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Uvod 
 

Meniva, da je do sedanje krize družine prišlo zaradi dejanj ljudi v  preteklosti  pa  tudi zaradi 

tega,  kar  delamo  danes  živeče generacije,  ki  za  številne probleme  ne  najdemo  zadovoljivih 

odgovorov.  Ker  se  nekdanje razmere ne bodo  več  povrnile,  je pomembno,  da najdemo nove 

rešitve nezadovoljivih situacij in  da razvijemo  zavest o tem, česa ne moremo in česa tudi ni  

potrebno spreminjati. Pri svojem svetovalnem oz. terapevtskem delu s  pari in  družinami  

uporabljava  načine, ki so se  razvili  v  zadnjih štiridesetih letih v ZDA in v zahodni Evropi. Te 

načine imenujemo sistemski  pristop in kibernetika drugega reda, večkrat  pa  tudi ekosocialni 

pristop. Razvijanje novih pojmovanj nikakor ne  služi le  uvajanju novih oblik in metod 

strokovnega dela, ampak  vpliva tudi  na večanje občutljivosti za nekatere doslej  morda  prezrte 

vidike družinskega življenja. 

 

 

Iskanje nove podobe družine 
 

Kako  smo v razvoju evropske družbe oz. kulture  izgubili  podobo družine? Ali je na mestu 

izgubljene podobe ostala praznina ali pa se  na  tistem  mestu  oblikuje in  kaže  nekaj  novega?  

Ob  teh vprašanjih, ki jih je zastavil prof. Bajzek v svojem prispevku za naš posvet, sva se 

spomnila slike, ki jo je že leta 1934 naslikal nemški  slikar Max Beckmann. Meniva, da nas slika 

lahko  pripelje na  sled  nečemu, česar še ne moremo izreči prav tako kot  še  ne moremo jasno 

zagledati obrisov tistega, kar morda že prihaja. 

 

Slika  nosi  naslov  Potovanje na ribah. Ker  je  prvi  avtor  na simpoziju želel poslušalce 

povabiti, da bi prišli v stik s  svojo podobo družine in s svojimi vprašanji, ki morda merijo tja,  

kjer se  skriva še neznano, je predavanje začel z  opisom  Beckmannove slike.  Na  sliki najprej 

opazimo dve veliki ribi, ki  lebdita  v zraku - z glavama navpično usmerjenima navzdol. Ena riba 

je modre barve, druga pa angleško rdeča. Opazni sta tudi brezizrazni očesi obeh  rib.  Potem 

opazimo, da je na rdečo ribo  privezana  sedeča ženska. Svetle lase ji povezuje trak, ki bi bil 

lahko tudi  krona (trnova?)  ali pustna maska. Oblečena je tako, kot bi  sedela  na svoji  postelji  

in  se  pripravljala na  spanje.  V  rokah  drži izrezano  temno  silhueto moške glave. Potem 

opazimo,  da  je  na modri ribi privezan moški. S trebuhom se tišči ribe, z obrazom je obrnjen 

proti tlom, z levo roko si zatiska oči. V desni roki tudi on drži temno silhueto ženske glave. 

Moški in ženska sta s široko rjuho  privezana  skupaj  na ribi. Spodnji rob slike  je  črn  in izgleda  

kot  pas kopne zemlje, v ozadje se  razprostira  srebrno modra gladina morja (oceana?). Obzorje 

morja označuje moder  pas. Skoraj  tri četrtine ozadja slike je srebrno siva  ploskev  neba. 

Spodnji desni košček morja zakriva težko razpoznavna jadrnica. Ko jo  oko odkrije, ne moremo 

ne videti, da je jadro napeto.  Ko  to opazimo, lahko doživimo trenutek spremembe lastnega 

zaznavanja. V sceni,  ki  popolnoma miruje, zagledamo dinamičen prizor,  ki  se mora   zaradi  

logike  svojega  sestava  v  naslednjem   trenutku spremeniti   (razleteti).   Potem  morda   
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opazimo,   da   zaradi perspektivičnosti  slike izgleda, kot da sta se ribi s  sprednjim delom  glave 

že dotaknili tal - da slika prikazuje hip, ko se  je katastrofa  že začela. Nato morda prav glede 

tega spet  pademo  v negotovost,  kajti  ravno perspektiva slike  omogoča  tudi  drugo videnje, 

kot da je cel projektil še vedno precej visoko in bo  do katastrofe minilo še nekaj "dolgih" (morda 

cela doba)  trenutkov. Povzemava  nekaj značilnih odlomkov komentarja k sliki, ki ga  je napisal 

Beckmannov prijatelj in poznavalec njegovega dela Stephan Lackner: 

 

 
 

 

"Moški in ženska sta neločljivo privezana drug na drugega, na ribi  in  na  svojo usodo. 

Kaže, kakor da  ženska  na  divjem potovanju  doživlja kanček veselja, preko rame  se  

radovedno ozira  v globino. Moškega je prevzel obup, zakriva si oči  in noče  videti  

skorajšnjega konca.  Krčevito  razprta  stopala moškega  spominjajo na zaviralni 

mehanizem sodobnih letal,  a videti je, da je to le obupan gib. 

 

Oba,  moški  in ženska, sta snela maski. Vsak od  njiju  drži masko  drugega  -  silhueto  

brez  življenja.  Partnerja  sta prepozno  spoznala, da sta živela z varljivimi iluzijami,  ki 

so  bile podobne senčnim lutkam. Le njuna zakonska  zvezanost ni bila prevara, padata v 
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skupno pogubo. 

 

Globoka  črnina  brezna, ki se  razprostira  preko  celotnega spodnjega roba slike, je 

prispodoba brezupa. Pa vendar ostaja ena  sestavina  kompozicije,  ki  se  odtegne  

prevladujočemu padanju:  jadrnica desno spodaj naj bi predstavljala  upanje. Najbrž  ni 

slučajno, da je jambor upodobljen kot križ.  Jadro je  razpeto.  Nad  oceanom se  širi  

nezemska  srebrno  modra svetloba. Odpirajo se izgledi prihodnjega potovanja po  koncu 

tragedije.  Potovanja k daljnim obalam." (S.  Lackner,  1979, str. 106) 

 

Lacknerjeva   razlaga  slike  ni  dokončna.  Na  osnovi   svojega poznavanja  slikarjevega 

življenja domneva, da  likovna  govorica slike ni slučajna izmišljotina. Govori o tem, da je slikar  

dobro poznal  simboliko  predkrščanskih kultur  in  razne  srednjeveške alegorije. Na steni 

njegovega ateljeja je bila več let pripeta le ena umetniška reprodukcija in sicer slika srednjeveške 

freske  iz Camposanta  v Pizi. Na freski, ki prikazuje padec  pogubljenih  v poslednji sodbi, je 

značilna podoba para - moškega in ženske - ki zvezana  tako, da se tiščita s hrbti, strmoglavo 

padata v  pekel. Meniva, da Beckmannovo sliko lahko gledamo kot avtorski prispevek k našemu 

iskanju podob, ki bi nam omogočile orientacijo v zvezi z dilemami  moško  ženskih  in 

družinskih odnosov  v  zapleteni  in pogosto zmedeni sodobnosti. 

 

Tudi  če  bi  se  malo  sprehodili  med  slikarskimi  deli  naših umetnikov (Stane Kregar, brata 

Tone in France Kralj, Maskim Sedej idr.),  ki  so nastajala v obdobju med obema  vojnama,  bi  

našli številna  dela,  ki govorijo o izgubljeni podobi  družine  in  ki hkrati  iščejo novo podobo, 

da bi na ta način ohranili upanje  za prihodnost.   Če  pa  se  ozremo  po  slikarskih  delih   

zadnjih štiridesetih  let  (ne  le  pri  nas,  ampak  tudi  v  slikarstvu zahodnega sveta), podoba 

usodno povezanega para (usodna ljubezen, usodna  zveza, usodni odnos z otrokom, boj družine 

za  preživetje ipd.),   moškega  in  ženske,  dejansko  izginja.  Namesto   tega prevladujejo  slike  

trenutkov, ki  pomenijo  fascinacijo,  morda užitek  ali trpljenje v dvoje ali morda tudi  trenutke  

človeških srečanj. Poudarek ni več na odnosu, npr. "Jaz (slikar) z ženo  in otrokom",  ampak  je 

par naslikan v lepem jutru, poudarek  je  na trenutku  posebnega  razpoloženja. Z  navajanjem  

reminiscenc  iz sveta slikarstva ne poskušava ničesar dokazovati. V svetu likovne govorice  

iščeva  le nazorne ilustracije za razmišljanje,  da  je sodobna Evropa izgubila podobo družine. 

Seveda pa pri tem nikakor ne želiva reči, da je izginila družina (ali da je izginila podoba 

zakonskega para kot temelja družine). 

 

Kot psiholog in predavatelj na Visoki šoli za socialno delo (prvi avtor)  opažam, da družina vse 

pogosteje postaja  tema  vzgojnih, psihoterapevtskih,  socialno psihiatričnih in socialno  

podpornih razmišljanj  in  razprav. Kot človek in kot moški pa  v  zvezi  s svojim  lastnim 

družinskim življenjem (najprej kot  otrok,  potem kot  odrasli) že skoraj šestdeset let rešujem 

številne uganke  in probleme,  ki nikakor niso le navidezni. Kot človek si  ne  morem priklicati v 

spomin skoraj nobenega dogodka iz otroštva, ne da bi se mi ob tem porajale predstave domače 

hiše, dvorišča, kuhinje in drugih  članov  naše družine. A ravno  nepozabne  podobe  družine 

mojega otroštva vedno znova sprožajo tudi tesnobo in bolečo sliko ločitve,  ko  sem  kot 

petnajstletni mladenič  postal  vajenec  v tovarni  avtomobilov. Tudi takrat družina ni izginila, 

kot  edini možni  zorni kot pogleda na lastno življenje pa se  je  takorekoč razletela.  Potem sem 

kot eden od sinov iz pravljice našel pot  v deveto  deželo  - v svojo družino. A komaj sem si  

priznal,  kako zadovoljen sem, že sem doumel, da živeti drug za drugega  nikakor ni  le 

ponavljanje zadovoljnega (če je zadovoljno sploh bilo  oz. danes  si ne moremo predstavljati, 
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kako je bilo zadovoljno,  vemo pa, da je bilo stabilno) življenja prednikov in lastnih  izkušenj 

otroštva in mladosti. 

 

Kot  posameznik  in  kot psiholog  sem  potem  poslušal  številne življenjske  zgodbe  številnih  

ljudi.  Vedno  znova  sem   lahko opazoval člane raznih družin v medsebojnih pogovorih in 

odkrival, kako  usodno se ljudem (kot posameznikom) utisne družina,  ki  je predstavljala  

kontekst  njihovih  otroštev.  Spoznaval  sem,  da ljudje  celo  življenje  uresničujemo povezave 

sebe  z  drugim  s pomočjo  komunikacijskih  vzorcev, ki smo jih  osvojili  v  svoji primarni 

družini. Seveda so se mi pri mojem delu pogosto vzbujale tudi slike iz lastnega otroštva in 

začuden sem ugotovil, da se te slike  postopno spreminjajo. Na jasnem obnebju lastnega  otroštva 

razpoznavam  tudi  številne sence, ki jih prej nisem  videl.  Kot otrok  sem nejasno videl in čutil 

sence gospodarske krize,  vojne in  družbenih  krivic, a sedaj začuden opažam tudi sence,  ki  so 

spremljale  oba najsvetlejša lika, mamo in očeta. Ko pa  se  malo bolj poglobim v razne 

nadrobnosti, lahko opazim tudi sence tistih ljudi (prednikov), ki jih nisem nikoli poznal. Ob tem 

presenečeno ugotavljam, da tisto, kar je nekoč neznansko bolelo, ne boli več. Kadar  se  

sprašujem,  kako mi je  uspelo  pogledati  za  kopreno idealizacij,  si moram priznati, da sem 

dobil dovoljenje  za  nov način  gledanja ravno s tem, ko sem predrzno pobegnil od doma  in ko 

sta mi to starša dopustila. 

 

 

O podobi srečne, zdrave in klene družine 
 

Strokovnjaki  nehote in nevede pogosto nagibamo k  takim  načinom govorjenja  o zdravju 

družine, ki pomenijo zanikanje  smiselnosti trpljenja  v  družini  in  zaradi družine.  Lepo  je  

govoriti  o enakopravnosti  družinskih  članov, o demokratičnosti  odnosov  v družini,  o  

vzajemnosti čustvovanja članov  družine,  o  srečni, zdravi in kleni družini. Zdi se, kot da je 

povsem samoumevno,  da govorjenje o zdravi družini ne more biti nezdravo. Vendar ob vsej 

dobri  volji  ne  moremo zanikati, da  nas  tisto  slabo  pogosto preseneča,  da nam v lastnem 

življenju kljub  najboljšim  namenom pogosto  ne uspe uresničiti tega, kar čutimo, da bi bilo  

najbolj prav in da tudi v našem okolju živijo ljudje, ki se jim  najlepši upi sprevračajo v grenko 

skrb. In ko potem v življenju  pogledamo nazaj,  se nam pogosto zgodi, da odkrijemo v dogodkih 

pa  tudi  v naših lastnih prizadevanjih nekaj novega in smiselnega, česar  se nismo  zavedali 

takrat, ko smo to doživljali. V  življenju  vedno znova  spoznavava  neverjetne zgodbe o 

spremembah, ki  se  ljudem dogajajo, ko se soočijo s temnimi platmi bivanja, kot so bolezni, 

nesreče,  staranje, izobčenje, osamljenost in smrt.  Vedno  znova spoznavava,  da  se ravno v 

stiskah  pokažejo  najbolj  dragocene sestavine  skupnega življenja, kot so medsebojna pomoč,  

sočutje, požtrvovalnost in smiselne odločitve. Vendar se tako znanost  kot tudi   pragmatična  

politika  raznih  institucij  izogibajo   tem vprašanjem. 

