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SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC IN OKRAJŠAV

CS – Koncilska pastoralna konstitucija o Cerkvi v sedanjem svetu
FIS – lestvica strahu pred intimnostjo (Fear of intimacy scale)
idr. – in drugi
KKC – Katekizem katoliške Cerkve
KMS – vprašalnik zadovoljstva v zakonu (Kansas Marital Satisfaction Scale)
Mann-W. test – Mann-Whitneyjev U-test
N – število udeleţencev v raziskavi
SD – standardna deviacija
SSKJ – Slovar slovenskega knjiţnega jezika
Sveto pismo:
1 Kor – Prvo pismo Korinčanom
Ef – Pismo Efeţanom
Vp – Visoka pesem
ur. – urednik
ZCP – Zakonik cerkvenega prava
ZZZDR – Zakon o zakonski zvezi in druţinskih razmerjih

IV

Kazalo

1. UVOD ............................................................................................................................... 1
2. INTIMNOST, POROKA IN ZADOVOLJSTVO V PARTNERSKEM ODNOSU IN
ZAKONU ............................................................................................................................. 5
2.1 INTIMNOST ....................................................................................................................... 5
2.1.1 Pojem intimnosti .......................................................................................................... 5
2.1.2 Razvoj intimnosti od otroštva do odraslosti ............................................................... 11
2.1.3 Zaljubljenost, ljubezen in partnerska intimnost ......................................................... 14
2.1.4 Razlike v intimnosti med spoloma ............................................................................. 19
2.1.5 Strah pred intimnostjo ................................................................................................ 21
2.2 POROKA .......................................................................................................................... 23
2.2.1 Druţbene spremembe glede porok ............................................................................. 25
2.2.2 Statistika glede sklenitev zakonske zveze .................................................................. 31
2.2.3 Razlogi za upadanje števila porok.............................................................................. 33
2.2.4 Razlogi za sklenitev zakonske zveze ......................................................................... 35
2.2.5 Poročni simboli in obredi ........................................................................................... 40
2.2.6 Civilna poroka ............................................................................................................ 40
2.2.7 Cerkvena poroka ........................................................................................................ 42
2.3 ZADOVOLJSTVO V PARTNERSKEM ODNOSU IN ZAKONU TER INTIMNOST . 47
2.4 TEOLOŠKI VIDIK ZAKONA IN TEOLOGIJA TELESA ............................................. 55
3.

METODA.................................................................................................................... 58
3.1 OPREDELITEV PROBLEMA ......................................................................................... 58
3.2 HIPOTEZE IN RAZISKOVALNA VPRAŠANJA .......................................................... 59
3.2.1 Raziskovalna vprašanja .............................................................................................. 59
3.2.2 Hipoteze ..................................................................................................................... 59
3.3 POSTOPKI........................................................................................................................ 60
3.4 INŠTRUMENTI................................................................................................................ 61
3.4.1 Lestvica strahu pred intimnostjo – Fear of intimacy scale (FIS) ............................... 62
3.4.2 Vprašalnik zadovoljstva v zakonu – Kansas Marital Satisfaction Scale (KMS)........ 63
3.4.3 Rekodirane lestvice .................................................................................................... 64

V

3.4.4 Preverjanje zanesljivosti vprašalnikov ....................................................................... 64
3.5 UDELEŢENCI .................................................................................................................. 65
4. REZULTATI ................................................................................................................... 68
4.1 ODNOS UDELEŢENCEV RAZISKAVE DO POROKE ................................................ 68
4.2 NORMALNOST PORAZDELITVE ................................................................................ 73
4.3 TESTIRANJE HIPOTEZ .................................................................................................. 75
4.3.1 Strah pred intimnostjo pri poročenih in neporočenih parih ........................................ 75
4.3.2 Povezanost med zadovoljstvom v odnosu in strahom pred intimnostjo ..................... 76
4.3.3 Zadovoljstvo v partnerskem odnosu pri poročenih in neporočenih v razmerju ......... 77
4.3.4 Zadovoljstvo v odnosu pri cerkveno in zgolj civilno poročenih ................................ 79
4.3.5 Strah pred intimnostjo pri neporočenih posameznikih, ki se ne ţelijo poročiti .......... 81
4.3.6 Strah pred intimnostjo pri moških in ţenskah ............................................................ 83
5. RAZPRAVA .................................................................................................................... 86
5.1 Strah pred intimnostjo pri poročenih in neporočenih parih ........................................... 86
5.2 Povezanost med zadovoljstvom v odnosu in strahom pred intimnostjo ........................ 88
5.3 Zadovoljstvo v partnerskem odnosu pri poročenih in neporočenih v razmerju ............ 91
5.4 Zadovoljstvo v odnosu pri cerkveno in zgolj civilno poročenih ................................... 92
5.5 Strah pred intimnostjo pri neporočenih posameznikih, ki se ne ţelijo poročiti............. 94
5.6 Strah pred intimnostjo pri moških in ţenskah ............................................................... 96
5.7 Razprava o drugih ugotovitvah raziskave ..................................................................... 97
5.8 Omejitve raziskave in predlogi za nadaljnje raziskovanje ............................................ 99
6. SKLEP .......................................................................................................................... 103
Povzetek ............................................................................................................................ 106
Abstract ............................................................................................................................ 107
7. REFERENCE................................................................................................................ 108
8. PRILOGE ..........................................................................................................................i
8.1 PRILOGA 1 – Dodatna vprašanja vprašalnika ................................................................i

VI

1. UVOD

Intimnost je še nekaj desetletij nazaj veljala za nepomembno temo na področju
raziskovanja, nadomeščali so jo koncepti navezanosti in ljubezni, vendar je v sodobni
druţbi postala osrednji del posameznikovega osebnega ţivljenja in obenem tudi
aktualna tematika številnih druţboslovnih znanosti ter literature o oblikah samopomoči
(Petrovčič 2005, 16). Različni strokovnjaki opredeljujejo intimnost kot bistven del
dobrega ljubezenskega odnosa in celo osrednji in kritični vidik predanih razmerij, kot je
zakon (Sternberg 1986, 132; Tysoe 1997, 10). Intimni odnosi predstavljajo srčiko
našega vsakdanjega ţivljenja in eno izmed najvišjih vrednot človeškega obstoja
(Dandurand in Lafontaine 2013, 74). Vanje ljudje vlagamo največ energije, pozornosti
in napora za to, da jih vzpostavimo, ohranimo ali spremenimo, če nam niso pogodu
(Petrovčič 2005, 16). Raven intimnosti in zavezanosti je osnova za oblikovanje trdne
zakonske in druţinske skupnosti in se je v raziskavah izkazala za enega najboljših
napovedovalcev trajnosti partnerstva (Musek 1995, 100). V zadnjih desetletjih pa je v
Sloveniji in mnogih drugih drţavah po svetu, predvsem v zahodnem svetu, zaznan trend
kohabitacij pred poroko, upadanja števila sklenitev zakonskih zvez, pogostejših ločitev
oz. razpadov partnerskih zvez in druţin, narašča tudi število otrok, rojenih zunaj
zakonske zveze (Kuhar in Nastran Ule 2002, 312; Šuster 2011, 1). Druţina kot osnovna
enota druţbe izgublja stabilnost, druţine hitreje razpadajo, vedno več jih je sestavljenih
iz različnih druţin po ločitvi, veliko se jih ustanovi ţe pred sklenitvijo zakonske zveze
oziroma poroka v celoti umanjka (Kuhar in Nastran Ule 2002, 311). Med razlogi za
niţjo stopnjo sklenitev zakonov strokovnjaki omenjajo pomanjkanje tradicije, denarja
zaradi recesije, višja pričakovanja do partnerjev in posledično večje nezadovoljstvo v
odnosu, zglede v okolici ter strah pred intimnostjo in popolno predanostjo v odnosu
(312). Kljub upadu števila sklenjenih zakonskih zvez strokovnjaki še vedno pripisujejo
najbolj optimalno okolje za razvoj otroka ravno druţinam s poročenima staršema.
Raziskovalci poudarjajo, da so otroci čustveno in akademsko uspešnejši, če jih vzgajata
dva srečno poročena biološka starša in da je potrebno ustvarjati boljše okolje za vzgojo
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otrok in opremiti pare z znanjem, kako ohranjati srečno partnerstvo in zakon
(DeAngelis 2004, 38).
V magistrskem delu ţelimo raziskati povezavo med strahom pred intimnostjo in
zadovoljstvom v partnerskem odnosu ter ugotoviti, ali se poročeni in neporočeni pari
medsebojno razlikujejo na teh dveh področjih. Zanimajo nas tudi razlogi za upad števila
sklenitev zakona.
Magistrsko delo je razdeljeno na teoretični in raziskovalni del. V teoretičnem delu
magistrske naloge smo proučili strokovno domačo in tujo literaturo s področja
intimnosti, ljubezni, partnerskih odnosov, zakonske zveze, strahu pred intimnostjo ter
zadovoljstva pri neporočenih in poročenih parih. V uvodu bomo najprej raziskovali
pojem intimnosti, navezanosti ter druţbene spremembe glede porok, trende sklepanja in
razvez zakonov v Sloveniji in svetu. V nadaljevanju bomo preko modela relacijske
druţinske terapije (Gostečnik 2007; 2010; 2011; 2014) predstavili teorije zaljubljenosti
in nato prehoda v ljubezen, partnersko zvezo ter zakon. Omenjeni model bomo
primerjali tudi z drugimi modeli in razlagami. V predzadnjem delu bomo poskušali
prikazati kazalce, ki napovedujejo večje zadovoljstvo in intimnost ter stabilnost in
trajnost odnosov. Predstavili bomo, katere raziskave so bile ţe objavljene s področja
intimnosti, strahu pred intimnostjo, zadovoljstva v partnerskih in zakonskih zvezah ter
raziskave, ki povezujejo intimnost ali strah pred intimnostjo z zadovoljstvom v zakonu
ali partnerskem odnosu. V zadnjem poglavju teoretičnega dela pa bomo ugotavljali tudi
povezanost zakoncev preko zakramenta boţjega blagoslova, moč, ki jo zakonca
prejmeta za trdno, stabilno, ljubeče zakonsko ţivljenje ter krščanske razlage intimnosti,
teologije telesa, ki skuša razloţiti krščanski vidik intimnosti na podlagi teorij papeţa
Janeza Pavla II.
V empiričnem delu bomo s pomočjo raziskave poskušali ugotoviti, kakšne so razlike v
intimnosti in zadovoljstvu v partnerstvu med poročenimi in neporočenimi. Zanima nas
predvsem korelacija med zadovoljstvom v zakonu oz. partnerskem odnosu ter strahom
pred intimnostjo v odnosu in kako se v teh dveh postavkah medsebojno razlikujejo
poročeni in neporočeni posamezniki. Predvidevamo, da večje zadovoljstvo v zakonu oz.
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partnerskem odnosu pozitivno korelira z višjo stopnjo intimnosti. Zanima nas, v kakšni
meri bi se posamezniki, ki še niso poročeni, odločili za poroko, zgolj civilno ali tudi
cerkveno. Zanimajo nas potencialni razlogi, ki vplivajo na to, da se manj parov odloča
za sklenitev zakonske zveze. Predvidevamo, da se bosta kot pomembna faktorja v
raziskavi pokazala manjša pomembnost obreda (poroka je le papir) ter pomanjkanje
denarja, in to zaradi vedno teţjega ekonomskega poloţaja mladih in mladih druţin.
Raziskovali bomo tudi, kako stopnja strahu pred intimnostjo med partnerjema korelira z
dejstvom, ali se je par odločil za poroko ali bi se odločil ostati neporočen. Poleg tega pa
nas zanima, kako so cerkveno poročeni pari v primerjavi z zgolj civilno poročenimi
zadovoljni v odnosu. Zanimajo nas tudi razlike v stopnji doţivljanja strahu v intimnosti
ter mnenj glede pomembnosti poroke med moškimi in ţenskami.
V raziskavi je sodelovalo 516 odraslih poročenih in neporočenih udeleţencev, ki so
prostovoljno in anonimno reševali vprašalnik. Postavili smo šest hipotez. V prvi
hipotezi smo predpostavili, da se poročeni in neporočeni pari med seboj razlikujejo v
strahu pred intimnostjo. Slednje nas je predvsem zanimalo pri parih, ki ţe imajo otroke.
V drugi hipotezi smo preverjali, ali obstaja negativna korelacija med zadovoljstvom v
zakonu oz. med partnerskim odnosom in strahom pred intimnostjo. Preko tretje hipoteze
smo preverjali, ali so poročeni posamezniki bolj zadovoljni v partnerskem odnosu kot
neporočeni v razmerju in v četrti, ali so cerkveno poročeni enako zadovoljni s svojim
partnerskim odnosom kot zgolj civilno poročeni. V peti hipotezi smo predpostavljali, da
je stopnja strahu pred intimnostjo večja pri posameznikih, ki se ne nameravajo poročiti.
Šesta hipoteza pa pravi, da se moški in ţenske med seboj ne razlikujejo v stopnji strahu
pred intimnostjo, zanima nas pa, ali lahko to z našo raziskavo tudi potrdimo.
Z magistrskim delom ţelimo prispevati k celovitejšemu razumevanju intime in
zadovoljstva v partnerskem odnosu, odkriti razlike v strahu pred intimnostjo in
zadovoljstvu med poročenimi in neporočenimi pari, med cerkveno in zgolj civilno
poročenimi ter ugotoviti razloge za upad sklenitev zakonskih zvez v zadnjih desetletjih,
saj v Sloveniji še ni bila narejena raziskava na to temo. Cilj magistrskega dela je
ugotoviti, ali lahko teorijo in izsledke raziskav potrdimo na vzorcu slovenske populacije
in prispevati k celovitejšemu razumevanju intime in zadovoljstva z vidika obeh
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partnerjev. Ţelimo tudi opogumiti pare, da bi sklenili čim bolj trdne in stabilne zveze, ki
bi vodile v zakon, poleg tega pa ţelimo tudi spodbuditi diskusijo o tem, kako bi lahko
druţina in zakon postala bolj stabilna. Udeleţenci bodo preko vprašalnika lahko tudi
razmišljali o lastni zvezi, kar odpira prostor za osebnostno rast ter rast v odnosih.
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2. INTIMNOST, POROKA IN ZADOVOLJSTVO V
PARTNERSKEM ODNOSU IN ZAKONU

2.1 INTIMNOST

2.1.1 Pojem intimnosti
Intima je »človekovo osebno, čustveno ţivljenje, doţivljanje« (SSKJ 2008, s.v.
»intima«). Intimnost pa je »lastnost, značilnost intimnega, zaupnost« (SSKJ 2008, s.v.
»intimnost«). Intimen je tisti (npr. odnos), ki vsebuje, izraţa odkritost, zaupanje;
zaupen, notranji, ki zadeva človekovo doţivljanje, čustvovanje (SSKJ 2008, s.v.
»intimen«). V angleškem slovarju je intimnost opredeljena kot stanje nekoga, ki je
intimen; bliţnji, poznan in ponavadi ljubeč osebni odnos z drugim človekom ali skupino
(Dictionary, s.v. »intimacy«). Biti intimen pomeni biti povezan v tesnih osebnih
odnosih, ki vključujejo toplo prijateljstvo, osebno bliţnje poznanstvo ali čustvo
(Dictionary, s.v. »intimate«). Beseda intimnost izhaja iz preseţnika latinske besede
inter, kar pomeni znotraj, torej je intimnost najgloblja notranjost (Moore 1999).
Kljub velikemu interesu psihologov ter drugih strokovnjakov v zadnjem času pojem ni
enostavno opredeljiv in je imel skozi zgodovino ter ohranja še danes več različnih
pomenov. Moss in Schwebel (1993) sta naštela 61 različnih opredelitev intimnosti in
gotovo jih je do današnjega časa še več, tudi zaradi večjih sprememb v partnerskih
odnosih v zadnjih desetletjih (Volsky 1998). Nekateri raziskovalci druţine so predvsem
v preteklosti pojmovali intimnost kot enodimenzionalen konstrukt (Bagarozzi 1997,
285). Preprostejše, predvsem zgodnejše definicije tako označujejo intimnost kot samorazkritje ali preprosto kar biti poročen. Danes avtorji poudarjajo, da je samo-razkritje
pomembna determinanta ravni intimnosti in ima skupaj s komunikacijo in sposobnostjo
reševanja problemov direktno korelacijo s kakovostjo zakonskega odnosa. Tudi
Schaefer in Olson (1981) poudarjata, da sta samo-razkritje in bliţina nujna za razvoj
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intimnosti, vendar so pomembne tudi druge ravni odnosa. Potrebno je tudi razlikovati
zgolj med samo-razkritjem in intimnostjo, kar omenja tudi Brehm (1992) in poudarja še
druge vidike, kot na primer pomembnost dimenzije spolnosti, katere ujemanje med
ţeleno in dejansko spolno aktivnostjo v partnerstvu je povezano z nivojem druţinskega
delovanja (Greeff in Malherbe 2001).
Nekateri raziskovalci so se osredotočili zgolj na določene dimenzije intimnosti
(Bagarozzi 1997, 285): vedenjsko, psiho-sociološko in seksualno. Naslednja stopnja v
definiranju intimnosti pa je bila opredelitev treh dimenzij intimnosti: verbalna (ali
intelektualna), čustvena in fizična (Prager 1997, 51). Verbalna dimenzija vključuje
samo-razkritje, fizična dimenzija zajema spolnost in druge fizične izraze ljubezni,
čustvena intimnost pa odraţa občutja bližine, čustvenega povezovanja, vključujoč
všečnost, moralno podporo in sposobnost tolerirati napake pomembnega drugega
(Prager 1997).
Kasnejše definicije kaţejo na sestavljenost koncepta iz mnogih različnih dimenzij, kot
na primer ljubezni, spolnosti, čustvene odprtosti (odkritosti, razkritja), vendar
opozarjajo na to, da intimnost obstaja tudi znotraj prijateljstva in drugih ne-romantičnih
zvez (Volsky 1998, 1). Olson in Schaefer (1981) definirata več oblik intimnosti:
čustveno, socialno, spolno, intelektualno in rekreacijsko intimnost ter opisujeta
intimnost kot nikoli zaključen proces, ki vključuje sprejemanje, razumevanje,
namenjanje pozornosti pravemu jazu druge osebe. Kot pomembne avtorja, in tudi
drugi, izpostavljata naslednje vidike intimnosti: namen, vključenost, čustva, spolnost in
spol (Schaefer in Olson 1981; Greef in Malherbe 2001).
Hagley (2013) pa opredeljuje še več vrst intimnosti:
1.

Čustvena intimnost je bliţina, ustvarjena za deljenje čustev in čutenj. S

predpogojem zavedanja lastnih čutenj jih oseba lahko ubesedi in deli s
partnerjem.
2.

Intelektualna intimnost kaţe na skupno postavljanje ciljev, oblikovanje

skupne prihodnosti, razumevanje pomembnih vprašanj v odnosu.

6

3.

Duhovna intimnost je medsebojno deljenje notranjih prepričanj, verskih

in religioznih nazorov ter udejanjanje le-teh.
4.

Rekreacijska intimnost vključuje skupne aktivnosti obeh partnerjev, v

katere se vključujeta prostovoljno in jima nudijo zadovoljstvo.
5.

Finančna intimnost je odprtost glede finančnega stanja obeh partnerjev,

odkrit pogovor o skupnih prihodkih ter njihovi porabi, investiciji ter skupna
uporaba in poraba skupnih finančnih sredstev v soglasju obeh partnerjev.
6.

Spolna intimnost je prav tako ena najpomembnejših dimenzij in

vključuje pogovor in udejanjanje spolnosti na način, ki ustreza obema, z
namenom zadovoljitve obeh partnerjev (Bizjak 2014, 8).
Prvine intimnosti se odraţajo v medsebojni povezanosti in poglabljanjem le-te, v
toplini, odkritosti, vzajemni čustveni podpori in razumevanju ter v skrbi za partnerja in
visokem vrednotenju njega (Musek 1995, 100). Nekateri avtorji opredeljujejo intimnost
bolj kot stopnjo, do katere se človek v celoti ali le s svojimi čustvi daje na razpolago
drugemu. Tysoe (1997) opisuje intimnost kot medsebojni proces razkrivanja
pomembnih čustev in informacij o sebi. Na podlagi odziva druge osebe človek
pridobiva občutek vrednosti, občutek, da ga druga oseba pozna, ceni in ga ima rada.
Zaupni pogovori naredijo vez med govorcem in poslušalcem (Levine 2003). Zaupanje
je trdna vera v drugega in tudi v to, da bo skupna vez prestala prihodnje travme
(Giddens 2000).
Eden najpomembnejših raziskovalcev s področja intimnosti je zagotovo Sternberg
(1986). V kontekstu njegove triangularne teorije se intimnost nanaša na občutja bližine,
povezanosti in topline v ljubečem odnosu. V splošnem komponenta intimnosti v veliki
meri izhaja iz emocionalne investicije v odnos. Vključuje občutja, ki se nanašajo na
ţeljo delati za dobro drugega, na doţivljanje sreče z ljubljeno osebo, posebno
spoštovanje ljubljene osebe, vzajemno razumevanje, deljenje sebe in svoje lastnine s to
osebo, prejemanje in dajanje emocionalne opore, intimno komunikacijo in cenjenje
ljubljene osebe. Ta občutja so le nekatera izmed teh, ki jih je mogoče zajeti znotraj
komponente intimnosti, in ni potrebno občutiti vseh, da bi doţiveli ljubezen. Ponavadi
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jih ne doţivljamo ločeno, ampak kot eno samo vsesplošno občutje (Sternberg 1986,
120).
Večina strokovnjakov se strinja, da intimnost obsega čustva bliţine, naklonjenosti in
medsebojnega razumevanja (Vangelisti in Beck 2007, 395), vendar jo nekateri vidijo
kot različne stopnje sposobnosti posameznikov, nekateri kot obliko socialne
interakcije, drugi kot motivacijo, ki vpliva na vedenje posameznika, spet tretji kot
kakovost medsebojnih odnosov. V zadnjem času se je pojavila potreba po razvojnem
pogledu na intimnost, preseganju koncepta kot skupka razmeroma individualističnih
pojmovanj (Vangelisti in Beck 2007, 395). Avtorica Prager (1997) v večdimenzionalni
opredelitvi intimnosti poudarja dva najpomembnejša koncepta: intimo interakcije in
intimo odnosa. Intima interakcije vsebuje intimo vedenja – vse osebne in zasebne
informacije, kar si partnerja delita, in intimo izkušnje – občutja, ki jih ob tem občutita.
Intima odnosa pa so vsa dejanja naklonjenosti, zaupanja, povezanosti, ki si jih partnerja
izmenjata in predstavlja velik del funkcionalnosti njunega odnosa.

Laurenceau in Kleinman sta ugotovila, da raziskovanje intimnosti poteka na treh
različnih nivojih analize:


na individualnem nivoju kot lastnost, sposobnost posameznika za razvoj in
ohranjanje bliţnjih odnosov;



na interakcijskem nivoju kot lastnost interakcij med ljudmi ali



na relacijskem nivoju kot lastnost medsebojnih interakcij
(Vangelisti in Beck 2007, 396).

Intimnost se je v preteklosti raziskovala predvsem v obliki različnih tipov navezanosti.
Teorija navezanosti avtorja Bowlbyja predpostavlja, da zgodnje izkušnje med skrbniki
in otroki sluţijo kot kontekst za razvoj notranjega sistema prepričanj in pričakovanj o
odzivnosti drugih, v odnosu do posameznika, ki se sicer lahko spreminjajo, vendar
ostajajo relativno stabilna in vplivajo na posameznikove bliţnje odnose tudi v odraslosti
(396). Stern (2004) celo poudarja, da se ta osnovni mehanizem projekcijskointrojekcijske identifikacije razvije pod vplivom prvega leta otrokovega ţivljenja.
Posameznik je lahko varno ali nevarno navezan na svoje primarne skrbnike in tudi
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kasneje v odnosu. Na podlagi omenjenih stilov navezanosti sta Shaver in Hazan (1993)
preko obširne raziskave opredelila tri stile odrasle romantične navezanosti, ki jih
podrobneje opisuje Gostečnik (2007, 35–37):

a) Varna navezanost. Varno navezani hitro vzpostavijo intimnost v odnosih, v
katerih se počutijo varne, zaupajo drugim, se naveţejo, se jim predajajo ter si
ţelijo, da se drugi predajo njim. Ne bojijo se pretirano, da bi ostali sami.
b) Anksiozno-ambivalentna navezanost je značilna za posameznike, ki so stalno
vznemirjeni, bojijo se, da bodo zavrţeni, da jih partner nima zares rad, so zelo
ljubosumni, a se hkrati bojijo bliţine. Imajo izredno visoka pričakovanja,
večkrat odidejo iz odnosa in se ponovno vračajo, kompulzivno dajejo, a so v
svoji senzitivnosti do drugih precej okrnjeni.
c) Izogibajoča navezanost je opazna pri posameznikih, ki se izogibajo navezanosti,
saj je za njih preveč ne-varna, so zelo osamljeni, bliţina je za njih ogroţajoča.
Zdi se jim, da drugi od njih hočejo preveč bliţnji, intimen odnos, oni pa so
večinoma rajši sami ali v kratkotrajnih zvezah, nagibajo se k nezvestobi.
Varno navezani posamezniki izkazujejo večjo nagnjenost k izkazovanju vedenj,
povezanih z intimnostjo, kot je odprtost, samo-razkritje, imajo večjo verjetnost nudenja
in sprejemanja socialne podpore, izkazujejo tudi večje potrebe po bliţini in niţje po
medsebojni razdalji ter doţivljajo višji nivo intimnosti in pozitivnih občutij v dnevnih
interakcijah kot izogibajoče navezani (Gostečnik 2010). Varno navezani tudi v spolnosti
doţivljajo najbolj povezane intimne trenutke in jim spolnost ne predstavlja bega pred
preveliko čustveno bliţino s partnerjem, nadomestitev občutka bliţine ali včasih vir
pravega strahu in terorja kot pri nevarno navezanih posameznikih (118). Razen pri
varno navezanih posameznikih, ki jih je po obseţni raziskavi (Mickelson, Kessler in
Shaver 1997, 1095) 59 % v populaciji, se pri vseh drugih, ki so nevarno navezani,
mama ni bila sposobna vključiti v vzajemno regulacijski sistem z otrokom. V kolikor
otroku ni dajala empatičnega odziva in ni regulirala njegovih čutenj, se lahko pri njem
pojavljajo različne panike, strahovi, razdiralne anksioznosti (Gostečnik 2007, 41). Za
nevarno navezane posameznike je tudi bolj značilen strah pred intimnostjo, dinamika
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odmikanja in pribliţevanja in čustvena odtujenost (Gostečnik 2010, 396; Dandurand in
Lafontaine 2013, 74).
Relacijska zakonska teorija (Gostečnik 2007; 2010; 2011; 2014) razlaga, da si izberemo
tistega partnerja, pri katerem je v njegovem otroštvu v druţini prevladovalo podobno
vzdušje. Partnerja si izberemo na podlagi tega, da se ob nekom počutimo kot doma. V
nas torej vzbudi občutek domačnosti, nečesa, kar nam je poznano. Torej si v zakonu
poustvarimo tisto vzdušje, kot smo ga imeli doma še kot otroci (Gostečnik 2007).
Relacijska druţinska terapija je terapevtski model, ki ga je zasnoval dr. Christian
Gostečnik in zdruţuje znanja interpersonalne analize, objektne-relacijske teorije,
psihologije jaza, upošteva izsledke nevrobiologije, teorije navezanosti in temelji na
konceptu sistemske teorije (Gostečnik 2011). Sistemsko relacijska terapija temelji na
predpostavki, da so člani sistema, tj. druţine, medsebojno povezani in če se spremeni en
del, vpliva tudi na druge. Beseda relacijska nakazuje na razvojno in časovno
spreminjajoč se koncept. Partnerja imata v svojem ljubezenskem odnosu ponovno
moţnost za razvoj, spremembo in za razrešitev nerešene vsebine iz otroštva (Kompan
Erzar 2006). Relacijska zakonska paradigma tako predpostavlja, da si partnerja drug
drugega izbereta tako, da lahko drug drugemu vcepljata »prek projekcijske
identifikacije neprenosljiva čutenja, jih drug za drugega odigravata ter si tako
nezavedno omogočata, da v resnici nikoli ne bo potrebno začutiti najgrozovitejših
čutenj in afektov« (Gostečnik 2007, 375). Nerazrešene vsebine iz otroštva imajo
močnejši vpliv na izbiro partnerja in podobno vzdušje lahko v odnosu pomeni
nelagodnost, celo zlorabo, a je kljub temu za posameznika domača in zato privlačna
(Gostečnik 2010). Vendar je ravno zaradi podobnosti izvirnih druţin partnerska in
zakonska zveza nova priloţnost in moţnost za kakovostnejši odnos (Gostečnik 2007,
376). Torej omogoča tudi celjenje ran iz preteklosti ter priloţnost za osebnostno rast.
Pogoj pa je, da se odločimo in tvegamo, čeprav smo bili v preteklosti hudo ranjeni. Šele
takrat lahko ponovno v vsej meri pridemo v stik z lastnimi nerazrešenimi vsebinami, ki
se nam v tesnih odnosih ponovno prebujajo, in v odnosih pričnemo ustvarjati varen
prostor za rast in zdravljenje ran. Sedaj, kot odrasle osebe, imamo tudi večjo moč za
spremembe (Gostečnik 2010, 6).
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Čeprav sta podobni ljubezni, sta strastnost in zavezanost v ljubezni lahko prisotni, a
kljub temu ne razvijemo v odnosu prave intimnosti. Intimnost namreč »pomeni
sposobnost odnosa, da vključi pravo ranljivost obeh partnerjev« (Kompan Erzar 2003,
180). Poleg tega pa jima intimni odnos omogoča dovolj avtonomnosti, samostojnosti in
povezanosti, vendar zahteva tudi zrelost na vseh področjih intime: »negi, zlivanju,
idealiziranju, razvrednotenju, kontroli, boju moči in boju za prvo mesto v odnosu«
(Kompan Erzar 2003, 181).
Dobri intimni odnosi vsebujejo ljubezen, uvidevnost, emocionalno bližino do druge
osebe in največ prispevajo k občutku osebne sreče (Petrovčič 2005, 16). Stopnja
intimnosti, doţivete v zakonskem ali partnerskem odnosu, pa močno prispeva k
dobremu fizičnemu, psihičnemu in čustvenemu počutju posameznika, kar je potrjeno z
mnogimi raziskavami, ki povezujejo neuspeh pri vzpostavljanju intimnega odnosa z
mnogimi problemi, kot so osamljenost, nezadovoljstvo v zakonu (Schaefer in Olson
1981), fizičnimi boleznimi, depresijo, psihosomatskimi boleznimi in spolnimi zlorabami
(Vangelisti in Beck 2007).
Partnerja soustvarjata medsebojno intimo s svojo čustvenostjo, organsko zasnovo,
miselnostjo in duhovnostjo. Njun intimni odnos pa je odvisen od primarnega odnosa
vsakega posameznika s svojimi starši (Gostečnik 2010, 5).

