Vadinasi, 25 proc. žmonių
ties trejų metų slenksčiu rimtai
susimąsto apie tai, kokia ateitis jų
laukia su dabartiniu partneriu. Šis
skaičius laikui bėgant nedidėja, o
tai, anot profesorės A. Maslauskaitės, rodo, kad žmonės kohabitaciją vis dėlto sieja su ilgalaikės
partnerystės lūkesčiais.
Minėtas tyrimas taip pat atskleidžia, kad devintajame dešimtmetyje beveik visoms gyvenusioms nesusituokusioms
poroms ryžtis santuokai prireikdavo nuo 6 mėnesių iki 1,5
metų. Šio laikotarpio pabaigoje
90 proc. kartu gyvenusių porų
galiausiai būdavo susituokusios.
2009-aisiais iki trejų metų ribos
susituokusios buvo tik 35 proc.
kartu gyvenusių porų.

Keliai į santuoką

Vis dėlto didžiausias paradoksas tas, kad tas laukiamas
tinkamas metas iš tiesų jau būna praėjęs... Tyrimai rodo, jog iki
santuokos kartu negyvenusios
poros skiriasi du kartus rečiau nei
žmonės, pabandę „žaisti“ šeimą
dar iki santuokos. Kodėl taip nutinka? Vieno atsakymo nėra, bet
vienas iš galimų – šios poros tuokėsi iš meilės. O ilgą laiką kartu
gyvenusios – dėl tėvų ir aplinkinių spaudimo, minties, jog niekur
nedingsi – reikia tuoktis, jei tiek
drauge pragyvenai, ar tiesiog užsimezgus naujai gyvybei.
Tiesa, kadaise meilė retai būdavo pakankamai rimta priežastis kurti šeimą. Tačiau kai kitų
priežasčių beveik nebeliko, galbūt vertėtų paskutine pasikliauti
labiau? Psichologė G. G. Klimienė

Santuoka kaip garbės žodis
Neringa ir Paulius Minkevičiai:

– Kodėl jūs sąmoningai pasirinkote negy
venti kartu iki vestuvių?
– Taip nusprendėme dėl pagarbos vienas kitam. Mes nenorėjome vienas kito išbandyti lyg
kokį daiktą, kurį per dvi savaites galima grąžinti,
jei netiko. Įdomu, jog jutome aplinkinių spaudimą ne tuoktis, o – atvirkščiai – gyventi kartu. Kai
pranešėme, kad ketiname susituokti, kai kurie
artimieji griebėsi už galvos – jums vos 20 metų,
gal pirmiau pabandykite pagyventi kartu? Reikia
pripažinti, jog draugystės metais, ypač studentams, finansiškai labiau apsimoka įsikelti į vieną
būstą, vieną kambarį. Tačiau mes manome, kad
pažinti vienas kitą galima ir be drabužių bendroje spintoje.
– Daugelis mano, kad tik gyvendami kartu
žmonės atsiskleidžia iki galo...
– O mes drįstume sakyti, kad gyvenimas kartu
iki vestuvių sutrukdo žmonėms atsakingai apsispręsti. Dažnai poros tuokiasi todėl, kad jau priprato dalytis bendra buitimi, lyg ir nebėra kaip
atsitraukti. Jie vienas kitą pririša. Tai nėra laisvas
dviejų žmonių apsisprendimas. Atkreipkite dėmesį, kad bažnyčioje prieš Santuokos sakramentą kunigas klausia, ar jaunieji šį žingsnį žengs nieko neverčiami, laisva valia. Taigi mes norėjome
didesnį kartu gyvenusių ir vėliau
susituokusių porų skyrybų rodiklį aiškina dar ir tuo, jog neretai
poros santuoka bando sutvirtinti „klibančius“ santykius. Deja, tai
šeiminės laimės neatneša.

Visuomenės pokyčiai

Bandant suprasti taip išpopuliarėjusį kohabitacijos reiškinį,
vertėtų pažvelgti kiek plačiau.
Dar ne taip seniai į šeimos sampratą buvo įtraukiami ir tėvai,
net giminaičiai. Dabar dažnai
– tik tėvai ir vaikai. Nebelikus
tokios plačios bendruomeninės šeimos sampratos, poros
santykiai tampa tik jos reikalas.
Vadinasi, žmonės gali gyventi,
kaip jiems patiems labiau patinka. Tėvų ir aplinkinių nuomonė
nebėra autoritetas. Vis daugiau
tėvų į santuoką žiūri liberaliai ar
yra išsiskyrę, todėl nemano, kad
santuoka būtina.
Keičiasi ir moterų vaidmuo. Ne
visoms būti šeimos moterimi yra
svarbiausia. XX a. antroje pusėje
moterys pradėjo save suvokti
ne tik kaip žmonas ir mamas.
Jos nori dirbti ir uždirbti. O tam
reikia laiko ir jėgų. Trisdešimtmetė moteris jau seniai nėra
senmergė. Ir tai nereiškia, kad
ji negali džiaugtis partnerystės