 

V  polpretekli dobi je ideologija vplivala na  številne  ustanove tako, da so njihovi sodelavci v 

družinah videli predvsem  ostanke preteklosti.  Videli so zaprtost družin, njihovo  tradicionalnost 

in zasebnost. Zdelo se je, kot da so družine nedostopne in da  se je  potrebno boriti za njihovo 

podružbljanje in odpiranje.  Danes naenkrat  vidimo družine zelo drugače. Vidimo razpadanje  

družin, vidimo,  da se odrasli bojijo otrok in seveda tudi to, da  se  je raznolikost  življenja  ljudi  

v različnih  oblikah  zasebnih  in skupnih  gospodinjstev  tako povečala, da je vedno  težje  

podati splošno definicijo družine. V takih razmerah je po najinem mnenju nevarno  govoriti  o  

zdravih  družinah,  kot  da  je  to   nekaj samoumevnega.  Meniva, da zija nepremostljiv prepad  
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med  tistim, kar  lahko  označimo  kot zdravje posameznega  živega  bitja  oz. posamezne  osebe  

in  tistim, kar  označujemo  z  izrazom  zdrava družina. 

 

Vzdrževanje  tistega,  kar  imenujemo  "zdravje"  organizmov   je izredno  zapleten biološki 

proces, ki ga kljub  razvoju  medicine najbrž  nikoli  ne  bomo mogli do konca razložiti,  tako  

kot  ne moremo   razložiti  življenja  samega.  Ljudje  lahko   poskušamo ustvariti optimalne 

okoliščine za vzdrževanje telesnega  zdravja. Zdravi  ljudje so si podobni ne glede na to, kje  

živijo,  kateri rasi in kulturi pripadajo. O zdravi družini pa lahko govorimo  le v  določenih  

kulturnih in narodopisnih okvirjih,  vendar  zdrave družine  nikakor  ne živijo vedno v plodnem 

sožitju  z  družbenim okoljem.  Meniva, da bi kot zdrave družine lahko  v  vsakokratnem 

družbenem   okviru  označili  tiste  družine  in   tiste   oblike družinskega  življenja, ki varujejo 

svoje člane  pred  patogenimi dejavniki  okolja  in  ki jih po  drugi  strani  usposabljajo  za 

uspešno nadaljevanje tistega, kar imenujemo kultura (v  najširšem smislu  torej  vključno z 

verovanji, ki določeni  kulturi  dajejo koherentnost,  posebnost  in  viabilnost),  narodno  izročilo  

in iskanje  uravnoteženega  razmerja  z naravo  (torej  življenje  v naravi, ki sveta ne siromaši). 

Zdravje družine nikakor ni odvisno le od bioloških procesov, ampak predvsem od tega, kako  

posamezni člani družine mislijo o sebi kot družini in od tega, ali  družina smiselno uporablja 

svoje notranje vire za doumevanje tega, kar se dogaja  v  njenem  okolju in  seveda  za  kreacijo  

funkcionalnih odgovorov na motnje, ki prihajajo iz okolja. 

 

Meniva, da je zelo pomembno, da "zdravja" ne bi popredmetili, kot da gre za nek predmet, za 

nekaj, kar se da zagrabiti. Ko govorimo o "zdravju", smo v področju jezika, metafor, v področju  

mentalne aktivnosti,  v področju komunikacije.  Govorjenje,  razmišljanja, predstave  in pogovori 

o "zdravju" lahko (na  protisloven  način) ogrožajo prav tisto, kar bi si želeli označiti s to besedo. 

Mnogi ljudje  označujejo z "zdravim" načinom življenja zelo  vprašljive življenjske scenarije, še 

bolj pa nam začnejo biti v oči razlike, ko primerjamo dojemanje "zdravja" med različnimi 

kulturami.  Niso več  redki  zdravniki,  ki danes  opozarjajo,  da  je  definicija zdravja,  ki  jo  

ljudje kot pacienti  danes  eksplicitno  in/ali implicitno  prevzemajo  od visoko stehnizirane,  od  

farmacevtske industrije protežirane in proklamirane, zgolj na telo orientirane medicine,  zelo 

enostranska, enodimenzionalna. Ljudi  pasivizira, jih   hromi  v  iskanjih  lastnih  neizkoriščenih   

možnosti   za vzdrževanje  zdravja.  Odsotnost  (od  povprečja)  povišanih  ali znižanih  vrednosti 

biokemičnih sestavin telesnih tekočin  še  ne pomeni  nujno  "zdravja" in "dobre prognoze". In 

obratno,  če  se zdravnik  in bolnik ravnata zgolj glede na povišane  ali  znižane vrednosti  

medicinskih  biokemičnih  raziskav, to  še  ne  pomeni sigurne  poti  v "zdravje".  

 

Večkrat  srečamo  družine,  v katerih eden ali  več  članov  trpi zaradi nečesa, kar v skladu z 

medicinskim razlikovanjem imenujemo   telesne  bolezni  (npr. sladkorna bolezen, zvišan  krvni  

pritisk ipd.).  Ali  to  pomeni, da lahko  brez  kakršnihkoli  pomislekov skočimo v okvir 

medicinskih razlikovanj in rečemo, da je družina, kjer  je  npr.  en družinski član  diagnosticiran  

kot  sladkorni bolnik, bolna?  Tega zdravniki ne naredijo. Večina zdravnikov  se danes   o   

zdravju  družine  sploh   ne   sprašuje.   Mednarodna klasifikacija   bolezni  je  usmerjena  v  

telesa   posameznikov, socialna   (tudi  družinska)  dimenzija  je  izključena.   Večina zdravnikov  

je  zadovoljnih,  ko odkrije, da je  nekaj  narobe  v telesu.  Takrat  lahko v sebi doživijo  

zadovoljstvo  in  občutek uspešnosti, kompetentnosti. Lahko prenehajo z nadaljnim  iskanjem 

vzrokov za "bolezen". Čeprav nekateri zdravniki danes opozarjajo, da  so  npr.  okvarjena jetra 

človeka, ki je  postal  odvisen  od alkohola, morda posledica neustreznega sožitnega stila, se 

večina zdravnikov  (lahko)  ustavi pri okvari organa  in  preprostem,  a večinoma  žal  
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neuspešnem nasvetu: "Nehajte piti!" Meniva,  da  v kolikor  govorimo  o  "zdravi" družini, 

večinoma  ne  mislimo  na zdrava  telesa  družinskih članov, ampak na  njihove  odnose,  na 

psihosocialne procese. Morda pa bi bilo sploh dobro, da bi tudi v Sloveniji namesto oznake 

zdrava družina rajši uporabljali oznake, ki bi ustrezale pojmom funkcionalna/disfunkcionalna 

družina. Take oznake  bi  bile  morda  tudi  delujoča/nedelujoča  družina   ali družina, ki dobro 

deluje in družina z motnjami v delovanju ipd. 

 

 

Družina med nomosom in erosom 
 

Če si bomo postavili vprašanje o delujoči in nedelujoči  družini, bomo morda lažje našli miselno 

pot od nekdanje "familije" k novim oblikam  "družine".  Morda prav ob  razmišljanju  o  

etimološkem poreklu teh dveh besed najlažje razumemo dvojni pomen družine: 

 

1.  Družina  kot  organizirano sodelovanje  v  gospodarjenju  z razpoložljivimi viri in kot 

organizirano skupno  gospodinjstvo. Družinska  zveza  je prva oblika organiziranega  sožitja  

ljudi (npr.  delitev dela, vzajemna skrb - stari za mlade,  mladi  za stare,  zdravi za bolne) in 

je prvotno pomenila osnovno  celoto oz. najširši  okvir, v katerem so družinski člani  

uresničevali svoje delovne potenciale in zadovoljevali svoje potrebe. Za  to je  bilo potrebno 

razvijanje pravil, zakonov, norm, ki  ščitijo ekonomske in pravne interese (nomos, 

normativni pomen oz. vidik družine) družinskih članov. Nastanek države si lahko 

zamišljamo tudi kot prenašanje nekaterih funkcij družine na državo kot  na višji nivo 

organizacije.  

 

2.  Družina  kot oblika sožitja, v kateri se ljudje  kot  osebe povezujejo  v  procesu  

vzajemnega  medsebojnega   potrjevanja, razvijanja  skupne  in osebne zavesti,  medsebojne  

kritike  in priganjanja  - ljubezni in sovraštva (eros, erotični pomen  oz. vidik družine). 

Družina je predstavljala okvir sožitja žensk in moških,  staršev  in otrok. Družina je torej ves  

čas  pomenila obliko  povezovanja zelo različnih oblik človeškosti v  celoto, ki   predstavlja   

duševno  in  duhovno   obliko   medsebojnega dopolnjevanja  ljudi kot posameznikov. Tako 

je npr. tudi C.  G. Jung  razvil  razmišljanje o razvoju  (individuaciji)  osebe  v smislu   

preseganja   biološke   determiniranosti   po   spolni pripadnosti in ujetosti v brezčasje 

ponavljajočih se generacij. 

 

Spremembe  sodobne družine lahko razumemo kot drugačno, se  pravi novo doživetje bistva 

njene naloge. Kaže, da je umestna  domneva, da so bile družinske mreže v Sloveniji še pred 

kakimi petdesetimi leti cele. Vsak posameznik je pripadal sorodstveni mreži - žlahti in  preko  te 

mreže je bil vsakdo vključen v  ritualno  življenje družin  in  seveda  tudi v  ustrezno  socialno  

ekonomsko  mrežo. Avtoriteta  družinskih očetov je predstavljala predvsem to  ,  da opravljajo  

naloge za vzdrževanje družinskih mrež.  Vzemimo  npr. kmečko  ohcet kot pomemben ritual 

vzdrževanja sorodstvenih  mrež. Ne  oče ne gospodinja nista mogla prosto presojati o tem, kdo  

bo vabljen  niti o sedežnem redu gostov. Vse to je bilo  odvisno  od strukture  sorodstvene mreže. 

Ena od funkcij praznovanj,  kakršno je  bila  tudi kmečka ohcet, je bila verjetno prav to, da  se  je 

pokazala  povezanost med sorodstvom. Povezanost je bila nujna  za vsakdanje  življenje  in delo 

kot praktična  pomoč,  brez  katere ljudje  ne  bi  mogli  biti gospodarsko  uspešni  in  morda  niti 

preživeti. 
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Taka  družina  je  svojim  članom  lahko  nudila  veliko  stopnjo varnosti. Še več, zdelo se je, da 

je bila sorodstvena mreža  svet v  malem - posamezniki oz. posameznice so se znotraj  

sorodstvene mreže  razvili v predstavnike in predstavnice  različnih  funkcij družbe.  Vsaka 

sorodstvena mreža je imela npr. svoje  razsodnike, modrijane, osebe, ki so se spoznale na 

prehrano, zdravje,  vzgojo itn. V vsaki sorodstveni mreži so obstajale številne možnosti  za 

človeško  oporo  pa tudi za vzajemnost v  gospodarsko  ekonomskem smislu.  V vsaki 

sorodstveni mreži so posamezni člani  doživljali številne  izzive  za razvijanje določenih  

sposobnosti  in  vsaka sorodstvena mreža je hranila tudi bogato zakladnico znanj. 

 

Dinamizacija družbe je vplivala na hitro razkrajanje mrež, ki  so prvotno  delovale zelo dosledno 

po določenih  splošnih  pravilih. Mreža,  ki je bila prvotno garant trajnosti rodu in ki je  nudila 

varnost  vsakemu  članu,  se  ni  mogla  spremeniti,  ne  da   bi posamezniki  zaradi neizpolnjenih 

pričakovanj doživljali  globoka razočaranja.  Ob spremembah, ki se dogajajo, se kaj lahko  zgodi, 

da  družina,  namesto  da bi  omogočala  varovanje  pred  stresi, postane  izvir  dolgotrajnih  

stresov. Npr. stari  oče  se  je  v gospodarski  krizi  tridesetih let zanašal na to, da  bo  njegovo 

zastarelo  podjetje  rešil sin, ki je bil  moderen  podjetnik  in seveda ni bil pripravljen prevzeti 

tveganja za nekaj, kar je bilo v  ekonomskem  smislu  obsojeno na propad.  Namesto  da  bi  bila 

sorodstvena  mreža nekakšen socialno ekonomski korektiv in s  tem zaščita  posameznih  članov, 

se je pričelo  obratno  dogajanje  - družina  je  nudila številne možnosti za  izrabljanje  družinskih 

(sorodstvenih)  odnosov  za osebne  koristi.  Socialno  ekonomski procesi   v  družbi  so  vplivali  

na  povečevanje   raznolikosti interesov  v sorodstvenih mrežah in posamezniki so  take  dogodke 

doživljali  kot  izdajo ali izobčenje ipd.  Hkrati  s  številnimi nevarnostmi,  ki so vplivale na 

sorodstvene mreže  razkrojevalno, so  v  družbi  nastale okoliščine, ki  so  porajale  nove  načine 

družinskega  življenja  in nove oblike  uresničevanja  družinskih funkcij.  Tako je npr. razvoj 

prometa omogočil delovno  migracijo posameznikov in malih - nuklearnih družin; pride do novih 

pojavov množičnih  komunikacijskih  medijev in množičnih  kultur,  gibanj modnih  valov  in  

do  potrošništva. Vse  to  so  pojavi,  ki  so spremenili  skupnostno  tkivo  družbe  ter  položaj  in  

funkcijo družine  v  njej.  In če danes rečemo,  da  smo  izgubili  podobo družine,  to  predvsem 

pomeni, da je nastala velika  razlika  med miselnimi predstavami in vedenjem v družinskih 

vlogah. 