2.1.2 Razvoj intimnosti od otroštva do odraslosti

Intima posameznika se prične graditi ţe v maminem trebuhu in skozi otroštvo z
otrokovim doţivljanjem vzdušja med staršema in v druţini (Leskovar 2013, 3). Po
medosebnem

procesnem

modelu

se

intimnost

izoblikuje

skozi

transakcije

samorazkrivanja in odzivnosti partnerja (Laurenceau, Rovine in Barrett 2005). Med
partnerjema se začne razvijati s pripravljenostjo posameznika, da vstopi v partnerski
odnos, v katerem prihaja do čustvenega samorazkrivanja, izmenjave in medsebojnega
zaupanja (Bizjak 2014, 1). Po tem modelu vsak posameznik sporoča osebno relevantne
informacije (verbalno ali neverbalno), odkrivajoč misli in čustva do drugega, partner pa
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se na to razkritje odzove s sprejemanjem, validacijo in skrbnostjo (Laurenceau, Rovine
in Barrett 2005). Vzdušje njegove najgloblje intime z materjo in očetom se ustvarja
preko medsebojnega dotika, pogleda, dojenja, objema in ostalih osnovnih telesnih
senzacij, v katerih otrok išče povezanost s primarnimi skrbniki, občutek, da pripada, da
je ljubljen in ţelen (Leskovar 2013, 3).
Vsak otrok in odrasel ţeli pripadati brezpogojno, biti povezan, ţeli priznanje staršev, da
jim pripada in da oni pripadajo njemu, da jim lahko zaupa, da mu bodo dali pristen
empatičen odziv, da se bodo vţiveli vanj (Kompan Erzar 2006). Temelj zdravega
razvoja pri otrocih je 5 C-jev (Lerner 2005):


pripadnost, povezanost (connection),



zaupanje (confidence),



dostojanstvo, spoštovanje (competence),



prepoznavnost (character),



sočutje (compas sion).

Vendar pa temeljna potreba otroka, tj. potreba po pripadnosti, povezanosti in zaupanju,
ni nujno čustveno ovrednotena in v polnosti doţiveta; stik med otrokom in staršem je
lahko prekinjen, ko gre za zapuščenost ali nasilje (Kompan Erzar 2003, 17). Takrat se
lahko v otroku razvije navidezna samozadostnost, zaradi česar ima lahko posameznik
kasneje teţave pri navezovanju intimnih stikov ali z odvisnostjo (16). V kolikor pa je
otrok dobil občutek pripadnosti, povezanosti in zaupanja, torej da lahko verjame, da mu
bodo starši dali pristen odziv, ki je zajet v znanem stavku Daniela Sterna (2004): »Vem,
da veš, da vem«, pomeni, da so starši v stiku z otrokom, da se empatično odzivajo na
njegove potrebe, doţivljanje, se vanj vţivijo in mu dajejo potrditev (Kompan Erzar
2003, 19). Torej, da ga »nosijo v srcu« skozi dan.
Skozi odraščanje se otroci učijo oddaljevanja od staršev in ugotavljajo, da lahko intimen
odnos s straši obdrţijo, čeprav se od njih oddaljijo in tako vzpostavljajo vedno več
lastne avtonomije (Kostešič 2006, 68). Skozi odnose se preko opazovanja in
posnemanja učijo vedenja in empatije, temelja kasnejšega odraslega zdravega intimnega
odnosa. Kadar pa se otrok v zgodnjem otroštvu sooča s travmami, nasiljem, zlorabami,
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zapuščenostjo, se ne bo počutil varno in sprejeto (Gostečnik 2004, 157). Doţivljal bo
občutke ţalosti, tesnobe, anksioznosti. Zlorabo bo zanikal in odcepil, vendar pa se bo
vtisnila v njegovo telo, ki nikdar ne laţe (Rotschild 2000, 5). Zloraba bo v nezavednem
delovala naprej in še vedno bo bodisi postajal ţrtev zlorabe ali pa postal zlorabljajoča
oseba, ki zlorablja druge na podoben način, kot so drugi nekoč zlorabljali njega (Erzar
1999, 69).
V adolescenci mladi ob intenzivnih fizičnih, kognitivnih, emocionalnih in socialnih
spremembah razvijajo svojo identiteto ter se takrat umaknejo od staršev. V zgodnji
odrasli dobi pa se od njih osamosvojijo in so preobremenjeni z iskanjem trajnega
intimnega odnosa s partnerjem in večjimi odgovornostmi (69).
Vzorec navezanosti iz najzgodnejšega otroškega obdobja in posameznikove primarne
izkušnje odnosov se povezujejo z njegovo sposobnostjo intimnosti in rasti v odnosu
(Kompan Erzar 2003, 181). Kasnejša privlačnost med partnerjema je v osnovi odvisna
od primarnega odnosa s svojimi starši (Kompan Erzar, 2003, 181; Gostečnik 2007;
Leskovar 2013, 3). Kasneje v ţivljenju si ravno na podlagi podobnega vzdušja v
primarni druţini izberemo partnerja (Gostečnik 2010, 5). Iščemo podobnost v potezah
in občutjih, ţelimo podoţiveti najgloblja občutja iz otroštva, hkrati pa »nekoga, ki bi to
podobo spremenil, pozdravil ter ohranil hkrati« (Leskovar 2013, 3). Istočasno pa si
ţelimo nekoga, ob katerem bi dobili novo moţnost, da se naš notranji svet spremeni in
dobi pozitivno podobo, izkustvo (Gostečnik 2010, 5).
Posameznik s travmatičnim otroštvom bo v partnerskih odnosih iskal razrešitev, do
partnerja pa gojil nerealna pričakovanja (Gostečnik 2004, 233). Vendar se bo moral
odločiti, da se odpre in ponovno zaupa, čeprav je bil v svojem najneţnejšem obdobju
najhuje ranjen od osebe, ki bi ga morala imeti najraje. Ko se bo počasi pričel odpirati v
odnosu, bo s pomočjo sočutja do sebe in nato do drugega lahko sočuten. In zdravljenje
se bo lahko počasi pričelo. S tem pa se bo upal zaupati in v polnosti pričeti predajati.
Raziskovanje samega sebe je nujno za doseganje in obnovo občutka intimnosti (Gordon
1969). Po Ericksonu posameznik temeljno psihosocialno krizo v zgodnji odraslosti
razreši z oblikovanjem intimnosti (Bizjak 2014, 1). O pravi intimnosti pa lahko
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govorimo šele takrat, ko v zrelem odnosu razvijemo vse oblike povezave kot tudi
ločenosti; psihično zrel posameznik zdruţuje sposobnosti za separacijo-avtonomijo in
povezanost-intimnost (Kostešič 2006, 72; Kompan Erzar 2003, 181). Odprtost oz.
sposobnost za ranljivost in hkratno ohranjanje jasnih čustvenih meja v odnosu šele kaţe
na zrelost in oblikovanje prave intimnosti (Kompan Erzar 2006, 199). Šele človek, ki je
uspešno zaključil kritične razvojne faze separacije in individualizacije, je sposoben
prave ljubezni in intime (Gostečnik 2004, 228). V nasprotnem primeru posameznik
zgolj prenaša ideje in čustva v drugega, se ne zmore razmejiti od drugega ali pa
resnično povezati, če nima pravega smisla o tem, kdo je on sam in kdo so drugi. Raven
separacije od primarnih druţin je tako za kakovost partnerskega odnosa kritična (229).

2.1.3 Zaljubljenost, ljubezen in partnerska intimnost

O konceptu intimnosti ne moremo govoriti brez ljubezni. Ljubezen in intimnost sta
podobna, teţje opredeljiva in prekrivajoča se koncepta, ki ju je teţko medsebojno ločiti
in natančno določiti (Kostešič 2006, 2). Oba sta vseobsegajoča, saj vključujeta večino
naših odnosov iz primarne druţine, naše bliţnje prijateljske in globoko čustvene odnose
skozi ţivljenje ter predvsem naš partnerski odnos, ki preraste v zakonski odnos, kar je
nato osnova za novo druţino, kjer se krog ponovi.
V naši kulturi je ljubezen temelj zakonskega in druţinskega ţivljenja in najvišja
vrednota čustvena navezanost in naklonjenost drugim osebam (2). Freud je trdil, da je
ljubezen zgolj socialno sprejemljiv način izraţanja spolnih ţelja in da so vsa pozitivna
čustva izraz spolnega gona, libida (Musek, 1995, 90). Rubin (1983, 90) je med prvimi
poskušala natančneje določiti psihološko vsebino ljubezni in določila lestvico, v kateri
je zajela značilnosti poudarjene simpatije in privlačnosti, značilnost intenzivne ljubezni
in poudarjala predvsem tri sestavine ljubezni: potrebo po navezovanju in odvisnosti,
podporo in pripravljenost pomagati in potrebo po posedovanju in izključnosti v
odnosu do ljubljene osebe.
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Ločimo različne vrste ljubezni: romantično, spolno, duhovno, materinsko, očetovsko,
ljubezen otrok do staršev, do Boga, bližnjega (Musek 1995, 88). V pričujočem delu se
bomo osredotočili na partnersko ljubezen, katere vrste se prav tako medsebojno močno
razlikujejo v obliki, intenziteti, občutenjih. Pri partnerski ljubezni ločimo ljubezen na
prvi pogled, beţno romanco, strastno ljubezensko obsedenost, zvesto in predano
ljubezen, globoko in vzneseno ljubezen in še mnoge druge. Ljubezen mladoporočencev
se razlikuje od ljubezni tistih, ki so poročeni ţe dalj časa (Musek 1995, 87).
Ameriški psihologinji Elaine Hatfield (prej Walster) in Ellen Berscheid sta med
najtemeljitejšimi raziskovalci ljubezni. Rezultati njunih raziskav kaţejo, da v partnerski
ljubezni v glavnem razlikujemo dve vrsti: strastno in partnersko (tovariško) ljubezen
(Berscheid 1988; Berscheid in Walster 1978).
V zahodnem svetu se ljubezensko-partnerski odnos ponavadi prične z zaljubljenostjo, ki
je izrazito telesno-organska in nekaj, česar ne moremo nadzorovati ter gre tako globoko,
kot nam naša notranja psiha dovoljuje, zato jo vsak doţivlja drugače (Gostečnik 2007).
Gostečnik pojasnjuje, da bliţje kot spustimo nekoga, bolj je to lahko strastno ali pa
ogroţajoče. Sternberg opisuje ljubezen kot »niz čustev, mišljenja in pričakovanj, ki
skupaj ustvarjajo komunikacijo, sprejemanje in podporo med partnerjema« (Kompan
Erzar 2003, 180). Sternberg razlikuje tudi različne tipe ljubezenskega odnosa glede na
kombinacijo prevladujočih lastnosti v odnosu izmed treh komponent: strastnosti,
intimnosti, zavezanosti (Musek 1999, 98).
Intimnost zajema občutja navezanosti, bliţine, povezanosti in vezanosti ter predstavlja
vrh te piramide, razvoj odnosa pa naj bi stremel k njej (Sternberg 1986). Ljubezenski
odnosi se skozi čas spreminjajo, kar kaţejo tudi raziskave (Sternberg 1986; Rozman
2009). Strastnost ponavadi skozi čas trajanja odnosa upada, intimnost in zavezanost pa
naraščata. Slednje avtor utemeljuje predvsem s tem, da pomeni strastnost močno
motivacijsko naravnanost v odnosu do partnerja, predvsem nezadovoljenost spolnih in
drugih potreb in ko so te potrebe zadovoljene, strastnost navadno upade.
Kritično stališče do Sternbergove teorije so zavzeli tudi nekateri raziskovalci, ki so na
večjem vzorcu ugotavljali, da je percepcija, tj. doţivljanje ljubezenske zveze, zelo
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(intimnost)
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PRAZNA LJUBEZEN
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Slika 1. Sternbergov trikotnik ljubezni (1986).
subjektivna in da jo celo dva posameznika v isti zvezi lahko zelo različno doţivljata,
poleg tega teorija predpostavlja, da se vsak ljubezenski odnos prične z zaljubljenostjo, s
čimer se nekateri avtorji, kot na primer Milivojević (2002), ne strinjajo.
Milivojević (2002) kot predhodnika odnosu ljubezni, poleg zaljubljenosti, izpostavlja
simpatijo, ravnodušnost in celo negativne odnose, kot sta prezir ali sovraštvo in dodaja,
da se nekateri ljudje sploh ne zaljubljajo, da se nekateri prenehajo zaljubljati in da
obstajajo celine, kjer se tradicionalno sploh ne zaljubljajo, kot npr. prvobitni prebivalci
Azije in Afrike. Trdi, da je zaljubljenost konstrukt zahodne druţbe; medijev, pravljic,
romanov, romantičnih filmov in da danes ne ţelimo, da bi nam starši izbirali partnerje,
hkrati pa smo zavezani izbiri partnerja zaradi zaljubljenosti.
Musek (1995) trdi, da je ljubezen na prvi pogled pogosto posledica močne telesne
privlačnosti, kombinirane s specifičnim vzorcem obnašanja in je eno najbolj
neracionalnih vedenj ali moţganskih stanj. Zaljubljenost pa lahko sproţi pomembna
podobnost osebe, ki se je pojavila pred njim, z vsebino lastne predstave o pravem
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partnerju in takrat subjekt projektira lastno predstavo o pravem partnerju na osebo, v
katero se zaljubi, vendar zaradi projekcije ne vidi realne ljubljene osebe (Milivojević
2002; Brizendine 2007). Če ljubljenega pretirano idealizira, bo razočarana, ko bo
spoznala, da se ne ujema z idealizirano podobo in bo zaradi tega prišlo do motenj in
konfliktov (Musek 1995).
Veliko je odvisno tudi od hormonov, ki so različni v stanju zaljubljenosti (dopamin,
estrogen, oksitocin – t. i. hormon sreče in testosteron) kot kasneje v partnerski ljubezni
(vazopresin in oksitocin, ki krepita vzajemne vezi med partnerjema), spolno ţeljo pa
predvsem pri obeh spolih uravnava hormon testosteron, katerega proizvodnja z leti
upada (Rozman 2009; Brizendine 2007). Rijavec in Miljković (2002) navajata, da v
nasprotju z romantično ljubeznijo, ki je časovno omejena, partnerska ljubezen temelji
na sprejemanju, ugajanju in večji trajnosti, kar je povezano z močnim občutkom skrbi
in privrţenosti odnosu. Prehod iz brezglave zaljubljenosti v mirne partnerske vezi ne
pomeni, da se je ljubezen ohladila, ampak je logičen in praktičen prehod tudi zaradi
potrebne osredotočenosti na druge vloge in otroke, kar zamenja osredotočanje zgolj
drug na drugega.
Milivojević (2002) trdi, da se v resnični ljubezni drugega vidi takšnega, kakršen je v
resnici. Ljubezen ima torej svojo zasnovo v čutenju, vendar se od zaljubljenosti, ki je
bolj organski odziv telesa, razlikuje v razumski komponenti odločitve za odnos, za
določenega partnerja; ljubezen je potrebno negovati, vanjo vlagati, da lahko traja
(Gordon 1969). Nekateri avtorji se osredotočajo zgolj na razumski vidik ljubezni in
poroke, ko pravijo, da je poroka pogodba (Gordon 1969), posel, podjetje dveh ljudi, za
katerega je najbolje, da se sklene med dvema najboljšima prijateljema, z nekom, s
katerim radi preţivljamo čas, imamo skupna zanimanja (Hauck 1987,15). Vendar je v
ljubezni in partnerstvu teţko razmišljati z razumom, saj nismo zgolj razumska, ampak
smo tudi čustvena bitja.
Glede na sposobnost ljubiti in sposobnost za intimnost je Kernberg (Gostečnik 2001,
55–56) razdelil ljudi v pet kategorij:
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1. Popolna nesposobnost ljubiti je nesposobnost vzpostavitve pravega intimnega
odnosa, kar je značilno tudi za narcisoidne (zaradi lastne grandioznosti in
izključevanja drugih) in shizofrene (motnja v dojemanju, čustvenem
zbliţevanju) osebe.
2. Spolna promiskuiteta označuje sposobnost vzpostavitve intimnega odnosa, ki je
osredotočen na spolni odnos in s tem na zadovoljevanje lastnih potreb.
3. Primitivna idealizacija drugega in otroška odvisnost kaţe na nefunkcionalno
navezanost na partnerja, emocionalno nestabilnost od skrajne idealizacije do
zavrnitve.
4. Zmožnost vzpostavitve odnosa, vendar nesposobnost za pravo intimo, ki je
povezana s funkcionalno seksualnostjo, je značilna predvsem za ljudi z
nevrotičnimi strukturami, ki preko konfliktov poskušajo ubeţati notranjim
stiskam, kar jim preprečuje funkcionalen odnos.
5. Globok intimen odnos in zdrava kombinacija spolnosti in občutljivosti je
kategorija, ki označuje osebe s funkcionalno oblikovano lastno identiteto,
realnim dojemanjem sebe in drugih.
Resnično intimen odnos z enim človekom, ponavadi soprogom, je zadovoljujoč in ţelja
vsakega, ki se poroči, je, da ima srečen, zadovoljujoč zakon. Vendar kljub temu veliko
zakoncev ne zmore vzdrţevati prave intimnosti, vsaj ne na dolgi rok. Ljubezenski odnos
nam lahko pomaga k sreči in osebni izpolnitvi ali pa povzroča bolečino in trpljenje
(Kompan Erzar 2003, 180). Rubin (1983) navaja, da je intimnost vzajemno izražanje
občutkov in želja, kjer je v ozadju želja, da bi spoznal notranje življenje drugega, in
sposobnost, da z njim deliš svoje notranje življenje. Košiček je definiral intimnost v
povezavi s spolnim ţivljenjem kot obnašanje dveh ljudi brez čustvenih zavor, s polnim
zaupanjem, iskrenostjo, zvestobo, zaupljivostjo, na način, ki se izraţa tudi v vzajemnem
predajanju, brez omejitev, srameţljivosti ali gnusa (Petrovčič 2005, 16).

Zdrav intimni odnos ima naslednje karakteristike (Firestone 2006):
a) Iskrenost in integriteta kaţe na to, kako iskreni smo s seboj v sprejemanju
sebe, vključno s svojimi neprijetnimi deli, in drugega.
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b) Spoštovanje drugega in svoboda: kljub naravi partnerske ljubezni, ki je v
svojem bistvu posesivna, saj svojega partnerja ţelimo imeti zase, je dopuščanje
svobode v posameznikovem načinu ţivljenja, hobijih do določene mere nujna za
dober odnos.
c) Empatija in razumevanje drugega zgradita trdno zvezo, v kateri se
posameznik počuti razumljenega, varnega in sprejetega. V odsotnosti empatije
pa se odnos lahko prične krhati, zadovoljstvo pa se lahko bistveno zmanjša.
d) Odsotnost manipulacije, kontrole in ustrahovanja je nujen predpogoj za
intimnost v odnosu, saj je prava ljubezen moţna šele s svobodno privolitvijo in
se lahko poraja šele v odsotnosti fizičnega, čustvenega, spolnega ali
ekonomskega nasilja.
e) Zvestoba, fizična privlačnost: intimnost med partnerjema se prične z
izmenjavo besednih in nebesednih čustvenih izrazov ljubezni; neţnimi
besedami, dotiki, poljubi in nadaljuje s spolnostjo. Slednja je pomemben del
zdravega intimnega odnosa, vendar ne najpomembnejša. Zvestoba pa šele
omogoča partnerjema zaupanje in nadaljnjo rast njunega odnosa.

Omenjene karakteristike predstavljajo cilj, katerega naj si partnerji prizadevajo dosegati,
kljub lastnim teţavam in razlikam.

2.1.4 Razlike v intimnosti med spoloma

Avtorji, ki so raziskovali razlike v doţivljanju intimnosti med moškimi in ţenskami, so
našli med spoloma nekatere razlike. Zakonca imata ponavadi podobne poglede na
intimnost in samo-razkritje in Schaefer ter Olson (1981) nista našla pomembnih razlik
med moškim in ţenskim doţivljanjem čustvene, socialne, intelektualne in rekreacijske
intimnosti. Vendar se razlikujeta v spolni intimnosti, saj moški v odnosu doţivljajo v
povprečju niţjo spolno intimnost od ţensk, a si je bolj ţelijo in jim je le-ta bolj
pomembna (Talmadge in Dabbs 1990; Greeff in Malherbe 2001). Poleg tega pa jo
uporabljajo za povečevanje čustvene intimnosti, medtem ko ţenske potrebujejo
čustveno intimnost, da so spolno intimne (Greeff in Malherbe 2001, 250). Volsky pa je

19

(1998) ugotovila, da so za moške in ţenske pomembne različne vrste intimnosti: spolna
in čustvena intimnost pri moških napoveduje zadovoljstvo v zakonu, pri ženskah pa
rekreacijska in čustvena intimnost. Visoka neskladja med zaznano in ţeleno stopnjo
intimnosti se pri odraslih moških in ţenskah niso pokazala kot povezana z nizkim
zadovoljstvom v zakonu (Greeff in Malherbe 2001).

V raziskavi sta Cimbalo in Novell (1993, v Musek 1999, 92) ugotovila med spoloma
večje razlike v ocenjevanju stopnje romantičnosti različnih dimenzij, saj se zdijo
ţenskam bolj romantične prvine poroke in druţine, tradicionalne romantike, rutinske
dejavnosti in religije, moškim pa prvine normalne in tudi odklonske spolnosti. Rubin
(1983) razlaga razlike tudi s specifikami v razvoju zdrave spolne identitete med
deklicami in dečki, saj morajo dečki potlačiti svojo emocionalno navezanost na mater,
medtem ko telesna navezanost oz. erotična dimenzija navezave na mater ostane
neokrnjena in je zato pozneje spolna oziroma telesna povezava dominantna v njihovih
romantičnih odnosih. Pri deklicah pa je ravno obratno; ker zanikajo svojo seksualno
privlačnost do matere, emocionalna pa ostane, bodo prek čustev lahko doţivljale
najglobljo intimnost v odnosih (Gostečnik 2010, 101). Zaradi teh razlik v otroškem
doţivljanju ţenske iščejo intimnost, zavezo in varnost v intimnih odnosih, moški pa
romantično privlačnost in intimnost doţivljajo bolj preko fizične privlačnosti (Repič
2005). Kljub razlikam med spoloma pa se ne zgodi, da bi se zaljubila dva, ki sta si med
seboj neenaka na emocionalnem nivoju (Gostečnik 2007, 140).
Razlika med moškimi in ţenskami je tudi v tem, da moški predvsem uresničuje svojo
zadovoljenost v kompetentnosti in uspešnosti, ženska pa predvsem v odnosih z
drugimi in v intimnosti odnosov (Gostečnik 2010, 101). Tako je prava intimnost
ţenskam bolj pomembna kot moškim in se zanjo bolj trudijo. Raziskava med
poročenimi pari (Krauss Whithbourne, Ebmeyer 1990, 15) je tako pokazala povezanost
intimnosti med partnerjema predvsem s sposobnostjo moškega za večjo intimnost. Kjer
je moţ sposoben večje intimnosti, je tudi ţena lahko bolj povezana, intimna, kjer moţ ni
tako sposoben intimnosti, se tudi ţena čez čas preneha truditi za višji nivo medsebojne
intimnosti.
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2.1.5 Strah pred intimnostjo

Intimnosti si hkrati ţelimo in se je bojimo (Vangelisti in Beck 2007). Intimnost je za
Berna (2007) najbolj iskrena oblika stika med posamezniki. Večkrat dolgo iščemo
intimnega partnerja, vendar na nas delujejo strahovi ţe iz otroštva, ki nekaterim
onemogočajo vzpostavitev zdravega intimnega odnosa z drugo osebo (Gostečnik 2010,
209). »Ne-varne oblike navezanosti v posamezniku ustvarjajo in ohranjajo različne
oblike strahu pred intimnostjo« (Gostečnik 2010, 181). Posameznik, ki je resnično
intimen, je zelo izpostavljen, ranljiv in v njem se lahko poraja strah pred intimnostjo, ki
velikokrat nadvlada ţeljo po resnični intimnosti. Prisoten je lahko občutek negotovosti,
strah pred neuspehom na tem področju, spraševanje o tem, ali bomo potem srečni,
tesnoba, ljubosumje. Nepričakovana čustvena negotovost sodi med čustva, ki se včasih
pojavijo med porajanjem intimnosti (Moore 1999, 239).
Strah pred intimnostjo je opredeljen kot zaradi tesnobe zavrta zmoţnost posameznika za
izmenjavo pomembnih osebnih misli in občutkov z drugo zelo cenjeno osebo (Thelen
idr. 2000). Strah pred intimnostjo je tako pomembna individualna razlika, ki vpliva na
posameznikovo sposobnost, da razvije in obdrţi bliţnje odnose (Vangelisti in Beck
2007, 396). Enako kot notranji modeli navezanosti je strah pred intimnostjo odporen na
spremembe in vpliva na intimne odnose ljudi, na primer tako, da imajo posamezniki, ki
se bojijo intimnosti, okrnjeno sposobnost oblikovanja in ohranjanja bliţnjih odnosov
(396). Teţke izkušnje iz otroštva in pretekla neuspešna odrasla razmerja lahko ojačajo
občutek, da je intimnost neizogibno povezana z bolečino in razočaranjem (Vangelisti in
Beck 2007). Firestone in Catlett (1999) predpostavljata, da strah pred intimnostjo izvira
iz negativnega odnosa do sebe in drugih, ki se razvije v otroštvu. Repič (2005, 110)
piše, da se strah pred intimnostjo pojavi tam, kjer se partnerja izrazito bojita ranljivosti
oz. biti prizadeta in odnos ne nudi dovolj varnosti. V primerih, kjer mama ni dovolj
empatična v zaznavanju otrokovih potreb, ostaja hladna, je morda celo nasilna, zapusti
ali zanemarja otroka in ne uspe umiriti njegovih potreb, otrok doţivlja stisko, ki jo
občuti kot zavrţenost, neljubljenost ter je lahko vir strahu v partnerskih odnosih
(Gostečnik 2010). Otrok razvije lastno notranjo podobo mame in navidezno,
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domišljijsko vez (»fantasy bond«) kot primarno obrambo pred separacijsko
anksioznostjo oz. strahom pred ločitvijo od mame kot otrokove primarne figure
navezanosti (Bavdek 2010, 60). V primeru odsotnosti materine ljubezni ta podoba
ublaţi strah in ustvarja iluzijo varnosti. Vendar ta vzorec navezave na fiktivno podobo
namesto na resnično osebo postane večja teţava v odraslih intimnih odnosih. Prav tako
se te teţave povezujejo z odsotnostjo očeta, saj naj bi bil oče tisti, ki je vzor sinu in pa
tisti, ki poda realno sliko hčerki, ki je včasih tekom odraščanja preokupirana s
čustvenim odnosom z mamo (Gostečnik 2010). Strah pred ranljivostjo oz. intimnostjo je
preko projekcijske identifikacije glavni ohranjevalec partnerskega konflikta (Kostešič
2006, 72). Tudi v odrasli dobi je za posameznika prenevarno tvegati ponovno travmo,
hudo razočaranje, kot se je zgodilo v otroštvu, zato so njegovi odnosi lahko manj
pristni, globoki.
Intimnost lahko nekateri doţivljajo kot ogroţajočo, »kar je nedvomno res, če jo
jemljemo kot zahtevo po nenehni čustveni bliţini. Če pa jo vidimo kot pogajanje med
enakimi o osebnih vezeh, se nam pokaţe v povsem drugačni luči« (Giddens 2000, 9).
Eric Berne pravi, da se resnična intima rojeva šele v stanju zavedanja in spontanosti, v
odsotnosti »iger«, ki jih drugače partnerja igrata med seboj (Berne 2007). Zlorabe in
travmatično otroštvo se povezujejo tudi s kasnejšim večjim strahom pred intimnostjo
(Bavdek 2010; Repič 2005) Strah pred intimnostjo se pozitivno povezuje tudi z
nezvestobo, torej so posamezniki z višjim strahom pred intimnostjo tudi bolj nagnjeni k
nezvestobi (Dajčman 2014), in s fizično zlorabo (Repič 2005, 119).

Pri raziskovanju strahu pred intimnostjo pri intimnih partnerjih so ugotovili, da pari med
seboj izkazujejo pozitivno korelacijo na lestvici strahu pred intimnostjo (FIS) (Thelen
idr. 2000, 224). Pari so prav tako izkazovali podoben nivo strahu pred intimnostjo,
čeprav so moški dosegali višje rezultate na FIS. Ob ponovnem opravljanju testa čez pol
leta so ugotovili, da izkazujejo ţenske, ki niso bile več v razmerju, višje rezultate na
lestvici FIS.
Tradicionalno ţenske stremijo k večji intimnosti, medtem ko si moški ţelijo več
avtonomije (Thelen idr. 2000, 237). Večje tveganje za končanje odnosa pa obstaja pri
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ţenskah, pri katerih je prevelika razlika med ţeleno in realno intimnostjo (237). Strah
pred oddaljenostjo, ločitvijo je enako oz morda malo manj pogost kot strah pred
intimnostjo in povezanostjo ter bliţino (Gostečnik 2010, 244). Pri iskanju primernega
partnerja je tako pomembno, če sta posameznika vsaj pribliţno izenačena v strahu pred
intimnostjo, saj bi se oseba z visokim strahom pred intimnostjo počutila neprijetno ali
tesnobno z nekom, ki si ţeli več bliţine (236).

Glede na raziskave (Doi in Thelen 1993, 377), ki povezujejo tesnobnost pred tesnimi
intimnimi odnosi, strah pred intimnostjo s krajšimi partnerskimi zvezami, lahko torej
večji strah pred intimnostjo ovira posameznike pri doseganju trajnejših intimnih zvez, ki
bi vodile tudi v zakonsko zvezo.