santuoką rinktis būtent taip – garbingai ir laisvai.
Negyvenant kartu abiem partneriams paliekama
galimybė apsigalvoti.
– Kaip manote, kodėl vis daugiau porų ren
kasi kohabitaciją, o ne santuoką?
– Šiuolaikinėje visuomenėje duoto žodžio
svarba beveik išnyko. Žmonės sako: kas pasikeis
po vestuvių? Kam reikalingi parašai ir žodinė
priesaika prieš kunigą ar civilinės metrikacijos
darbuotoją, esą vienas kitą mylėsim – ir taip galima mylėti. Žinoma, galima. Gal tada ir Seimo
nariams, ir teisėjams nebereikia priesaikos, o
darbuotojams – darbo sutarties? Esame kultūringi, civilizuoti žmonės, tad kodėl taip bijome
įsipareigoti? Juk santuoka ir yra kiekvieno iš
partnerių tam tikras garbės žodis, kad jie vienas
kitą mylės ir bus ištikimi – ir kai laimė lydės, ir
kai vargas suspaus. Manome, jog garsiai, drąsiai
ir viešai išsakyta priesaika yra pasitikėjimo vienas
kitu ženklas. Tai stiprina žmonių meilę.

malonumais. Vyrams tokia situacija apskritai labai palanki: žavi
moteris, daug sekso ir gerokai
mažiau buities rūpesčių. Kas gi
atsisakytų? Taigi iš pradžių į gyvenimą kartu palankiai žiūri tiek
moterys, tiek vyrai. Skirtumai išryškėja perkopus 30–35 metus,
kai moterys suvokia tiksint savo
biologinį laikrodį, mato anksčiau
ištekėjusių draugių vaikus ir šeiminį gyvenimą. Galų gale – kai
nori įsigyti savo namus.

O kaip vaikai?

Profesorė A. Maslauskaitė aiškina, jog kohabitacija turi tiesioginės įtakos ir gimstamumui. Sąmoningai turėti vaikų apsisprendžia tik labai mažai gyvenančių
kartu porų.
A. Maslauskaitės teigimu, skirtumas tarp kohabitacijos ir santuokos kaip tinkamos aplinkos
susilaukti vaikų ir juos auginti
mažėja. Paprastai tariant, žmonės nemato prasmės tuoktis „dėl
vaikų“. Todėl vis daugiau mažylių gimsta ne santuokoje. Apie
1990 m. Lietuvoje nesantuokinių
vaikų gimdavo iki 6 proc. (Europoje – 17 proc.), 2011 m. – 30
proc. (Europoje – 40 proc.). Beje, Europos Sąjungos statistikos
agentūros „Eurostat“ duomeni-

mis, 2011-aisiais daugiausia vaikų
ne santuokoje gimė Estijoje – 60
proc. Galima paklausti: na, ir kas?
Juk svarbiau, ar vaikas yra abiejų
tėvų mylimas, laimingas. Ne paslaptis, kad gausu apleistų vaikų, augančių ir pilnose šeimose.
Tėvų santuoka neužtikrina vaikų
laimės. Tai patvirtina ir psichologė G. G. Klimienė. Tyrimus, esą
sugyventinių vaikai turi daugiau
elgesio problemų ar blogiau mokosi, ji vertina skeptiškai. Pasak
psichologės, vaikų elgesio ir mokymosi sunkumų atsiranda ne
dėl to, kad jų tėvai nesusituokę.
Jei ne santuokoje gyvenanti pora
jaučiasi šeima, tai ir vaikams joje
saugu. Jeigu net susituokusi pora nesijaučia tvirta, atžalos mato
tėvus nelaimingus, tuomet tam
tikrų sunkumų kyla ir vaikams.
Kai kurie žmonės gyvenimą
kartu argumentuoja tuo, jog pusė susituokusių porų vis tiek išsiskiria. Kitaip tariant, jie nesituokia, nes bijo išsiskirti. Psichologė
atkreipia dėmesį, kad ilgai kartu
gyvenusios poros skyrybų atveju išgyvena lygiai tokius pačius
jausmus kaip ir susituokusios.
Na, o vaikams tuomet apskritai
nesvarbu, ar mama ir tėtis skiriasi teisiškai, ar tiesiog susirenka
daiktus ir uždaro duris...
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