 

Nuklearna  družina je nova, bistveno spremenjena oblika  družine. Ali  pa  je le začasen vmesni 

člen v razvoju  družine  v  okvirih krščansko  židovske kulture? Morda je naša družba vmesni  

člen  k neki  novi kulturi in novi svetovni družbi, ki bo  zaobsegla  vse ljudi? Nikakor ni rečeno, 

da bo to uniformna kultura oz.  družba. Morda  bomo  ljudje tudi na socialnem  področju  odkrili  

možnost ekološkega  gledanja in se bomo, še preden bo prepozno,  zavedeli vrednosti  kulturne 

različnosti in nujnosti  soobstoja  različnih političnih  sistemov.  V tem primeru bi  se  

univerzalna  kultura lahko kazala kot tista skupna raven dogovarjanja, preko  katerega bi  vsak  

delni  sistem  lahko  uresničeval  svoj  prispevek   za ohranjanje  celote  v  vsej  njeni  

raznolikosti.  Iz  današnjega zornega  kota  skoraj  ne moremo videti možne  drugačne  poti  za 

razvoj  civilizacije.  Hkrati pa se neusmiljeno zavedamo,  da  ni možno  nadaljevanje  sedanjih  

razvojnih  trendov.  Pri  tem  nam znanost ne more kaj dosti pomagati, ker se je dosedanja  

znanost, zasnovana  na  kartezijanski  paradigmi, v  glavnem  ukvarjala  s proučevanjem  

pojavov brez upoštevanja časovnosti  (nepovratnosti trenutka). Zato v sedanjem kriznem obdobju 

morda lahko odkrijemo, kako  dragocene  so  oblike socialne  organizacije,  ki  smo  jih prevzeli  

od svojih dedov in da se hkrati osvestimo, da bomo  to, kar smo dedovali, lahko ohranili in 

predali zanamcem le, če  bomo korenito spremenili našo zavest o sebi. Gregory Bateson je  pisal 
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o  nujnosti epistemološke spremembe v zahodni kulturi.  Morda  se ravno   s  proučevanjem  

družinskih  odnosov   lahko   približamo razumevanju   subtilnih  mehanizmov  medsebojnega   

vplivanja   v evropski  družini,  kjer se je v  preteklih  stoletjih  postopoma oblikoval tip 

modernega človeka. Razumevanje psihologije družine, kakor se je v zadnjih stoletjih razvila, 

nam lahko veliko pove  o naši   identiteti  in  nam  omogoča  odkriti  dejanske   možnosti 

kreiranja lastnega življenja kot izpolnitve bivanja z drugimi  in za  druge (za partnerko ali 

partnerja v dualnem odnosu - v  paru, za  svet, v katerem smo, za naše otroke, za novo  

pokoljenje,  za nove oblike sožitja različnih ras in kultur). Gregory Bateson  je pokazal, da je 

ravno družina mesto, kjer bo evropski človek morda ponovno našel samega sebe. 

 

"Če  potegnemo  mejno črto med delom, ki večinoma  računa  na ostali  sistem  in  med 

ostalim sistemom,  katerega  del  je, naredimo  mitološki del, ki ga nasploh imenujemo 

'jaz'."  (G. Bateson, cit. po L. Hoffman, str. 346) 

 

V  nadaljnem tekstu Bateson "jaz" imenuje epistemološki  nestvor, ki  po  njegovem  mnenju kaj 

lahko  postane  žarišče  patologije. Razrešitev tega protislovja ni prav nič enostavna in po  

njegovem mnenju  pelje le po poti preseganja linearnega mišljenja in  vseh oblik  dualizmov. Ta 

razmišljanja nam bodo morda  pokazala  možno pot,  da bomo odkrili, kaj moramo spremeniti, 

da bi ohranili  to, kar  imamo in da bi v razvoju naše civilizacije  ponovno  dosegli stabilnost.  Na  

tej  točki  se  ponovno  sprašujem  o  simboliki Beckmannove slike. Morda je slikar pokazal 

paradoksalnost  zveze, v  kateri  se en jaz poskuša obogatiti  (razširiti?  ojačati?)  v zvezi  z  

drugim  jazom,  ki  stremi  k  istemu  cilju.  Ravno  v simetrični  zvezi ženske z moškim je 

zahodni človek morda  razvil svojo moč in prepričanje, da lahko obvlada živi sistem,  katerega 

del je. Mogoče se bodo odprle nove perspektive naše  civilizacije prav tam, kjer bomo ponovno 

našli možnost sožitja v celoti, ki je večja in bolj kompleksna kot katerikoli del. 

 

Sistemsko  teorijo  danes  lahko  razumemo  na  dva  načina.  Kot koristno  in  uspešno  obliko  

dela  za  iskanje  novih  možnosti skupnega  življenja  v  družinah, ali pa kot  nov  način  iskanja 

odgovorov na pereča vprašanja našega sveta. To pomeni, da tudi  v družinah  ne iščemo le, kako 

v njih preživeti, ampak  da  gledamo družino  kot zen mojster gleda kapljico rose in v njej vidi  

celo vesolje. Sistemska teorija v vzorcih družinskih odnosov išče tudi ključ,  ki bi nam omogočil 

(preseči) ali bolje razumeti  nekatere zaenkrat še nerešljive probleme družbe. 

 

 

Pot ljubezni - srečevanje z rajem in peklom 
 

S tem ko se je razkrojila socialno ekonomska funkcija družine  in s  to povezana funkcija 

socialnega strukturiranja  skupnosti,  je postala pomembnejša tista funkcija družine, ki je doslej  

veljala za drugotno. Anton Trstenjak je napisal: 

 

"Težišče  sodobne  družine  se  je  premaknilo  iz   pretežno pravnega   območja  v  

osebno,  intimno  (notranje)   ozračje medsebojne  ljubezni...  danes je naglas na ljubezni,  

ne  na gospodarstvu." (A. Trstenjak, 1994, str. 111) 

 

Po eni strani smo lahko s tem zadovoljni, po drugi pa tudi to  ni obljubljena  dežela  in ne 

nenevaren teren. Ko  moški  in  ženske danes  bolj  sledimo  klicu ljubezni (erosa)  kot  klicu  

postave (nomosa),  se pogosto zgodi kot na Beckmannovi sliki -  nekaj  se začne stopnjevati, da 
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se znajdemo pred katastrofo ali pa se odnos celo  razbije. Ko se kot psihoterapevta srečujeva s 

pari,  ki  se znajdejo "tik pred" katastrofo (ko resno razmišljajo o  razvezi), pa je velikokrat prav 

normativni vidik odločilen, da vseeno pride do kvantnega preskoka v novo kvaliteto odnosa. 

Moški do smrti  ne more  zanikati,  da  je  oče svojih otrok.  Če  se  hoče  otrokom pokazati  kot 

človek, mora sprejeti funkcijo očeta.  Isto  seveda velja  za  žensko. Tako se znajdeta v odnosu 

dvojne  vezi  -  kot moški  in ženska sta se zapletla v boleče in mučno  stopnjevanje, kot  oče  in  

mati  pa se zavedata, da  morata  v  teh  funkcijah sodelovati naprej. V območju erosa se torej 

zelo verjetno srečata z  močnimi  impulzi,  ki ju silijo v to, da  bi  prekinila  odnos vzajemnega 

dopolnjevanja in pričela z vojno eden proti drugemu. V območju nomosa pa oba vesta, da otroci 

rabijo oba, in seveda raje v starševskem miru in sodelovanju kot v bitkah in  izsiljevanjih. V  

nekaterih primerih zakonca uspeta vztrajati in po  nekem  času začneta  v  območju erosa 

odkrivati nove možnosti. Če  bi  nam  v današnjih časih uspelo (bog ne daj!), da razveza sploh ne 

bi bila več  slaba  stvar,  polom, ampak samo  enoznačno  pozitivni  znak hrepenenja   po  

boljšem  (po  več  ljubezni),   potem   verjetno Beckmannova  slika ne bo imela nadaljevanja, saj 

bi  to  pomenilo konec  evolucije  moško ženskih odnosov. Konec  evolucije  moško ženskih  

odnosov pa bi seveda pomenila tudi druga skrajnost -  da bi popolnoma zadušili klic srca, klic t.i. 

"romantične ljubezni", kot jo je v svoji knjigi Midva opisal Robert A. Johnson (1993). 

 

"Romantična ljubezen je edinstven in najmogočnejši energijski sistem v zahodnjaški 

psihi. V naši kulturi je prevzela  mesto religije  kot arene, v kateri moški in ženske iščejo  

smisel, transcendenco, celovitost in ekstazo. 

Iskreno  soočenje  s  pomenom romantične  ljubezni  je  lahko junaško dejanje ne le za 

moške, ampak tudi za ženske. Prisili nas, da vidimo poleg lepote in potenciala romantične 

ljubezni tudi  protislovja  in  iluzije,  ki  jih  nosimo  s  sabo  na nezavednem nivoju. 

Junaška potovanja vedno vodijo skozi temne doline  in  težavna soočenja. Toda če 

vztrajamo,  bomo  našli novo možnost zavesti. (str. 16) 

Spili  smo  ljubezenski  napoj in  se  pognali  v  romantično obdobje  naše evolucije. Ven 

lahko pridemo samo po  poti,  ki vodi   naravnost  naprej.  Ne  moremo  iti  nazaj   in   

tudi obotavljati se ne moremo." (str. 180) 

 

Če bo par na Beckmannovi sliki šel naravnost naprej, se bo razbil na tišoč koščkov. Kaj naj 

nesrečneža poslušata Johnsona in se  ob vsem še prav nič ne obotavljata? Oh, k sreči je to samo 

slika. Tu nihče  ne bo zares umrl. Vendar nam simbolna  govorica  umetnosti (tudi mit o 

Parsifalu in Izoldi, ki si ga je izbral kot izhodišče za  razmišljanje  o moško ženskih odnosih 

Johnson)  lahko  pomaga podobno  kot simbolna govorica naših sanj. Ko ponoči sanjamo,  se ne  

zavedamo, da se to v resnici ne dogaja. Ko se včasih  zbudimo vsi  prepoteni  in  preplašeni, 

rabimo večkrat  še  nekaj  dolgih sekund, da se zavemo, da smo sanjali. Tudi dober film ali 

dramska igra nas lahko tako potegne "noter", da podoživimo tragedijo, kot bi  bila  resnična  in bi 

se zgodila nam samim.  V  sanjah  lahko umremo, pa se zjutraj vseeno zbudimo in potem celo 

bolj kreativno preživimo dan. Podobno lahko deluje dober pogovor "tik preden" bi se  res  

zgodilo  najhujše. Kot terapevta si  v  takih  trenutkih prizadevava  omogočiti  smiselno človeško  

srečanje  ob  slikovno (metaforah)  bogati  govorici in se  izogniti  iskanju  kavzalnih odnosov  

(npr.  kdo je prvi začel s prepirom  ali  provokativnimi namigovanji). 

 

Ko  se  moški  in ženska znajdeta v  položaju,  ki  ga  prikazuje Beckmannova slika, sta 

praviloma bolj odprta za  večdimenzionalna sporočila   zgodb,   mitov,  iger,  dramatizacij  ali   

slik.   V terapevtskem  pogovoru  moški  in  ženska  lahko  tvegata,  da  v prostoru  simbolov 
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(jezika) "gresta naravnost naprej in da se  ne obotavljata".  Prav to, da smo bitja, ki se lahko 

pogovarjamo  in mislimo  v  metaforah, nam omogoča nesluteno gibčnost  v  iskanju možnosti za 

kreativno preseganje nezadovoljivega položaja.  Lahko mislimo  o sebi samem in naših odnosih 

prek  analogij.  Konflikte lahko  razrešujemo  prek analogij. Mit o Tristanu in  Izoldi  nam lahko  

spregovori  kot analogija za lasten  življenjski  položaj. Ljudje se lahko učimo iz teh analogij in 

se lahko izognemo, da bi v nevarnem trenutku v dejanskem življenju šli "naravnost  naprej" in  

dejansko  ogrozili svoje ali svojih dragih zdravje  ali  celo življenje.  Morda je tudi zato 

Beckmann dolgo časa  vztrajal  pri svojem  platnu.  Morda se je sam ob risanju  Potovanja  na  

ribah reševal iz zapletenega življenjskega položaja. In slika je ostala v  zapuščino tudi nam, tudi 

mi se lahko odpravimo na potovanje  z njegovimi  ribami,  ki nenadoma postanejo naše. In  

takrat  lahko zagledamo (vsaj za trenutek zaslutimo vso trepetavo) novo  podobo sebe in svoje 

družine. Takrat se morda: 

 

"lahko  naučimo, da je človeška zveza neločljivo  povezana  s prijateljstvom  in 

zavezanostjo. Lahko se naučimo, da  bistvo ljubezni  ni  v tem, da druge izkoriščamo za 

to,  da  bi  nas osrečevali,  ampak  v  tem,  da  jim  služimo  in  priznavamo človeka,  ki  

ga  ljubimo. In  v  lastno  presenečenje  lahko odkrijemo,  da nismo bolj kot vse na svetu 

potrebovali  tega, da nas nekdo ljubi, ampak to, da nekoga ljubimo." (prav  tam, 181) 

 

Podobno  govori  Jože  Ramovš  (1993) o  družini  kot  o  glavnem stičišču človeških izkušenj. 