2.2 POROKA

Poroka ali sklenitev zakonske zveze je dejanje in svečan obred, ko ţenska in moški
pred javnostjo postaneta priznana kot moţ in ţena. (SSKJ, s.v. »poroka«). S poroko
drţava posamezniku podeli nov druţbeni status in odobri zvezo med dvema osebama
(Šuster 2011). V slovarju simbolov je poroka označena kot simbol ljubezenske
zdruţitve moškega in ţenske (Wikipedia, s.v. »poroka«). Simbolično poroka predstavlja
osamosvojitev od staršev ter prehod od njih v novo druţino (Jurič 2011, 54). Zakonska
zveza je z zakonom urejena ţivljenjska skupnost moţa in ţene (ZZZDR 2004, 3/1).
Zakonski stan je pravno stanje, ki opredeljuje poloţaj osebe do drugih oseb. Odločilno
je, če je oseba ţe kdaj sklenila zakonsko zvezo ali ne. Glede na to je lahko samska,
poročena, ovdovela, razvezana (SSKJ, s.v. »zakonski stan«). Zakon je trajna in intimna
zveza dveh posameznikov različnega spola, v katerem se telesno, fizično tesno prepleta
s psihičnim, duševnim (Šuster 2011, 5).
Poroke oz. sklepanje zakonskih zvez poznajo vse kulture in druţbe, vendar z
drugačnimi različicami (Šuster 2011, 6). Medsebojno in javno priznanje zveze pa je v
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druţbi tako pomembno, da je urejeno z zakoni, monopol, katerega sta si skozi
zgodovino delili ali drţava ali cerkev (Šuster 2011).
Do 4. stoletja so bile v Rimskem cesarstvu značilne poroke med sorodniki z namenom
zaščite in ohranitve druţinskega premoţenja v druţini. Z nastopom krščanstva kot
uradne vere pa leta 391 cerkev pridobi moč odločanja, postavi cerkveno poroko za
zakrament, prepove poročanje med sorodniki, razveze in ponovno poročanje, da se ne bi
kristjani poročali z nekristjani; ţeli preprečiti drobljenje premoţenja in zaradi dedovanja
cerkvi. Z nastopom protireformacije v 16. stoletju je cerkev predvsem višjemu sloju ţe
dovoljevala razvezo, po 18. stoletju, ko je nastopila sekularizacija, pa se je pričelo
obdobje, ko je drţava posegla v sklepanje zakonskih zvez in je obdobje delitve na
civilne in cerkvene poroke (9). Civilna poroka brez cerkvene pred prvo svetovno vojno
in do druge svetovne vojne zaradi pripadanja slovenskega ozemlja Avstro-Ogrski ni bila
pravno veljavna, kar pomeni, da je bila cerkvena poroka zavezujoča, razen v primeru
ateistov in nekaterih izjemnih primerih (10). V času druge svetovne vojne je bila, razen
v Ljubljanski pokrajini, uvedena obvezna civilna poroka, po letu 2007 pa civilna poroka
ni več obvezna, vendar lahko drţava obravnava par in njuno zvezo kot zunajzakonsko
skupnost, če za to obstajajo pogoji (10). Sklenitev zakonske zveze in pravice zakoncev
danes ureja Zakon o zakonski zvezi in druţinskih razmerjih (ZZZDR 2004), ki je bil
najprej sprejet 1976, cerkveno poroko v rimskokatoliški Cerkvi pa Zakonik cerkvenega
prava (ZCP). Pravno-formalno za sklenitev zakonske zveze, ki jo priznava drţava,
zadostuje samo civilna poroka, lahko pa je sklenjena tudi cerkvena poroka, kjer
mladoporočenca prejmeta še zakrament svetega zakona.
Ponekod v tujini se istospolni partnerji lahko poročijo in imajo pari izenačene pravice z
ostalimi, v Sloveniji pa jim je omogočena zgolj registracija njihove zveze oz. skupnosti
in njihove pravice niso enake tistim, ki so sklenili zakonsko zvezo.
Zunajzakonska skupnost je ţivljenjska skupnost ţenske in moškega, ki nista sklenila
zakonske zveze, in ni razlogov, zaradi katerih bi bila zakonska zveza med njima
neveljavna, ter sta s svojo svobodno voljo po skupnem ţivljenju s podpisom izrazila
pred drţavnim organom ali pa se jima v času trajanja takšne ţivljenjske skupnosti rodi
skupni otrok (SSKJ, s.v. »zunajzakonska skupnost«). Njune pravice in dolţnosti v
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tovrstni dalj časa trajajoči zunajzakonski skupnosti do otrok in otrok do staršev pa so
enake, če se otrok rodi zunaj zakonske zveze ali če bi sklenila zakonsko zvezo (ZZZDR
2004, 5. člen), s čimer se pravice poročenih in neporočenih v tem izenačujejo.

2.2.1 Druţbene spremembe glede porok
V preteklosti je večina druţin pripadala poljedelski skupnosti, otroci so ostajali doma in
druţine so zdruţevale več generacij, vezi med njimi in okolico pa so bile bolj bogate in
pristne. Poroka je bila, zaradi večje vpetosti v bliţnjo okolico, pričakovan obred,
pogojevan s tradicijo, vero ter močnejšimi socialnimi vezmi bliţnjega okolja (Kirk
1996, 34). Obred poroke ponavadi ni bil zgolj za mladoporočenca, temveč za celotno
skupnost. Socialni stiki druţine in bliţnje okolice so bili bolj prepleteni. Celotna
skupnost se je na tak način povezala in vsak je imel pomembno vlogo. Veliko porok je
bilo dogovorjenih vnaprej ali pa je moški zaprosil očeta za hčer, pri čemer se je
ponavadi upoštevala primernost poroke znotraj druţbenega stanu veliko bolj kot ţelja
bodoče neveste. Tudi nekaj generacij nazaj, ko so si mladi ţe sami izbrali svojega
partnerja, sta bila očeta tista, ki sta se dogovorila o podrobnostih. Resnost pri sklepanju
zakonske zveze ter njena trdnost in nerazvezljivost je imela močno podporo javnega
mnenja, vera je bila bolj zakoreninjena v takratni bolj homogeni druţbi (Sveti zakon
1970, 1).
Industrijska revolucija in druţbene, ekonomske spremembe, ki so sledile po letu 1950
ter prehod v industrijsko, mestno druţbo, so precej vplivale na druţino in spremenile
tradicionalni vlogi moškega in ţenske. Včasih je bil običajno moški tisti, ki je hodil v
sluţbo, skrbel za druţino, ţenska ga je podpirala, povečini je ostajala doma, skrbela za
dom in vzgajala njune otroke (Šuster 2011, 6). Zaradi sprememb, kot so bile na primer
večje poslovne in karierne moţnosti za ţenske, seksualna revolucija, odkritje
kontracepcijske tabletke, so ţenske dobile večjo moţnost za odločanje in s tem postale
manj odvisne od moških (Bajrič 2013).
Zakon je po drugi svetovni vojni »vse hitreje prehajal iz institucije, ki je pomenila
predvsem socialno in ekonomsko varnost in šele nato osebno zvezo, v enakopravno
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partnerstvo, od katerega partnerja pričakujeta čustveno in telesno ugodje in
zadovoljstvo« (Kirk 1996, 34). V zakonski zvezi v preteklem času ni bilo prostora za
osebno rast in rast v ljubezni ter odnosih med partnerjema in otroki. Sedaj pa se pojavijo
nova, vedno višja pričakovanja na področju skupnega preţivetega časa, dialoga,
potrjevanja svoje zveze in reševanja morebitnih nesoglasij, česar pa se morata partnerja
šele naučiti (34). Mladi odrasli danes ţivijo drugače kot generacije njihovih staršev,
meja med mladostjo in odraslostjo ni več tako jasna, mnogo več je eksperimentiranja,
iskanja popolnega partnerja, popolnega razmerja, posamezniki se ne zadovoljijo kar z
vsem.
Podaljšuje se čas izobraţevanja, večji del populacije je višje izobraţen, kasneje vstopa
na trg dela in se posledično kasneje osamosvoji od staršev. Razlogi za podaljševanje
ţivljenja s starši so tako (Kuhar in Nastran Ule 2002, 315):
•

objektivni (podaljševanje šolanja, teţave pri zaposlovanju oz. doseganju

ekonomske neodvisnosti, stanovanjski problemi itd.) in
•

subjektivni (lagodnost in cenenost ţivljenja doma, visoka stopnja svobode in

avtonomije, ki so si jo ustvarili mladi doma, prijateljski odnosi s starši, materialne
ugodnosti in emocionalna varnost itd.).
Spreminjajoča se narava zakona in naraščanje alternativnih oblik partnerstva vzbuja
pomisleke glede deinstitualizacije in individualizacije zakona s spremljajočo erozijo
zaveze in obveznosti (Burgoyne idr. 2010, 391). V Sloveniji in mnogih drugih drţavah
po svetu, predvsem v razvitem svetu, je v zadnjih desetletjih zaznan trend kohabitacij
pred poroko, upadanja števila sklenitev zakonskih zvez, pogostejših ločitev oz.
razpadov partnerskih zvez in druţin, narašča tudi število otrok, rojenih zunaj zakona
(Burgoyne idr. 2010, 391). Baker in Vivienne (2013, 254) sta raziskovali teţave pri
prehodu iz kohabitacije v zakonsko zvezo in ugotovili, da veliko posameznikov zaradi
prejšnjega daljšega skupnega ţivljenja, celo skupnih otrok in lastnine, lahko doţivlja
poroko zgolj kot zelo drag dogodek in ne kot zakrament ali dejanje zdruţitve dveh
posameznikov ali druţin. Ugotovili pa sta, čeprav na manjšem vzorcu, da jih večina po
poroki, kljub daljšemu poprejšnjemu sobivanju, doţivlja drugačne občutke in opaţa, da
se ostali do njih drugače vedejo. Doţivljali so več občutkov varnosti in ustaljenosti,
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poroko so videli kot prehod v odraslost, njihove druţine pa so bile tudi bolj sprejemljive
do njihovega dolgotrajnega partnerja. Poudarjali so tudi nove pravice, čeprav so se
poročili predvsem zato, da se javno zaveţejo in praznujejo njihovo zvezo. Tisti, ki se
niso ţeleli poročiti, so poročali o slabih izkušnjah zakona staršev ali ločitve oziroma so
bili sami v predhodnih nesrečnih zvezah.
Rubin (1983) pravi, da moški kot ţenske danes od zakona pričakujejo veliko več, kot so
navadno pričakovali v prejšnjih generacijah, čemur pritrjuje tudi Giddens (2000, 18).
Vendar pristavi tudi, da določene bolj tradicionalne, odmaknjene skupine, drţave,
subkulture, druţbenoekonomski sloji ne doţivljajo tako korenitih sprememb, kot jih
doţivljamo v zahodnih kulturah. Avtorica je pri proučevanju spolne zgodovine in
zgodnjega spolnega ţivljenja skoraj tisoč ameriških udeleţencev, starih med osemnajst
in oseminštirideset let, dokazala, da je v zadnjih nekaj desetletjih v razmerjih med
moškimi in ţenskami prišlo do sprememb skoraj vrtoglavih razseţnosti (Giddens 2000,
15). Predvsem velike spremembe je opazila v spolnem ţivljenju najstnic, razmišljanju in
odnosu do spolnosti v povezavi s poroko. Za razliko od prejšnjih generacij se niso več
pripravljene toliko podrejati moškim in čutijo, da imajo pravico do spolne dejavnosti,
vključno s spolnim odnosom, pri tisti starosti, ki se jim zdi primerna (15). Pri tem ni več
zaznati ţelje oz. norme prejšnjih generacij, da s spolnimi odnosi čakajo do poroke.
Poleg tega pove tudi, da moški in ţenske danes od zakona pričakujejo veliko več, kot so
navadno pričakovali v prejšnjih generacijah. Ţenske pričakujejo, da bodo pri
doţivljanju spolnega uţitka dajale in prejemale, ker so ugotovile, da je zadovoljujoče
spolno ţivljenje ključno za uspešen zakon (18).

Knox in sodelavci (2003) so raziskovali poglede mladih na poroko in ugotovili med
spoloma večje razlike; ţenske več razmišljajo o poroki in druţini od moških, ţenske bi
se na poroko bolj pripravile (z gledanjem oddaj o poroki, ki nadomeščajo limonade,
branjem revij o poroki itn.), poroko bi posnele (da bi se ohranil spomin) in imele
formalno poroko (in ne zgolj civilne). Druge ugotovitve raziskave so še, da imajo ločeni
starši manj moţnosti biti povabljeni na poroko od poročenih in več belih od črnih
udeleţencev pričakuje od staršev, da bi poravnali stroške poroke. Pri raziskovanju
partnerskih odnosov pri parih z niţjimi dohodki so ugotovili večji upad porok in med
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raziskovanjem vzrokov ugotovili povezanost s pomanjkanjem stabilne sluţbe in
privarčevanih sredstev, prav tako pa kakovost partnerskega odnosa in njegovo dinamiko
(Roy, Buckmiller in Mcdowell 2008, 200). Nadalje so avtorji ugotavljali (2008)
osredotočenost teh parov na otroke, ne na poroko in zakon in poudarjali, da je potrebno
delati bolj na stabilnosti odnosov, saj se kar polovica parov, ki ţivijo skupaj, razide po
enem letu in kar 90 % v petih letih (Bumpass in Lu, 2000).
Druţina in njene oblike so se v preteklosti spreminjale in se še spreminjajo, a v zadnjih
nekaj desetletjih se dogajajo večje spremembe, opazne v sodobnih zahodnih druţbah,
tudi v Sloveniji. Z neverjetno hitrostjo nastajajo nove oblike organiziranja skupinskega
in individualnega ţivljenja (Legan Cvikl 2010, 28). Številne raziskave sicer kaţejo na
to, da druţina ostaja pomembna vrednota, da mladi odrasli ţelijo imeti druţino, da
imajo visoka pričakovanja glede otrok in ne kaţejo nobenih protinatalitetnih stališč
(Kuhar, Nastran Ule 2002, 309; Musek 1999). Rezultati pa so v nasprotju z dejanskimi
demografskimi kazalci: prehajanje iz primarne v lastno druţino je vse kasnejše, število
porok vse niţje, rodnost upada, poročanje in rojevanje se prelaga na poznejšo starost,
vedno več otrok je rojenih zunaj zakona, partnerske zveze in zakoni se hitreje razdirajo
(Kuhar, Nastran Ule 2002, 309; Musek 1999, 170).
Tradicionalne spolne vloge so se v druţbi v zadnjih desetletjih bistveno spremenile,
ţenske zavzemajo vloge in delovna mesta, ki so bila v preteklosti tipično moška in
obratno. Androgino in ne spolno tipično vedenje po raziskavah postaja vse bolj
privlačno in zaţeleno, in čeprav moški po raziskavah še vedno kot najbolj privlačne
označujejo tipične ţenske lastnosti, pa ţenske dojemajo androgine, nato feminilne in
šele nato maskuline (to je tipično »macho«) moške lastnosti kot privlačne (Musek 1999,
78). Slednje se odraţa tudi v medijih, trendih filmskih igralcev, morda pa tudi moški in
ţenske izbiramo svoje partnerje na različne načine in moški izbirajo bolj skozi erotično,
spolno dimenzijo in ţenske bolj skozi emocionalno. Druţina, kjer oče opravlja poklicno
delo in mama gospodinji, je bolj izjema kot pravilo, ţenske se več zaposlujejo,
predvsem srednji (ne niţji) sloji se kasneje poročajo in imajo manj otrok ali pa se
odločajo za zvezo brez otrok (170). Pravi, da je kljub ohranitvi druţine kot vrednote
prizadeto druţinsko ţivljenje nasploh, saj le-to ni več stabilno in nemoteno. Pojavlja se
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pluralizacija druţinskih oblik, poleg osnovne nuklearne druţine z dvema staršema
različnih spolov in otroki, enostarševske in razširjene druţine, sestavljene iz dveh
različnih druţin po ločitvi, nastajajo tudi druţine z istospolnima staršema in druge
oblike (Kuhar, Nastran Ule 2002, 312). Nepopolnost druţinskega ţivljenja, odsotnost
enega od staršev, pomanjkanje, imajo podobne negativne posledice za posameznika kot
konflikti in motnje v druţini in tudi alternativne oblike »druţinskega« ţivljenja se
nikakor niso izkazale kot pravo nadomestilo (Musek 1999, 170).
Razlike se torej kaţejo v načinu izbiranja partnerja, v manjši pomembnosti tradicije ter
obredov. V današnjih časih je zakon enakopravna odločitev obeh partnerjev (Legan
Cvikl 2010, 29), poleg tega se vse bolj uveljavlja romantična izbira partnerja, poroka iz
ljubezni in spolne privlačnosti (Guggenbühl-Craig 1998, 20). Slednje je povezano tudi s
stopnjo moţnosti zadovoljevanja lastnih potreb, ki je v povprečju v različnih druţbenih
pogojih različna. Psiholog Abraham Maslow zagovarja hierarhijo človeških potreb in
zatrjuje, da višje potrebe (čustvene, intelektualne in duhovne) ne morejo biti
zadovoljene, »dokler niso v celoti zadoščene osnovne fizične potrebe, zato v preteklosti,
ko so bile ţivljenjske razmere verjetno teţavnejše, v zakonu ni bilo toliko pomembno
osebno zadovoljstvo, kot so socialna in finančna varnost, ţivljenjska doba je bila znatno
krajša, zato je bila spolnost usmerjena predvsem v reprodukcijo« (Kirk 1996, 22).

Zdi se, da v moderni druţbi ustanavljanje lastne druţine »postaja zaradi sprememb v
ţivljenjskih potekih, v prehodih iz enega ţivljenjskega obdobja v drugo, zaradi procesov
individualizacije in izbirnosti ţivljenjskih poti vse bolj skrbno načrtovan, zahteven in
odgovoren projekt« (Kuhar in Nastran Ule 2002, 310). V tem procesu pa se veliko
druţin ustanovi ţe pred sklenitvijo zakonske zveze oziroma poroka v celoti umanjka.
Časi, ko so jemali poroko kot samoumeven in vnaprej definiran del ţivljenja ţenske, so
mimo (Legan Cvikl 2010, 27). Danes je poroka sklenjena zaradi emocionalno-čustvene
povezanosti, ljubezni dveh partnerjev z namenom, da bi bila skupaj srečna in ne več, da
zadosti ekonomskim potrebam druţine zaročencev (Šuster 2011). Trend je v manjših,
intimnejših, večinoma civilnih porokah. Zakon je tako danes zares enakopravna
odločitev obeh partnerjev in čeprav prebiramo, da naj bi bil zastarela institucija, ki
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potrebuje korenite spremembe, zaradi tradicije ohranja kontinuiteto in nam pomaga h
gradnji stabilne osebnosti (Legan Cvikl 2010, 29).

Prav gotovo pa se s spreminjanjem druţbenih odnosov med moškimi in ţenskami
dogajajo večje spremembe tudi na področju intimnosti. Giddens (2000, 217) postavi
tezo o preobrazbi intimnosti in njeni utemeljenosti v čistih odnosih. Navkljub številnim
kritikam vidi razmah čistega razmerja, torej da ostanemo v razmerju, dokler obema
ustreza, kot nekaj pozitivnega. Prednosti naj bi bile predvsem večja samostojnost,
zadovoljstvo in večja sreča v partnerskih odnosih (Bajrič 2013, 11). Vendar se hkrati s
pozitivnimi spremembami glede večje individualizacije, refleksivnosti, svobode in
enakovrednosti v razmerjih zaveda, da ravno to vodi v večjo nestabilnost in
pomanjkanje občutka varnosti v partnerskih odnosih, kakršen je bil prisoten v
tradicionalnih druţbah. Partnerski odnosi so ravno zaradi individualizacije in
globalizacije ogroţeni in nestabilni.
V obdobju, v katerem so se ponavadi partnerji odločali za poroko in druţino, se v
zadnjem času pojavljajo večje spremembe, predvsem za ţenske, saj se odločajo med
materinsko vlogo in kariero. Zaradi slednje je lahko materinstvo postavljeno na stranski
tir in morda do njega sploh ne pride (Musek 1999, 170). Če se odločijo poskusiti
zdruţiti oboje, pa se skoraj po pravilu znajdejo pod velikim pritiskom, saj morajo
usklajevati lastne potrebe in ţelje s skrbjo za otroke in se dogovarjati s partnerjem
(171).
Nestabilnost in pomanjkanje občutka varnosti v vsakdanjem ţivljenju je povezano tudi z
nestabilnimi sluţbami in posledično s finančno gotovostjo ali nestabilnostjo ter
individualizacijo v intimnih odnosih. S krhanjem socialnih vezi v druţinah in okolici, s
spremembo vrednot pa se je velik del našega komuniciranja preselil na internet, zaradi
česar se porajajo nove značilnosti intimnosti. Spoznavanje in komuniciranje na internetu
je privlačno zaradi dostopnosti, anonimnosti, domišljije in interaktivnosti. Značilnosti
internetnih povezav in zmenkov so: hitro doseganje intimnosti, padec intimnosti ob
srečanju v ţivo, bolj kratkotrajen značaj. Kljub vsemu se pomembnost intimnih odnosov
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ni zmanjšala, a zaradi ne-varnosti in večje izbire se morajo mladi naučiti zavestno
pričenjati in končevati razmerja (Ţakelj 2011).

2.2.2 Statistika glede sklenitev zakonske zveze

Statistično gledano (Statistični urad RS 2016) v zadnjih desetletjih število sklenitev
zakonskih zvez pada, obenem raste deleţ zunajzakonskih zvez in deloma tudi nevezanih
ali drugače vezanih posameznikov. Če je bilo v Sloveniji še leta 1980 6,5 sklenitev
zakonske zveze in 1,2 razvezi na 1000 prebivalcev (v letih od 1960 do 1980 pa
povprečno še dvakrat toliko sklenitev zakonskih zvez), sta ustrezni številki za leto 2015
3,1 in 1,2. Število porok se je tako razpolovilo, število ločitev pa ostaja enako, vendar tu
niso zajete razpadle partnerske zveze (z otroki ali dolgotrajnejše zveze), zaradi katerih
bi bile najbrţ številke še višje. V Sloveniji se je v letu 2015 poročilo 6449 in razvezalo
2432 parov, kar je povprečno 18 porok in 7 razvez na dan. Torej se loči pribliţno vsak
tretji (2,6) zakon, čeprav moramo pri tem upoštevati, da je verjetnost za ločitev še večja
pri drugem in tretjem zakonu. Število enočlanskih gospodinjstev se je v zadnjih 25 letih
od osamosvojitve Slovenije podvojilo. 1. januarja 2015 je bilo v Sloveniji 576.177
druţin, od tega vsaka četrta enostarševska. Podobni trendi veljajo tudi za večino
evropskih drţav; v EU je leta 1970 povprečje sklenitev zakonskih zvez na 1000
prebivalcev 7,9 in ločitev 1,0, medtem ko 2009 4,5 in 2,0. Statistika v Zdruţenih
drţavah Amerike za leto 2010 pa kaţe, da je sklenjenih pribliţno 6,8 porok na 1000
prebivalcev, ločitev pa 3,4 na 1000 prebivalcev. Torej se kar polovica poročenih parov
loči.
Povprečna starost ţeninov ob sklenitvi zakonske zveze v letu 2014 je bila 34,5 leta (ob
sklenitvi prve zakonske zveze 31,6 leta). Neveste so bile v povprečju tri leta mlajše;
njihova povprečna starost ob sklenitvi zakonske zveze je bila 31,8 leta (ob sklenitvi
prve zakonske zveze pa 29,1 leta). Ob osamosvojitvi Slovenije leta 1991 je bila
povprečna nevesta kar 6 let mlajša od današnje. Prvo zakonsko zvezo je v letu 2013
sklenilo 5600 ţeninov (89,5 %) in 5663 nevest (90,6 %). Za 5273 parov pa je bila to
prva zakonska zveza za oba skupaj, za ţenina in za nevesto. Povprečna starost neveste
je v ZDA 25,3, ţenina pa 26,9, ena tretjina poročenih pa je bilo poročenih ţe v
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preteklosti. Če pa pogledamo povprečno starost matere ob rojstvu prvega otroka in
povprečno starost neveste ob prvi poroki, ugotovimo, da sta skoraj enaki. Prva poroka
za večino ţensk pomeni tudi začetek dejanskega rodnega obdobja. V zadnjih tridesetih
letih se je povprečna starost neveste ob prvi poroki zvišala za skoraj 6 let. Skoraj za
prav toliko je višja tudi povprečna starost matere ob rojstvu prvega otroka.
Te spremembe se neogibno odraţajo tudi v druţini, ki je bila dolgo časa nekakšen
podaljšek zakonske zveze, saj se v Sloveniji ţe skoraj polovica otrok rodi zunaj
zakonske zveze. Če se je 90 % otrok leta 1960 še rodilo v zakonski zvezi, se jih je leta
2014 manj kot polovica (41,7 %). Slovenija sodi med drţave v EU z najvišjim
odstotkom otrok, rojenih v zunajzakonski skupnosti. V letu 2009 je bil odstotek otrok,
rojenih v zunajzakonski skupnosti, višji le še v Estoniji, Franciji in na Švedskem.
Poleg tega pa sta tradicija in Cerkev skozi čas izgubili veliko svojega vpliva, čeprav je
po cerkveni statistiki število katoličanov v Sloveniji ob koncu leta 2014 še vedno
73,8 % oz. 1.523.040 prebivalcev (upadlo za šest odstotkov v zadnjih 10-ih letih),
vendar v svetovnem merilu število katoličanov narašča, predvsem v Afriki in Juţni
Ameriki (Goličnik 2015). Goličnik navaja še, da se je število krstov zmanjšalo in da je
krščenih 60 % vseh rojenih otrok. Veliko obredov, povezanih s cerkvijo, kot je cerkvena
poroka, se v večini primerov opušča, cerkveno se poroči le še 40 % vseh civilno
poročenih parov in tudi spolnost pred poroko postaja običajna praksa. Iz letnega
poročila katoliške cerkve v Sloveniji 2015 lahko razberemo, da se je število cerkvenih
porok v ljubljanski nadškofiji iz leta 2004, ko jih je bilo 3.597, zmanjšalo na 2.645 v
letu 2014. Poleg civilnih razvez pa je tudi vsako leto vloţenih na cerkvena sodišča tudi
kar nekaj desetin prošenj za ugotavljanje ničnosti cerkveno sklenjenih zakonov, čeprav
ta številka zadnja leta postopoma upada (Škofovska konferenca 2015).

Kljub temu statistika govori v prid zakonski zvezi pred zunajzakonsko, saj se poročeni
pari razhajajo redkeje in po daljšem obdobju kot neporočeni, torej zakon še vedno lahko
povezujemo s trajnostjo in varnostjo (Kirk 1996, 35). Poroka poveča predanost med
partnerjema in ne-poročanje se povezuje z manjšo spolno ekskluzivnostjo po poroki
(Forste in Koray 1996, 45). Pari, ki skupaj bivajo pred poroko in pari, ki skupaj bivajo
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brez poroke, izkazujejo niţjo stabilnost in izkazujejo višjo stopnjo ločitev kot poročeni
pari, ki niso pred poroko ţiveli skupaj (Hohmann 2006, 1025). Tudi Legan Cvikl (2010,
75) potrjuje, da se neporočeni, ki ţivijo, kakor da bi bili poročeni, v povprečju prej
razidejo kot oni, ki so stopili pred matičarja.
Psihologi nemškega inštituta za zdravje celo pravijo, da je zdravje poročenih moških in
ţensk boljše, pri poročenih moških je tudi manjša moţnost kapi. »Samskim ali pa ţe
ločenim moškim grozi dvakrat večja nevarnost, da jih bo zadela kap, kot tistim, ki so za
svoje zdravje poskrbeli tako, da so se – poročili« (Legan Cvikl 2010, 30).

2.2.3 Razlogi za upadanje števila porok
Razlogi, zakaj nekateri pari sobivajo in se ne poročijo, so še vedno nejasni in nekateri so
v preteklosti sklepali, da je kohabitacija sprejemljiva za tiste, ki nimajo tako močnih
druţinskih vrednot, so sumničavi do zakona, manj predani in so jim spolni odnosi zunaj
zakona bolj sprejemljivi (Forste in Koray 1996, 45).
V zadnjem času pa imajo ti pari tudi več praktičnih razlogov, da se ne poročijo. Mnogo
mladih, samskih ali tudi skupaj s partnerjem še vedno ţivijo v gospodinjstvu s svojimi
starši. Razvoj zakona in sekularizacija ţivljenja sta zmanjšala, pogosto pa celo povsem
zabrisala razliko med neporočenimi pari (zunajzakonsko zvezo) in zakonci (Kirk 1996,
34). V Sloveniji ima zunajzakonska zveza za partnerja v veliki meri izenačene pravne
posledice, kot če bi sklenila zakonsko zvezo. Danes vemo, da obstaja mnogo razlogov,
zakaj pari ţivijo skupaj, ne da bi se poročili (Hartwell-Walker 2006):
•

nekateri ne vidijo potrebe po drţavni odobritvi njihove zavezanosti drug
drugemu;

•

nekateri to obdobje vidijo kot poskusno obdobje pred poroko;

•

nekateri se izogibajo zakonu, ker so šli skozi teţko ločitev;

•

nekateri ţivijo skupaj, da bi zmanjšali stroške bivanja, kljub temu da razmerje še
ni tako resno;

•

spet drugi verjamejo, da si kot poročen, če ţiviš z nekom dalj časa.

33

Mnogi se v Sloveniji ne odločajo za poroko zaradi nekaterih finančnih ugodnosti, ki jih
lahko uveljavljajo (npr. pri niţjem plačilu vrtca). Vendar pa je za nekatere ugodnosti
potrebno veliko več dokazovanja pred sodiščem, kar lahko predstavlja veliko večje
finančno breme (primeri dokazovanja očetovstva, dedovanje po umrlem zakoncu).
Hartwell-Walker (2013) navaja, da dve tretjini poročenih parov ţivi skupaj pred poroko
in da se je to v zadnjih desetletjih zelo spremenilo, saj ni več stigmatizirano, skupno
ţivljenje partnerjev pa je postalo ţivljenjsko obdobje, ki ne vodi nujno v zakon. Slednje
omenja tudi kot generacijsko pregrado, ki povzroča napetost, prepire, poleg tega pa se
statistično po petih letih poroke razide 20 % parov, po petih letih skupnega bivanja pa
kar 49 %. Avtorica omenja tudi razliko v percepciji skupnega ţivljenja med spoloma;
ţenske doţivljajo ta korak kot resen korak na poti k dolgoročni zavezanosti, moški
slednje doţivljajo večkrat kot le način odločanja o tem, ali se bodo zavezali. Omenjena
avtorica omenja strah pred zakonom in med razlogi zanj visoko stopnjo ločitev v 70-ih
in 80-ih letih, zmedo, bolečino, nestabilnost starševske razveze, skozi katero so morali,
česar ne bi sami ţeleli več ponoviti ali povzročiti svojim otrokom. Ko vseeno sami
doţivijo ljubezen, je skupno ţivljenje priročna oblika dolgoročnega partnerstva, ne da bi
bili tako dovzetni za izgubo. Vendar s tem pari onemogočajo svojo popolno predanost
in imajo posledično večje moţnosti za razhod zaradi ţivljenjskih stresorjev, poleg tega
je izguba v vsakem primeru teţka za partnerja in otroke, najsi gre za prekinitev razmerja
ali ločitev, še navaja. Zdrava druţba je odvisna od zdravih druţinskih struktur, saj
druţine predstavljajo jedro druţbe, vendar se jih mnogo konča z ločitvijo, obstaja pa
tudi mnogo nesrečnih zakonov, kjer se zakonca ne razideta (Greeff in Malherbe 2001).
Mnogo parov ostaja skupaj tudi zaradi napačnih razlogov (Kuhar in Nastran Ule 2002,
316).
Obred poroke je v očeh mnogih izgubil svoj pomen: »formalizirana zakonska zveza
izgublja svoj status in pomen v očeh mladih« (Kuhar in Nastran Ule 2002, 312). Veliko
jih ne verjame več, da je moţno kakovostno partnerstvo z eno osebo celo ţivljenje, tudi
zaradi podaljševanja pričakovane ţivljenjske dobe. Poleg tega mnogim poroka
predstavlja le papir, nepotreben finančni zalogaj ter napor zaradi zahtevne organizacije
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dogodka (313). Dodatno oviro lahko pri tem predstavlja tudi pomanjkanje denarja,
recesija, nestabilne razmere na trgu dela, različne predstave partnerjev o poroki,
nerazumevanje med njunima druţinama ali ločenima staršema, nesprejemanje ţenina s
strani druţine (314).
Stabilnost parov, ki vidijo ţivljenje skupaj kot alternativo zakonu, je odvisna od tega,
koliko sta partnerja pripravljena biti iskrena s seboj in drug z drugim; od njunega
napora, da se pogajata glede pravne zaščite njunega razmerja in njune zavezanosti, da se
trudita kljub morebitnemu nasprotovanju s strani druţine, da bi imela kasneje
dolgoročno druţinsko podporo (314).