Morda bi lahko rekli, da je  družina prostor sožitja posameznih oseb z drugimi posameznimi 

osebami  in je  njena vsebina iskanje takih oblik povezanosti,  ki  omogočajo posamezniku, da se 

uresničuje s tem, da živi za nekaj, kar ni  on sam, kar je drugačno od njega in ga hkrati zaobsega. 

 

Evropska  znanost se je prav do zadnjega obdobja izogibala  pojmu ljubezen. Ko nam vajeti 

novih tehnologij uhajajo iz rok in ko smo se zavedeli, da se ruši človekovo sožitje z naravo (ali z 

drugimi besedami, ko je človek razrušil svojo življenjsko nišo v naravi), smo se tudi o ljubezni 

pričeli spraševati na nov način.  Humberto Maturana in Francisco Varela sta zapisala tole misel: 

 

"Če zanikamo, da je ljubezen osnova socialnega življenja,  in če  ne upoštevamo etičnih 

implikacij tega  dejstva,  prezremo prav  tisto, od česar je bil odvisen razvoj živih  bitij  

več kot tri in pol miljarde let." (H. Maturana, F. Varela,  1987, str. 266) 

 

Maturana   in   Varela   vidita  osnovo   ljubezni   v   biološki interpersonalni  kongruenci, ki nam 

omogoča videti  oz.  doživeti drugega  kot  drugega  in nas navaja na  to,  da  presegamo  meje 

lastnega jaza, s tem da drugemu (ljubljeni osebi) odpremo poseben prostor  tu-biti  zraven  sebe. 

Ta proces  vpliva  na  uskladitev številnih  telesnih procesov pri dveh bitjih, hkrati  pa  omogoča 

širjenje  spoznavnega  polja.  Meniva, da Maturana  in  Varela  z navajanjem    bioloških   

mehanizmov   nikakor    ne    poskušata poenostavljati    razumevanja   ljubezenskih    procesov.    

Brez upoštevanja  bioloških  vidikov nikakor ne bomo  mogli  priti  do odgovorov na vprašanje, 

kako ljubezenska doživetja lahko vplivajo na  spremembe  doživljanja sebe in drugega, na 

zaznavanje  in  na mišljenje. Zaenkrat je naš pogled še vedno zelo ozek, le težko se osvobajamo   

predsodkov,   da  je  ljubezen   predvsem   čustveno doživetje.  Mnogo  novega  gradiva in  

izkušenj  so  zbrale  tudi različne psihoterapevtske šole oz. smeri. 

 

Preko  ljubezenskega odnosa z drugim se spreminjajo meje  "jaza". Günter  Ammon  je razvil 

predstavo, ki jo smatrava  za  posrečeno analogijo  in nam lahko zelo dobro služi v  opisovanju  
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subtilnih procesov med dvema osebama v ljubezenskem procesu ter pri  vsakem posebej.  Prvo  

dejanje  ljubezni, ki je za  ljudi  tudi  najbolj fascinantno,  je "zlitje". Ammon to opisuje kot 

proces  odpiranja zunanjih in notranjih meja jaza, ki se pri posamezni osebi  zgodi vzporedno  z 

razvijanjem odnosa med dvema zaljubljenima  osebama. To  je  naravna situacija, v kateri 

evropski človek  lahko  odpre meje  svojega egoizma in razvije komplementarni odnos.  

Doživetje ljubezni  je po Ammonovem mnenju podobno psihotičnemu procesu,  s tem  da v 

kasnejših stadijih ljubezni posameznik dobi  edinstveno priložnost za razvijanje fleksibilne 

notranje in zunanje meje. Ob tem  oseba  doživi  notranjo  obogatitev.  Ljubezenska  doživetja 

odraslega  so  gotovo  sorodna temu, kar  je  otrok  doživljal  v primarnem  odnosu z materjo oz. 

s starši, hkrati pa med  enim  in drugim lahko najdemo tudi zelo bistvene razlike. Otrok je v svoji 

ljubezni  odvisen  od  staršev, čeprav se med  otroki  in  starši dogajajo  tudi  simetrične situacije, 

vendar starš  vedno  zadrži odgovornost  za  prihodnost.  Zato se  ljubezen  med  materjo  in 

otrokom praviloma razvije v sposobnost za postopno ločevanje, pri čemer  pa  lahko ostane 

občutek trajne notranje  povezanosti,  ki postopoma dobiva obliko doživetja sprave in notranje  

sorodnosti.  Ljubezen  med odraslimi se razvija bistveno drugače,  ker  morata odrasli   osebi  

zaradi  potrebe  po  stabilizaciji   doživljanja opraviti  nalogo  ponovnega medsebojnega 

razmejevanja  in  hkrati razviti  povsem novo tvorbo - socialni sistem para. Tako  nastane nov  

sistem,  do katerega sta oba  udeleženca  v  komplementarnem odnosu.  Ljubezenski  odnos  para  

lahko  dobi  pomen  osrednjega prostora nastajajoče družinske celote. 

 

Ko  par  prevzame  naloge za oblikovanje  nove  družine,  postane celotna situacija še bolj 

zapletena in za ta usoden prehod se  je v   evropski   kulturi  razvil  odnosni  vzorec,   ki   

zmanjšuje kompleksnost  situacije s tem, da moškega postavlja v  dominantno vlogo.  Vse to 

ponavadi razumemo kot proces, ki je imel  predvsem socialno  ekonomske  korenine. Morda 

bomo šele  postopno  odkrili večplastnost  dogajanja,  v katerem je bila  moškemu  dana  vloga 

gospodarja in ženski vloga gospodinje. 

 

Kot  nekakšno  odlagališče odpisanih čustvenih vsebin  (morda  pa tudi  kot  shrambo ali 

rastlinjak za ohranjanje poganjkov,  ki  v ostri  družbeni  klimi  še ne bi  mogli  preživeti)  smo  

razvili mitologizirano  predstavo  romantične ljubezni. Morda  je  našemu času  pripadla  naloga, 

da izoblikuje  nov  (relativno  stabilen) odnosni  vzorec  ljubezenskega para, v katerem ne bo  

potrebe  po nadvladovanju  ženske s strani moškega niti obratno, kjer  ne  bo nevarnosti,  da bi se 

en človek polastil drugega, hkrati pa  bodo pari v prihodnje znali bolje skrbeti za otroke. Pri tem  

misliva, da  se bodo za ta namen znali solidarno povezati in si  pridobiti tudi  potrebno  podporo 

institucij. Ljubezensko dogajanje  je  za sedanje  evropske  ljudi  v svojem  izhodišču  pretežno  

čustvene narave,  vendar  se  ne  more  razviti  do  zrelega  odnosa  brez razumskega  iskanja  in  

zlasti  brez  razumskih  odločitev  obeh partnerjev.  Vendar si z našim razumom večkrat ne  

moremo  veliko pomagati, ker smo (oz. ker je) šolan za linijsko mišljenje in  za dualističen  

pogled  na svet. Človek oz. oseba  evropske  moderne dobe lahko reflektira svoje odnose z 

drugimi le v besedah, ki smo jih  razvili  za opisovanje produkcijskih  postopkov  (po  modelu 

obrtniške ali industrijske proizvodnje) ali za opisovanje menjave (po modelu trgovine, se pravi 

naturalne ali blagovne menjave).  V našem življenju so povsem vsakdanje izjave - "s skupnimi 

močmi si gradiva   varen  dom",  "nudim  ti  svojo  ljubezen,  ti  pa   mi zagotavljaš  varnost" itn. 

Zato ni čudno, da se naše  ljubezenske zgodbe praviloma iztečejo v nekakšne postopke 

samodiscipliniranja oz. discipliniranja partnerja in otrok. 

 

Dejansko  pa  je  biološko,  čustveno,  kognitivno  in   socialno dogajanje  med  osebama v 
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ljubezenskem paru  tako  zapleteno,  da poskusi   uravnavanja   dogajanja  z  voljo   pa   tudi   

poskusi samokontrole  pogosto  privedejo  do  paradoksov,  se  pravi   do dogodkov,  ki  si jih ne 

želi nihče od udeleženih.  Dogajanje  bi morda lahko primerjali z vožnjo dveh oseb na dvokolesu 

- najlažje je doseči skladnost s tem, da se "sopotnik" prepusti gibanju,  ki ga  uravnava  "voznik".  

Vendar v cirkusih  lahko  vidimo  kakšno svobodo  gibanja  lahko  doseže  dvojica,  ki  razvije  

usklajeno gibanje, v katerem sta oba člana dvojice ves čas aktivna, tako da je  v določenem 

trenutku težko reči, kdo sledi in se prepušča  in kdo vodi, kajti v vlogah se v tem smislu ves čas 

menjavata  tako, da  skupno  gibanje poteka v smislu raznolikosti, ki  jo  omogoča kibernetična 

organizacija skupnega gibanja brez vnaprej določenih stalnih vlog. 

 

Tudi  v družinah lahko najdemo zelo različne načine  medsebojnega usklajevanja  procesa.  

Morda  bi namesto  v  prejšnjem  odstavku napisanih  izrekov bolj ustrezal takle opis: 

"Hrepenenje naju  je povezalo v skupen ples, iz katerega nastaja dom, ki bo varen,  če bo dovolj 

odprt navzven in navznoter. Če ti več dajem, več imam." Um, ki spregovori v metaforah 

krožnega (rekurzivnega) procesa, ne uporablja  metafor moči, ne more govoriti, kot da  bi  

obvladoval svojo usodo in ne more misliti, kot da bi vnaprej vedel, kaj bo v nekem  trenutku  

rekla  ali naredila oseba, s  katero  je  usodno povezan.   

 

 

Krožna vzročnost v družini 
 

S  sistemskega  vidika je za družino značilna  krožna  vzročnost. Družinski sistem lahko 

opredelimo kot skupino posameznikov, ki so medsebojno tako povezani, da s svojimi 

predstavami drug o  drugem ustvarjajo  skupen socialni kontekst, iz katerega vsak član  črpa 

psihološke in duhovne pobude ter vse potrebne informacije za svoj osebni  razvoj.  Vsak  nov 

dosežek  in  vsaka  človeška  izkušnja kateregakoli člana družine pomeni, da se s temi dogodki 

spreminja cela  družina,  in  obratno, vsaka  sprememba  celote  vpliva  na spremembe  pri  

vsakem  posameznem  članu  družine.  Vsak  poskus vplivanja enega člana družine  na drugega 

je že odgovor bodisi na predhodna  dejanja  drugih  ali  pa  odgovor  na  nekaj,  kar  ta 

posameznik  vidi  kot  vprašanje  celotne  družine.  Vzročnost  v družini  je torej krožna in ne 

linijska. To pomeni, da  prihajajo časi, ko bomo Cankarjev občutek sramu zaradi nehvaležne 

zavrnitve oz.  sprejemanja  skodelice  kave lahko razumeli  na  nov  način. Doslej  smo si lahko 

postavljali le vprašanja po modelu  linijske vzročnosti,  npr. ali je bil Cankar rahločuten ali 

muhast in  ali je s tem razžalil mater ali ne. Sedaj pa pričenjamo razumeti,  da je  Cankar  imel 

morda tako mogočno in idealizirano  predstavo  o materi,  da  ji je izrazil za takratne njihove  

razmere  nemogočo željo.  Mati je uresničila nemogoče. Njen prihod po stopnicah  je trenutek  

čudeža, ki pa postane viden prav s tem, da  sin  pokaže svojo  vsakdanjo  človeško muhavost. S 

tem  dogodek  dobi  skeleč poudarek  in  postane  nepozaben simbol  povezanosti,  ki  hkrati 

osrečuje in boli. 