2.2.4 Razlogi za sklenitev zakonske zveze
Ljudje vstopajo dandanes v zakonsko zvezo zaradi različnih razlogov, med katerimi so
najpogostejši čustveni, socialni, ekonomski in duhovni. Intimnost, kot omenjeno, ni
omejena zgolj na zakonski odnos, vendar se večinoma ljudje v zahodnih kulturah
poročajo zaradi nje (Schaefer in Olson 1981). Ţelijo si posameznikove bliţine in, tako
rečeno, ovenčati ali okronati svojo ljubezen do svojega izvoljenca ali izvoljenke ter
pokazati ostalim, da ona (ali on) pripada zdaj njemu (ali njej). S tem simboličnim
dejanjem lahko pridobimo občutek varnosti, kar je sploh pomembno pri ustanavljanju
druţine. V zadnjem času pa, ko se število porok zmanjšuje in število kohabitacij, tj.
skupnega bivanja partnerjev, povečuje, je večkrat odločilen faktor partnerjeva vera
(Jurič 2011, 55).

Čeprav se zdi, da smo si zakonskega partnerja izbrali zavestno, pa nas pri tem vodijo
tudi podzavestni vzgibi, ki jih včasih ne moremo popolnoma razumeti (Kirk, 1996;
Gostečnik 2007). Kirk (1996, 23) pravi, da izbira zakonskega partnerja poteka na treh
stopnjah, od katerih sta prvi dve zavestni; izbiramo ga na podlagi socio-kulturnih
dejavnikov (okolje, zanimanje, izobrazba) ter glede na njegove očitne lastnosti, kot so
telesna privlačnost, nastop, nazori ipd.; tretja, podzavestna stopnja pa nas ţene v
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zadovoljevanje nezavednih potreb, kjer ţelimo podoţivljati znane spomine, ki nam
dajejo občutek varnosti, čeprav so protislovno lahko boleči in pogubni. V poroko s
točno določenim partnerjem nas torej vodijo iracionalni motivi, ki se jih ne zavedamo
ali se jih zavemo šele kasneje. Pomembno je, da poskušamo čim bolj ozavestiti motive,
ki nas vodijo v izbiro partnerja, preden se odločimo za zakon.

Nekatera dekleta se ţelijo čim prej odseliti in poročiti, če domače druţinske razmere
niso dobre. Zakoni, ki se sklepajo bodisi zaradi upiranja staršem, zaradi zanositve in ob
izbiri osebe, ki je ne odobravajo, samo da bi čim prej odšli stran od slabih domačih
razmer, se ponavadi končajo nesrečno. Prav tako nimajo pravih temeljev zakoni, ki se
sklepajo predvsem zaradi pritiska s strani staršev, vrstnikov, druţbe ali finančne
gotovosti, občutka dolţnosti do osebe, s katero smo v zvezi ţe dalj časa, pa se nam zdi,
da mu lahko samo mi pomagamo (npr. iz zasvojenosti) (Hauck 1987). Nevrotični
razlogi (Hauck 1987) za zakon so:


kljubovanje staršem;



da bi pobegnili iz nesrečnega doma;



da bi premagali manjvrednostni kompleks (se poročiti z nekom, ki ga drugi
občudujejo);



da bi bili terapevt svojega zakonca;



strah, da bi ostali samski;



strah pred neodvisnostjo (iz odvisnosti od staršev takoj preidemo v odvisnost od
partnerja, ker se bojimo nekaj časa sami spopadati z lastno neodvisnostjo);



iz razočaranja ali kljubovanja osebi, ki nas je v preteklosti zavrnila (da bi ji
dokazali, da smo še vedno zaţeleni in vredni ljubezni);



strah, da ne bi druge osebe prizadeli (če ne bi privolili v poroko);



ker ste bili zaljubljeni, ste ţe nekaj časa s partnerjem in je to naslednji korak.
Vendar včasih nekoga ljubiš, pa si ne ţeliš z njim preţiveti celega ţivljenja.

Kot smo omenili, nas pri drugem največkrat privlačijo ravno lastnosti, ki nam bodo
pomagale k ustvarjanju podobnega vzdušja kot v mladosti in če smo bili takrat
zapostavljeni ali celo zavrţeni, izkoriščani za potrebe primarnih skrbnikov ali ţrtve
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nasilja, se bomo teţko resnično predali in bomo ustvarjali le nepristne navidezne
povezave, saj smo se odločili, da nikdar več ne bomo tako odvisni od nikogar (Kompan
Erzar 2003). Osnovne teme intimnih odnosov v iskanju ravnovesja med ločenostjo–
avtonomijo in povezanostjo–intimnostjo so: bližina, zaveza, intimnost, ločenost,
oddaljenost in moč (Gostečnik 2010, 256). Tako npr. posameznik, ki je v otroštvu čutil
zavrţenost, ni sposoben biti sam, tisti, ki so ga zavrgli ali zadovoljevali bolj svoje
potrebe kot njegove, pa ni sposoben biti z drugim (257). V partnerstvu teh dveh oseb se
začne včasih prav grozoviti ples intime, kjer partner prebuja te najgloblje in najteţje
občutke.

Gostečnik (2007, 16) poudarja, da si partnerja izberemo na podlagi podobnosti vzdušja,
ki je prevladovalo v naši izvirni druţini in na osnovi pomembnih doţivetij in
karakteristik najpomembnejših drugih iz naše mladosti. Zaljubimo se v partnerje, ki so
na podobni ravni diferenciacije in emocionalne zrelosti kot mi (Gostečnik 2004, 243).
Posamezniki, ki izhajajo iz ljubeče, sprejemajoče in zdrave druţine, kjer so se starši
relativno dobro razumeli, bodo lahko dobro diferencirani in se bodo lahko uresničevali
v intimnem ljubezenskem odnosu (243; Gostečnik ). Odnos partnerjev, ki sta ustrezno
integrirana in diferencirana, bo poln občutkov zadovoljstva, ljubezni, spoštovanja drug
drugega in njune različnosti ter osebnostne rasti. Kjer pa je imel posameznik odnos s
starši, poln zavrţenosti, frustracij, bolečine in je bil odnos med starši zlorabljajoč in
konflikten, je v primarni druţini prevzemal sistemsko, skrbniško vlogo in se bo teţje
diferenciral. Torej ne bo mogel razviti lastnega jaza, lastne osebnosti, vsa njegova
emocionalna energija je še vedno usmerjena v primarno druţino, polno navezanost na
partnerja pa doţivljajo kot izdajstvo (239). Iz tovrstne dinamike izhajajo t. i. »mamini
sinčki« oz. »očkove princese«, ki še vedno zadovoljujejo potrebe staršev, se jim
počutijo zavezani in imajo velike teţave pri prehodu v lastno druţino. Govorimo tudi o
postaršenih otrocih, čustvenih partnerjih staršem, kateri prevzemajo naloge, ki bi jih
moral prevzemati odrasel partner, vendar jih zaradi različnih razlogov ne. Na primer
mama, ki ima čustveno ali fizično odsotnega partnerja, npr. če je partner alkoholik,
veliko odsoten ali sta starša ločena, se bo nezdravo in preveč navezala na svojega sina, v
njem iskala potrditev, ki je ne dobi od partnerja ipd. Oblikuje se patološka zveza med
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mamo in otrokom, v kateri bo otrok čutil po eni strani jezo in prezir do očeta, ki ne
opravlja svoje vloge, in hkrati občutja zaščite in ţalosti do mame, hkrati pa bo jezen na
oba starša, ker sama ne rešujeta svojih teţav. Vendar bo imel sam velike teţave
vzpostaviti zdravo odraslo intimno zvezo. Najprej, ker sam nima zdravega vzorca
odnosov med partnerjema, nato, ker je njegova emocionalna energija še vedno pri
primarni druţini in ker sam zase ne ve, kdo je in ni diferenciran od druţine.

Romantična podoba partnerja, ki ga imamo v sebi in ga zasledujemo, je tako vedno
kombinacija odnosa, ki ga imamo z vsakim staršem posebej in medsebojnega odnosa
staršev ter odraz načina zadovoljevanja potreb v celotnem družinskem sistemu.
Zakonski in partnerski odnos je tako objektno-relacijski (228). Tako bo posameznik, ki
je imel nasilnega očeta, v sebi ponotranjil afektivni psihični konstrukt očeta,
zlorabljajočega rablja, in mame, nemočne ţrtve. Odvisno tudi od ostalih sporočil, ki jih
je dobil v druţini, torej na primer, da moški ne jokajo in niso šibki, bo kasneje v
partnerskih odnosih odigraval z vlogo nasilneţa, rablja ali nemočne ţrtve. Glede na to,
kaj je sprejemljivo, spodbujano in kaj prepovedano, nenaslovljeno in kaznovano, bo
posameznik neţelene vsebine potlačil v svojo podzavest in jih ne bo sprejemal kot del
sebe. Vedno pa se bo zaljubil v partnerico, ki bo prevzela drugi del, ki ga je potlačil,
torej da bo ona ţrtev. Skozi odnos se bodo vloge še okrepile, saj bo njun sistem to
potreboval, da ohrani njuno podobo o svetu in obrambne mehanizme. Na tak način
partnerja regulirata svoje notranjepsihične bolečine in afekte oz. psihobiološka stanja,
da jih projicirata drug v drugega in se jima tako ni potrebno z njimi soočiti, čeprav so
njuna (Gostečnik 2007, 13). Tako se bo med njima odvijal neprestani konflikt, ki pa se
bo vseeno ţelel ohraniti, hkrati pa je ravno ponovitev osnovnega konflikta priloţnost za
spremembo, za osebnostno rast (Gostečnik 2004, 241). Toda čeprav je odnos
zlorabljajoč, pa je iz njega teţko izstopiti, partnerja bosta čutila močno zaljubljenost,
povezanost, predvsem zaradi tega, ker partner predstavlja posameznikove potlačene
psihične vsebine in ker oba najdeta v tem odnosu podobna občutja kot v otroštvu in s
tem občutek varnosti. Posamezniki, ki prenehajo kriviti drugega partnerja za svoje
teţave in sprejmejo tudi svoj drugi pol sebe, torej da imajo v sebi vzorec nasilneţa in
prav tako nemočne ţrtve, veliko ţalosti oz. če so ţrtve, da imajo v sebi tudi veliko jeze,
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nekontroliranega besa in da so njihovi odnosi zgolj ponovitev njihovih notranjih
struktur, imajo moţnost, da prevzamejo odgovornost za svoje ţivljenje in prenehajo
odigravati igre konfliktov s partnerjem.

Za zdrav odnos v odraslosti je tako potrebno, da pridemo do razumevanja, zakaj smo
izbrali točno to osebo. Sprejeti moramo odgovornost za svoje odzivanje in dati partnerju
tisto, kar najbolj potrebuje, pa čeprav smo mu ponavadi ravno to najmanj sposobni dati.
Ko pa v tem preseţemo samega sebe, bomo lahko rastli in bo rastel tudi naš odnos, da
bomo lahko imeli pristen, varen in stabilen intimen odnos. Sočutje do partnerja ali
zakonca in zavedanje lastnih vzorcev ter vzorcev partnerja šele odpira vrata do tega, da
njegovih potreb ne dojemamo kot nekaj, kar bi nas poskušalo poškodovati, temveč
razumemo, da si vsak ţeli le ljubezni, sprejetosti, bliţine, pa čeprav slednje izraţa na
drugačen način (258).

Uspeh partnerstva je v prvi vrsti odvisen od osebnostnih lastnosti posameznika in
njegove izbire partnerja. Lastnosti obeh posameznikov, ki so pri tem najpomembnejše,
pa so (Firestone idr. 2006):
1. Ne-obrambno vedenje in odprtost, ki vključuje tudi ne-pretirane odzive na
komentarje. Ena izmed oblik obrambnega vedenja pa je tudi prekomerna
spolnost (da nam ne bi bilo potrebno biti čustveno odprti in ranljivi pred
partnerjem).
2. Iskrenost in poštenost vključujeta dejanja in besede, ki so med seboj skladni,
odprtost in iskreno komunikacijo.
3. Spoštovanje partnerja kot samostojnega posameznika, ki ima svoje ţelje in
potrebe, in katere naj bi upoštevali enako kot svoje. Posameznik, ki je ustrezno
diferenciran od drugih, tekom svojega razvoja ne čuti potreb drugega kot napad
nase, temveč druge spoštuje v njihovi različnosti.
4. Empatija, sočutje in medsebojno razumevanje vključuje sposobnost
vţivljanja v drugega, čutenje z njim in razumevanje njegovih stališč in mnenj.
Za uspešen zakon tako ni dovolj, da se partnerja medsebojno privlačita. Potrebni sta tudi
odprtost in iskrenost, kar je podlaga zaupanju, ki se gradi ob dobrem medsebojnem
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poznavanju, ter empatija in pripravljenost na osebnostno rast, da se lahko prepričata, da
je njuna ljubezen dovolj močna, da bo zdrţala vse preizkušnje in trajala vse ţivljenje.

2.2.5 Poročni simboli in obredi

Poročni simboli in obredi so se čez čas spreminjali in se tudi še danes od kraja do kraja,
od drţave do drţave razlikujejo. Kljub vsemu pa je v našem načinu poročanja še vedno
veliko simbolike in tradicije.
Simbol, ki ga najbolj povezujemo s poroko in je tudi edini, ki navzven ostalim kaţe na
to, da je nekdo poročen, je poročni prstan. Poročni prstan je ponavadi zlat obroček, ki
ga nosimo na četrtem prstu leve roke, na prstancu, saj naj bi ravno iz njega vodila ţila
do srca. Čeprav prstan za poroko ni obvezen, v preteklosti pa je bil tudi lesen, bakren,
srebrn ali zlat, je odvisen od premoţenja ţenina. Zaradi svoje oblike, kroga, simbolizira
neskončnost, saj se krog nikjer ne zaključi, večnost in zvestobo, torej večno zvestobo.
Drugi simboli poroke so bela nevestina obleka, poročna torta, metanje riţa, poročni
šopek, priimek mladoporočencev (Šuster 2011, 7). Par, ki se je odločil poročiti, je to
običajno izkazal z zaroko. Pred poroko so sledili še raznovrstni obredi: likof,
dekliščina, fantovščina, postavljanje mlajev, katerih namen je bil, da se nevesto
pripravi na poroko, odhod od doma, pri čemer so se druţili starejši in mlajši. Mladi so
se tako učili od starejših, izkušenejših (Šuster 2011, 9).

2.2.6 Civilna poroka

Po splošnih določbah (ZZZDR 2004), v 13. členu, zakonska zveza temelji na svobodni
odločitvi ob njeni sklenitvi, na obojestranski čustveni navezanosti, vzajemnem
spoštovanju, razumevanju, zaupanju in medsebojni pomoči, zakonca pa sta enakopravna
(14. člen). Pogoji za sklenitev in obstojnost zakonske zveze (ZZZDR 2004) so:
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da dve osebi različnega spola pred pristojnim drţavnim organom izjavita svoje
soglasje za sklenitev zakonske zveze (16. člen), lahko pa se sklene tudi ob
prisotnosti ene osebe in pooblaščenega namestnika druge;



svobodna privolitev obeh bodočih zakoncev (17. člen);



starostni pogoj je 18 let, torej polnoletnost (razen v primerih, kjer CSD dovoli
poroko pred 18. letom).

Predhodno se morata bodoča zakonca za sklenitev zakonske zveze prijaviti matičarju
kraja, kjer ţelita skleniti zakonsko zvezo, mu predloţita izpiska iz rojstne matične
knjige in potrdilo o drţavljanstvu, če se slednjega ne da ugotoviti na podlagi uradnih
evidenc. Vsak izmed mladoporočencev potrebuje svojo poročno pričo, zakon pa sklene
drţavni pooblaščenec in matičar ali pa ţupan. Svojo istovetnost pred pričetkom obreda
sklenitve zakonske zveze izkaţeta z osebnim dokumentom, za njiju pa jamčita tudi obe
priči. Priči morata imeti poslovno sposobnost, ki jo večina pridobi s polnoletnostjo.
Zakonske zveze ne morejo skleniti (16.–24. člen):


dve osebi istega spola;



duševno prizadeta ali nerazsodna oseba;



nihče, katerega prejšnja zakonska zveza še ni prenehala ali bila razveljavljena;



sorodniki v ravni vrsti (ne brat s sestro, polbrat s polsestro, stric z nečakinjo, teta
z nečakom in tudi ne otroci bratov in sester, polbratov in polsester med seboj) in
skrbnik in njegov varovanec, kar ne velja za razmerja, ki nastanejo pri
posvojitvi, razen za posvojitelja in posvojenca (razen v izjemnih primerih, kjer
CSD dovoli poroko).

Zakonska zveza je neveljavna, če niso upoštevani zgoraj določeni pogoji (16.–24.
člen), če pri njej nista prisotna oba zakonca ali en zakonec in pooblaščenec drugega ter
če ni bila sklenjena z namenom skupnega ţivljenja (ZZZDR 2004, 32.–35. člen).

Med samim obredom oba zakonca izrazita lastno prostovoljno privolitev in soglasje za
poroko, drţavni pooblaščenec pa jima prebere pravice in dolţnosti, ki jih imata kot
zakonca (ZZZDR 2004, 44.–52. člen):
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Zakonca sta se dolţna vzajemno spoštovati, si zaupati in medsebojno pomagati,
svobodno odločata o rojstvu otrok in imata do otrok enake pravice in dolţnosti.



Kraj skupnega bivališča določata zakonca sporazumno, enako odločata o
skupnih zadevah.



Vsak zakonec si prosto izbira poklic in delo, za preţivljanje druţine pa
prispevata v sorazmerju s svojimi zmoţnostmi. Zakonec, ki nima sredstev za
ţivljenje, pa brez svoje krivde ni zaposlen, ima pravico, da ga drugi zakonec
preţivlja, kolikor je to v njegovi moči. Premoţenje, ki ga ima zakonec ob
sklenitvi zakonske zveze, ostane njegova last in z njim samostojno razpolaga,
tistega, ki pa je pridobljen v času trajanja zakonske zveze, pa je njuno skupno
premoţenje.

Po sklenjeni poroki se mladoporočenca podpišeta (nevesta običajno prevzame ţeninov
priimek, čeprav to v modernih časih ni več nujno) in pridobita poročni list.

Zakonska zveza preneha s smrtjo enega izmed zakoncev, z razglasitvijo enega za
mrtvega ali z razvezo zakonske zveze (ZZZDR 2004, 63. člen).

2.2.7 Cerkvena poroka
»Deni me kot pečat na svoje srce, kot pečat na svojo roko. Zakaj močna kakor smrt je
ljubezen, silna kakor podzemlje ljubezenska strast!« (Vp 8,6)
Rimokatoliška Cerkev daje večji poudarek obredu sklepanja zakona in tudi instituciji
zakona od civilne oblasti. Na zakon pa naj bi bodoča zakonca starši in njuni bliţnji
najbolje pripravili tako, da bi se z njima pogovarjali o tem, kar ju bo v zakonu po vsej
verjetnosti doletelo. Vendar pa, ker so odnosi med starši in mladimi danes drugačni,
obstajajo skupine, srečanja, tečaji za pripravo na zakon, ki mlade pripravijo na zakonsko
ţivljenje (Šuster 2011). Po poroki pa je zanje v okviru cerkve organiziranih več
različnih tečajev, zakonskih skupin, katerim se lahko pridruţijo, se tam medsebojno
podpirajo ter rastejo v zakonski ljubezni in skupnosti. Zavedanje namreč obstaja, da
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poroka lahko obogati odnos, vendar ga avtomatično ne izboljša, če ni bil odnos zgrajen
na dobrih temeljih. Potrebno pa je zakon graditi tudi naprej.
»Z zakramentom sv. zakona krščanski zakonci označujejo skrivnost enotne in rodovitne
ljubezni med Kristusom in Cerkvijo in so te skrivnosti deleţni« (Ef 5,32). Za kristjane
je zakonska ljubezen nekaj svetega, saj izhaja iz Boga, prav tako pa da je Bog navzoč
pri sklepanju zakona, kar zakonu daje večjo trdnost. »Kar je Bog zdruţil, tega naj
človek ne ločuje!« (Mr 10,9) Osnovni namen sklenitve zakonske zveze (civilne, kot
cerkvene) je danes v snovanju druţine, kristjani pa si z zakonskim ţivljenjem in otroki,
ki jih sprejmejo in vzgajajo, medsebojno pomagajo k svetosti, v boţjem kraljestvu
imajo tako svoje mesto in svoj dar (Sveti zakon: poroka 2005, 1). Spolni odnosi pred
poroko so prepovedani in opredeljeni kot greh, edina prava podaritev moţa ţeni in
obratno pa je zgolj v okviru sklenjenega cerkvenega zakona.

Cerkvena poroka sledi kanonskem pravu, ki je notranje pravo katoliške Cerkve in je
zapisano v Zakoniku cerkvenega prava (ZCP). Za razliko od civilne poroke je poroka še
vedno dovoljena med osebo moškega spola, starega najmanj 16 let, in osebo ţenskega
spola, staro 14 let, vendar pa se poroka pri določenih najniţjih starostih odsvetuje in naj
pastoralni delavci mlade od tega odvračajo. Obred cerkvene poroke je daljši in bolj
bogat od civilne, mladoporočenca lahko tudi zelo aktivno sodelujeta pri njegovem
poteku, izbiri beril pri maši, psalmov, pesmi na poroki. Prav tako ZCP vsebuje nekatera
določila za neveljavnost oz. ničnost zakonske zveze, ki jih ZZZDR ne vsebuje več, in
sicer (Šuster 2011, 16– 17):


spolna nezmožnost enega izmed partnerjev, saj s tem osnovni namen zakona ni
izpolnjen;



zadržek ugrabitve, saj ugrabljeni partner ne more svobodno privoliti v zvezo;



če je eden izmed partnerjev umoril svojega ali partnerjevega prejšnjega
zakonca, da bi se lahko poročil s sedanjim partnerjem;



zadržek svaštva, ki je podoben zadrţku sorodstva, poroki v ravni črti, le da
vključuje poroko tasta s svakinjo, tašče z zetom ipd.;



zadržek javne spodobnosti, ki nasprotuje poroki svaštva v prvem kolenu (med
moţem in ţeninimi sorodnicami ipd.);
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konfesionalni zadržki: za katoliško Cerkev je veljavna zakonska zveza med
dvema nekrščenima zakoncema, neveljavna pa zgolj civilna poroka dveh
krščenih posameznikov ali pa enega krščenega in drugega nekrščenega (zadrţek
različne vere), za prejemnike javnih redov (duhovništvo) in pa zadrţek javne
večne zaobljube (redovništvo ni zdruţljivo z zakonskim ţivljenjem). V kolikor
cerkveno sodišče odloči, da je zakonska zveza neveljavna oz. nična, se lahko
oba zakonca (ponovno) prvič veljavno poročita.

Sveti zakon je sklenjen z nepreklicno medsebojno privolitvijo, sprejetjem in podaritvijo
moţa ţeni in obratno. Kristus je nerazvezljivo zakonsko zvezo povzdignil v zakrament
po zgledu svoje ljubezenske zveze s Cerkvijo (CS 48; Sveti zakon 2005). V njem
zakonca postaneta »eno telo« v Kristusu in Cerkvi (Sveti zakon 1970, 7), saj je po boţji
volji človek naravnan na dopolnjevanje z drugim in popoln šele zdruţen s svojim
zakoncem (Sveti zakon 1970, 6). Boţji blagoslov zakona dodatno poveţe zakonca v eno
tudi v Bogu (Šuster 2011). Cerkvena poroka tako ni zgolj obred, je večni in
nerazvezljivi zakrament zdruţitve z zakoncem pred Bogom in občestvom in vir milosti
(9), zato ni mogoča razveza, medtem ko je civilna poroka sklenjena s pravno veljavno
pogodbo. V Svetem pismu je zapisano: »Kar je Bog zdruţil, tega naj človek ne loči«
(Mr 10,9). Kljub temu se veliko, ţe skoraj polovica zakonov loči, in čeprav so cerkveno
sklenjeni zakoni pri tem izjema, je tudi med cerkveno poročenimi pari več ločitev, pa
tudi kar nekaj deset zakonov letno je ugotovljenih kot ničnih s strani cerkvenih sodišč.
Sveto pismo naroča zakoncema: moţem, da ljubijo svoje ţene kot svoja telesa in še
»Moţje, ljubite svoje ţene, kakor je tudi Kristus ljubil Cerkev in sam sebe zanjo dal«
(Ef 5,25). Zakoncema nalaga, da se iz strahospoštovanja do Kristusa podrejata drug
drugemu, »ţene naj bodo podrejene svojim moţem kakor Gospodu, moţ je namreč
glava ţeni, kakor je Kristus glava Cerkvi« (23). Sveto pismo v nadaljevanju
pove: »Zaradi tega bo moţ zapustil očeta in mater in se pridruţil svoji ţeni in bosta oba
eno meso« (31). »Zato naj tudi vsak med vami tako ljubi svojo ţeno kakor sebe, ţena pa
naj spoštuje moţa« (33). V veri, molitvi in brezpogojnem zaupanju Bogu nam je dana
moč za graditev trdnega zakona in vztrajanje v njem.
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Cerkvena poroka je v preteklosti potekala ponavadi kar na domu, kamor je prišel
ţupnik, dokler ni v sredini 16. stoletja tridentinski koncil uzakonil cerkvene poroke v
cerkvi. Običajno se poroka opravi v ţupniji, kjer prebiva eden izmed zakoncev in se
lahko sklene med dvema vernikoma oziroma vsaj z enim vernikom. V nadaljevanju
bomo govorili predvsem o cerkvenem obredu v Rimokatoliški cerkvi, ki je prevladujoča
vera na slovenskih tleh.
V Katoliški cerkvi poznamo obred zaroke, ki je lahko opravljen v cerkvi ali zunaj nje,
vendar pa ni zavezujoč k poroki. Čas med zaroko in poroko pa je čas duhovne priprave
na zakon (www.iskreni.net). Vsaj en mesec pred poroko duhovnik opravi razgovor z
bodočima zakoncema z namenom zapisa vseh potrebnih podatkov, pregleda vseh
potrebnih dokumentov, listin, predstavitve pomena in poteka cerkvene poroke. V
primeru mešanega zakona, tj. poroke krščene z nekrščeno osebo, mora nekrščena oz.
nekatoliška oseba podpisati posebno izjavo, da ne bo ovirala vzgoje po načelih
Katoliške cerkve.

Predpogoji za sklenitev cerkvene poroke so:


medsebojna privolitev;



opravljeni predhodni cerkveni zakramenti, torej krst, obhajilo in birma (vendar
tu obstajajo izjeme);



potrdilo o opravljenem tečaju priprave na zakon;



predloţen krstni list in samski list;



ter da nihče izmed njiju ni bil predhodno cerkveno poročen (oz. z izjemo, če je
bil zakon ničen) (Šuster 2011).

Pred poroko se priporoča opravljena spoved in prejem obhajila. V ţupnijah, kjer sta bila
posameznika krščena, nato pred poroko potekajo oklici, ki naznanjajo poroko, dajejo
moţnost ostalim za uveljavljanje zadrţka pred poroko, dajejo čas za opravljanje
manjkajočih zakramentov zakoncema (kot je npr. birma) in spodbujajo ţupljane k
molitvi za njiju.

45

Cerkvena poroka se prične tako, da bodoča mladoporočenca duhovnik in ministranti
počakajo pred vhodom, nato v sprevodu stopijo do oltarja, največkrat ob glasbeni
spremljavi poročne koračnice. Moţno je opraviti poroko z mašo ali poroko brez maše,
odvisno od ţelja ter opravljenih zakramentov bodočih zakoncev (Sveti zakon 1970, 6).
V obeh primerih pa je obred sestavljen iz štirih delov, in sicer iz:


vprašanj pred privolitvijo: duhovnik pri obeh hkrati preveri, ali sta prišla sem
neprisiljeno in sta se svobodno in z vsem srcem odločila, da skleneta zakon; nato
ali sta se pripravljena vse ţivljenje medsebojno ljubiti in spoštovati ter ali sta
pripravljena z vso ljubeznijo od Boga sprejemati otroke in jih vzgajati po načelu
Katoliške cerkve;



privolitve v zakon: partnerja si podata desnici in medsebojno izrečeta, da
sprejmeta drug drugega za svojega moţa/ţeno, obljubo o zvestobi v sreči in
nesreči, v bolezni in zdravju in da se bosta ljubila in spoštovala vse dni ţivljenja;



sprejema privolitve: duhovnik sprejme njuno privolitev z besedami: »Kar je Bog
zdruţil, tega naj človek ne ločuje«;



ter blagoslova in izročitve prstanov: duhovnik blagoslovi prstana, katera si nato
zakonca medsebojno nadeneta na prst z besedami: »(ime sozakonca), sprejmi ta
prstan v znamenje moje ljubezni in zvestobe.«

Izmed različnih drugih obredov, ki prav tako obogatijo cerkveno poroko in jo naredijo
posebno, pa lahko vanjo vključimo še blagoslov in zauţitje vina s strani zakoncev in
prič, blagoslov poročne sveče, ki jo zakonca priţgeta skupaj s pomočjo lastnih krstnih
sveč in sklepni blagoslov nad novoporočencema. Nagovor duhovnika po evangeliju je
namenjen razlagi skrivnosti krščanskega zakona, vzvišenosti zakonske ljubezni, milosti
zakramenta in nalogam zakoncev (Sveti zakon 1970, 9). S tem sta zakonca sklenila sveti
zakon, ki velja do smrti. Cerkev poleg ničnosti zakona dovoljuje tudi fizično ločitev,
kadar kljub prizadevanjem zakona ni mogoče ohraniti, čeprav pečat zakramenta ostane
za vedno (Papeţ 2011, 42). Popolna zvestoba zakoncev in nerazvezljiva enota zakonske
vezi v njej pa je nujna zaradi edinstvene zveze moţa in ţene in zaradi blagra otrok.
Zakonska zveza naj bi zakoncema pomagala rasti v soţitju in naj bi omogočala (Sveti
zakon 1970, 5):
a)

nenehno izpopolnjevanje lastne osebnosti;
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b)

da bi zakon in druţina postajala skupnost vedno večje ljubezni;

c)

vpliv tudi na svoje okolje in pomagala pri rasti »boţjega kraljestva« in ljubezni v

širši človeški skupnosti.
»Vstop v odnos, zlasti zakonski, zahteva svobodo posameznika, ki se odloči, da bo v ta
odnos investiral najboljšega sebe in tam tudi vztrajal zaradi sebe, sodeloval in ustvarjal
zaradi sebe, ker se je tako odločil. Z vstopom v drugega in deljenjem intime se
medsebojno gradita in postajata eno. S tem ko vstopata drug drugemu v čustveni svet in
ustvarjata intimo, ko vstopata drug drugemu v telo, pa postajata podobna Bogu, ki
ustvarja.« (Gostečnik 2015)

2.3 ZADOVOLJSTVO V PARTNERSKEM ODNOSU IN ZAKONU
TER INTIMNOST

Zadovoljstvo s partnerskim odnosom je subjektivna ocena kakovosti in ravni
zadovoljstva v intimnem razmerju vsakega od partnerjev (Erbert in Duck 1997). Potreba
po analiziranju, kako srečni in zadovoljni smo v odnosih ter kakšna je kakovost naših
intimnih odnosov, se pojavlja šele v zadnjem času, v zadnjih generacijah. Poprej se je
avtomatično pričakovalo, da bodo zakonci ostali skupaj do smrti, da bodo glavno
besedo pri izbiri bodočega zakonca svojim odraslim otrokom povečini imeli starši ter da
bo izbira partnerja potekala iz relativno omejenega nabora moţnih partnerjev. Zunaj
zahodne kulture je uspeh zveze veliko manj povezan z osebnimi nagradami kot s
strinjanjem staršev z zvezo. Na Japonskem je bilo tako v preteklosti v raziskavi
ugotovljeno, da je bilo zakonsko zadovoljstvo partnerja večje, bolj ko so se starši
strinjali z izbiro partnerja (Sternberg in Hojjat 1997, 12).
Dejavniki zadovoljstva v zakonu so finančna varnost, konstruktiven način soočanja s
teţavami, medsebojna opora, ustrezna komunikacija partnerjev ter njun stil odrasle
navezanosti (Jurič 2011, 53). Komponente zadovoljstva v zakonu lahko razdelimo na
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zadovoljstvo s partnerskim odnosom, zadovoljstvo s partnerjem ter zadovoljstvo s
svojim odnosom do partnerja (Harper, Schaalje in Sandberg 2000, 7). Zadovoljstvo v
zakonu lahko opredelimo glede na zdravstveni status, socialne spremenljivke, kot na
primer osebni dohodek, druţinsko zadovoljstvo in organizacijske aktivnosti, ter je
relativno občutljivo na spremembe in okoliščine. Označuje (Hasnain, Ansari in Sethi
2011):
-

obseg zadovoljenih potreb posameznika,

-

občutek splošne sreče in izpolnjenosti,

-

osvobojenost od napetosti ter

-

prizadevanje za boljše ţivljenje obeh zakoncev.