 

Iz vidika sistemske teorije torej ni smiselno govoriti o tem, kdo je kaj povzročil ali kdo je kriv, 

sin Ivan ali njegova mati,  pač pa  je pomembno to, da ravno ob srečanju idealnega  z  

vsakdanjim nastanejo izjemna doživetja, ki s svojo paradoksalnostjo povežejo ljudi.  Ivanova  

predstava mogočne matere  je  psihološko  povsem razumljiva.   Prav  tako  lahko  razumemo  

njegovo   potrebo   po idealizaciji, saj je mater najbrž večkrat videl tudi v  trenutkih slabosti  

(izmučeno,  nestrpno, nemočno, hrepenečo) in  prav  to, česar  ni  mogel  sprejeti oz. razumeti,  

je  morda  prekrival  z idealizacijo njenega mučeništva. Hkrati si lahko mislimo, s  kako velikimi  
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težavami  se  bori mati samohranilka,  ki  povrh  vsega doživlja  še  to,  da jo njeno in  njegovo  

sorodstvo  ter  širša okolica  gleda  "po strani", ker jo je mož  zapustil.  Najbrž  ni možno  

potegniti  jasne črte med tem, ali so le  razmere  njenega življenja tako hude (nečloveške?) ali pa 

so tudi njene  zmožnosti vztrajanja nadčloveške. Otrok, ki bi si postavil tako  vprašanje, bi  se 

lahko le vrtel v krogu, ker si pri svojem razmišljanju  in samouravnavanju  čustev  še ne more 

pomagati s tem, da  bi  svojo mamo primerjal z drugimi mamami oz. ženskami. Če pa se  

postavimo v  položaj zunaj Cankarjeve družine in zunaj časa,  lahko  delamo miselne  

eksperimente. Poglejmo, kakšen bi bil odgovor, če bi  se odločili za eno ali drugo smer 

sklepanja. 

 

Če  bi  rekli,  da so bile pač  okoliščine  življenja  Cankarjeve matere  tako  težke,  da ni mogla 

narediti  drugega,  kot  da  je vzdržala, bi jo kot človeka lahko primerjali s številnimi drugimi 

ženskami,  ki  so  bile  ujetnice surovih  razmer  (npr.  žene  v koncentracijskih  taboriščih ipd.), 

ki jim niso mogle  pobegniti. Lahko bi celo prišli do sklepa, da je bilo njeno trpljenje manjše od 

trpljenja številnih drugih ljudi, hkrati pa bi ji odrekli vsaj del  zaslug za to, da je vzdržala. Če bi 

rekli, da so bile  njene sposobnosti  nadčloveške,  bi lahko prišli celo na misel,  da  bi lahko  za  

otroke naredila še več, hkrati pa ne bi  bila  umestna kakšna posebna hvaležnost s strani otrok. 

 

Cankarjeva zgodba o skodelici kave pa nam govori o  idealizaciji, a  tudi o človeški ranljivosti, 

ki (ostaja skrita za tem, kar  se vidi)  se ohranja prav z idealizacijo in ki se neposredno v  vsej 

nezaščitenosti  razkrije  ravno  v tem dogodku.  Prav  s  tem  pa dogodek dobi tudi simbolni 

pomen in s tem duhovne razsežnosti  in širši  pomen.  Ta dogodek lahko vzamemo kot  trenutek  

jasnine  v gozdu  vsakdanjih naporov in skrbi, v gozdu, kjer  mogočne  sence brezupa  le tu in 

tam sekajo drobni žarki upanja. V  tem  dogodku lahko  vidimo  na  eni  strani mogočno luč  

ljubezni,  ki  se  od materinega lika razliva po prostoru in v hipu obsije cel svet. Za trenutek  

lahko upamo, da bo mračni gozd s  svojimi  strašljivimi sencami  vsak hip izginil. Vendar senca 

ne izgine. Ravno  Ivan  s svojo  čemernostjo  prekine "širjenje luči".  Po  dogodku  ostane 

neizbrisen  spomin na doživetje, ki ni bilo le osamljen  žarek  v gozdu.  Po  dogodku ostane tudi 

zavest o senci, ki  se  širi  pod krošnjami  dreves,  kjer je življenjski  prostor  človeka.  Ravno 

skeleča  bolečina  srca  ima  dvojni  pomen.  Simbolizira  obstoj kraljestva  senc, hkrati pa 

dokazuje, da nekje mora biti luč.  Ob Cankarjevi  pripovedi  skoraj  vsak  človek  lahko  začuti  

svojo svobodo, ki ni svoboda volje do moči, ampak svoboda za odkrivanje globljih razsežnosti 

doživetij ljubezni, ki smo je bili deležni s strani staršev. 

 

Meniva,  da  je  Cankarjeva zgodba pomembna  ravno  zato,  ker  v okvirih  tradicionalnega 

linijskega mišljenja ne  dopušča  nobene smiselne  razlage.  Lahko si poskušamo zamisliti  

različne  možne izpolnitve  trenutka,  ko  mati  Ivanu  prinese  skodelico  kave. Recimo,  da  bi  

Ivan z užitkom popil skodelico  in  bi  mati  na njegovem obrazu prepoznala prijetno 

zadovoljstvo. Ne le mi,  tudi njegova mati bi Ivana lahko v tistem hipu zagledala kot parazita, ki  

se zna posladkati in ki zna svojo ubogo mater  pripraviti  do tega,  da  mu  nudi  marsikaj,  kar  

daleč  presega  možnosti  te "nesrečne družine". 

 

Druga možnost bi bila, če bi Ivan v pravem trenutku sprejel  kavo kot   "obred".   V  tem  hipu  bi  

začutil   veličino   materinih prizadevanj. Lahko bi ob tej skodelici doživel vso globino  njune 

človeške  povezanosti.  Morda  bi se  s  tem  intenziviralo  tudi materino doživetje sreče, morda 

bi bil ta trenutek lahko nekakšna nagrada in priznanje za ves njen trud, za vse življenje. 
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Pri tem se nam odpira kar nekaj pomislekov. Zavemo se, da tudi  v vsakdanjem življenju hodimo 

po ozki stezi mimo čustvenih  brezen. Recimo,  da  bi Ivan začutil, da je to posvečen  trenutek  in  

bi hotel  doživetje podkrepiti s tem, da bi pokazal, da mu kava  kot telesni  užitek nič ne pomeni. 

Ali pa vzemimo, da bi mati in  sin resnično hkrati zadihala v istem svetlem razpoloženju. Ali ne  

bi bilo  to  nevarno? V prvem primeru bi lahko  prišlo  do  krožnega gibanja v smislu 

stopnjevanja občutkov, da mati in sin  pripadata drug drugemu. V drugem primeru bi se čas 

morda ustavil, a bi bilo obupno težko ponovno preklopiti v vsakdanje razpoloženje. 

 

Kako  je  pri Cankarju v nekem trenutku vzniknila  ideja,  da  bi popil skodelico kave? Ali jo 

lahko razumemo kot metaforo, ki  nam nekaj  govori o odnosnem sistemu Cankarjeve družine in  

o  širšem kontekstu, v katerega je bila umeščena? Morda se je pri  Cankarju misel na kavo 

pojavila v trenutku hrepenenja po nečem dobrem,  ko se je neuspešno mučil z uresničevanjem 

"velike" kreacije (pesmi). Pojavilo  se  je v stanju notranje prikrajšanosti  kot  odrešilna misel  

oz.  simbol. V trenutku, ko se je materializirala,  pa  je  postala banalna, odveč. Nek odnosni 

deficit, prikrajšanost je bil morda  v celi družini. Tudi mati se je morda  izjemno  potrudila, ker  

je  za trenutek nasedla lastnemu  magičnemu  pričakovanju  - skodelica kave bo osrečila sina in s 

tem tudi njo. V trenutku  je postala podobna majhnemu otroku, ki komaj čaka, da bo odprl  lepo 

zavito  darilo. Toda ko otrok odvije pentljo in čarobno  svetleči se  papir,  je raz-očaran. Kako to, 

da je  Cankarjeva  mati  tako lahkomiselno nasedla? Ob tem se spomniva na hrepenenje,  

magično, vzhičeno pričakovanje mnogih ljudi iz bivšega vzhodnega bloka, ko so  se  hrepeneče 

ozirali proti mamljivim  produktom  iz  zahoda. Morda danes marsikdo od njih doživlja podobno 

mučno raz-očaranje, kot  ga je Cankar, ko je mati materializirala njegovo  željo  oz. iluzijo.  V 

past idealizacije sta padla oba - Ivan in mati.  A  v tem  je bila tudi njuna vrlina, pogum, sreča,  

poskus  preseganja vsakdanje,   prikrajševanja   in  naporov   polne   vsakdanjosti. Hrepenenje ni 

le stvar posameznika ali posameznih družin,  temveč ta  vrsta doživljanja preplavlja celotno 

zahodno  kulturo.  Njeni materialni  produkti se stalno pretvarjajo v simbole, ki  obetajo 

izpolnitev hrepenenja po lepem in dobrem. 

 

Ljudje, ki smo vzgojeni in izobraženi v duhu "moderne  znanosti", le težko pridemo iz takega 

načina mišljenja, kjer bi moralo  biti vedno  jasno,  kako  so dogodki  povezani  v  vzročno  

posledične verige.  Ob  Cankarjevi  zgodbi  sem  poskušal  prikazati   svoje razumevanje krožne 

vzročnosti. Po mojem mnenju na ta način  lahko dojamemo tudi istočasnost dogajanja na več 

različnih ravneh. Npr. telesni  občutek utrujenosti lahko pomembno vpliva na  psihološko 

doživljanje kave in oboje lahko vpliva na jačanje (ali obratno na slabljenje)  simbiotičnih občutij, 

ki se lahko vzbudijo  (ali  pa tudi  ne) ob skupnem uživanju kave. Pomembno je, da se  

zavedamo, da v družini ni vzrokov in posledic in da en član družine ne more (osrečiti  ali  

onesrečiti drugega) vplivati na  notranja  osebna doživetja  drugih članov, ampak se lahko le uči, 

kako  sodelovati pri ustvarjanju priložnosti za doživetja. 

 

 

Stik s senčno podobo družine 
 

Kot socialni delavci, psihoterapevti in duhovniki lahko razvijamo zmožnosti za to, da uresničimo 

(uprizorimo) situacije, v  katerih posamezniki lahko nepričakovano doživijo stik z doslej  

neznanimi možnostmi  notranjih  doživetij.  Za  ponazoritev  lahko  vzamemo primer  iz  

terapevtske prakse Virginie Satir, ki je  bila  menda pravi  umetnik za ustvarjanje situacij, v 

katerih so se  dogajali neverjetni  obrati.  Lynn Hoffman je v svoji knjigi  o  družinski terapiji 
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opisala doživljaj, ko je opazovala delo Virginie Satir z družino krajevnega pastorja. Njegov 

odraščajoči sin je kar  dvema sošolkama hkrati pomagal do nezaželjene nosečnosti. 

 

"V  sestanku z družino se je posebno živo pokazalo, kako  jih je  sram.  Starša  s 

sorojencema sta  sedela  na  eni  strani prostora, (obravnavani) sin pa je s sklonjeno glavo 

sedel  na nasprotni strani. Ta je bil čeden mladenič, oblečen v najbolj belo  in  najbolj  

tesno obleko iz džinsa,  ki  si  jo  lahko predstavljate.  Čeprav je izgledalo, da njegova  

drža  izraža potrtost, njegova obleka in njegovo telo nista dajala  takega videza.  Ko  sem 

opazovala intervju, sem dobila vtis,  da  se mladenič  ne bo mogel izviti iz težkega 

položaja in  da  tudi terapevtka nima možnosti, da bi ga iztrgala... Potem ko se je 

Satirjeva predstavila družini, je rekla mladeniču: 'Tvoj  oče mi  je po telefonu veliko 

govoril o tvojem  položaju.  Preden začnemo,  bi  ti rada rekla, da z gotovostjo veva  

nekaj:  ti imaš dobro seme!' Mladeničeva glava se je sunkovito dvignila, hrbet se je 

vzravnal in presenečeno je pogledal Satirjevo, ki se  je  že obrnila k materi in jo s svežim,  

odločnim  glasom vprašala:  'Ali  bi lahko vi pričeli in  nam  povedali,  kako vidite 

zadevo?" (L. Hoffman, 1987, str. 226) 

 

Hoffmanova  v  svojem komentarju dogodka piše,  da  je  uspešnost Satirjeve  izvirala  iz  njene 

sposobnosti, da  se  z  ljudmi  ni poenotila  v jezi, obtoževanju in sovraštvu, ampak je  sprejemala 

njihovo razočaranje, bolečino, upanje. (Okoli sto let prej se  je nekaj  podobnega  dogajalo v 

družini  nizozemskega  pastorja  van Gogha.  Čeprav  njegov sin po vsej verjetnosti ni  imel  

zveze  z nosečnostjo simpatične sovaščanke, so se dogodki obrnili tako, da je  moral  mladenič 

zbežati.) V pogovoru, ki ga tu  navajava,  je Satirjeva takoj naredila nekaj, s čimer je jasno 

pokazala, da  se ne  misli  ukvarjati z vprašanji krivde in kaznovanja,  ampak  je priznala svojo 

fascinacijo pred (četudi nepredvidljivimi)  pojavi porajajočega se življenja: pač dva otroka bosta 

prišla na svet in zato  je  važno, da se odrasli dogovorijo, kako bodo  skrbeli  za njih.  Satirjeva 

staršema ni zmanjševala občutkov razočaranja  in bolečine, hkrati pa je znala podpreti tista 

stališča sodelujočih, ki so vzbujala upanje za prihodnost in na katerih so lahko (kljub vsemu) 

gradili tudi medsebojno zaupanje. 