Zadovoljstvo v zakonu v povezavi z lastnostmi partnerja kaţe na to, da se
nezadovoljstvo pri moških in pri ţenskah visoko povezuje s partnerjevo čustveno
nestabilnostjo, nizko vestnostjo in pogostim nestrinjanjem (Sternberg in Hojjat 1997,
13). Dejavniki, ki prav tako kot ţe navedeni močno vplivajo na zadovoljstvo v zakonu,
so: večji stresorji, ki so prisotni pri enem ali obeh partnerjih v zadnjih par letih, kot na
primer izguba otroka, sluţbe (Gabb idr. 2013, 5). Najpomembnejše komponente
zadovoljstva v zakonu so splošno zdravstveno počutje, finančno stanje, stopnja skupnih
aktivnosti pri prostočasnih dejavnostih (6).
Pomembnih razlik med spoloma v različnih napovednikih partnerskega zadovoljstva pa
z raziskavo nista odkrili Zager Kocjan in Avsec (2014) in ugotavljata, da je bil pri obeh
spolih pomemben pozitiven napovednik zadovoljstva s partnerskim odnosom
samospoštovanje, pomembni negativni napovedniki pa so bili izogibanje in anksioznost
v odnosu ter konfliktnost odnosa. Pozitiven odnos do sebe ter sveta na splošno, torej
pozitiven model o sebi se je pokazal kot pomemben faktor pri zadovoljstvu s
partnerskim odnosom (Murray idr. 2001, 427). Greef in Malherbe (2001, 254)
ugotavljata, da med ţenskami in moškimi v stopnji zadovoljstva v partnerskem odnosu
ni razlik. Ţenske sicer komunicirajo bolj intimno in samo-razkrivajoče od moških, na
splošno pa oba z daljšim časom poznanstva izmenjujeta informacije vedno bolj
intimnega značaja (Morton 1978, 76).
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Raziskovalci poročajo, da zakon osrečuje ljudi bolj kot denar in vera in se po večini
strinjajo, da imajo poročene ţenske višje ţivljenjsko zadovoljstvo od neporočenih
(Kalantarkousheh idr. 2014; Lucas idr. 2003). Dokazali so celo, da povezava med
zakonom in zadovoljstvom ostaja, čeprav kontrolirajo variable, kot so dohodek in
starost (Clark, Oswald 1994; Lucas idr. 2003). Nekateri avtorji (Hasnain, Ansari in
Sethi 2011) pa niso dokazali razlik med obema skupinama. Avtorici Sundriyal in Kumar
(2013) sta se, poleg na zadovoljstvo, osredotočili tudi na preučevanje depresije in
potrdili, kar sta ţe Kessner in Essex ugotovila v raziskavi iz leta 1982, da ima skupina
poročenih udeleţenk tudi manjšo stopnjo depresivnosti od skupine neporočenih
udeleţenk. Omenjeni avtorici (Sundriyal, Kumar 2013) sta tudi ugotovili, da imajo
poročeni ljudje niţje stopnje depresije, ker so iz mnogih razlogov čustveno manj
poškodovani od stresnih dogodkov kot neporočeni. Pri navedenih raziskavah ni bilo
mogoče ugotoviti, ali gre pri neporočenih udeleţenkah za samske ţenske ali v zvezi in
morda celo s partnerjem in otroki. Ito, Sagar in Ikeda so (35) raziskovali mentalno
zdravje poročenih ljudi v povezavi z zadovoljstvom v zakonskem odnosu, poklicnim
ţivljenjem in druţinskim prihodkom ter ugotovili najmočnejšo povezavo pri
udeleţenkah z majhnimi otroki, pri ţenskah, ki so bile zaposlene za polni delovni čas,
pa je bilo zadovoljstvo na delovnem mestu enako pomembno od zadovoljstva v
zakonskem odnosu. Zadovoljstvo v zakonu je tako zelo pomembno za zdravje in dobro
počutje (Sundriyal, Kumar 2013, 35) in obratno. Dobro splošno počutje in zdravje pa se
povezuje z večjo stopnjo intimnosti med partnerjema (Alperin 2006, 569) in (torej)
manjšim strahom pred intimnostjo (Descutner in Thelen 1991, 223).
Mnogi raziskovalci poročajo, da je stopnja intimnosti pomemben napovedovalec
zadovoljstva s partnerskim ali zakonskim odnosom (Prager 1997; Greef in Malherba
2001; Moore, McCabe in Brink 2001; Dandurand in Lafontaine 2013, 74). Raziskave so
večinoma dokazale, da je predvsem čustvena in seksualna intimnost povezana z višjimi
nivoji zakonskega zadovoljstva (Schaefer in Olson 1981; Greeff in Malherbe 2001). V
raziskavi Urški Bavdek (2010) sicer ni uspelo dokazati statistične pomembnosti
povezave med večjim zadovoljstvom v partnerskem odnosu in strahom pred
intimnostjo. Ugotovila pa je večji strah pred intimnostjo, vendar ne nujno tudi niţjega
zadovoljstva v partnerskem odnosu pri osebah, ki so imele travmatično otroštvo. Poleg
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tega pa še, da dlje kot so osebe v partnerskem odnosu in starejše kot so, manjši strah
pred intimnostjo doţivljajo in bolj so zadovoljne z odnosom. Na splošno pa zaključuje,
da je čustvena zloraba v otroštvu pomembno povezana s kakovostjo intimnega
partnerskega odnosa v odrasli dobi.
Moore, McCabe in Brink (2001) pa so dokazali močno povezavo med zadovoljstvom v
odnosu in intimnostjo ter obeh spremenljivk s komunikacijo, vendar niso našli povezave
med statusom poročenosti in intimnostjo, prav tako kot Acker in Davis (1992). Med
moškimi in ţenskami nista odkrila razlik v intimnosti. Izkazalo pa se je, da dalj ko je
par skupaj, večja verjetnost je, da je poročen, med poročenimi in neporočenimi so
odkrili razlike v tem, da so bili neporočeni pari medsebojno bolj ljubeči in so si
izkazovali več neţnosti, vendar je bila večja moţnost, da se par ni razšel kljub
nezadovoljstvu, pri poročenih parih. Razlike med poročenimi in neporočenimi v
partnerskem zadovoljstvu pa je uspela dokazati avtorica Jurič (2011). Nekatere njene
druge ugotovitve so še, da so se varno navezani pokazali kot bolj zadovoljni z zakonom
in da so bile poročene ţenske bolj varno navezane od neporočenih, pri moških pa ni bilo
razlik. Povezavo med intimnostjo in zadovoljstvom v odnosu ter stili navezanosti
potrjujeta v raziskavi tudi avtorici Dandurand in Lafontaine (2013, 75) in ugotavljata,
da ne-varno navezani izkazujejo predvsem večje izogibanje pravi intimnosti, pristnim
čustvom, strah pred zapustitvijo in jezo glede ločenosti v romantičnih odnosih.
Izogibavajoče navezani uporabljajo svoje strategije za zmanjšanje svojih potreb po
navezanosti, niţjo ţeljo po bliţini in čustveni intimnosti in povečano potrebo po
avtonomiji, anksiozno preokupirano navezani pa nasprotno ţelijo, da njihovi odnosi
vsebujejo več čustvene bliţine in večkrat uporabljajo telesne znake ljubezni in spolnost
za pridobitev ljubezni in izognitev zapustitvi.
Lucas, Clark, Georgellis in Diener (2003) poročajo, da se je nivo zadovoljstva oz.
dobrega počutja posameznikov rahlo dvignil ob poroki, vendar se dolgoročno ni
bistveno spremenil. Longitudinalna raziskava, katero so omenjeni avtorji izvedli,
opravljena s 24.000 udeleţenci, podaja razlago, da je za večino ljudi, ki se poročijo in
ostanejo poročeni, značilno višje osebno zadovoljstvo ţe veliko pred poroko, v
primerjavi z neporočenimi, in ostaja višje tudi po poroki. Acker in Davis (1992)

50

podajata ugotovitve, da čeprav poročeni pari izkazujejo višji novo zavezanosti
partnerju, med partnerji nista dokazala povezave med statusom poročenosti in
intimnostjo niti zniţanja intimnosti med časom poročenosti (Moore, McCabe in Brink
2001). Spremembe pred poroko in po poroki na področju zavezanosti in upravljanja z
denarjem so raziskovali Burgoyne, Reibstein, Edmunds in Routh (2010) in ugotovili, da
se rahlo poveča zavezanost zakoncu pri vseh, posebno pa se poveča pri tistih, ki so
uporabljali obliko priprave na zakon, poleg tega se je povečala obravnava denarja kot
skupne lastnine.
Hartwell-Walker (2013) poroča o tem, da veliko parov upa, da bo otrok zbliţal
partnerja, vendar opozarja, da kljub vsemu lepemu otrok pridoda čustveni, finančni in
fizični stres razmerju, da se lahko nepredan par ob pritisku zlomi. Nosečnost, rojstvo
otroka in starševstvo lahko bistveno vplivajo na ţensko spolnost in intimnost
(Woolhouse, McDonald in Brown 2012). Navedeni avtorji tudi poudarjajo, da je velika
verjetnost, da se ob morebitnem zmanjšanju libida po porodu pojavijo občutki krivde in
neuspeha tudi zaradi visokih pričakovanj. Zadovoljstvo v zakonu je večkrat povezano
ravno s pričakovanji – če posameznik pričakuje in si ţeli od zakona več, bo torej vedno
nezadovoljen.
Pri neporočenih parih obstaja več nejasnosti v vlogah in odgovornostih in manj občutka
stalnosti v odnosu (Klausli in Tresch Owen 2009). Glede na to, ali so udeleţenke
poročene ali ne, se pomembno razlikujejo na dveh podlestvicah zadovoljstva (konflikti
in odzivnost) (Lawrence in dr. 2008, v Medved 2010, 2). Mnogi pari, ki imajo teţave v
svojem partnerskem odnosu, verjamejo, da jih bo prihod otroka zbliţal. Čeprav je
rojstvo otroka eden najbolj zadovoljujočih dogodkov, hkrati pomeni nevarnost za padec
zadovoljstva s partnerskim odnosom, saj se odgovornosti in skrbi povečujejo, socialna
opora zmanjšuje, povečuje pa se tudi preobremenjenost (Medved 2010). Raziskovalci
(Belsky, Lang, in Rovine 1985; Cowan idr. 1985; Wilkie in Ames 1986), ki se ukvarjajo
s prehodom v starševstvo, poročajo o zmanjšanju zakonskega zadovoljstva (Meijer in
van den Wittenboer 2007) ter o povečani količini partnerskih konfliktov (Medved 2010,
1). Partnerski in zakonski odnosi se spreminjajo od poroke do prehoda v starševstvo, ko
lahko pride do psihosocialne krize (Alder, 1989). Avtorica Bizjak (2014) je tako
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ugotovila, da izkazujejo pari brez otrok višje zadovoljstvo. V padcu zadovoljstva in
intimnosti po rojstvu prvega otroka slednji niso dokazali pomembnih razlik med
poročenimi in neporočenimi udeleţenkami. Gee in dr. (2008) pa poročajo, da je bil
padec zadovoljstva s partnerskim odnosom po rojstvu prvega otroka višji pri parih, ki so
le ţiveli skupaj kot pri poročenih (Brooks-Gunn in Howard 2009; Medved 2010, 1).
Skladno s trditvijo Lawrencea in dr. (2008) se pari, ki ţe pred rojstvom otroka poročajo
o višjem zadovoljstvu s partnerskim odnosom, v primerjavi z manj zadovoljnimi pari za
otroka odločijo prej (Medved 2010, 2). Urška Bavdek je v svoji raziskavi za magistrsko
nalogo ugotovila, da »dlje kot so osebe v partnerskem odnosu, bolj so tudi zadovoljne z
odnosom« (2010, 96).
Povezave med zaznano čustveno intimnostjo pri depresivnih starših in njihovo
interakcijo z otroki sta raziskovala Engle in McElwain (2013) in ugotovila, da niţja
čustvena intimnost pri depresivnih očetih napoveduje manj interakcije z otroki in več
interakcij z otroki, ko je bila čustvena intimnost višja. Tako zaključujemo, da ima
omogočanje intimnosti v zakonu pozitiven vpliv na zakonsko zadovoljstvo in
ukvarjanje z otroki (Dandeneau in Johnson 1994), zato je potrebno najti načine, kako
spodbujati intimnost (Greeff in Malherbe 2001, 256).

Intimnost v srednjih letih se spremeni, odnos med intimnima partnerjema postane bolj
mlačen, zadovoljstvo v partnerstvu je ponavadi niţje, saj se vlogi obeh partnerjev
običajno spremenita. Kot navaja Kostešič (2006, 22), se ţene, ki so se do takrat
preteţno posvečale otrokom, moţu in druţini, v srednjih letih usmerijo na aktivnosti,
hobije zunaj doma, moţje pa si ţelijo biti več doma in nadoknaditi čas, ki so ga izgubili
za delo zunaj doma. Zaradi slednjega lahko pride do konfliktov. V pozni odrasli dobi,
po 65. letu, pa ponovno pride do spremenjenih in opuščenih vlog zaradi upokojitve,
odhoda otrok od doma. Partnerja se lahko ponovno poveţeta in najdeta novo
zadovoljstvo v partnerskem odnosu, a potrebno je prestrukturiranje vlog. V kolikor
posamezniki tega koraka ne uspejo narediti, lahko privede do depresivnosti. Avtorica
Leszko (2016) je v svoji doktorski disertaciji raziskovala intimnost in zadovoljstvo v
zakonu pri starejših odraslih, ki so negovalci, in ugotovila, da partnerji, ki postanejo

52

negovalci drugega, o večjem zakonskem zadovoljstvu poročajo tisti, ki so ţe prej
doţivljali višjo čustveno in fizično intimnost med sabo. Ugotovila je tudi, da starejši
negovalci doţivljajo manj zakonskega zadovoljstva.
Raziskovalci so potrdili, da je reševanje konfliktov pomemben napovedovalec
spremembe v zadovoljstvu s partnerskim odnosom in da se izogibanje konfliktni
situaciji povezuje z niţjim zadovoljstvom, soočanje s konfliktno situacijo pa z višjim
zadovoljstvom s partnerskim odnosom (Medved 2010, 1). Poleg pripravljenosti za
soočanje pa je bistven ustrezen, konstruktiven način reševanja konfliktne situacije, ki
kaţe na zrelost in socialne veščine posameznika. Pari z višjim samo-razkrivanjem,
odprtostjo so bolj verjetno v trajnih odnosih, pari z niţjimi nivoji intimnosti pa so veliko
bolj nagnjeni h končanju svojih razmerij (Thelen 2000). Vzajemno samo-razkrivanje
čutenj med partnerjema kaţe na njuno stopnjo intimnosti (Laureneau, Feldman Barett in
Pietromonaco 1998, 1239).

Raziskovalci Yoo, Bartle-Haring, Day, in Gangamma (2014) so raziskovali povezavo
med čustveno in spolno intimnostjo in zadovoljstvom v odnosu in ugotovili, da spolna
intimnost pri moţeh in ţenah pomembno visoko napoveduje čustveno intimnost, moţje
pa so poročali o višjem zadovoljstvu v odnosu, ko so njihove ţene poročale o višjem
zadovoljstvu v spolnosti. Pretirana pozornost, namenjena spolnosti, pa je največkrat
samo izraz strahu pred bliţino in ranljivostjo, ki jo taka bliţina predpostavlja, druga
oblika istega strahu pa je zavračanje spolnosti, umik in izogibanje (Kompan Erzar 2003,
200–203). Raziskave pravzaprav kaţejo, da spolnost sploh ni ključni moment odnosov
(Kompan Erzar 2003, 2003), kljub temu da je ravno spolnost temeljna razlika med zgolj
prijateljskim in partnerskim odnosom. Največja stopnja zadovoljstva v partnerskem
odnosu je po raziskavi (Merves-Okin, Amidon in Bernt 1991) povezana s pogostostjo
besednega izraţanja čustev med partnerjema.

Sociolog Wright (2010) je raziskoval cerkvene zakone in zagotavlja, da je med kristjani
kar 31 % manj ločitev kot med nevernim prebivalstvom. Sociologinja in raziskovalka
Feldhahn (2013) je ugotovila, da se je kar 53 % posameznikov, ki so se strinjali s
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trditvijo, da je Bog center njihovega zakona, izreklo, da imajo srečen zakon (v nasprotju
s 7 % tistih, ki imajo teţaven zakon) in kar 30 % udeleţencev, ki imajo teţaven zakon,
se s to trditvijo ne strinjajo. Razlaga, da verni kristjani postavljajo Boga v središče
svojega zakona in se po izpolnitev obračajo k njemu, namesto da bi v partnerju iskali
edini vir sreče, zaradi česar med partnerjema ni takšnega pritiska. Poudarja pa tudi, da
so kristjani »zgolj na papirju« tisti, ki so podvrţeni kar 20 % večji moţnosti za ločitev
od splošne populacije. Gabb idr. (2013, 7) so ugotovili, da v kakovosti odnosa med
vernimi in nevernimi ni razlik, le da so neverni doţivljali večje partnersko zadovoljstvo,
verni pa večje splošno zadovoljstvo z ţivljenjem. Podobno povzema tudi Chamberlain
(2000), da so globoko verni doţivljali manj negativnega stresa in so se bolje psihološko
prilagajali od tistih, ki so srednje verni ali skoraj neverni. V knjigi opisuje, da se je vera
pokazala kot učinkovita strategija pri zmanjševanju stresa in soočanju z njim ter
pomembno vpliva na zniţevanje stresa in ustrezne mehanizme soočanja v ţivljenju.
Ugotovitev, ki jo navaja, je, da verni moţje izkazujejo večjo moţnost, da se bodo trudili
za razmerje in manjšo, da ga bodo zapustili. Slednje velja tudi v primeru niţjega
zadovoljstva v zakonu.

Ţe Barker (1863) pa je pisal o teţavah v odnosu, ki lahko nastopijo med enim vernim in
drugim nevernim zakoncem. Vera je lahko pomemben del posameznikovega načina
ţivljenja in pogleda na svet ter posmrtno ţivljenje. V zadnjem času v zahodnem svetu
število kristjanov upada in teţje je najti partnerja, ki je kristjan. Lahko se zgodi, da je
eden izmed partnerjev v svojem prepričevanju drugega s partnerjem vedno bolj
nezadovoljen, lahko tudi nasilen v svojem siljenju, če drugi z njim ne deli prepričanja in
stila ţivljenja. Avtor ugotavlja, da so ti posamezniki v zakonskem odnosu manj
zadovoljni, če poudarjajo to razliko in bolj zadovoljni, v kolikor uspejo v tem najti
kompromis s partnerjem.
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2.4 TEOLOŠKI VIDIK ZAKONA IN TEOLOGIJA TELESA
Intima vernih ljudi obsega poleg lastne intime in medsebojne intimnosti z bliţnjim tudi
lasten odnos do Boga, hkrati pa je intimen odnos z zakoncem sakralni prostor, prostor,
kjer biva Bog (Gostečnik 2006, 307). V hrepenenju človeka po odnosu z drugim je
nekaj nedojemljivega, kar presega samega sebe in je nemogoče razumsko doumeti, v
tem pa človek kaţe na bistveno preseţnost in ţeljo po Bogu (245). Prava ljubezen tako
ni le telesna, temveč tudi emocionalna in duševna, saj verni verjamejo, da imamo dušo.
Dokler človek vzpostavlja sakralne intimne odnose, kjer ne gre zgolj za koristi, je
intimni prostor med bliţnjima osebama svet in je spoštovana vrednost osebe zaradi nje
same (378). Nezmoţnost vzpostavljanja takšnega odnosa pa kaţe tudi na človekovo
nezmoţnost prepoznavanja Boga in vzpostavljanje oddaljenih odnosov zgolj z
namenom koristi (379). Sveto pismo tako opisuje ljubezen:
»Ko bi govoril človeške in angelske jezike, ljubezni pa bi ne imel, sem postal brneč bron
ali zveneče cimbale. In ko bi imel dar preroštva in ko bi poznal vse skrivnosti in imel
vse spoznanje in ko bi imel vso vero, da bi gore prestavljal, ljubezni pa bi ne imel,
nisem nič. In ko bi razdal vse svoje imetje, da bi nahranil lačne, in ko bi izročil svoje
telo, da bi zgorel, ljubezni pa bi ne imel, mi nič ne koristi. Ljubezen je potrpežljiva,
dobrotljiva je ljubezen, ni nevoščljiva, ljubezen se ne ponaša, se ne napihuje, ni
brezobzirna, ne išče svojega, ne da se razdražiti, ne misli hudega. Ne veseli se krivice,
veseli pa se resnice. Vse prenaša, vse veruje, vse upa, vse prestane. Ljubezen nikoli ne
mine.« (1 Kor, 1–10)

Seveda je potrebno zakon vzdrţevati in ravno vera, molitev ter obredi dajejo zakoncema
dodatno moč za vztrajanje, potrpeţljivost, sočutje in odpuščanje (Gostečnik 2010). Vera
in obredi zdruţujejo ljudi, da se ne bi preveč osamili, preko zakonskih skupin, duhovnih
vaj pa dodatno oblikujemo, poglabljamo zakonski odnos in osebnostno rastemo. Ravno
odpuščanje sebi in zakoncu je za napredek razmerja ključnega pomena. Spoved je
intima, ki je zarisana mnogo globlje v psihi kakor npr. psihoterapija (prav tam).

55

Teologija telesa je koncept, ki ga je javnosti predstavil papeţ Janez Pavel II. in je
namenjen tako mladim kot zakoncem. V njem poudarja nekatere telesne prvine, kako
ohranjati sebe čistega pred zakonom, kako se podarjati zakoncu in razumeti zakonca kot
dar. Sveto pismo se začne s poroko prvega moškega Adama in prve ţenske Eve in
konča s poroko Kristusa in Cerkve, večni boţji načrt, da se z nami »poroči« in z njim
postanemo eno telo (West 2011, 9).

»Zaradi tega bo moţ zapustil očeta in mater in se pridruţil ţeni in bosta eno meso« (1
Mz 2,24). Poroka je prvobitni zakrament in prvotno razodetje boţje skrivnosti v
ustvarjenem svetu (West 2011, 124). »V zakonu postane telesna intimnost zakoncev
znamenje in poroštvo duhovnega občestva« (KKC, 2360), saj poročna ljubezen v
zakonu pomeni ljubezen »popolne samopodaritve« in v njej smo poklicani, da ljubimo,
kakor ljubi Bog. Bog je ljubezen in namen ţivljenja je ljubiti, kakor ljubi Bog in v tem
izpolnimo svoj obstoj (West 2011, 125). Vendar pa naj bo odnos med zakoncema tak
kot resnična intimnost globokega odnosa Svete Trojice, v katerem vsaka oseba pozna
drugi dve in je globina tega poznavanja in razumevanja nam nedostopna. Vendar ne gre
za zlivanje drug v drugega, ampak kot stalno bivanje drug v drugem (Kostešič 2006,
65).

Bog je spolne aktivnosti namenil samo zakoncema, kot je razvidno iz Hebrejcem 13,4,
kjer piše: »Zakonsko zvezo naj spoštujejo vsi in zakonska postelja naj bo neoskrunjena,
kajti nečistnikom in prešuštnikom bo sodil Bog.« Moţ in ţena si morata biti zvesta in
ostati predana drug drugemu. Največje radosti ne bosta izkusila z iskanjem lastnih
uţitkov, ampak z udejanjanjem svetopisemskega načela: »Dajati osrečuje bolj kakor
prejemati« (Apd 20,35). Ko so farizeji spraševali Jezusa o smislu poroke in ga
opominjali, da je Mojzes dovoljeval ločitev, jim je odgovoril: »Zaradi vaše trdosrčnosti
vam je Mojzes dovolil ločiti se od vaših ţena, vendar od začetka ni bilo tako« (Mt 19,8).
V osnovi ljubezen ni mogoča brez svobode in Adam je bil svoboden in povabljen, ne
siljen, v ljubezen do Boga in bliţnjega (West 2011, 22). Človek pa ne more v polnosti
najti samega sebe, razen z odkritosrčno daritvijo samega sebe (CS, 24).
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Krščanska zakonca naj zato v sreči in nesreči vztrajata v zvestobi telesno in duhovno ter
si prizadevata krepiti in gojiti svojo zakonsko zvezo z nedeljeno ljubeznijo, ki izvira iz
boţjega studenca ljubezni (CS 48, 49).
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3. METODA

3.1 OPREDELITEV PROBLEMA

V magistrskem delu ţelimo ugotoviti, kakšne so razlike v intimnosti med poročenimi in
neporočenimi. Osredotočili se bomo predvsem na korelacijo med strahom pred
intimnostjo in zadovoljstvom v partnerskem odnosu. Slednjo povezavo bomo preverjali
pri poročenih in neporočenih udeleţencih. Zanima nas, v kakšni meri bi se posamezniki,
ki še niso poročeni, odločili za poroko, ali bi se poročili civilno in cerkveno, kakšna so
njihova mnenja o poroki in zakonu ter kakšni so njihovi zadrţki v primeru, da se ne
ţelijo poročiti. Zanimajo nas potencialni razlogi, ki vplivajo na to, da se manj parov
odloča za sklenitev zakonske zveze. Predvidevamo, da se bosta kot pomembna faktorja
v raziskavi pokazala nepomembnost poroke, torej da je poroka le papir, ter pomanjkanje
denarja zaradi vedno teţjega ekonomskega poloţaja mladih in mladih druţin.
Raziskovali bomo tudi, kako stopnja intimnosti med partnerjema korelira z dejstvom, ali
se je par odločil za poroko ali se je odločil ostati neporočen. Poleg tega pa nas zanima,
kako so cerkveno poročeni pari v primerjavi z zgolj civilno poročenimi zadovoljni v
zakonu.
Zanimajo nas tudi razlike v stopnji doţivljanja strahu v intimnosti ter stališč glede
poroke med moškimi in ţenskami. Ugotavljali smo, ali so udeleţenci mnenja, da je
bolje za otroke, da so vzgajani v druţini, kjer sta starša poročena, poleg tega pa tudi, ali
je zadovoljstvo med poročenimi pari večje od parov, ki niso poročeni (in se tudi ne
nameravajo poročiti).
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3.2 HIPOTEZE IN RAZISKOVALNA VPRAŠANJA
3.2.1 Raziskovalna vprašanja

Preko raziskave se ţelimo osredotočiti predvsem na strah pred intimnostjo in
zadovoljstvo v zakonu oz. odnosu. Zanima nas povezanost med zadovoljstvom v
zakonu oz. partnerskim odnosom in stopnjo strahu pred intimnostjo v odnosu ter kako
se v teh dveh postavkah medsebojno razlikujejo poročeni in neporočeni posamezniki.
Predvidevamo, da večje zadovoljstvo v zakonu oz. partnerskem odnosu pozitivno
korelira z niţjo stopnjo strahu pred intimnostjo. Raziskovali bomo tudi, kako stopnja
strahu pred intimnostjo med partnerjema korelira z dejstvom, ali se je par odločil za
poroko ali se je odločil ostati neporočen. Poleg tega pa nas zanima, kako so cerkveno
poročeni pari v primerjavi z zgolj civilno poročenimi zadovoljni v odnosu. Zanimajo
nas tudi razlike v stopnji doţivljanja strahu pred intimnostjo ter mnenj glede poroke
med moškimi in ţenskami. Predvidevamo, da se bosta kot pomembna faktorja v
raziskavi pokazala manjša pomembnost obreda (poroka je le papir) ter da je poroka
odvečen strošek, predvsem zaradi pomanjkanja denarja in vedno teţjega ekonomskega
poloţaja mladih ter mladih druţin. Predvidevamo tudi, da se večina ţensk ţeli poročiti
ter da se večina posameznikov, katerih starši so poročeni, ţelijo tudi sami poročiti oz. so
poročeni ter da se posamezniki, katerih starši so se ločili, večinoma ne ţelijo poročiti.

3.2.2 Hipoteze

Hipoteza 1: Poročeni in neporočeni pari se med seboj razlikujejo v strahu pred
intimnostjo.
Hipoteza 2: Obstaja negativna korelacija med zadovoljstvom v zakonu oz. partnerskim
odnosom in strahom pred intimnostjo.
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Hipoteza 3: Poročeni posamezniki so bolj zadovoljni v partnerskem odnosu kot
neporočeni v razmerju.
Hipoteza 4: Cerkveno poročeni so enako zadovoljni v svojem partnerskem odnosu kot
zgolj civilno poročeni.
Hipoteza 5: Stopnja strahu pred intimnostjo je večja pri posameznikih, ki se ne
nameravajo poročiti, od poročenih in zaročenih.
Hipoteza 6: Moški in ţenske se med seboj ne razlikujejo v stopnji strahu pred
intimnostjo.

3.3 POSTOPKI

Empirični del magistrske naloge je temeljil na kvantitativni raziskavi, opravljeni s
pomočjo metode anketiranja v obliki anketnega vprašalnika, sestavljenega iz
demografskih vprašanj in dveh vprašalnikov; vprašalnika o zadovoljstvu v zakonu
(KMS – Kansas marital satisfaction scale) ter lestvice strahu pred intimnostjo v odnosu
(FIS – Fear of intimacy scale), ki so ju udeleţenci izpolnjevali preko spletne povezave.
V raziskavi smo preko spletnega vprašalnika ugotavljali, kakšno stopnjo zakonske
intimnosti in zakonskega zadovoljstva izkazujejo v svoji zvezi oz. zakonu ter tudi
kakšno je stališče odraslih posameznikov glede poroke,.