 

Iz vidika krožne vzročnosti se vprašanja zakonske zveze in  sreče pokažejo  v novi luči. Moški in 

ženska na Beckmannovi  sliki  sta pravzaprav  ujetnika  nekega  dogajanja, ki  temelji  na  

naravni zakonitosti (prosti pad in spolne težnje sta naravni zakonitosti, ena fizikalna, druga 

biološka). Če upoštevamo zakonitosti  krožne vzročnosti   in  večpomenskosti  vsakega  dogodka  

v   družinskih odnosih,  potem  razumemo, da je smiselno sožitje  možno  le,  če člani  družine 

doživljajo skupne trenutke, ki se jim zgodijo  kot nekaj nepozabnega (pa čeprav so ti trenutki 

prepleteni z grenkimi občutki  razočaranja)  takorekoč  brez končnega  vzroka  in  brez 

temeljnega  namena. Tako kot ob razmišljanju o Cankarjevi  črtici nismo prišli do odgovora, 

zakaj se je zgodilo, kar se je zgodilo, tudi  v  družinah  pogosto vsak član  razvija  svoje  

razumevanje ključnih  dogodkov  in  tudi smisel skupnega  življenja  vidi  po svoje.  Ravno  pri 

razpravi o družini je pomembno, da  se  zavemo svoje  slepote  za  druge  ljudi in  svoje  nemoči  

za  določanje enoznačnega pomena dogodkov. Po poti razmišljanja v smislu krožne vzročnosti   

se  lahko  na  nov  način   približamo   razumevanju pomembnosti duhovne dimenzije 

družinskega življenja. 

 

Družina  je  nekaj  drugega  kot  seštevek  (ali  skupek)  njenih sestavin.   Družine  ni  možno  

opisati  z  izčrpnim   navajanjem vedenjskih  oblik  in  lastnosti njenih  članov.  Bolj  ali  manj 
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slučajne interakcije med člani družine imajo svoj pomen v  okviru celote  in glede na to celoto se 

številni  interakcijskih  vzorci hitro  ukinjajo, drugi pa se ponavljajo in morda  celo  postanejo 

značilni  za  vedenje  družinskih članov.  Pomembno  je  obračati pozornost na vedenjske vzorce, 

ki družino povezujejo. 

 

Pri  socialnem  in pri terapevtskem delu z družino  pa  tudi  pri duhovno  poglobljenih  stikih z 

družinami pogosto  odkrivamo,  da družine  lahko  povezujejo tudi vedenjski vzorci in  dogodki,  

ki sami  po sebi ne predstavljajo nič veselega. Družina  se  pogosto prične  s  pretresljivo lepimi  

dogodki.  Izpolnitev  ljubezenske zveze ni povezana le s seksualno erotičnimi sanjami, ampak 

pomeni tudi umiritev mladostnega nemira. S potrditvijo spolne identitete oz.  s  pristankom  na  

spolno  opredeljeno  vlogo  se   bistveno spremenijo tudi nezavedni strahovi, ki se pogosto 

izražajo  preko telesnih  mehanizmov.  A komaj človek zleze iz  enega  ovoja,  že začuti, da so se 

v novi situaciji poleg novih možnosti izpolnitve življenja  že  pokazali tudi novi strahovi  in  

nove  življenjske naloge.  Ko sta si moški in ženska najbližje in ko kaže,  da  sta našla  najbolj 

neposreden stik s svojim hrepenenjem,  se  pogosto povsem nepričakovano razvijejo doslej 

neznana doživetja  tesnobe, ki  na videz niso obvladljiva. V takih trenutkih je pomembno,  da 

moški in ženska kot posameznika najdeta oporo v (morda do  takrat pozabljenih)  dogodkih  iz  

lastnih družin.  Ko  se  srečujeva  z osebnimi  zgodbami  o doživetjih tesnobe, ki  se  večkrat  

povsem paradoksalno  in  brez  razloga pojavljajo pri  mladih  ljudeh  v začetku  (ali v prvi 

polovici) skupnega življenja, se  nemalokrat spomniva Prešernove pesmi Pevcu: 

 

"Kdo zna 

noč temno razjasnit, ki tare duha! 

Kdo ve 

kragulja odgnati, ki kljuje srce 

od zore do mraka, od mraka do dne! 

Kdo uči 

izbrisati iz spomina nekdanje dni, 

brezup prihodnjih oduzeti ispred oči 

praznoti ubežati, ki zdanje mori! 

Kako 

bit hočeš poet in ti pretežko 

je v prsih nositi ali pekel al nebo! 

Stanu 

se svojega spomni, trpi brez miru! 

(F. Prešeren, 1936, str. 30) 

 

Navidez je Prešernova pesem izpoved zrelega človeka, ki govori  o notranjem  in  zunanjem  

svetu. Vendar v tej  pesmi  morda  lahko zagledamo  predvsem  notranji  svet duše. Vprašanja,  

ki  jih  je pesnik  uporabil za izhodišče posameznega verza, se nizajo  tako, da  so najprej 

orientirana na druge ljudi (kdo zna, kdo  ve,  kdo uči). To je otroška oblika spraševanja, ko se 

zdi, da se mora  za vsako vprašanje najti tisti, ki zna in ve, pa tudi tisti, ki uči. To so sprva starši 

in ljudje v bližnjem okolju, potem pa so to še učitelji in drugi ljudje, ki v javnosti predstavljajo 

avtoritete. Potem  sledi vprašanje "kako" in nato še beseda "stanu", ki  meri ven  iz  osebe v 

družbeno okolje. Ko odrasli  zaživijo  družinsko življenje  in ko prevzamejo skrb za lastne 

otroke, se  jim  odpre nov  pogled na lastno življenje in takrat se  praviloma  oglasijo pozabljena 

doživetja. 
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Vprašanja,  ki  jih  Prešeren  naslavlja  pevcu,  bi  prav  lahko naslovili  tudi katerikoli družini oz. 

kateremukoli paru.  Čeprav se  socialni  delavci, psihologi, zdravniki, duhovniki  in  drugi 

pomagajoči poklici neprestano srečujemo ravno s sencami pekla, ki jih  ljudje vidijo v svojih 

družinah, vse to pogosto  pripisujemo značajskim   potezam  posameznih  članov  družine,   

medsebojnemu nerazumevanju,  ali  pa tudi kar patologiji in  le  redkokdaj  se zavemo,  da  so  to  

pravzaprav  običajne  sestavine  družinskega življenja. 

 

Družina  je  bila  vedno prostor  srečevanja  z  eksistencialnimi danostmi,  torej prostor rojevanja, 

prostor številnih  rivalstev, ljubosumja in strahov v zvezi z odraščanjem, pa tudi strahov,  ki so  

povezani  s staranjem in pričakovanjem konca.  Vsaka  družina hrani številne sledi, ki 

spominjajo na to, kako se je to dogajalo v   družinah   prednikov.  Mnogi  spominski  drobci   so   

ljudem nerazumljivi,  dokler  sami  ne  doživijo  nečesa,  kar  nenadoma osvetli  pot,  ki vodi iz 

preteklosti.  Povezovanje  protislovnih delov v celoto pa seveda ni enostavno. 

 

Številni  sociologi  in socialni delavci, zlasti pa  politiki,  z anketnimi raziskavami dokazujejo, da 

motnje vedenja in  deviantni nagibi   izhajajo  predvsem  iz  raznih  oblik  pomanjkanja.   Ti 

strokovnjaki pogosto zavzemajo nekakšno sindikalistično  stališče v odnosu do politike države in 

vedno znova postavljajo zahteve po zviševanju  plač in po raznih oblikah denarnega  

subvencioniranja oz.  stimuliranja.  Seveda  nihče ne  more  zanikati  pomembnosti materialnega  

blagostanja, vendar pri tem ne bi smeli  pozabljati na  drug  vidik stiske sodobnih ljudi. Živimo v  

svetu,  kjer  se revščina  srečuje  z obiljem možnosti. Današnji  delavec,  ki  ni zadovoljen  z 

osebnim dohodkom, lahko najde številne možnosti  za to,   da   bo  prišel  do  večjega   dohodka   

(menjava   službe, prekvalifikacija,  migracija  v  drug del  sveta,  dodatno  delo, iskanje novih 

idej, priložnosti itn.). Vendar tak način  gledanja nikakor  ni  več  omejen le na  področje  dela.  

Današnji  ljudje menjavajo  vse mogoče. Pripravljeni so vlagati veliko  naporov  v poskuse,  ki  

naj  bi  jih  pripeljali  do  blagostanja,   sreče, popularnosti  itn. Vse to pogosto vpliva na družine 

kot  erozija, ne  le  od  zunaj,  ampak tudi od  znotraj.  Kdor  ne  hlasta  za življenjskimi  

priložnostmi, si lahko zapravi  ljubezen  zakonske družice, ki ne želi "zapraviti življenja". Seveda 

velja isto tudi v obratni smeri. V burnem dogajanju, ki se dogaja v našem  svetu, skoraj  ni  

mogoče ne delati napak. Nekdo naredi napako,  ker  se odloči   prehitro,  brez  treznega  

premisleka,  drugi,   ker   z odločitvijo odlaša, ali ker se je obrnil po nasvet k nesposobnemu 

svetovalcu,  ali  pa  zato,  ker  se  je  zgodilo  povsem   nekaj nepredvidenega itn. 

 

 

Ni nobene resnice, le odgovornost 
 

Paul   Watzlawick   je  julija  1994  v   Hamburgu   na   velikem psihoterapevtskem kongresu 

predaval o problemih duševnega zdravja in  psihosocialne  pomoči.  Izrazil  je  misel,  da  je  

kaotično dogajanje   današnjega  časa  nemogoče  obvladati  s   klasičnimi sredstvi  državne  

kontrole.  Zmedeno dogajanje  je  po  njegovem mnenju možno urediti le z uvedbo takega 

splošnega pravila, ki  ga ne more nihče zanikati. Kot primer je navedel uvedbo desnega (oz. v  

Angliji levega) pravila za cestni promet. Seveda si ne  moremo zatiskati oči pred tem, da so prav 

to v našem stoletju  poskušali narediti  številni  politični  reformatorji  in   revolucionarji. Vendar  

imamo v znanosti o kibernetiki drugega reda na  razpolago idejo,  ki  omogoča razmišljanje na 

drugi ravni.  Ross  Ashby  je formuliral  na videz zelo preprosto zakonitost, da  je  zapleteno 

dogajanje  (v  nekem  sistemu) možno  urediti  le,  če  kontrolni mehanizem vsebuje (razvije) 
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dovolj veliko raznolikost (t.i. zakon potrebne  raznolikosti). Kaj to lahko pomeni za področje  

dela  z družinami? 

 

Na  posvetu je prvi avtor opisal primer dela z družino, v  kateri so bili štirje člani, ki so dejansko 

živeli vsak v svojem  svetu. Pogovor z očetom, intelektualcem, se je pričel takole: 

 

Oče:  Nekdo  vendar mora imeti glavno besedo. V družini  ne  more vsakdo živeti po svoje, 

delati po svoje in misliti le na to, kako bi  izkoristil  položaj.  Nekdo mora otrokom  jasno  

povedati  in pokazati, kaj se sme in kaj ne. 

Svetovalec: Se vam tak pogled in tak način delovanja obnese? 

Oče: Ne. Sploh ne, saj me družbene ustanove v mojih prizadevanjih ne podpirajo. 

Svetovalec:  Ali  mi lahko poveste, kako mislite, da bi  vas  jaz lahko podpiral v vaših 

prizadevanjih? 

Oče:  Najprej bi vi sami morali verjeti v to, kar vam pravim,  in potem  bi  mi morali to pokazati. 

To bi mi morali  pokazati  tudi pred ženo in obema fantoma. 

Svetovalec: No, vzemimo, da bi jaz temu, kar pravite, res verjel. Še več, recimo, da bi bilo to 

tudi moje prepričanje in bi vam  to pokazal zelo prepričljivo na obisku pri vas, v skupnem  

pogovoru. Ali res verjamete, da bi to pomagalo? 

Oče  (se  nasmeji):  Ne, ta priložnost je  zamujena.  Po  pravici rečeno  si ne morem misliti, kako 

bi bilo možno  izboljšati  naše odnose  v družini. A verjemite mi, da želim sinu predvsem  dobro. 

Pravzaprav bi bil pripravljen narediti vse za njegovo dobro, a se nam vse izprevrže v jezo in 

razočaranje. Zato vas prosim, delajte z  njim  po svoji presoji, a ne pozabite na to, kako  se  mi  

vsi skupaj mučimo. 

 

Oče je kasneje doživel možgansko kap. Ko se je vrnil iz  bolnice, me   je  njegova  žena  prosila  

za  nasvet,  kako   naj   neguje "neubogljivega"  bolnika.  V pogovoru je prišlo  do  preobrata  v 

smeri  večjega medsebojnega razumevanja, ko sem  prebral  zapiske zgoraj citiranega pogovora. 