S pomočjo deskriptivne raziskovalne metode smo najprej opisali značilnosti vzorca,
nato smo s pomočjo eksplikativne raziskovalne (korelacijske) metode na podlagi
vzorčnih podatkov sklepali o osnovni populaciji ter pri analizi rezultatov uporabili
statistične metode. S pomočjo statistične obdelave podatkov (EXCEL, SPSS) smo
preverjali postavljene hipoteze. Računali smo korelacijo med strahom pred intimnostjo
ter zadovoljstvom v odnosu pri poročenih in neporočenih posameznikih. Uporabili smo
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transverzalno raziskovalno metodo, ki raziskuje različne skupine v istem času. Torej
ljudi, ki so morda poročeni, a se ţelijo ločiti, ali so morda v razmerju, pa se nameravajo
kmalu poročiti. Računali smo enostavno korelacijo, ki raziskuje povezanost, odnos med
dvema spremenljivkama (intimnost in strah pred intimnostjo) v istem času.

Vprašalnika sta ţe bila prevedena in prirejena v slovenski jezik, za dovoljenje za
uporabo je bilo pridobljeno soglasje avtorjev. Ustvarjena je bila spletna anketa, katere
spletna povezava z ustreznimi navodili je bila vstavljena v spletne strani in objavljena
na različnih spletnih forumih (med.over.net, bibaleze.si, moskisvet.si, zadovoljna.si) in
spletni strani o odnosih (elanvitalis.si), kjer bi jo utegnilo rešiti večje število
udeleţencev. Razdeljena je bila tudi na šolah za starše (v okviru OŠ in Frančiškanskega
druţinskega inštituta), poleg tega pa tudi razposlana različnim skupinam ljudi po
elektronski pošti. Udeleţenci so vprašalnike izpolnjevali prostovoljno in anonimno
preko interneta ali v tiskani obliki na šolah za starše. Udeleţenci so za reševanje
vprašalnika potrebovali pribliţno 6 do 10 minut. Zbiranje podatkov je potekalo med
decembrom 2015 in marcem 2016. Podatki so bili statistično obdelani s pomočjo
programov EXCEL in SPSS (Statistical Package for Social Science). Najprej smo
naredili deskriptivno statistično analizo vseh podatkov. Postopki, ki so bili uporabljeni,
so bili: normalnost porazdelitve, izračunan je bil Cronbachov α-koeficient, s katerim
smo potrdili zanesljivost lestvic. Pri preverjanju hipotez smo uporabili neparametrični
Mann-Whitneyjev U-test in Spearmanov koeficient korelacije.

3.4 INŠTRUMENTI
Za namene raziskave sta bila uporabljena dva vprašalnika: Vprašalnik strahu pred
intimnostjo – Fear of intimacy scale (FIS), avtorjev Thelena, Vanderja, Thomas in
Harmona ter Vprašalnik zadovoljstva v zakonu – Kansas Marital Satisfaction Scale
(KMS), katerega avtorji so Schumm, Paff-Bergen, Hatch in drugi. Poleg ţe omenjenih
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dveh vprašalnikov pa so nas zanimale tudi splošne informacije, kot so spol, starost,
dokončana izobrazba, stan, število otrok ter dodatne informacije o stanu njihovih staršev
in o njihovem mnenju, kako srečen je bil zakon oz. zveza njihovih staršev. Udeleţence
smo povprašali, ali so poročeni in tudi ali so poročeni cerkveno oz. če niso, ali bi se
poročili oz. poročili cerkveno, če bi se njihov partner ţelel. Povprašali smo jih tudi o
njihovem mnenju o poroki (ali jim je poroka pomembna ali ne in o vzrokih zakaj).
Navedli smo nekaj moţnih odgovorov, in sicer so lahko izbirali med moţnostmi: ker je
zame poroka znak resnične zaveze, odločitve obeh, da bova skupaj do konca ţivljenja;
zaradi otrok; ker sem si to vedno ţelel/a; ker je zame poroka boţji blagoslov; ker se
ljubiva; ker ţelim s poroko povedati vsem, da si pripadava; ker se to pričakuje od mene.
V kolikor jim poroka ni pomembna, so lahko med razlogi, zakaj ne, označili: ker si
teţko predstavljam celo ţivljenje ţiveti z eno osebo; ker je zame poroka zgolj
nepotreben strošek; ker je zame poroka zgolj papir; ker se moj partner ne ţeli poročiti;
ker si nikdar nisem ţelel/a poročiti; ker se ne ţelim ločiti. Pri obeh omenjenih odgovorih
smo omogočili tudi odprt odgovor (drugo), da so lahko udeleţenci izrazili še kakšno
dodatno mnenje. Zanimalo nas je tudi še njihovo mnenje o pomembnosti poroke za
vzgojo otrok.

3.4.1 Lestvica strahu pred intimnostjo – Fear of intimacy scale (FIS)

Vprašalnik avtorjev Marka H. Thelena, Jillona S. Vanderja, Ann Muir Thomas in
Roberta Harmona bomo uporabili za merjenje strahu pred intimnostjo, ki je opredeljen
kot zaradi tesnobe zavrta zmoţnost posameznika za izmenjavo pomembnih osebnih
misli in občutkov z drugo zelo cenjeno osebo (Thelen idr. 2000). Sestavljen je iz 35
postavk, udeleţenci pa na 5-stopenjski Likartovi lestvici ocenjujejo, v kakšni meri
postavke veljajo za njih. Navodilo se glasi: »Opisane so izjave, ki opisujejo odnos med
partnerjema. Za vsako izjavo označite, v kolikšni meri velja za vaš odnos s partnerjem
oz. partnerko.« Vprašalnik je dokazano zanesljiv in veljaven inštrument (r = 0,89, p <
0,001) za merjenje strahu pred intimnostjo na populaciji študentov (Thelen idr. 2000) in
tudi na populaciji odraslih posameznikov, med 35 in 55 leti starosti (Doi in Thelen
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1993, 377). Po navedenih avtorjih dosega tudi dobro notranjo konsistentnost,
Cronbachova alfa je 0,93, in test-retest veljavnost. Med moškimi in ţenskami ni bilo
statistično pomembne razlike v strahu pred intimnostjo. Konstruktna veljavnost
vprašalnika je preverjena s faktorsko analizo. Ni tudi pomembno, ali je posameznik
trenutno v partnerskem odnosu ali ne, saj se je strah pred intimnostjo pokazal kot
enodimenzionalno merilo za merjenje tesnobnosti glede tesnih intimnih odnosov.
Povezuje pa se tudi z osamljenostjo in negativno s samo-razkritjem, socialno
intimnostjo in socialno zaţelenostjo, višji rezultat na lestvici strahu pred intimnostjo pa
tudi s krajšimi intimnimi zvezami (377).

3.4.2 Vprašalnik zadovoljstva v zakonu – Kansas Marital Satisfaction
Scale (KMS)

Vprašalnik, katerega avtorji so Walter R. Schumm, Lois A. Paff-Bergen, Ruth C. Hatch
in drugi, je inštrument, ki smo ga uporabili za merjenje zadovoljstva s partnerjem,
partnerskim odnosom in odnosom do partnerja pri poročenih in neporočenih
posameznikih. Originalno pa so z vprašalnikom preverjali zadovoljstvo v odnosu pri
poročenih parih, uporabljen pa je bil na 61 ţenah, naključno izbranih izmed devetih
drţav, v procesu raziskovanja stresa in obvladovanja le-tega. Njihova povprečna starost
je bila 44,5 let (SD = 7,95), s povprečnim trajanjem zakona 22 let in povprečnim
trajanjem izobraţevanja 14,72 let (SD = 2,79). Sestavljen je zgolj iz treh postavk, razlog
za sestavo tovrstnega kratkega vprašalnika pa je, da so nekateri podobni vprašalniki
predolgi za določene namene in oceno zgolj dimenzije zadovoljstva v zakonu.
Udeleţenci pa na sedemstopenjski lestvici Likartovegova tipa (1 – izjemno
nezadovoljen, 2 – zelo nezadovoljen, 3 – delno nezadovoljen, 4 – mešano, 5 – delno
zadovoljen, 6 – zelo zadovoljen, 7 – izjemno zadovoljen) ocenijo, v kakšni meri trditve
veljajo za njihov odnos; torej kako so zadovoljni s svojim zakonom, svojim zakoncem
in svojim odnosom do moţa oz. ţene (Schumm idr. 1986, 387). Višji kot je seštevek
točk pri posamezniku, večje je njegovo zadovoljstvo v odnosu. Minimalno število točk
je 3, maksimalno 21. Veljavnost in zanesljivost (r = 0,71) te lestvice sta dobro
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dokumentirani (Mitchell, Newell in Schumm 1983). Zanesljivost vprašalnika je visoka,
Cronbachova alfa je več kot 0,93. Vprašalnik KMS visoko korelira z drugimi lestvicami
zakonskega zadovoljstva in ima konstruktno, kriterijsko veljavnost in dokazano visoko
stopnjo notranje konsistentne ter test-retest zanesljivosti (Schumm idr. 1986, 381).
Lestvica glede veljavnosti visoko korelira z Quality Marriage Index (r = 0,72) in Dyadic
Adjustment Scale (r = 0,73), hkrati pa tudi z mero zakonske socialne zaţelenosti, ki
kaţe na določeno mero pristranskosti v odgovorih (Mitchell, Newell in Schumm 1983).

3.4.3 Rekodirane lestvice

Ob začetku analize smo vse lestvice, kjer je bil pomen odgovorov nasproten v
primerjavi z večino, obrnili tako, da je bil pomen lestvice pri vseh trditvah enak. To smo
naredili tako, da smo odgovor 1 rekodirali v 5, 2 v 4, 4 v 2 in 5 v 1. V naslednjem
koraku smo iz trditev, s katerimi smo merili strah pred intimnostjo in zadovoljstvo v
zakonu oz. partnerskem odnosu, kreirali dve novi spremenljivki. Še prej pa smo s
Cronbachovo alfo ugotavljali zanesljivost konstrukta.

3.4.4 Preverjanje zanesljivosti vprašalnikov

Najprej smo preverili zanesljivost vprašalnika Strah pred intimnostjo (FIS). V tem delu
smo vse trditve (skupaj jih je bilo 35), s katerimi smo merili strah pred intimnostjo,
zdruţili v en konstrukt »strah pred intimnostjo«. Kot vidimo iz spodnje tabele, je
vrednost alfe močno nad 0,6, kar pomeni, da je konstrukt zanesljiv.

Tabela 1
Zanesljivost vprašalnika Strah pred intimnostjo (FIS).
Cronbachova alfa

N

,930

35
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Nato smo v drugem delu trditve (skupaj so bile 3), s katerimi smo merili zadovoljstvo z
zakonom oz. partnerskim odnosom, zdruţili v en konstrukt »zadovoljstvo v zakonu oz.
partnerskem odnosu«. Kot vidimo iz spodnje tabele, je vrednost alfe močno nad 0,6, kar
pomeni, da je konstrukt zanesljiv.

Tabela 2
Zanesljivost vprašalnika Zadovoljstvo v zakonu (KMS).
Cronbachova alfa

N

,946

3

3.5 UDELEŢENCI

V raziskavo smo vključili 516 odraslih udeleţencev, od tega 190 moških (37 %) in 321
ţensk (62 %). Starostni razpon udeleţencev je od 19 do 71 let, s standardnim odklonom
10,15 in povprečjem 37,1. Primarni fokus je bil pridobiti čim več poročenih in
neporočenih odraslih v razmerju, za ustrezno primerjavo. Večina udeleţencev je
poročenih – 222 (43 %) ali v razmerju – 205 (40 %) – skupno še z zaročenimi – 14
(3 %) in ločenimi v razmerju – 7 (3 %); samskih, ki so rešili vprašalnik, je bilo 64
(14 %) in 16 (3 %) ločenih, 2 ločena in ponovno poročena in enako ovdovelih
udeleţencev. Od vseh poročenih je 149 (63 %) poročenih tudi cerkveno. Največ
udeleţencev ima otroke – 316 (63 %), in sicer povprečno imajo udeleţenci 1,9 otroka (s
standardnim odklonom 0,85 in maksimumom 7 otrok). Fakultetno izobraţenih je 190
(37 %), 48 (10 %) jih ima končan magisterij ali doktorat, višjo ali visoko šolo ima
dokončano 81 (16 %) udeleţencev, 181 (35 %) jih ima končano srednjo šolo in 10 (2 %)
zgolj osnovno šolo.
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Tabela 3
Prikaz dokončane izobrazbe udeležencev.
Frekvenca Odstotki
Veljavno osnovna šola ali manj

10

1,9

181

35,1

81

15,7

Fakulteta

190

36,8

Magisterij

34

6,6

Doktorat

14

2,7

510

98,8

6

1,2

516

100,0

srednja šola
višja, visoka šola

Skupaj
Manjka

ni odgovoril

Skupno

Tabela 4
Prikaz stanu udeležencev v odstotkih.

Veljavno

Frekvenca

Odstotek

samski/a

64

12,4

v razmerju

184

35,7

zaročen/a

14

2,7

poročen/a

223

43,2

ločen/a

16

3,1

ločen/a in

2

,4

7

1,4

vdovec/vdova

2

,4

Skupaj

512

99,2

ni odgovoril

4

,8

516

100,0

ponovno
poročen/a
ločen/a in v
razmerju

Manjka
Skupno
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Tabela 5
Prikaz odgovorov na vprašanje Imate otroke?

Veljavno

Manjkajoče

Frekvenca

Odstotek

DA

316

61,2

NE

183

35,5

Skupaj

499

96,7

Prekinjeno

13

2,5

ni

4

,8

17

3,3

516

100,0

odgovoril
Skupaj
Skupaj

Kar 63,3 % anketirancev ima otroke, le 36,7 % pa otrok še nima.
V povprečju imajo udeleţenci (1,93) oz. 2 otroka.

Tabela 6
Prikaz števila otrok.
N
314

Aritmetična
sredina
1,93

Std. Deviation

Minimum

Maximum

,853

0

7
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4. REZULTATI

4.1 ODNOS UDELEŢENCEV RAZISKAVE DO POROKE

Tabela 7
Prikaz odgovorov na vprašanje Ali bi se želeli
poročiti, če bi se vaš partner želel?

Veljavno

Frekvenca

Odstotek

DA

115

22,3

NE

31

6,0

NE VEM

42

8,1

Skupaj

188

36,4

318

61,6

10

1,9

328

63,6

516

100,0

Preskok
(if)
Manjka

ni
odgovoril
Skupaj

Skupno

Malo več kot polovica (50,6 %) anketirancev bi se poročila tudi cerkveno, če bi se
partner ţelel, 49,4 % pa se ne bi poročila cerkveno, četudi bi se partner ţelel.
Več kot polovici (56,9 %) anketirancem je poroka pomembna, 43,1 % pa poroka ni
pomembna.

68

Tabela 8
Prikaz odgovorov na vprašanje Ali bi se poročili tudi
cerkveno, če bi se partner želel?
Frekvenca Odstotek
Veljavno DA

45

8,7

NE

44

8,5

Skupaj

89

17,2

Preskok (if)

418

81,0

ni odgovoril

9

1,7

427

82,8

516

100,0

Manjka

Skupaj
Skupno

Tabela 9
Prikaz odgovorov na vprašanje Ali vam je poroka pomembna?
Frekvenca
Veljaven

DA

286

55,4

NE

217

42,1

Skupaj

503

97,5

13

2,5

516

100,0

Manjkajoče ni
odgovoril
Skupaj

Odstotek

Pri vprašanju »Zakaj vam je poroka pomembna?« so udeleţenci lahko izbrali več
moţnosti. Anketirancem je poroka pomembna, ker je zanje znak resnične zaveze,
odločitve obeh, da bosta skupaj do konca ţivljenja (32,6 %), ker se s partnerjem ljubita
(17,4 %), ker ţelita s poroko povedati, da si partnerja pripadata (12,7 %). Najmanjkrat
pa je razlog »ker to pričakujejo od mene« (0,8 %). Pod moţnost »drugo« so udeleţenci
odgovarjali še, da je, če si poročen, bolj praktično in manj birokratskih izzivov, ko imaš
enkrat druţino, t.j. pravno-ekonomska ureditev razmerja; da cela druţina nosi isti
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priimek; da je poroka zakrament; pomembnost tradicije, kulturna navada, ker je lep
običaj in ker je poroka odločitev; da si ţelita partnerja pripadati in graditi skupen odnos;
da daje varnost, pripadnost, sprejetost, v dobrem in slabem.

Tabela 10
Prikaz odgovorov na vprašanje Zakaj vam je poroka pomembna?

Odgovori

N

Odstotek

Zakaj vam je Ker je zame poroka znak resnične zaveze,
poroka

odločitve obeh, da bova skupaj do konca

pomembna?

ţivljenja,

208

32,6 %

Zaradi otrok,

65

10,2 %

Ker sem si to vedno ţelel/a,

75

11,8 %

Ker je zame poroka boţji blagoslov,

80

12,5 %

111

17,4 %

81

12,7 %

5

0,8 %

13

2,0 %

Ker se ljubiva,
Ker ţelim s poroko povedati vsem, da si
pripadava,
Ker se to pričakuje od mene,
Drugo:
Skupaj

638 100,0 %

Največ, kar 59,7 % anketirancev pravi, da je zanje poroka zgolj papir. S 17,1 % pa
sledijo tisti, ki pravijo, da je zanje poroka zgolj nepotreben strošek.
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Tabela 11
Prikaz rezultatov odgovorov na vprašanje o razlogih o nepomembnosti poroke.
Frekvenca
Veljavno Ker si teţko predstavljam celo ţivljenje

Odstotek

2

,9

37

17,1

129

59,7

Ker se moj partner ne ţeli poročiti,

3

1,4

Ker si nikdar nisem ţelel/a poročiti,

12

5,6

8

3,7

25

11,6

216

100,0

ţiveti z eno osebo,
Ker je zame poroka zgolj nepotreben strošek,
Ker je zame poroka zgolj papir,

Ker se ne ţelim ločiti,
Drugo:
Skupaj

Udeleţenci, ki so na vprašalniku odgovorili, da jim poroka ni pomembna, so izmed
odgovorov na vprašanje »Zakaj vam poroka ni pomembna?« v največji meri (kar
59,7 % jih je tako odgovarjalo) izbrali odgovor, da jim poroka ni pomembna, ker je za
njih zgolj papir. Drugi najpogostejši izbran razlog pa je bil, ker je za njih poroka zgolj
nepotreben strošek, kar je izbralo zgolj 37 % anketirancev.
Kar 47,1 % anketirancev je odgovorilo, da niso mnenja, da je za otroka bolje, če je
vzgajan v druţini, kjer sta starša poročena, 17,1 % pa se glede tega ne more opredeliti.
32,6 % jih meni, da je za otroka bolje, če se ga vzgaja v druţini, kjer sta starša
poročena.
Starši anketirancev so bili v večini poročeni (83,2 %). Za udeleţence je najbolj
značilno, da nekateri o njih mislijo, da niso oseba, ki bi se jo na lahek način spoznalo
(povprečje je 2,64), najmanj pa zanje velja, da jim je neprijetno (obrnjen pomen –
obrnjena lestvica), če se s partnerjem odprto pogovarjajo (povprečje je 1,56).
Udeleţenci so največje zadovoljstvo izrazili s svojim partnerjem kot zakonskim
partnerjem (povprečje je 5,51), najmanj pa s svojim odnosom do partnerja (povprečje je
5,35).
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Tabela 12
Prikaz odgovorov na vprašanje Ali ste mnenja, da je bolje za
otroke, da so vzgajani v družini, kjer sta starša poročena?
Frekvenca Odstotek
Veljavno

DA

168

32,6

NE

243

47,1

88

17,1

499

96,7

13

2,5

4

,8

17

3,3

516

100,0

NE VEM
Skupaj
Manjkajoče Prekinjeno
ni
odgovoril
Skupaj
Skupaj

Tabela 13
Moji starši so (ali bili, če so že umrli).
Frekvenca Odstotek
Veljavno

Poročeni

417

80,8

47

9,1

19

3,7

11

2,1

drugo:

7

1,4

Skupaj

501

97,1

13

2,5

2

,4

15

2,9

516

100,0

ločeni
se nikdar niso poročili,
a ţivijo (sta ţivela)
skupaj
se nista poročila in ne
ţivita več skupaj

Manjkajoče Prekinjeno
ni odgovoril
Skupaj
Skupaj
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4.2 NORMALNOST PORAZDELITVE

Pred začetkom testiranja hipotez smo preverili tudi normalnost porazdelitve
spremenljivke »strah pred intimnostjo« in »zadovoljstvo v zakonu oz. partnerskem
odnosu«, glede na določeni skupini. Kot vidimo v spodnjih tabelah, sta pri obeh
spremenljivkah glede na skupini statistični značilnosti obeh testov manjši od 0,05, kar
pomeni, da v porazdelitvi spremenljivka vsaj v eni skupini odstopa statistično značilno
od normalne.

Tabela 14
Test normalnosti strahu pred intimnostjo in zadovoljstva v zakonu.
Kolmogorov-Smirnov

Statistic

Shapiro-Wilkinson

df

Sig. Statistic

df

Sig.

Strah pred intimnostjo.

,080

441

,000

,962

441

,000

Zadovoljstvo v zakonu.

,192

441

,000

,880

441

,000

Tabela 15
Test normalnosti za strah pred intimnostjo pri poročenih in neporočenih.
Stan

Kolmogorov-Smirnov
Statistic

df

Sig.

Shapiro-Wilk
Statistic

df

Sig.

Strah pred

Poročeni

,090

217

,000

,950

217

,000

intimnostjo.

Neporočeni

,078

194

,005

,959

194

,000

Tabela 16
Test normalnosti porazdelitve pri zadovoljstvu v zakonu glede na stan.
Stan

Kolmogorov-Smirnov
Statistic

Df

Sig.

Shapiro-Wilk
Statistic

df

Sig.

Zadovoljstvo v

Poročeni

,210

207

,000

,864

207

,000

zakonu.

Neporočeni

,182

177

,000

,883

177

,000
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Tabela 17
Test normalnosti porazdelitve zadovoljstva v zakonu in cerkvene poroke.
Ali ste poročeni
tudi cerkveno?

Kolmogorov-Smirnov
Statistic

Df

Sig.

Shapiro-Wilk
Statistic

df

Sig.

Zadovoljstvo v

DA

,196

139

,000

,879

139

,000

zakonu.

NE

,245

83

,000

,809

83

,000

Tabela 18
Test normalnosti porazdelitve strahu pred intimnostjo pri poročenih in neporočenih.
Stan

Kolmogorov-Smirnov
Statistic

Df

Sig.

Shapiro-Wilk
Statistic

df

Sig.

Strah pred

Poročen/zaročen

,088

231

,000

,952

231

,000

intimnostjo.

Se ne ţeli poročiti

,146

30

,102

,929

30

,046

Tabela 19
Test normalnosti porazdelitve strahu pred intimnostjo pri moških in ženskah.
Spol

Kolmogorov-Smirnov
Statistic

df

Sig.

Shapiro-Wilk
Statistic

Df

Sig.

Strah pred

moški

,069

175

,042

,960

175

,000

intimnostjo.

ţenski

,100

308

,000

,956

308

,000

Sama porazdelitev spremenljivke je bila pomembna za odločitev glede uporabe testov.
Ker sta se obe porazdelitvi glede na skupini izkazali kot ne-normalni, smo za testiranje
hipotez uporabili neparametrične teste.
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4.3 TESTIRANJE HIPOTEZ
4.3.1 Strah pred intimnostjo pri poročenih in neporočenih parih
Hipoteza 1: Poročeni in neporočeni pari se med seboj razlikujejo v strahu pred
intimnostjo.
Za testiranje prve hipoteze smo uporabili neparametrični Mann-Whitneyjev test za
ugotavljanje razlik med dvema skupinama (poročeni, neporočeni). Ker je bila
spremenljivka, s katero smo merili stan, več kot dvo-kategorična, smo odgovore
rekodirali tako, da smo dobili samo dva odgovora (poročeni in neporočeni). V
kategorijo neporočenih smo uvrstili (v razmerju, zaročene in ločene v razmerju).
Frekvenčna porazdelitev nove spremenljivke prikazuje, da je 52,1 % poročenih in
47,9 % neporočenih.
V spodnjem grafu vidimo, da je povprečen strah pred intimnostjo pri neporočenih (2,05)
nekoliko višji kot pri poročenih (1,96). V nadaljevanju bomo z Mann-Whitneyjevim
testom preverili, ali je razlika glede na stan tudi statistično značilno različna.

Strah pred intimnostjo
NEPOROČENI

2,05

POROČENI

1,96
1,9

1,92

1,94

1,96

1,98

2

2,02

2,04

2,06

Slika 2. Strah pred intimnostjo pri poročenih in neporočenih.

Kot vidimo iz spodnje tabele, je v skladu z našimi pričakovanji povprečni rang pri
poročenih (197,13) nekoliko niţji kot pri neporočenih (215,92).
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Tabela 20
Povprečje povprečja rangov strahu pred intimnostjo pri poročenih in neporočenih.
Status_stan

Povprečni rang

N

Vsota rangov

Strah pred

poročeni

217

197,13

42778,00

intimnostjo.

neporočeni

194

215,92

41888,00

Skupaj

411

Vendar je vrednost Z-testa -1,600, njegova statistična značilnost (p) pa je 0,190 (nad
0,05), kar pomeni, da med skupinama ne obstaja statistično pomembna razlika glede na
strah pred intimnostjo, zato hipoteze ne moremo potrditi.

Tabela 21
Mann-Whitneyjev U-test za ugotavljanje razlik v strahu pred intimnostjo med skupinama
poročenih in neporočenih
Strah pred intimnostjo
Mann-Whitney U

19125,000

Wilcoxon W

42778,000

Z

-1,600

Asymp. Sig. (2-tailed)

,109

a. Grupirana spremenljivka: Status_stan
H1 ovrţemo – razlik ni.

4.3.2 Povezanost med zadovoljstvom v odnosu in strahom pred
intimnostjo

Hipoteza 2: Obstaja negativna korelacija med zadovoljstvom v zakonu oz.
partnerskim odnosom in strahom pred intimnostjo.
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Hipotezo smo testirali z neparametričnim testom – Spearmanovim koeficientom
korelacije za ugotavljanje povezanosti med spremenljivkama.
Kot vidimo, je povezanost med spremenljivkama strah pred intimnostjo in zadovoljstvo
v zakonu statistično značilna, manjša od 0,05 (p = 0,000), zato hipotezo potrdimo.
Vidimo, da sta spremenljivki srednje močno in negativno povezani. Večji kot je strah
pred intimnostjo, niţje je zadovoljstvo v zakonu.

Tabela 22
Spearmanova-rho korelacija med zadovoljstvom v odnosu in strahom pred intimnostjo.

Spearmanov Strah pred

Korelacijski koeficient

rho

Sig. (2-tailed)

intimnostjo.

N

Strah pred

Zadovoljstvo v

intimnostjo

zakonu

1,000

-,515**

.

,000

486

441

-,515**

1,000

Zadovoljstvo v

Korelacijski koeficient

zakonu.

Sig. (2-tailed)

,000

.

N

441

442

**. Korelacija je pomembna na nivoju 0,01 (2-tailed).

H2 potrdimo.

4.3.3 Zadovoljstvo v partnerskem odnosu pri poročenih in neporočenih
v razmerju

Hipoteza 3: Poročeni posamezniki so bolj zadovoljni v partnerskem odnosu kot
neporočeni v razmerju.
V spodnjem grafu vidimo, da je povprečno zadovoljstvo v partnerskem odnosu pri
neporočenih (5,39) nekoliko niţje kot pri poročenih (5,83). V nadaljevanju bomo z
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Mann-Whitneyjevim testom preverili, ali je razlika glede na stan tudi statistično
značilno različna.

Zadovoljstvo v partnerskem odnosu
NEPOROČENI

5,39

POROČENI
5,10

5,83
5,20

5,30

5,40

5,50

5,60

5,70

5,80

5,90

Graf 3. Zadovoljstvo v partnerskem odnosu glede na status poročenosti.
Kot vidimo iz spodnje tabele, je povprečni rang pri poročenih (207,86) večji kot pri
neporočenih (174,54).

Tabela 23
Tabela rangov zadovoljstva v partnerskem odnosu.
Status_stan
Zadovoljstvo v

poročeni

partnerskem odnosu. neporočeni
Skupaj

Povprečni rang

N

Vsota rangov

207

207,86

43026,00

177

174,54

30894,00

384

Vrednost Z-testa je -2,972, njegova statistična značilnost pa je 0,003 (pod 0,05), kar
pomeni, da med skupinama obstaja statistično pomembna razlika glede na zadovoljstvo
v partnerskem odnosu. Poročeni posamezniki so bolj zadovoljni v partnerskem odnosu
kot neporočeni v razmerju.
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Tabela 24
Mann-Whitneyjev U-test zadovoljstva v partnerskem odnosu glede na status
poročenosti.
Zadovoljstvo v partnerskem odnosu
Mann-Whitney U

15141,000

Wilcoxon W

30894,000

Z

-2,972

Asymp. Sig. (2-tailed)

,003

a. Grouping Variable: Status_stan

H3 potrdimo.

4.3.4 Zadovoljstvo v odnosu pri cerkveno in zgolj civilno poročenih

Hipoteza 4: Cerkveno poročeni so enako zadovoljni v svojem partnerskem odnosu
kot zgolj civilno poročeni.
Med anketiranci je 62,6 % poročenih tudi cerkveno, 37,4 % pa jih ni poročenih
cerkveno.
V spodnjem grafu vidimo, da je povprečno zadovoljstvo v zakonu pri tistih, ki niso
poročeni cerkveno (5,97), višje kot pri tistih, ki so poročeni tudi cerkveno (5,74). V
nadaljevanju bomo z Mann-Whitneyjevim testom preverili, ali je razlika glede na stan
tudi statistično značilno različna.

Ali ste poročeni tudi
cerkveno?

Zadovoljstvo v zakonu
NE

5,97

DA

5,74
4,60

4,80

5,00

5,20

5,40

5,60

5,80

Graf 4. Zadovoljstvo v zakonu glede na cerkveno ali civilno poroko.
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6,00

6,20

Kot vidimo iz spodnje tabele, je povprečni rang pri tistih, ki niso poročeni cerkveno,
večji (122,36) kot pri tistih, ki so poročeni tudi cerkveno (105,01).

Tabela 25
Povprečni rang zadovoljstva v zakonu glede na cerkveno in civilno poročenost.
Ali ste poročeni tudi
Povprečni rang

cerkveno?

N

Zadovoljstvo v

DA

139

105,01

14597,00

zakonu.

NE

83

122,36

10156,00

Skupaj

Vsota rangov

222

Vrednost Z-testa je -1,980, njegova statistična značilnost pa je 0,048 (pod 0,05), kar
pomeni, da med skupinama obstaja statistično pomembna razlika glede na zadovoljstvo
v zakonu.

Tabela 26
Mann-Whitneyjev U-test statistične značilnosti razlike v zadovoljstvu v odnosu glede na stan.
Zadovoljstvo v zakonu
Mann-Whitney U

4867,000

Wilcoxon W

14597,000

Z

-1,980

Asymp. Sig. (2-tailed)

,048

a. Grupirana spremenljivka: Ali ste poročeni tudi cerkveno?
Cerkveno poročeni so se v raziskavi pokazali manj zadovoljni v svojem partnerskem
odnosu kot zgolj civilno poročeni.
H4 ovrţemo.
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4.3.5 Strah pred intimnostjo pri neporočenih posameznikih, ki se ne
ţelijo poročiti
Hipoteza 5: Stopnja strahu pred intimnostjo je večja pri posameznikih, ki se ne
nameravajo poročiti.
Ker je bila spremenljivka, s katero smo merili stan, več kot dvo-kategorična, smo
odgovore rekodirali tako, da smo dobili samo dva odgovora (poročeni oz. zaročeni in
neporočeni, ki se ne ţelijo poročiti). V prvo kategorijo smo uvrstili poročene in
zaročene, v drugo kategorijo neporočenih, ki se ne ţelijo poročiti, pa smo uvrstili
posameznike, ki so na vprašalniku pri vprašanju »Ali bi se ţeleli poročiti, če bi se vaš
partner ţelel?«, odgovorili z »ne«. V drugi kategoriji so torej ljudje, ki se ne ţelijo
poročiti, tudi če bi se njihov partner ţelel.
V spodnji tabeli vidimo, da je po tovrstni razporeditvi med udeleţenci 11,5 % tistih, ki
se ne ţelijo poročiti, in 88,5 % tistih, ki so poročeni ali zaročeni.

Ste poročeni oz. zaročeni ali se ne ţelite poročiti
SE NE ŢELI POROČITI

11,50%

POROČEN/ZAROČEN
0,00%

88,50%
20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

Graf 5. Status poročenosti in želja po poroki.
V spodnjem grafu vidimo, da je povprečen strah pred intimnostjo pri tistih, ki se ne
ţelijo poročiti, večji (2,45) kot pri tistih, ki so poročeni oz. zaročeni (1,96). V
nadaljevanju bomo z Mann-Whitneyjevim testom preverili, ali je razlika glede na tiste,
ki se ne ţelijo poročiti in tiste, ki so zaročeni ali poročeni, tudi statistično značilna.
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Strah pred intimnostjo
SE NE ŢELI POROČITI

2,45

POROČEN/ZAROČEN
0,00

1,96
0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

Graf 6. Strah pred intimnostjo pri poročenih/zaročenih in tistih, ki se ne želijo poročiti.

Kot vidimo iz spodnje tabele, je povprečni rang pri tistih, ki so poročeni ali zaročeni,
manjši (124,47) kot pri tistih, ki se ne ţelijo poročiti (181,25).

Tabela 27
Povprečni rang strahu pred intimnostjo glede na to, ali se želi poročiti.
Stan

Povprečni rang

N

Vsota rangov

Strah pred

Poročen/zaročen

231

124,47

28753,50

intimnostjo.

Se ne ţeli poročiti

30

181,25

5437,50

Skupaj

261

Vrednost Z-testa je -3,876, njegova statistična značilnost pa je 0,000 (pod 0,05), kar
pomeni, da med skupinama obstaja statistično pomembna razlika glede na strah pred
intimnostjo.
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Tabela 28
Mann-Whitneyjev U-test statistične značilnosti razlike v strahu pred intimnostjo glede
na željo po poroki.
Strah pred intimnostjo
Mann-Whitney U

1957,500

Wilcoxon W

28753,500

Z

-3,876

Asymp. Sig. (2-tailed)

,000

a. Grupirana spremenljivka: stan (poročen/zaročen).
Stopnja strahu pred intimnostjo je večja pri posameznikih, ki se ne nameravajo poročiti.
H5 potrdimo.

4.3.6 Strah pred intimnostjo pri moških in ţenskah

Hipoteza 6: Moški in ţenske se med seboj ne razlikujejo v stopnji strahu pred
intimnostjo.
Med udeleţenci je 37 % moških in 63 % ţensk. V spodnjem grafu vidimo, da je strah
pred intimnostjo pri ţenskah niţji (1,97) kot pri moških (2,21). V nadaljevanju bomo z
Mann-Whitneyjevim testom preverili, ali je razlika glede na spol tudi statistično
značilno pomembna.
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Strah pred intimnostjo
ŢENSKI
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1,70

1,80

1,90

2,00
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Graf 7. Prikaz povprečnega strahu pred intimnostjo glede na spol.
Kot vidimo iz spodnje tabele, je povprečni rang strahu pri moških višji (275,75) kot pri
ţenskah (222,83).

Tabela 29
Prikaz rangov v strahu pred intimnostjo glede na spol.
Povprečni
Spol

N

rang

Vsota rangov

Strah pred

moški

175

275,75

48255,50

intimnostjo.

ţenske

308

222,83

68630,50

Skupaj

483

Vrednost Z-testa je -4,006, njegova statistična značilnost pa je 0,000 (pod 0,05), kar
pomeni, da med moškimi in ţenskami obstaja statistično pomembna razlika glede na
strah pred intimnostjo. Ničelno hipotezo ovrţemo in sprejmemo alternativno hipotezo
(med skupinama obstaja statistično značilna razlika).
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Tabela 30
Mann-Whitneyjev U-test za ugotavljanje statistično pomembnih razlik v strahu
pred intimnostjo med spoloma
Strah pred intimnostjo
Mann-Whitney U

21044,500

Wilcoxon W

68630,500

Z

-4,006

Asymp. Sig. (2-tailed)

,000

a. Grupirana spremenljivka: Spol:
H6 ovrţemo.

Surove rezultate hrani avtorica.
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5. RAZPRAVA

V magistrskem delu smo se osredotočili na povezanost med zadovoljstvom v zakonu
oziroma partnerski zvezi in strahom pred intimnostjo. Postavili smo si šest
raziskovalnih hipotez. Pri prvi hipotezi smo predvidevali, da se poročeni in neporočeni
pari med seboj razlikujejo v strahu pred intimnostjo. Pri drugi smo pričakovali, da
obstaja negativna korelacija med zadovoljstvom v zakonu oz. partnerskim odnosom in
med strahom pred intimnostjo. Pri tretji hipotezi pa, da so poročeni posamezniki bolj
zadovoljni v partnerskem odnosu kot neporočeni v razmerju. Pri četrti hipotezi smo
sklepali, da so cerkveno poročeni enako zadovoljni v svojem partnerskem odnosu kot
zgolj civilno poročeni. Pri peti hipotezi smo predpostavljali, da je stopnja strahu pred
intimnostjo večja pri posameznikih, ki se ne nameravajo poročiti. Pri šesti hipotezi pa,
da se moški in ţenske med seboj ne razlikujejo v stopnji strahu pred intimnostjo.
Raziskovali smo tudi mnenje udeleţencev o poroki in ugotovitve povezali s teorijo in
raziskavami. Ugotavljali smo, ali so udeleţenci mnenja, da je bolje za otroke, da so
vzgajani v druţini, kjer sta starša poročena, poleg tega pa tudi, ali je zadovoljstvo med
poročenimi pari večje od parov, ki niso poročeni (in se tudi ne nameravajo poročiti).

5.1 Strah pred intimnostjo pri poročenih in neporočenih parih
Rezultati naše raziskave so pokazali, da je povprečen strah pred intimnostjo pri
neporočenih nekoliko višji kot pri poročenih, vendar razlika ni statistično pomembna,
tako da hipoteze nismo potrdili in smo jo zavrnili. Razlike v strahu pred intimnostjo
med poročenimi in neporočenimi tako nismo uspeli dokazati.
Večina raziskovalcev prav tako ni ugotovila povezanosti stopnje intimnosti s statusom
poročenosti (Acker in Davis, 1992; Moore, McCabe in Brink 2001). Lahko bi sklepali,
da imajo poročeni kot neporočeni povprečno enak nivo strahu pred intimnostjo. Le da
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se nekateri kljub vsemu uspejo poročiti. Razloge, zakaj se nekateri kljub svojemu strahu
pred intimnostjo poročijo in drugi ne, pa je potrebno očitno iskati drugje. Morda gre pri
tem upoštevati razliko v veri, ki je včasih odločilen faktor za poroko. Posamezniki, ki so
verni, imajo običajno bolj tradicionalen pogled na poroko, kar izhaja iz naukov Cerkve.
Cerkvena poroka je tako zakrament, boţji blagoslov in ne zgolj obred (Šuster 2011, 8).
V raziskavi se je tudi pokazalo, da bi se izmed zgolj civilno poročenih, kar 51 %
udeleţencev poročilo tudi cerkveno, če bi se partner ţelel.

Pomemben podatek pri interpretaciji te hipoteze je tudi, da je med neporočenimi gotovo
kar nekaj udeleţencev, ki se bodo v prihodnosti poročili. V naši raziskavi je kar 61 %
neporočenih posameznikov odgovarjalo, da bi se ţeleli poročiti, če bi se partner ţelel.
Bolj relevantne rezultate bi morda tudi dobili, če bi naredili analizo zgolj med pari z
otroki, ki so bodisi neporočeni bodisi poročeni. Morda bi se tu pokazala razlika v strahu
pred intimnostjo.

Moţno je, da smo dobili takšen rezultat, ker se strah pred intimnostjo ne povezuje toliko
s statusom poročenosti, kolikor se povezuje z zgodnjimi izkušnjami in varno oz. nevarno navezanostjo (Bavdek 2010; Repič 2005). Avtorici sta predvsem raziskovali
travme iz otroštva, ki se povezujejo s strahom pred intimnostjo, fizično zlorabo (Repič
2005) in tudi s kasnejšo nezvestobo (Dajčman 2014). Avtorica Jurič (2011) pa je pri
poročenih ţenskah ugotovila, da so le-te bolj varno navezane od neporočenih. Morda se
koncept varne navezanosti bolje povezuje z občutkom stabilnosti, ki se, predvsem pri
ţenskah, pojavi s sklenitvijo zakona, kar smo z raziskavo ţeleli proučiti. Predvidevali
smo, da se poročenost povezuje z večjo intimnostjo, saj je poroka javen, simboličen
obred zaveze in pripadnosti, kjer se partnerja odločita za skupno ţivljenje, »dokler ju
smrt ne loči«. Ţenskam, ki imajo večjo potrebo po občutku varnosti in jim je bolj
pomembna emocionalna komponenta v odnosu, bi poroka zagotavljala večji občutek
stabilnosti in varnosti. Kot poudarjata avtorici Baker in Vivienne (2013, 254), jih večina
po poroki, kljub daljšemu poprejšnjemu sobivanju, doţivlja drugačne občutke in opaţa,
da se ostali do njih drugače vedejo. Doţivljali so več občutkov varnosti in ustaljenosti,
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poroko so videli kot prehod v odraslost, njihove druţine pa so bile tudi bolj sprejemljive
do njihovega dolgotrajnega partnerja.

Pri neporočenih parih namreč obstaja več nejasnosti v vlogah in odgovornostih in manj
občutka stalnosti v odnosu (Klausli in Tresch Owen 2009; Forste in Koray 1996).
Zaradi slednjega morda v odnosu med neporočenimi nastaja manj občutka ustaljenosti
in več negativnega stresa, kar lahko dodatno obremenjuje partnerja in krha odnos. Poleg
tega pari, ki ţivijo skupaj brez poroke, izkazujejo višjo stopnjo ločitev kot poročeni
(Hohmann 2006, 1025; Legan Cvikl 2010, 75).

5.2 Povezanost med zadovoljstvom v odnosu in strahom pred
intimnostjo

Rezultati naše raziskave so pokazali, da je, kot smo predpostavljali, zadovoljstvo v
partnerskem odnosu negativno povezano s strahom pred intimnostjo. Korelacija med
njima je srednje močna in statistično značilna. Spremenljivki sta negativno povezani,
torej so posamezniki, ki so zaznavali višje zadovoljstvo v partnerskem odnosu, v
povprečju izkazovali niţji strah pred intimnostjo, tisti z niţjim zadovoljstvom v odnosu
pa višji.

Večini raziskovalcev (Greef in Malherbe 2001; Scaefer in Olson 1981; Dandurand in
Lafontaine 2013) je uspelo dokazati povezavo med (predvsem čustveno in seksualno)
intimnostjo ter zadovoljstvom v partnerskem odnosu. Višja kot je stopnja intimnosti,
boljše je tudi zadovoljstvo v zakonu oz. partnerstvu. V naši raziskavi pa se je tudi
pokazalo, da je strah pred intimnostjo negativno povezan z zadovoljstvom v odnosu.
Nekateri raziskovalci v svojih raziskavah sicer niso mogli dokazati statistično
pomembne razlike med strahom pred intimnostjo in zadovoljstvom v odnosu (Bavdek
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2010), ugotovljen pa je bil (prav tam) večji strah pred intimnostjo, vendar ne nujno tudi
niţje zadovoljstvo v partnerskem odnosu pri osebah, ki so imele travmatično otroštvo.

Več raziskovalcev se je osredotočilo na povezanost stopnje zadovoljstva v odnosu oz.
zakonu s stopnjo zaznane intimnosti v odnosu, za katero potrjujejo, da je zelo velika
(Prager 1997; Greef in Malherbe 2001; Moore, McCabe in Brink 2001), vendar ni
popolna. Kljub faktorski analizi v tej raziskavi, ki je pokazala, da se komponente
zadovoljstva v zakonu grupirajo okrog spremenljivke intimnosti, kar lahko kaţe, da
visoko intimnost med partnerjema ljudje doţivljajo podobno kot zadovoljstvo, pa pojma
nista sinonima. Lahko je za nekoga velika stopnja intimnosti tudi ogroţajoča ali pa je
nasprotno lahko izjemno zadovoljen z drugimi partnerjevimi lastnostmi in odnosom,
čeprav je intimnost niţja.

Intimnost pa se tudi deli na več podvrst in kakšna oblika intimnosti se v večji meri
povezuje z zadovoljstvom v odnosu, kar bi bilo zanimivo preveriti tudi na naši
populaciji. Raziskovalci Yoo, Bartle-Haring, Day in Gangamma (2014) so raziskovali
povezavo med čustveno in spolno intimnostjo in zadovoljstvom v odnosu in ugotovili,
da spolna intimnost pri moţeh in ţenah pomembno visoko napoveduje čustveno
intimnost, moţje pa so poročali o višjem zadovoljstvu v odnosu, ko so njihove ţene
poročale o višjem zadovoljstvu v spolnosti. Poudarjajo tudi, da je sicer pretirana
pozornost spolnosti največkrat samo izraz strahu pred bliţino in ranljivostjo, ki jo taka
bliţina predpostavlja, druga oblika istega strahu pa je zavračanje spolnosti, umik in
izogibanje (Kompan Erzar 2003, 200–203). Največja stopnja zadovoljstva v
partnerskem odnosu je po raziskavi Merves-Okin, Amidon in Bernt (1991) povezana s
pogostostjo besednega izraţanja čustev med partnerjema, kar lahko opredelimo tudi kot
čustveno intimnost in po Volsky (1998) najbolj napoveduje zadovoljstvo pri obeh
spolih.

Omenimo še raziskavo Greeff in Malherbe (2001), ki ugotavljata, da se visoki neskladji
med zaznano in ţeleno intimnostjo ne povezujeta z nizkim zadovoljstvom v zakonu, kar
je presenetljivo. Gotovo bi predvidevali, da smo posamezniki bolj razočarani in
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nezadovoljni v odnosu, če si ţelimo v njem višjo intimnost. Morda so v ozadju drugi
faktorji, ki vplivajo na naše zadovoljstvo. Morda bi si ţeleli več na enem področju
intimnosti, pa smo potem vseeno zadovoljni na drugih področjih intimnosti ali na drugih
področjih skupnega ţivljenja. Morda intimnost sama po sebi ni tako pomembna za
nekoga, kot so druge kvalitete partnerja. V preteklosti je to gotovo veljalo še v večji
meri, ko se ljudje niso toliko spraševali o sreči, zadovoljstvu, intimnosti, temveč so bile
bolj pomembne druge vrednote. Danes se sprašujemo o sreči in preverjamo, kako se
počutimo, saj vemo, da imamo izbiro. Prejšnje generacije so imele manj izbire, bile so
bolj enotne v tradiciji, manj je bilo moţnosti za raznovrstnost ţivljenjskih stilov.

Prav tako ni jasno, ali posameznikov niţji strah pred intimnostjo vpliva na njegovo
večje zadovoljstvo v zakonu ali obratno. Morda na obe spremenljivki odločilno vpliva
še kakšna druga spremenljivka. Med njima tako ne moremo govoriti o medsebojnem
vplivu, vendar bi bilo zanimivo z raziskavo, eksperimentom, preveriti tudi to. Po
različnih raziskavah je za zadovoljstvo v odnosu najbolj pomembno splošno
zdravstveno počutje, finančno stanje, stopnja skupnih aktivnosti pri prostočasnih
dejavnostih (Gabb idr. 2013, 6).
Nezadovoljstvo pri moških in pri ţenskah se visoko povezuje s partnerjevo čustveno
nestabilnostjo, nizko vestnostjo in pogostim nestrinjanjem (Sternberg in Hojjat 1997,
13). Dejavniki, ki prav tako močno vplivajo na zadovoljstvo v zakonu, so: večji
stresorji, ki so prisotni pri enem ali obeh partnerjih v zadnjih par letih, kot na primer
izguba otroka, sluţbe. Navedenih faktorjev v raziskavi nismo kontrolirali, imajo pa tudi
močen vpliv na zadovoljstvo.

Povezave med eno izmed komponent zadovoljstva, in sicer zaznano čustveno
intimnostjo pri depresivnih starših, in njihovo interakcijo z otroki sta raziskovala Engle
in McElwain (2013). Ugotovila sta, da niţja čustvena intimnost pri depresivnih očetih
napoveduje manj interakcije z otroki in več interakcij z otroki, ko je bila čustvena
intimnost višja. Tako ima omogočanje intimnosti v zakonu ne samo pozitiven vpliv na
zakonsko zadovoljstvo, ampak tudi na ukvarjanje z otroki (Dandeneau in Johnson
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1994), zato je potrebno najti načine, kako spodbujati intimnost (Greeff in Malherbe
2001, 256).

Potrebno bi bilo tudi bolj razdelati, ali in kako se intimnost mlajših odraslih oseb
razlikuje od starejših. Po raziskavah ugotavljajo, da je zadovoljstvo ob pričetku zveze
ponavadi večje, zaradi zaljubljenosti in govorijo o rahlem padcu zadovoljstva v zakonu
ter povečanju števila konfliktov ob rojstvu otroka (Meijer in van den Wittenboer 2007 ;
Medved 2010; Alder 1989; Bizjak 2014) . Raziskava Kostešičeve (2006) navaja, da se
intimnost spreminja in da zadovoljstvo v partnerstvu najprej zaradi sprememb upade v
srednjih letih, nato pa se lahko povrne nazaj. Lahko pa, ob negovanju partnerja v starejši
dobi, zadovoljstvo pade (Leszko 2016). Zanimivo pa bi bilo z raziskavo ugotoviti, ali se
spreminjajo zgolj vrste intimnosti, ki so v določeni dobi bolj v ospredju, ali se spreminja
tudi stopnja intimnosti.

5.3 Zadovoljstvo v partnerskem odnosu pri poročenih in neporočenih v
razmerju

Z raziskavo smo ugotovili, da je povprečno zadovoljstvo v odnosu pri poročenih višje
kot pri neporočenih. Razlika je tudi statistično pomembna. Predpostavljeno alternativno
hipotezo smo tako potrdili.

Longitudinalna raziskava avtorjev Lucas, Clark, Georgellis in Diener (2003), opravljena
s 24.000 udeleţenci, potrjuje naše ugotovitve. Podaja namreč razlago, da je za večino
ljudi, ki se poročijo in ostanejo poročeni, značilno višje osebno zadovoljstvo ţe veliko
pred poroko, v primerjavi z neporočenimi, in ostaja višje tudi po poroki. Prav tako se
ugotovitve skladajo z raziskavo avtorice Jurič (2011), torej da so poročeni bolj
zadovoljni v zakonu od neporočenih v odnosu. Nekatere njene druge ugotovitve so še,
da so se varno navezani pokazali kot bolj zadovoljni z zakonom in da so bile poročene
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ţenske bolj varno navezane od neporočenih, pri moških pa ni bilo razlik. Poročeni so
tako v večjem primeru varno navezani od neporočenih. Zaradi slednjega laţje
vzpostavljajo in ohranjajo zdrave intimne odnose, katerih značilnosti so iskrenost in
integriteta, spoštovanje drugega, empatija in razumevanje, zvestoba, fizična privlačnost,
svoboda, odsotnost manipulacij in nasilja (Firestone 2006).
Zadovoljstvo v zakonu je zelo pomembno tudi za zdravje in dobro počutje (Sundriyal,
Kumar 2013, 35). Poročeni imajo manj teţav na področju depresije, sta ugotavljali
avtorici Sundriyal in Kumar (2013) in potrdili, kar sta ţe Kessner in Essex ugotovila v
raziskavi iz leta 1982, da ima skupina poročenih udeleţenk tudi manjšo stopnjo
depresivnosti od skupine neporočenih udeleţenk. Omenjeni avtorici (Sundriyal, Kumar
2013) sta tudi ugotovili, da imajo poročeni ljudje niţje stopnje depresije, ker so iz
mnogih razlogov čustveno manj poškodovani od stresnih dogodkov kot neporočeni.

Višje zadovoljstvo v partnerskem odnosu pa ni povezano zgolj s tem, ali sta partnerja
poročena, temveč tudi s samospoštovanjem in načinom, kako rešujeta medsebojne
konflikte. Tako se pozitiven odnos do sebe in ţivljenja na splošno ter soočanje s
konflikti povezuje z niţjim zadovoljstvom, izogibanje konfliktni situaciji pa z višjim
(Medved 2010).

5.4 Zadovoljstvo v odnosu pri cerkveno in zgolj civilno poročenih
Izsledki raziskave pričajo o tem, da cerkveno poročeni niso enako zadovoljni v svojem
partnerskem odnosu kot civilno poročeni, kot smo predvidevali. Na našem vzorcu
poročenih posameznikov, v katerem je bilo 37,4 % poročenih zgolj civilno, 62,6 %
udeleţencev pa tudi cerkveno, smo med skupinama dobili statistično pomembno
razliko. Višje zadovoljstvo v odnosu pa se je izkazalo pri zgolj civilno poročenih in ne
pri cerkveno poročenih.

92

Rezultat je, glede na raziskave, presenetljiv. Raziskovalci namreč trdijo, da izkazujejo
verni večje zadovoljstvo v odnosu od nevernih (Feldhahn 2013) in tudi, da je med
kristjani manj ločitev kot pa v splošni populaciji (Wright 2010). Raziskava sociologinje
Feldhahn (2013) pa tudi poudarja, da imajo tisti, ki se sicer izjavljajo za kristjane,
vendar pa niso tako verni oz. so kristjani »zgolj na papirju«, kar 20 % večjo moţnost od
splošne populacije, da se ločijo. Ločitve pa so povezane z nezadovoljstvom v odnosu in
morda bi kot eno izmed moţnih razlag sprejeli moţnost, da kar nekaj udeleţencev spada
v drugo skupino. Potreben je torej tudi premislek, ali so udeleţenci raziskave verniki v
pravem smislu besede, ali so se poročili cerkveno zgolj zaradi običaja, tradicije ali ţelje
svojega zakonca. V zadnjem času je večkrat odločilen faktor prav partnerjeva vera
(Jurič 2011, 55). Eden izmed moţnih razlag pa je tudi, da so cerkveno poročeni zaradi
različnosti s partnerjem v stopnji vere in sledenja naukov Cerkvi manj zadovoljni.
Poudariti moramo, da biti cerkveno poročen, še ne pomeni nujno, da je posameznik
vernik. Cerkveno se lahko poročijo tudi drugi. Vendar smo gotovo v vzorec zajeli tudi
mnogo kristjanov. Če pogledamo podatek o vzrokih, ki so jih udeleţenci navajali glede
pomembnosti poroke, ugotovimo, da jih je kar 12,5 % vseh izbralo moţnost, da jim
poroka predstavlja boţji blagoslov, kar nakazuje njihovo vero in pomembnost
zakramenta svetega zakona.

Gabb idr. (2013, 7) so ugotovili, da v kakovosti odnosa med vernimi in nevernimi ni
razlik, le da so neverni doţivljali večje partnersko zadovoljstvo, verni pa večje splošno
zadovoljstvo z ţivljenjem. Globoko verni naj bi tudi doţivljali manj negativnega stresa
in se bolje psihološko prilagajali od tistih, ki so srednje verni ali skoraj neverni
(Chamberlain 2000). Vera se je, kot navaja, pokazala kot učinkovita strategija pri
zmanjševanju stresa, pomembno vpliva na zniţevanje stresa in ustrezne načine soočanja
s preprekami v ţivljenju. Verni moţje izkazujejo večjo moţnost, da se bodo trudili za
razmerje in manjšo, da ga bodo zapustili, čeprav bi bili morda manj zadovoljni v zakonu
(Hartwell-Walker 2006; Hohmann 2006).
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Da so zgolj civilno poročeni bolj zadovoljni v zakonu od cerkveno poročenih, je zgolj
ugotovitev naše raziskave, ki je imela svoje omejitve zaradi števila udeleţencev (516
udeleţencev) ter načina zbiranja podatkov, saj vsi udeleţenci niso bili naključno izbrani.
Sodeloval je tudi bistveno večji odstotek ţenskih kot moških udeleţencev, udeleţenci
pa so bili večjega starostnega razpona. Zaradi omenjenega so razlike med njimi tudi
večje in bi lahko podrobneje raziskovali vsako starostno skupino posebej. Veliko več
ţensk je rešilo vprašalnik; razlogi so morda, ker so moški manj pripravljeni reševati
vprašalnike na temo intimnosti in partnerstva ali pa na splošno manj pripravljeni
reševati vprašalnike. V naši raziskavi je večina poročenih udeleţencev poročenih tudi
cerkveno (68 %). Lahko bi to povezovali s tem, da so bili vprašalniki posredovani tudi
na šoli za starše v okviru šole za starše Frančiškanskega druţinskega inštituta, ki ima
nekoliko religiozno ozadje in je morda ravno zaradi tega več posameznikov poročenih
tudi cerkveno. Poleg tega zaradi pomanjkanja slovenskih raziskav s področja primerjave
zadovoljstva pri neporočenih, civilno in cerkveno poročenih, le teţko opredelimo
povezave z našo raziskavo.

Zanima nas, ali je morda omenjeni rezultat povezan bolj z drugimi spremenljivkami kot
samo vero v Boga. Morda s tem, da se cerkveno poročeni kljub potencialnemu
nezadovoljstvu v zakonu ne ločijo, saj jih zavezuje več kot le pravno veljavna pogodba,
zaveza in zakrament, sklenjen pred Bogom (Šuster 2011). Morda imajo cerkveno
poročeni več otrok in posledično več drugih stresorjev v vsakdanjem ţivljenju, ki
vplivajo na njihovo zadovoljstvo. Na tem področju bi bilo potrebno opraviti še bolj
temeljito raziskavo.

5.5 Strah pred intimnostjo pri neporočenih posameznikih, ki se ne
ţelijo poročiti
Pri tej hipotezi smo primerjali tiste, ki so ţe poročeni oz. se imajo namen poročiti
(zaročene) s tistimi, ki so se izrekli, da ne samo da se ne ţelijo poročiti, ampak se ne bi
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ţeleli poročiti, čeprav bi si njihov partner to ţelel. Omenjena skupina je torej bolj
odločena in nenaklonjena poroki. Ugotovili smo, da je prvih 88,5 %, drugih pa 11,5 %.
Ţeleli smo ugotoviti, ali je stopnja strahu pred intimnostjo večja pri posameznikih, ki se
ne nameravajo poročiti od poročenih/zaročenih. Raziskava je pokazala, da naša
predpostavka drţi in da je strah pred intimnostjo večji pri skupini, ki se ne ţeli poročiti,
razlika pa je statistično pomembna.

Vendar je lahko strah pred intimnostjo, kot se kaţe pri naši raziskavi, višji pri
neporočenih, saj je lahko ne-poročanje znak nepripravljenosti za zavezanost odnosu,
predanosti v obliki poroke, sklepanja zakona. Pomanjkljivost hipoteze je bilo tudi slabše
zastavljeno vprašanje v samem vprašalniku. Nismo namreč imeli direktnega vprašanja,
na podlagi katerega bi hipotezo lahko enostavno preverili. Namesto vprašanja »Ali bi se
ţelel poročiti, če bi se vaš partner ţelel poročiti?«, bi moral vprašalnik vsebovati tudi
vprašanje »Ali se ţeliš poročiti?« in/ali »Ali se v svoji prihodnosti nameravaš
poročiti?«, saj originalno vprašanje vsebuje bolj razmislek o hipotetični situaciji kot o
dejanski ţelji oz. nameri. Morda bi lahko pri hipotezi preverili tudi, kakšen strah pred
intimnostjo izkazujejo tisti udeleţenci, ki bi se ţeleli poročiti, če bi se partner ţelel.

Presenetljiv je rezultat, da je zgolj 2 % ţensk odgovarjalo, da jim poroka ni pomembna,
ker se njihov partner ne ţeli poročiti, saj smo predvidevali, da se večina ţensk ţeli
poročiti in da se morda ne poročijo, ker se njihov partner ne ţeli poročiti, podobno kot
ugotavlja avtor Knox in sodelavci (2003), da se ţenske bolj pripravljajo na poroko in
jim je bolj pomembna. Morda pa slednjo ugotovitev lahko povezujemo tudi s tem, da
kot avtor Gostečnik (2007, 140) trdi, da se kljub razlikam med spoloma ne zgodi, da bi
se zaljubila dva, ki sta si med seboj neenaka na emocionalnem nivoju. Ugotavljajo, da
sta ponavadi partnerja v partnerski zvezi pribliţno enake stopnje intimnosti in si morda
oba ne ţelita poroke, ki bi pomenila popolno predanost in zavezanost partnerju.

Poleg tega je Slovenija, po statistiki, ena izmed drţav, kjer je več kohabitacij in število
katoličanov upada, zaradi česar je teţje primerjati slovensko populacijo s tujimi, kot na
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primer ameriško. Morda bi jo bilo laţje primerjati s kakšno evropsko drţavo, kjer so
trendi v tej smeri podobni, kot na primer s Švedsko.

5.6 Strah pred intimnostjo pri moških in ţenskah

Med skupinama moških (37 %) in ţensk (63 %) smo preverjali, ali se med seboj
razlikujejo v stopnji strahu pred intimnostjo. Rezultati so pokazali, da ničelne hipoteze,
torej da razlik med skupinama ni, ne moremo potrditi. Ţenske izkazujejo niţjo stopnjo
strahu pred intimnostjo kot moški. Razlika med skupinama je statistično pomembna.
Hipotezo torej ovrţemo.