 

V  pogovorih z družinami, ko se s starši pogovarjava o  problemih njihovih otrok, so večkrat 

prav očetje tisti, ki podobno kot oče v zgornjem  primeru  ponavljajo: "Nekdo vendar  mora  

imeti  glavno besedo."  Zanimivo  je, da sva glede tega  načela  pri  številnih starših  naletela  na 

popolno soglasje. Ko  pa  potem  poizkušamo narediti  še korak naprej in se pogovoriti o tem, kaj 

je prav  in kaj  narobe, soglasja naenkrat ni več. Celo v družinah, kjer  sva vendarle  naletela  na  

soglasje  tudi  o  vsebini  zapovedi   in prepovedi, se je večinoma dogajalo, da je eden od staršev 

pri tem obmolknil in se z rdečico na obrazu zazrl v tla, kot da se mu  je naenkrat uprlo to, kar je 

govoril drugi. Kako je možno najti  pot iz  te zagate? Starši sami včasih skušajo najti izhod: 

"Nekdo  bi nas moral prepričati, kaj je zares pravilno itn." Upajo, da bi to lahko  bil svetovalec, 

ki mu pripisujejo nezmotljivo  avtoriteto, "ker je on pač strokovnjak". In kaj lahko v takem 

trenutku naredi strokovnjak?  V  skladu  z zgoraj  omenjenim  Ashbyjevim  zakonom potrebne 

raznolikosti svetovalec lahko pomaga družini le tako, da podpira  in  širi njihov lastni  kontrolni  

mehanizem.  Kontrolni mehanizem  družinskih odnosov naj ne bi bile  preproste  linijske 

formule,  ki temeljijo na predpostavki enostranske kontrole  (kot je to v zgoraj navedenem 

primeru), torej da lahko nekdo v družini (bodisi oče ali mati ali oba) kontrolira druge člane 

družine.  Če družino  razumemo v smislu krožne vzročnosti, je  kontrola  nekje vmes, v odnosih 

med družinskimi člani in je zato stalna kreacija, rezultat stalnega sodelovanja v komunikaciji. 

 

Heinz von Foerster je v razgovoru z novinarjem revije Psychologie Heute  izrekel misel, ki jo je 
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mogoče povedati le v nemščini.  Ta misel  odgovarja na gornje vprašanje starša oz. staršev,  kaj  

je prav  in  kaj narobe, vendar ga ne  poenostavlja,  ampak  omogoča iskanje  zelo  raznolikih 

odgovorov. Tukaj  citirava  (najprej  v nemščini) trditev, ki ima ključni pomen: 

 

"WAHR IST WAS WIR WAHR NEHMEN." 

 

"RES JE TISTO, KAR VZAMEM ZA RES." 

 

V  nemščini wahr pomeni resničen, nehmen pa vzeti. Iz istih  dveh besed  pa  lahko  sestavimo 

tudi  glagol  wahrnehmen,  ki  pomeni zaznati.  V  gornji trditvi je torej skrit pomen:  "Res  je,  

kar zaznavamo." Potem pa sledi še ena trditev: 

 

"ES GIBT KEINE WAHRHEIT - NUR VERANTWORTUNG." 

 

"NI NOBENE RESNICE, LE ODGOVORNOST." 

 

Namesto izjave: "Nekdo vendar mora imeti glavno besedo," bi lahko rekli:  "Nekdo vendar mora 

biti odgovoren." Kdo je ta, ki naj  bi bil odgovoren? Kako lahko sodobni ljudje v družinah  

uresničujemo svojo   odgovornost?   Kje  lahko  najdemo  oporo   v   trenutkih negotovosti? 

 

Gornjo  misel o tem, da nekdo v družini mora biti  odgovoren,  bi lahko razširili s tem, da 

pripišemo večjo odgovornost tistemu, ki je zrelejši in bolj izkušen. Vendar to ni dovolj, kajti 

odpre  se nam vprašanje, kako je možno odgovornost tudi uresničiti. Na  tej točki  se ponovno 

odpre nevarnost preskoka v linijsko  mišljenje: za  uresničenje  svoje odgovornosti lahko 

uporabim  tudi  nasilna sredstva. Dalje lahko sklepamo, da kolikor večji je odpor  kakega 

družinskega   člana  proti  veljavnim  normam,  toliko  bolj   je upravičena  uporaba  raznih oblik 

discipliniranja. Na  tem  mestu navajava  Batesonovo razmišljanje o ekološki smiselnosti  

uporabe trdih   -  zanesljivih  -  sredstev  za   zatiranje   rastlinskih škodljivcev: 

 

"Če uporabite DDT za uničevanje mrčesa, vam lahko to uspe  do take mere, da zmanjka 

hrane za tiste živali, ki se hranijo  z mrčesom.  Te živali bodo pomrle in uporabiti boste 

morali  še več  DDT-ja kot prej za uničevanje mrčesa, ki ga ne bodo  več pojedle  živali. 

Še bolj verjetno pa je, da boste že  s  prvo uporabo DDT-ja zastrupili ptice, ki bodo 

pojedle zastrupljeni mrčes.  Če bo DDT pomoril pse, boste rabili več policije,  da bo  

nadzirala  vlomilce  in  tatove.  Le-ti  se  bodo   bolje oborožili in tako naprej. 

Takšen je svet, v katerem živimo - svet krožnih struktur - in ljubezen  lahko  preživi le, če 

modrost (to  je  občutek  ali prepoznavanje  krožnosti) ni preslišana." (G. Bateson,  1985, 

str. 146) 

 

Bolj  odgovoren  je torej tisti, ki je bolj moder, tisti,  ki  je bolj  sposoben  videti  krožno  

strukturo  sveta.  Če  npr.   nek družinski član zagleda krožno strukturo krivde (za nekaj, kar  je v 

družini "narobe"), to pomeni, da ta družinski član ne more  več videti  krivca,  ampak  vidi 

krivdo nekje  vmes,  v  odnosih  med družinskimi  člani.  S tem vidi tudi to, da sam  sodeluje  v  

teh odnosih,  torej tudi v "krivdi" za nekaj in se zato ne  more  več izogniti  vprašanju, kaj lahko 

sam pri sebi naredi za  razrešitev določenega  problema.  Bolj odgovoren je torej  tisti,  ki  lahko 

zagleda  vzorec, ki povezuje, in ne tisti,  kateremu  (družinski) svet neprestano razpada na dele. 
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"V   kibernetiki  je  začetek  modrosti  nedolžnost.  To   se razlikuje  od  zgodovinskih  

stališč Aten  in  Jeruzalema.  V Bibliji  piše, da je 'začetek modrosti strah pred  

Gospodom'; grški filozofi pa pravijo, da je 'začetek modrosti  čudenje'. Začetek  modrosti  

v kibernetiki je  spoznanje  o  krožnosti, vzorcu in celostnosti - ne išče krivca, je 

neškodljiva in  jo krasi  preprostost, ki omogoča, da vsak lahko vidi  in  sliši stvari 

drugače. Tu se lahko sklicujemo na Hegla, ki pravi, da modri  dojema krožnost pogovora. 

Krožnost je  nujno  znamenje modrosti... 

Pravičnost brez ljubezni si ne prizadeva dovolj za  ohranitev (preživetje)  odnosa.  

Ljubezen brez  pravičnosti  lahko  pod lastnim  imenom  počne krute stvari ali  lahko  

degenerira  v sentimentalnost.  Ljubezen združena s pravičnostjo  je  lahko nepopustljiva,   

zahtevna,  kadar  je  to  potrebno.   Vendar pravičnost  in ljubezen potrebujeta modrost, 

da  bi  razumeli svojo  lastno  krožnost in prepletanje  številnih  kontekstov 

komunikacijske  aktivnosti.  Brez  modrosti  lahko  postaneta pravičnost  in ljubezen 

nergavi glede tega, kdo je  sosed  in lahko celo izključujoči glede tega, kdo je človeško 

bitje... 

Kaj  pomeni  edinstvo  pravičnosti, ljubezni  in  modrosti  v psihoterapiji,  ko  je  v  

središču  pozornosti   posameznik? Modrost  -  v  pogovoru, ki jo  povezuje  s  

pravičnostjo  in ljubeznijo  -  se  kaže v tem,  kako  ljubezen  posluša,  kaj pravičnost daje 

in v sprejemanju drugega kot legitimnega dela celotnega spleta številnih mrež." (G. 

Barnes, 1994, str.8-9) 

 

Osebna odgovornost zahteva od vsakogar precej večji duševni napor kot  zgolj  uporabo  

klišejev.  Da bi  prišli  do  "resnice",  je potrebno   zaznavati  posamezne  stvari  v  njihovem   

kontekstu. Resnica, ki jo odkrijemo zase, še ni resnica za drugega. Ko potem poskušamo  

uresničiti  svojo odgovornost, moramo  upoštevati,  da drugi  lahko  vidi stvari zelo drugače kot 

mi sami in  da  vsakdo razvija svoj lasten koncept o tem, kaj vidi in kaj to, kar  vidi, pomeni  v  

širšem kontekstu. Torej mora tisti, ki  se  čuti  bolj odgovornega,  nekako slediti drugemu (mož 

ženi - žena možu -  oba starša pa otrokom), da nastane tak odnos, v katerem drugi postane 

dojemljiv za to, kar mu njegov partner skuša posredovati.  Anatol Rappaport je v času, ko so bile 

nevarnosti hladne vojne največje, izdelal  predlog  oz.  navodilo  za  pogajanja  med   

nasprotnimi stranmi.  Predlagal  je,  naj  pred  začetkom  konference   vsaka delegacija  poda  

opis  položaja nasprotne delegacije  in  da  se konferenca  lahko  nadaljuje  šele, ko  obe  strani  

soglašata  z opredelitvijo  lastnega  položaja, kakor ga je  podala  nasprotna stran. 

 

Usmerjanje  drugega je lahko le usmerjanje k  samousmerjanju.  To velja  tako za medsebojni 

razgovor družinskih članov kot tudi  za razgovor med člani družine z osebami, ki pripadajo 

drugim celotam (družinam, ustanovam, skupinam itn.). Čeprav je von  Foersterjeva misel  nova  

in morda šokantna, pa praktične izpeljave  te  misli niso  nič  novega. Podobno kot se v padanju 

predmetov  ni  veliko spremenilo,  ko so odkrili zakone prostega pada. Pa vendar  se  s 

spoznanjem in uporabo novega zakona o odgovornosti vse  spremeni. Po  eni  strani  s tem 

priznamo  široko  paleto  različnih  oblik življenja, vzgoje čustvenih doživetij, po drugi strani pa 

se  vse bolj zavedamo, da moramo v družbi razviti številne dejavnosti  za pomoč  družinam.  In 

to ne le za  ohranjanje  socialno  ekonomske varnosti in za terapijo, ampak tudi (ali celo 

predvsem) za  pomoč pri  orientaciji v kompleksnem, nepreglednem in zato  lahko  tudi 

nevarnem prostoru in času.  
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Družina  kot  projekt  iskanja in  razvijanja  identitete  njenih članov 
 

Kompleksnost  sveta se veča iz generacije v generacijo. Zato  nam zgledi  iz  preteklosti  lahko 

govorijo o tem, kako  so  se  naši predhodniki  spopadali  z negotovostjo in kako so  iskali  

oporne točke za svojo orientacijo. Zemljevidi, ki so jih pri tem delali, pa  so  za  nas  večinoma 

neuporabni,  ker  smo  drugi  ljudje  v drugačnem svetu. Kierkegaard je napisal sledečo misel: 

 

"Ne glede koliko se neka generacija nauči od prejšnje, se  od svojih  prednikov ne more 

nikoli naučiti  pristno  človeškega faktorja.  V tem smislu vsaka generacija začenja znova 

in  se njena naloga ne razlikuje od nalog prejšnjih generacij,  tudi ne pride dlje, v kolikor 

odgovorno sprejme svojo nalogo.   Ta avtentično človeški faktor je sočutje (strast), s 

katerim ena generacija  lahko  polno razume drugo in  samo  sebe.  Nobena generacija se 

torej ni naučila od druge, kako ljubiti, nobena generacija ne more, da ne bi v tem pogledu 

vedno znova začela in  naloga kasnejših generacij ni krajša od prejšnjih. In  če neka  

generacija  za  razliko od  prejšnje  noče  ostati  pri ljubezni,  ampak  želi  iti dlje, je to  

preprosto  puhlo  in neumno govorjenje. 

Najvišja strast pri ljudeh je vera in tu nobena generacija ne začne  drugje, kot so njeni 

predniki. Vsaka generacija  začne znova, nobena ne pride dlje kot predhodna." (S.  