Rezultati naše raziskave se skladajo s trditvami Gostečnika (2010, 101), da je ţenskam
intimnost bolj pomembna, bolj si je ţelijo in si zanjo prizadevajo. Socializacija ţensk je
tudi ţe od malega bolj usmerjena v odnose, čustva, teţave rešujejo v pogovorih. Zaradi
slednjega tudi najbrţ izkazujejo manj strahu pred intimnostjo. Na splošno se ţenske bolj
izpolnjujejo in iščejo zadovoljstvo v tesnih odnosih in intimnosti, moški pa imajo večjo
potrebo po dokazovanju na delovnem mestu, uspehih v hobijih in spoštovanju.

Strah pred intimnostjo onemogoča izmenjavo pomembnih osebnih misli in občutkov z
drugo zelo cenjeno osebo (Thelen idr. 2000). Zaradi tesnobe, ki se v njem prebuja, teţje
obdrţi bliţnje odnose (Vangelisti in Beck 2007, 396). Teţke izkušnje iz otroštva in
pretekla neuspešna odrasla razmerja lahko povečajo občutek, da je intimnost neizogibno
povezana z bolečino in razočaranjem (Vangelisti in Beck 2007). Zaradi ponavljanja in
ponovnih slabih izkušenj se predstava o negativnem odnosu o sebi in drugih, ki se
razvije v otroštvu, utrjuje. Repič (2005, 110) piše o zlorabljenih, travmatiziranih,
zavrţenih otrocih, ki so morali postati samozadostni, si narediti fiktivno vez, ki jim nudi
vsaj nekaj varnosti, da lahko preţivijo (Bavdek 2010, 60). Otrok ob tovrstni krivici
doţivlja stisko, ki jo občuti kot zavrţenost, neljubljenost ter je lahko vir strahu v
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partnerskih odnosih (Gostečnik 2010). Kasneje pa se vsa potlačena jeza lahko izrazi
ravno v intimnem odnosu, kjer bi lahko našel svojo ponovno priloţnost za varnost,
sprejemanje, intimnost in odprtost. Vendar pa je brez odločitve za ponovno zaupanje in
brez energije za spreminjanje najprej sebe, lahko skupaj s partnerjem celo ţivljenje, pa
ne bo izkusil prave intimnosti. Sama fizična bliţina, celo spolnost, poroka, skupno
bivanje, niso nujno pokazatelji visoke stopnje intimnosti med partnerjema. Čeprav
nekateri poročajo o spremenjenem odnosu po poroki, o občutju stabilnosti, varnosti, pa
spet drugi niso občutili večje razlike.

Manjši strah pred intimnostjo je povezan z boljšim splošnim počutjem in zdravjem, kar
trdita Descutner in Thelen (1991, 223), in vpliva na ţenske bolj blagodejno. Morda bi v
tem pogledu lahko naredili več, da bi spodbujali moške k premagovanju strahu in
večjemu samo-razkrivanju.

5.7 Razprava o drugih ugotovitvah raziskave

Ob raziskovanju vzrokov, zakaj se udeleţencem zdi poroka pomembna ali
nepomembna, smo ugotavljali, da je pomembna malo več kot polovici (53 %). Zanimiv
podatek pa je bil tudi, da je bila poroka nepomembna tudi ţe poročenim. Kar 20 %
udeleţencem, ki so poročeni, in 38 % zaročenim poroka ni pomembna; in 34 % tistim v
razmerju je poroka pomembna, kar kaţe, da je med udeleţenci kar nekaj posameznikov,
katerim poroka ni pomembna, kljub temu da so poročeni ali se bodo poročili ter da jih je
na drugi strani tudi kar nekaj, ki niso poročeni, pa jim je poroka vseeno pomembna.

Bistveno manj moškim je poroka pomembna, tj. malo manj kot polovici (47 %) in
bistveno več ţenskam je pomembna (63 %). Bistveno manj moških je na vprašanje »Ali
bi se poročili, če bi se vaš partner ţelel?« odgovorilo, da bi se ţeleli poročiti, če bi se
njihova partnerica ţelela (43 %) in bistveno več ţensk (71 %). Kaţe torej, da so moški
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bolj odločeni, da se ne bi poročili, če bi se njihova partnerka ţelela (oz. se s tem
vprašanjem niso ukvarjali, saj ne vedo odgovora nanj) in več ţensk bi se ţelelo poročiti,
če bi se njihov partner ţelel. Morda gre odgovor na vprašanje, zakaj se tu kaţe
statistično pomembna razlika, iskati v tem, da ţelimo ţenske ugajati in se prilagajati,
moški pa manj, ali pa morda v tem, da si moški na splošno manj ţelijo poroke od ţensk.

Udeleţencem, katerim poroka ni pomembna, poroka pomeni zgolj papir in kot drugo, da
je poroka nepotreben strošek. Nadalje je 59 % udeleţencev, katerim poroka ni
pomembna, odgovorilo, da zato »ker je zame poroka zgolj papir«, zgolj pogodba, kar
navajajo tudi avtorji (Hauck 1987; Gordon 1969; Kuhar in Nastran Ule 2002) in kar je
potrdilo rezultate naše prejšnje raziskave, kjer je prav tako večina odgovorila enako.
Naveden rezultat preseneča tudi zaradi tega, ker smo namenoma odgovor, za katerega
smo pričakovali, da bo izbran večkrat, iz prvega mesta v spustnem seznamu premaknili
na tretje mesto in vseeno dobili visok rezultat. Kot drugo moţnost (17 %) so udeleţenci
izbrali trditev »Ker je zame poroka zgolj nepotreben strošek«, drugo 11 %, ostale trditve
pa so sledile: »Ker se nikdar nisem ţelel/a poročiti« (6 %), »Ker se ne ţelim ločiti«
(4 %) in »Ker si teţko predstavljam celo ţivljenje ţiveti z eno osebo« ter »Ker se moj
partner ne ţeli poročiti« z 1 %.

Ugotovili smo, da se večina udeleţencev ţeli poročiti, prav tako večina ţenskih
udeleţenk. Udeleţenci, ki jim je poroka pomembna, so z večinskim odgovarjanjem
(78 %), da poroko dojemajo v največji meri kot znak resnične zaveze in odločitve, da
bosta zakonca skupaj do konca ţivljenja in veliko manjšim izborom trditve »ker se
ljubiva«, pokazali tudi na bolj razumski aspekt ljubezni, ne zgolj romantičen, čeprav se
vse bolj »uveljavlja romantična izbira partnerja, poroka iz ljubezni in spolne
privlačnosti« (Guggenbühl-Craig 1998, 20). Torej z raziskavo kot Legan Cviklova
(2010, 29) ugotavljamo poudarek razumnosti in odločitve za vseţivljenjsko zavezo pred
romantičnostjo. Odločitev pa je bistvenega pomena ob prehodu v trajno zvezo in za njen
obstoj.
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Večina udeleţencev (49 %) je na vprašanje »Ali ste mnenja, da je bolje za otroke, da so
vzgajani v druţini, kjer sta starša poročena?« odgovarjali z »ne«, torej niso mnenja, da
je bolje za otroke, da so vzgajani v druţini, kjer sta starša poročena. Sklepamo, da
menijo, da to ni pomembno, vendar bi morda morali to vprašanje zastaviti drugače: »Ali
mislite, da je pomembno, da so otroci vzgajani v druţini, kjer sta starša poročena?«
Zanimiv rezultat je tudi, da večina (59 %) udeleţencev meni, da je bil zakon njihovih
staršev srečen ali dokaj srečen, da je srednje srečen, je nadalje odgovorilo še 18 % in
zgolj 18 % jih je odgovorilo, da je zakon staršev bolj nesrečen kot srečen ali nesrečen.

Torej lahko sklepamo, da na našem vzorcu sam pomen poroke kot dogodka izgublja
svoj pomen, morda zaradi tega, ker ljudje večinoma ţe ţivijo skupaj pred poroko ter s
poroko ni bistvene spremembe v ţivljenju para, obenem izginja tradicija in vera ter s
tem simbolika boţjega blagoslova zakona. Slednje potrjujejo raziskave (Baker in
Vivienne 2013, 254), ki ugotavljajo, da veliko posameznikov zaradi prejšnjega daljšega
skupnega ţivljenja, celo skupnih otrok in lastnine lahko doţivlja poroko zgolj kot zelo
drag dogodek in ne kot dejanje zdruţitve dveh posameznikov in njihovih druţin ali
zakrament. Gotovo je pri tem velik faktor tudi spodbuda drţave, ki s trenutno
zakonodajo ne spodbuja ravno pogostejših sklenitev zakonskih zvez, saj so pravice
poročenih in neporočenih v daljših razmerjih in/ali z otroki izenačene, večjo prednost pa
nekateri partnerji v zunajzakonski zvezi lahko uveljavljajo pri socialni pomoči, otroških
dodatkih in podobno, sploh če so prijavljeni na različnih naslovih. V tej smeri bi bile
potrebne tudi spremembe.

5.8 Omejitve raziskave in predlogi za nadaljnje raziskovanje

Omejitve raziskave so bile, da je bil vprašalnik srednje dolg (trajanje pribliţno od 6 do
10 minut za izpolnjevanje), saj si je povezavo ogledalo 1003 ljudi, anketo pa jih je
izpolnilo zgolj 516. Anketa je bila tudi zahtevnejša, saj je bilo skoraj vsako drugo
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vprašanje pri vprašalniku o strahu pred intimnostjo zanikano in je torej posameznik
moral zelo natančno razmisliti, ali bo odgovoril z niţjimi ali višjimi vrednostmi ocene.
Motivacija za ustrezno in natančno reševanje po razmisleku je bila zaradi narave
zbiranja podatkov, torej večinoma preko naključnih obiskovalcev spletnih strani in
spletnega reševanja, oteţena. Pri pridobivanju udeleţencev, ki bi sodelovali v raziskavi,
je bil morda pomemben faktor, zaradi katerega je bilo teţje pridobiti več udeleţencev,
naslov in tema vprašalnika, ki morda ljudi odvrne od reševanja, saj mnogo ljudi ţeli
svojo intimnost ohraniti zase. Morda bi dobili tudi več odgovorov, če bi bolj splošna
vprašanja glede demografske strukture dali na konec, tako da bi udeleţenci takoj
reševali zanimivejša vprašanja, ki se direktno navezujejo na temo raziskovanja.
Nekateri udeleţenci so izpostavili, da čeprav niso poročeni, jim je poroka pomembna,
vendar zaradi pomanjkanja denarja ne morejo narediti tega koraka. V vprašalniku je
torej pod vprašanjem »Prosim, označite, zakaj vam je poroka pomembna«, manjkala
moţnost, da jim je poroka pomembna, vendar pa se ne morejo poročiti zaradi
pomanjkanja denarja.

Omejitve vzorca so bile tudi v neenakomerni zastopanosti različnih skupin glede na
nekatere demografske kazalce. Zaradi velikega razpona starosti udeleţencev (stari so
bili namreč stari od 19 do 71 let) in nepoznavanja časa trajanja zveze ne moremo tudi
vedeti, ali so morda udeleţenci še sveţe zaljubljeni ali pod stresom zaradi otrok ali
drugih faktorjev ipd., kar bi lahko vplivalo na rezultate raziskave, pa jih nismo
podrobno raziskovali. Zanimivo bi bilo tudi uporabiti udeleţence, ki bi bili pari v
resničnem ţivljenju, sploh glede ugotavljanja stopnje intimnosti med moškim in ţensko
v istem odnosu. Dobili smo tudi statistično značilno odstopanje pri povezanosti spola
udeleţencev in doseţene izobrazbe: od tega so bile ţenske, ki so odgovarjale, večinoma
fakultetno izobraţene, kar 48 % moških udeleţencev pa ima srednješolsko izobrazbo in
zgolj 28 % fakultetno. Pri ţenskah pa je obratno: kar 43 % ţenskih udeleţenk ima
fakultetno izobrazbo in zgolj 28 % le srednješolsko. Kar pomeni, da je vprašalnik
izpolnjevalo bistveno več srednješolsko izobraţenih moških udeleţencev in bistveno
več fakultetno izobraţenih udeleţenk, kot bi pričakovali, če spol ne bi imel vpliva. V
naši raziskavi je več moških udeleţencev, kot bi pričakovali, če spol ne bi imel vpliva,
samskih (21 %), manj moških je poročenih (35 %), manj samskih (8 %) in več ţensk je
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poročenih (49 %). To lahko interpretiramo tako, da morda ţenske rajši izpolnjujejo
vprašalnike na tako temo, moški pa morda o tem ne ţelijo preveč razpravljati. V naši
raziskavi je večina poročenih udeleţencev poročenih tudi cerkveno (68 %). Lahko bi to
povezovali s tem, da so bili vprašalniki posredovani tudi na šoli za starše v okviru šole
za starše Frančiškanskega druţinskega inštituta, ki ima nekoliko religiozno ozadje in je
morda ravno zaradi tega več posameznikov kristjanov in zaradi slednjega poročenih tudi
cerkveno.

Z vprašalnikom zadovoljstva v zakonu pa merimo tudi zgolj trenutno zaznavo
udeleţencev, ki je morda odvisna od trenutnega počutja, dogodkov in podobno ter bi
drugič morda drugače odgovarjali. Morda bi z uporabo drugačnega, daljšega
vprašalnika dobili drugačne rezultate.

Raziskave prav tako ne moremo posploševati na splošno populacijo odraslih v
Sloveniji, saj ima vzorec pomanjkljivosti, poleg tega ni nujno reprezentativen, saj smo
en del pridobili po metodi sneţene kepe, s pošiljanjem znancem preko spletne pošte.
Poleg tega je najbolj zastopana starost udeleţencev med 30 in 40 leti, ostale starostne
skupine udeleţencev so v manjšini.

Zaradi pomanjkanja slovenskih raziskav s področja primerjave zadovoljstva pri
neporočenih, civilno in cerkveno poročenih le teţko opredelimo povezave z našo
raziskavo.

Raziskava je tudi nakazala, da se za racionalnimi argumenti tistih, ki so proti poroki oz.
za neodločanjem za poroko skriva morda globlji, lahko čisto podzavesten razlog, ki je
strah pred intimnostjo. Seveda nismo pričakovali, da bi udeleţenci kot razlog, zakaj se
ne poročijo, napisali, ker se bojijo zavezanosti ali predanosti enemu človeku, vendar so
rezultati raziskave nakazali na to. Morda bi morali v prihodnosti raziskavo razširiti na
širšo populacijo ter uporabiti večji vzorec in bi morda dobili tudi statistično pomembno
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razliko. Potrebno je tudi javnost osveščati glede prednosti sklenitve zakonske zveze
pred ţivljenjem »na koruzi« in večjim zadovoljstvom poročenih parov.

Vprašalnik omogoča tudi veliko drugih rezultatov in nadaljnjih razmišljanj, s katerimi
se nismo utegnili podrobneje ukvarjati, saj bi bila raziskava preobseţna. Ponuja pa
lahko izhodišče za prihodnje raziskave. Tako bi bilo zanimivo raziskati, ali se dejstvo,
da se ljudje odločijo za poroko, povezuje tudi z višino prihodka, izobrazbo, ali ţivijo v
mestu ali na vasi ipd.

Pomembno se nam zdi, da se tudi v slovenskem prostoru razišče čim več okoliščin na
področju vzrokov, zakaj se tako malo mladih odloča za poroko ter da se raziščejo
stališča mladih glede poroke ter načinov zmanjševanja strahu pred intimnostjo ter
spodbujanja prave intimnosti. Slednje bi lahko zajemalo bolj poglobljeno delo s starši
na šolah za starše, ţe na pripravah pred porodom, v porodnišnici, v vrtcih, kjer bi bilo
koristno svetovanje, kako naj se odziva mama, kako pomemben je empatičen odziv in
kakšno škodo lahko otroku naredi prepuščanje otroka, da se joka, kaj je pomembno za
varno navezanost ipd. Seveda so te teme prisotne tudi na šolah za starše v vrtcih, šolah
in drugih ustanovah, vendar bi bilo potrebno še več narediti na tem področju. Več
drţavnih sredstev bi bilo lahko namenjenih terapevtskim storitvam za druţine, zakonce,
partnerje in posameznike, da bi lahko v varnem terapevtskem prostoru dobili izkušnjo
zdravega odnosa in nato tudi v svoji okolici vzpostavljali bolj varne, povezane, intimne
in zadovoljne odnose. Več bi bilo potrebno tudi na drţavnem nivoju narediti glede
spodbujanja mladih pri odločanju za poroko, saj je včasih resnično nestabilnost glede
sluţbe in denarja lahko faktor, da se za poroko ne odločijo.

Takšne in podobne raziskave nam šele lahko dajo podlago za odpravo nekaterih
vzrokov upada števila porok in morda pomagamo mladim, da bi se v večjem številu
odločali za poroko.
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6. SKLEP

V magistrskem delu smo preučevali povezanost med zadovoljstvom v odnosu oziroma
zakonu in intimnostjo oziroma strahom pred intimnostjo v odrasli dobi posameznika pri
poročenih in neporočenih posameznikih. V raziskavi nam ni uspelo dokazati statistično
pomembnih razlik med poročenimi in neporočenimi udeleţenci v strahu pred
intimnostjo. Dokazali smo negativno korelacijo med zadovoljstvom v zakonu oz.
partnerskim odnosom in strahom pred intimnostjo. Zadovoljstvo v partnerskem odnosu
pa se je pri poročenih izkazalo višje kot pri neporočenih. V nadaljevanju smo tudi
potrdili, da je najpogostejši razlog proti poroki manjša pomembnost obreda (poroka je le
papir) ter pomanjkanje denarja oz. da je poroka prevelik strošek. Vendar se je pokazalo,
da imajo posamezniki, ki se ne ţelijo poročiti, tudi večji strah pred intimnostjo. V
raziskavi se je presenetljivo pokazalo, da so cerkveno poročeni manj zadovoljni v
svojem partnerskem odnosu od zgolj civilno poročenih. Nazadnje pa je bilo
ugotovljeno, da imajo moški višji strah pred intimnostjo od ţensk.

Intimnost skupaj z medsebojno ljubeznijo in spoštovanjem je gradnik dobrega
partnerskega in zakonskega odnosa ter omogoča obojestransko zadovoljstvo obema
partnerjema. Prava intimnost vsebuje uvidevnost in empatijo, emocionalno bliţino do
druge osebe, ranljivost, samorazkritje, poslušanje, razumevanje ter tudi zrelost v
ravnanju, reševanju konfliktov in z njo sposobnost sočutja s seboj in partnerjem.
Pomembno je tudi, da je posameznik tudi razvil lastno avtonomijo, se diferenciral od
staršev, da zna v odnosih vzpostaviti in obdrţati ravnovesje med separacijo in
avtonomijo ter povezanostjo in ločenostjo (Kostešič 2006, 72; Kompan Erzar 2003,
181). V primeru travmatičnega otroštva (kar ločitev za otroka največkrat je) pa lahko
nastanejo teţave v navezavi do staršev, identifikaciji, iz česar sledi ne-varna navezanost.
Za ne-varno navezane posameznike je tudi bolj značilen strah pred intimnostjo,
dinamika odmikanja in pribliţevanja in čustvena odtujenost (Gostečnik 2010, 396;
Dandurand in Lafontaine 2013, 74).
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Če poustvarjamo v partnerskih odnosih vzdušja iz primarnih druţin (Gostečnik 2004;
2006; 2007; Kompan Erzar 2006), potem je pomembno, da ustvarjamo čim bolj zdrave
druţine, ki dajejo otrokom občutek varnosti, predvidljivosti, ljubljenosti in čim boljše
pogoje za zdravo identifikacijo s starši, razvoj avtonomije in separacijo. Partnerja imata
ravno zaradi podobnosti izvirnih druţin v partnerski in zakonski zvezi ponovno moţnost
za razvoj, spremembo, za razrešitev nerešene vsebine iz otroštva ter priloţnost za
vzpostavitev kvalitetnejšega odnosa (Gostečnik 2007; Kompan Erzar 2006).

V današnjem času je veliko praktičnih razlogov za zmanjševanje števila sklenjenih
zakonov, prav tako pa več ločitev in manj stabilnosti v druţinah, ki še dodatno
prispevajo k strahu pred intimnostjo in niţji ţelji ter sposobnosti zavezati se. Populacija,
ki ima višji strah pred intimnostjo (torej moški in tisti, ki se ne ţelijo poročiti), ima tudi
več teţav pri vzpostavljanju in ohranjanju odnosov (Vangelisti in Beck 2007). Nekateri
avtorji tudi ugotavljajo, da so poročeni manj poškodovani od tistih, ki se ne poročijo,
zaradi stresnih dejavnikov (Sundriyal in Kumar 2013). Strah pred intimnostjo in niţja
sposobnost za intimnost tudi razlaga moţne razloge za trende v zahodnem svetu. Tudi
zaradi večje stopnje ločitev, razpadlih druţin imajo posamezniki teţave v izoblikovanju
identitete, saj ne morejo opazovati odnosov med očetom in materjo. Prikrajšani so za
oblikovanje lastne slike o odsotnem staršu in njihova podoba o njem (in posledično o
sebi kot moškem ali ţenski) se gradi preko tega, kar prisotni izmed staršev dobrega, a
predvsem slabega pove o odsotnem staršu. Posamezniki zaradi večjega strahu pred
intimnostjo kasneje razvijejo zrelost, se kasneje osamosvojijo od staršev in imajo teţave
pri prehodu v lastno druţino. Posledično to ne vpliva negativno zgolj na partnerstvo,
njegovo trajanje in stabilnost, temveč tudi na druţino in otroke. V naši raziskavi
ugotavljamo, da so v povprečju poročeni bolj zadovoljni, stopnja strahu pred
intimnostjo pa je med poročenimi in neporočenimi enaka. Poleg tega pa izkazujejo
posamezniki, ki se ne bi ţeleli poročiti, večji strah pred intimnostjo od poročenih. Glede
na stopnjo neporočenosti v naši drţavi pa morda ti partnerji med seboj sklenejo
podzavestni dogovor, da drug drugega ne bodo pretirano ovirali v njihovi »svobodi«
oziroma da jim ne bodo prišli preblizu v njihovi intimnosti. Tako naj bi vsak ţivel, kot
bi sam ţelel, čeprav je človek socialno bitje in se resnično uresničuje šele v globokih,
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povezanih odnosih. Po naših raziskavah so tako poročeni v prednosti pred
neporočenimi. Avtorji in raziskovalci poročajo, da je pri poročenih občutek varnosti,
stabilnosti večji ter padec zadovoljstva po rojstvu manjši (Brooks-Gunn in Howard
2009; Medved 2010). Druţine s poročenima partnerjema se tudi manj razdirajo od
druţin z neporočenima partnerjema. Če k temu dodamo še prednosti, ki se nanašajo na
mentalno zdravje in so ugotovljene še z drugimi raziskavami, ter večje stabilnosti
zakonskih od nezakonskih odnosov, pa uvidimo, zakaj je potrebno spodbujati večjo
frekvenco sklepanja zakonov. Poleg tega pa je potrebno s pripravami na zakon,
predavanji, osveščanjem spodbujati v prvi vrsti tudi večjo intimnost, da bi bili zakonski
in partnerski odnosi boljši, druţba pa bolj povezana. Pomembno je spoznanje, da se
osebnostna rast lahko začne samo z neprestanim zavedanjem lastnega vedenja,
pripravljenostjo biti ranljiv, s prenehanjem iskanja krivca v drugem, sočutjem do
samega sebe ter partnerja ter odpuščanjem staršem in drugim za njihovo napačno
ravnanje v preteklosti. Prvi korak k temu pa je tveganje posameznika, biti ranljiv,
izpostavljen, tvegati in upati, da bomo lahko soustvarili ljubeč, globok in povezan odnos
kljub ranjenosti v preteklosti. V primeru, da tega sama ne znata poustvariti, pa lahko
partnerja doţivita varen prostor v terapiji, kjer jima lahko terapevt pomaga. Šele v
zgoraj omenjenih slednjih načelih se lahko diferenciramo od primarne druţine,
prenehamo s partnerjem ustvarjati patološke odnose, ki nam bodo pomagali ponovno
preigravati odnose v naši primarni druţini, in gradimo bolj zrele odnose, ki ne bodo
tako konfliktni in bodo polni resnične intime, povezanosti, ljubezni in spoštovanja drug
drugega ter medsebojnih razlik.
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Povzetek

Pričujoče magistrsko delo obravnava pojem intimnosti in ljubezni ter pomembnost in
spremembo v odnosu do poroke v zadnjem času. Poudarek je na povezanosti med
intimnostjo in zadovoljstvom v partnerskem odnosu pri poročenih in neporočenih parih.
Teoretični del se zaključuje s teologijo telesa Janeza Pavla II. Empirični del prvenstveno
raziskuje povezanost strahu pred intimnostjo z zadovoljstvom v zakonu oziroma
odnosu. Vzorec raziskave predstavlja 516 udeleţencev, starih od 19 do 71 let. Za namen
raziskave je bil oblikovan vprašalnik in postavljenih šest hipotez. V raziskavi nismo
dokazali statistično pomembne razlike med poročenimi in neporočenimi udeleţenci v
strahu pred intimnostjo. Druga hipoteza potrjuje povezanost med strahom pred
intimnostjo in zadovoljstvom v partnerskem odnosu. Večji kot je strah pred intimnostjo,
niţje je zadovoljstvo v partnerskem odnosu. Izsledki kaţejo, da so poročeni bolj
zadovoljni v partnerskem odnosu od neporočenih. Najpogostejši razlog, ki ga navajajo
udeleţenci za nepomembnost poroke, je, da je za udeleţence poroka zgolj papir in
nepotreben strošek. Vendar se je pokazalo, da imajo posamezniki, ki se ne ţelijo
poročiti, tudi večji strah pred intimnostjo. V raziskavi se je presenetljivo pokazalo, da so
cerkveno poročeni manj zadovoljni v svojem partnerskem odnosu od zgolj civilno
poročenih. V šesti hipotezi pa je bilo ugotovljeno, da imajo moški višji strah pred
intimnostjo od ţensk.

Zaključimo lahko, da je strah pred intimnostjo pomembno negativno povezan z
zadovoljstvom v partnerskem odnosu in da so poročeni bolj zadovoljni v partnerskem
odnosu od neporočenih. Poleg tega obstajajo razlike med poročenimi in neporočenimi,
poročenimi civilno in cerkveno, moškimi in ţenskami, kar daje podlago za nadaljnje
raziskovanje.

Ključne besede: intimnost, intima, strah pred intimnostjo, zadovoljstvo v zakonu,
zadovoljstvo v partnerskem odnosu, poroka, zakonska zveza, teologija telesa
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Abstract

In Master's Degree Thesis with the title Intimacy and satisfaction in relationship of
married and unmarried couples, the notion of intimacy, love, the importance of marriage
and changes related to marriage in recent times are being explored. The focus is on the
relationship between intimacy and satisfaction in a relationship for married and
unmarried couples. At the end of theoretical part, the theology of the body by Pope John
Paul the 2nd is explained. The primary focus of the research in the empirical part of the
thesis is on the connection of fear of intimacy and marital satisfaction. The sample of
our research presents 516 individuals, aged from 19 to 71 years. For the purpose of
research, a questionnaire was designed and six hypotheses were set up. In the study, we
did not find any difference in fear of intimacy between married and unmarried
participants. In the second hypothesis, we confirm that the greater the fear of intimacy
is, the lower the satisfaction in a partnership relationship. We have proved that married
individuals have a greater marital satisfaction than unmarried. The most common reason
cited by participants for unimportance of a wedding is that a wedding is only a paper
and an unnecessary expense. But findings show that the individuals, who do not want to
marry, have also a greater fear of intimacy. In the survey, it is surprising to find that
married in Church have a lower marital satisfaction than the mere civil married. In the
sixth hypothesis, we find that men have a higher fear of intimacy than women.

In conclusion, the fear of intimacy is importantly negative associated with the marital
satisfaction and married people are more satisfied than unmarried in a relationship. In
addition, there are differences between married and unmarried, married civil and in
Church, men and women, which gives the basis for further research.

Key words: intimacy, fear of intimacy, marital satisfaction, satisfaction in partnership
relationship, wedding, marriage, theology of the body
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8. PRILOGE

8.1 PRILOGA 1 – Dodatna vprašanja vprašalnika

Lepo pozdravljeni! Sem Maja Horvat Lampe, študentka podiplomskega magistrskega
študija Zakonska in druţinska terapija na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani. Za
magistrsko delo delam raziskavo o intimnosti in zadovoljstvu v partnerstvu. Vprašalnik
je anonimen. Prosila bi vas, če ga lahko izpolnite.
Najlepša hvala za vašo pomoč in sodelovanje.
1. Spol:
a. moški
b. ţenski
2. Prosim, vpišite, koliko ste stari: _____ let
3. Dokončana izobrazba:
a. osnovna šola ali manj
b. srednja šola
c. višja, visoka šola
d. fakulteta
e. magisterij
f. doktorat
4. Stan:
a. samski/a
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b. v razmerju
c. zaročen/a
d. poročen/a
e. ločen/a
f. ločen/a in ponovno poročen/a
g. ločen/a in v razmerju
h. vdovec/vdova
5. Če niste poročeni, ali bi se ţeleli poročiti, če bi se vaš partner ţelel?
DA

NE

NE VEM

6. Če ste poročeni, ali ste poročeni tudi cerkveno? DA NE
7. Če niste poročeni tudi cerkveno, ali bi se poročili cerkveno, če bi se vaš partner
ţelel? DA NE
8. Ali vam je poroka pomembna?

DA NE

9. Prosim, označite, zakaj vam je poroka pomembna (če vam je): Moţnih je več
odgovorov:
a. Ker je zame poroka znak resnične zaveze, odločitve obeh, da bova
skupaj do konca ţivljenja,
b. Zaradi otrok,
c. Ker sem si to vedno ţelel/a,
d. Ker je zame poroka boţji blagoslov,
e. Ker se ljubiva,
f. Ker ţelim s poroko povedati vsem, da si pripadava,
g. Ker se to pričakuje od mene,
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h. Drugo: _________________________________
10. Prosim, označite, zakaj vam poroka ni pomembna (če vam ni): Moţnih je več
odgovorov:
a. Ker si teţko predstavljam celo ţivljenje ţiveti z eno osebo,
b. Ker je zame poroka zgolj nepotreben strošek,
c. Ker je zame poroka zgolj papir,
d. Ker se moj partner ne ţeli poročiti,
e. Ker si nikdar nisem ţelel/a poročiti,
f. Ker se ne ţelim ločiti,
g. Drugo:___________________________________
11. Imate otroke?

DA NE

12. Število otrok: ______
13. Ali ste mnenja, da je bolje za otroke, da so vzgajani v druţini, kjer sta starša
poročena?
DA NE NE VEM
14. Moji starši so (ali bili, če so ţe umrli):
a. poročeni
b. ločeni
c. se nikdar niso poročili, a ţivijo (sta ţivela) skupaj
d. se nista poročila in ne ţivita več skupaj
e. drugo: ______________________________
15. Zakon (oz. skupnost) mojih staršev je bil:
a. srečen
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b. dokaj srečen
c. srednje srečen
d. bolj nesrečen kot srečen
e. nesrečen
f. ne morem se odločiti
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IZJAVA O AVTORSTVU

Spodaj podpisana Maja Horvat Lampe, rojena 29. 8. 1979 v Ljubljani, izjavljam, da sem
avtorica magistrskega dela z naslovom Intimnost in zadovoljstvo v odnosu pri
poročenih in neporočenih parih.

V Ljubljani, 25. 8. 2016

…………………….. (lastnoročni podpis)