Kierkegaard, 1985, str. 145) 

 

Kljub tehnološkemu napredku, kjer vsaka generacija lahko prevzema štafetno  palico  od 

predhodne in (zdi se)  nezadržno  napreduje, mora  vsaka  generacija  znova  začeti  dolgo  in  

negotovo   pot čustvenega,  izkustvenega  učenja medsebojnega sožitja.  Zato  ni čudno, da npr. 

umetniška, filozofska, mitska in religiozna  dela, ki  govorijo  o tovrstnih iskanjih,  ohranjajo  

svojo  aktualnost skozi celotno duhovno zgodovino človeštva. Tako so npr.  izročila Sokrata,  

Jezusa  iz Nazareta in Marka Avrelija, kot je  to  zelo tankočutno  pokazal  Janko  Bohak (1994), 

še  vedno  zanimiva  za moderna iskanja na področju duhovnosti, pa tudi psihoterapije  in 

svetovalnega  dela.  Tudi  družina je danes  možna  predvsem  kot "družinski  projekt iskanja" 

(G. Čačinovič-Vogrinčič, 1992,  str. 3): 

 

"Vsaka   družina  mora  na  svoj  poseben,  edinstven   način obvladati neskončno 

raznolikost individualnih razlik in torej ustvariti  sistem  oz. oblikovati skupino,  ki  bo  

omogočila posamezniku  soočenje  in odgovornost  za  soočenje...  Vedno znova  gre  za  

to,  kako omogočiti  oboje  -  avtonomijo  in povezanost..." (G. Čačinovič-Vogrinčič, 

1992, str. 1) 

 

Vendar nam ravno protislovja, ki se dogajajo na področju  odnosov med  moškimi  in ženskami, 

dokazujejo,  da  urejanje  družinskega življenja  ni možno s predpisovanjem ali s poskusi  

podaljševanja nadvlade moških. Taki poskusi se sproti sprevračajo v  simetrično tekmovanje  na  

življenje in smrt. Zavest o družini  kot  skupnem projektu  iskanja  je pravzaprav zavest o  

nemoči  človeka  glede vprašanja, ki je za njegovo življenje osrednjega pomena. Prav pri iskanju  

odgovorov na to vprašanje (ki je morda  najusodnejše  za preživetje ljudi kot posameznikov in za 

ohranjanje reprodukcijske sposobnosti družbe) si človek lahko pomaga z znanostjo le toliko, da 

se zave pomembnosti človeškega srečanja z drugim človekom  kot možnosti in kot temelja 

družinskega življenja. J. Willi je takole opisal  kreativni proces, ki se lahko razvije, če  med  

zakoncema ostaja odprta možnost človeškega srečanja: 
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"Naši partnerji nam ne dajejo povratnih informacij (feedback) le  zato, da bi nas bolje 

videli, niti nam ne dajejo  spodbud in  nam s sprejemanjem ne pomagajo le pri našem  

samorazvoju, ampak  je  odnosni  proces  sam  kot  tak  primeren,  da   se intenzivneje 

uresničimo, kakor pa bi se lahko uresničili,  če bi  bili  naravnani  le sami nase.  Naše  

'sebstvo'  (Selbst) doživimo,  ko  je  priklicano s  strani  drugih  ljudi.  Naše osebnostne 

lastnosti, čustva in ravnanja se pojavijo ali vsaj pojačajo šele takrat, ko jih rabijo drugi 

ljudje." (J. Willi, 1985, str. 126) 

 

Človek za svojo samouresničitev neizogibno potrebuje  dolgotrajno drugovanje z drugim 

človekom v okviru družine. Brez izkušenj,  ki jih  oseba  lahko pridobi le ob tem, ko bodisi z  

zagnanostjo,  s požrtvovalnostjo,  strahom  ali pogumom razvija  lastno  družino, ostaja  tudi  

proces  individuacije  nedovršen.  Taki  ljudje  so praviloma  zelo uspešni v različnih dejavnostih 

(od uspešnosti  v službi  do pestrosti izobraževalnega in kulturnega življenja  ter bogatih  oblik 

preživljanja prostega časa), pa vendarle se  mnogi od njih v starosti pokažejo kot socialni 

analfabeti ter invalidni v svoji človečnosti. Družba si lahko zagotovi prihodnost le na ta način, da 

na razne načine podpira družinsko življenje. 

 

Ravno s tem ko se otrok v družini uči upoštevati drugega, se  uči najpomembnejše  lekcije  za  

kasnejše  življenje.  Vendar   nekaj podobnega velja tudi za odrasle člane družine. Ko se v  

zahtevnem in  težkem  procesu  dogovarjanja učijo  upoštevati  drugega  kot drugačnega od sebe, 

se v okviru družine dejansko učijo spoznavati in  upoštevati  raznolikost sveta, ki obdaja  

družino.  Elisabeth Lukas  je  zgostila znanje o  procesu  medsebojnega  usklajevanja želja, ki je 

za preživetje družine temeljnega pomena: 

 

"Glede želja v družini se lahko naučimo naslednje: 

1.  Ne gre za to, kaj zakonec ali otrok pričakuje  (želi)  od drugega, ampak kaj od njega 

pričakuje življenje. 

2.  Tudi ne gre za uveljavitev lastnih želja nasproti  željam zakonca  ali  otrok, ampak za 

to, da se  brez  napake  naredi tisto, kar je smiselno. 

3.  Lastnih  in  drugih želja  ne  smemo  ignorirati,  vendar pridejo na vrsto, ko to 

dovoljuje situacija. 

4.  Sporazum  o vsakokratni zahtevi  situacije  je  relativno lahek in ustvarja zavest o 

skupnih rečeh. 

5. Sporazum o prednosti pri zadovoljitvi želja posameznika  v družini   je   relativno  

težaven  in   ustvarja   zavest   o razlikovanjih. 

6.  Zadovoljitvi  želja  ne smemo  nasprotovati,  ampak  drug drugemu  privoščiti,  

kolikor niso  nesmiselne."  (E.  Lukas, 1993, str. 184) 

 

Če  bodo  odrasli člani družine odgovorno razmišljali  o  lastnih željah  in  željah drugih, se bodo 

po tej  poti  približali  tudi odgovoru na vprašanje, kaj je smiselno v širšem prostoru in času. 

Hkrati  pa lahko rečemo, da skoraj ni nobene verjetnosti,  da  bi družinski člani našli zadovoljive 

rešitve medsebojnih razlik,  če ne  bodo prisluhnili dogajanjem v širšem okolju družine in če  ne 

bodo  upoštevali  glasov preteklosti ter vsega tistega,  kar  jim odkrivajo  pogledi v še negotovo 

bodočnost, ki že  danes  nastaja okrog  nas. Avstrijski škofje so v zvezi z družino zapisali  tudi 

sledeče: 

 

"Zagotovitev in razširitev socialnega okolja za družino pa se ne izčrpata z gospodarskimi 



23 

reformami. Zato so potrebne  tudi družbene pobude. Kolikor bolj sodobni gospodarski in  

delovni procesi  ožijo  življenjski prostor družine, toliko  bolj  so potrebne  dodatne 

medčloveške povezave. To se lahko dogaja  v različnih  oblikah  prijateljstva  med 

družinami,  a  tudi  z družini prijaznimi ponudbami iz sosedstva, župnij,  krajevnih 

skupnosti  in  prostovoljnih  skupin."  (Katoliški  škofje  v Avstriji, 1990, str. 39) 

 

Socialnovarstvena  pomoč  družini (za dom, na  domu  in  socialni servis)  verjetno  pomeni 

največjo potrebo našega časa.  Pri  tem nikakor  ne  misliva le na različne vrste  terapij,  ki  

marsikje postajajo  moda,  ampak  na  animiranje  ter  smotrno  usmerjanje pripravljenosti  in 

človeških potencialov številnih žena, mož  pa tudi mladih ljudi, ki ob podpori strokovnjakov 

lahko najdejo  pot do  različnih oblik samouresničitve v smiselnem  prizadevanju  za dviganje   

kvalitete  družinskega  življenja.   Gabi   Čačinovič-Vogrinčič   poudarja  pomembnost  

družinske  sprave  za   zdravje družinskih  članov in za odkrivanje novih možnosti  ustvarjalnega 

oblikovanja družinskega življenja. Spravo pa zelo težko dosežemo, če  živimo  zaprti  v  domu, 

ki  ni  dom  ampak  zdravilišče  ali trdnjava.  Protislovje  je v tem, da se ljudje  večinoma  

tembolj zapirajo  v  družine,  čimveč problemov  "morajo  skrivati"  pred drugimi.  Mnoge 

družine se lahko odprejo šele, ko dobijo  uspešno pomoč  za  ureditev notranjih težav. J. Willi  je  

takole  opisal pozitiven proces medčloveške opore in rasti v družini: 

 

"Vendar  ni  alternative le med  simbiozo  in  individuacijo, ampak   je  možna  dodatna  

razdelitev  vlog   in   soodvisna avtonomija,  ki je verjetno najbolj pomembna oblika 

odnosa  v partnerstvu.  Partnerja  vidita drug drugega  kot  med  seboj različna centra 

zavesti, odgovornosti, aktivnosti in razvoja, istočasno  pa s doživljata kot drug na drugega 

se  nanašajoča in  kot  tista, ki sta drug drugega priklicala (da sta  se  v življenju  

uresničila v to, kar sta - op. B. S. in  sod.)  in izoblikovala. Oba rabita partnerja za svojo 

samoregulacijo in za  stabiliziranje sebe samega, a se partnerju  tudi  pustita uporabiti.   

To,  da  rabimo  partnerja  in  se  mu   pustimo uporabiti, vodi v krožno uravnavanje 

delitve funkcij, ki sama sebe  dopolnjuje  in  ki  v ugodnem  primeru  vpliva  na  oba 

partnerja   tako,  da  krepi  njun  jaz,   zmanjšuje   strah, uravnavajoče  vpliva  na potrebe 

in  pospešuje  razvoj."  (J. Willi, 1985, str. 169) 

 

Pred  kratkim  sva  se  pogovarjala z  gospo,  ki  je  mati  treh nadarjenih  otrok. Oba z možem 

delata v  intelektualno  zahtevnih poklicih.  Ustvarila sta izredno lep dom, vendar se za  idiličnim 

pročeljem  dogaja  tudi marsikaj bolečega, lahko  bi  rekla  celo presunljivega.  Gospa  na 

življenjske napore odgovarja  z  boljšo organizacijo  dela  in  s  tem,  da  poskuša  organizirati   

tudi življenje  moža  in  otrok.  V družini  so  se  v  zadnjih  letih pojavljali  pa tudi izginjali 

različni simptomi, prav  v  zadnjih pogovorih  pa  je  v središče pozornosti prišla  gospa  (žena  in 

mama),   ki  je  pred  letom  dni  sprožila  pobudo  za   začetek svetovalnega  dela. Pokazalo se 

je, da je gospa v službi in  doma zelo  obremenjena  z raznimi opravili in da svoje  delo  opravlja 

bolj  vztrajno in bolj sistematično kot mož. Gospa je  zaostajala za drugimi člani svoje družine le 

v tem, da si je privoščila manj počitka  in  manj  zadovoljstva  kot drugi.  Ko  smo  v  pogovoru 

osvetlili njeno življenjsko situacijo, se nama je zazdelo, da  se pogovarjava  z  gospo, ki je 

tipična žrtev  "dvojne  obremenitve" (delo in družina), ki se pač ne more sprostiti tudi takrat, ko 

bi se  lahko, ki zaradi napetosti ne more uživati v  uspehih  svojih otrok in ki svoje 

nezadovoljstvo prenaša na druge člane  družine. A ko smo znova in znova prišli do točke, kjer se 

je pokazalo,  da nje  nihče  ne  razume, ona pa mora  razumeti  vse,  je  naenkrat vzkliknila:  

"Razumita  vendar,  da sem v  meni."  Vprašanje  sva obrnila  nazaj:  "Kako pa vi razumete sebe 
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v meni? Kaj  je  tisto novo,  kar se vam je odkrilo v življenju, ko ste se zavedeli,  da ste v meni?" 

Nastala je zadrega in molk, potem pa so se postopoma izrazile misli, ki so kazale v smeri dotlej 

še neznanih  strahov. Pokazalo  se je, da so stresi vsakdanjega življenja hujši, če  si ne  privošči 

vsakdanjih "užitkov". Če pa si privošči  užitke,  ki jih je poznala prej, se dogajajo nepredvidljive 

stvari:  pokažejo se  znaki  strahu,  ki potem vodijo v izbruhe  jeze  na  moža  in otroke.  Potem 

se ustraši svoje jeze in se sesede sama  vase.  In potem  se  loti  dela in pri tem postaja  vse  bolj  

natančna  in zahtevna. Ko smo se vprašali, od kod strah, je izgledalo, kot  da je  strah logična 

posledica vsega, kar se dogaja, ker  nikoli  ne more  biti  gotova, ali bo uspešno opravila vsa 

opravila  in  ker seveda  ne  more  biti gotova, ali bodo  svoja  opravila  uspešno uresničili  drugi  

člani družine. Nenadoma pa  je  gospa  izrekla misli,  ki so merile drugam, daleč onstran 

vsakdanjih  skrbi.  "Z možem se pravzaprav razumeva, a on je drugačen. Spoznala sem,  da je 

vse zastonj, če bi upala, da me bo razumel tako kot jaz hočem. S  tem  sem  se  sprijaznila.  To ni  

lahko,  a  tesnoba,  ki  jo doživljam,  je  hujša.  Sedaj vem, da ne  izhaja  le  iz  domačih 

nesporazumov. Če življenja ne moreš užiti, vse mineva še hitreje. Resno se bojim, da bo izhod iz 

moje stiske huda bolezen. Res  je, ko je ženska v meni, si pred vsem tem ne more več zatiskati 

oči." 

 

Človek  kot  posamezna oseba ob koncu  dvajsetega  stoletja  rabi družino  prav  tako, kot so jo 

rabili  predniki.  Družina  pomeni nekakšen  človeški  ovoj,  v katerem se  ljudje  kot  

posamezniki pripravljajo za svoje delovanje oz. za svoje poslanstvo v družbi. V družine se ljudje 

tudi vedno znova vračajo, da se tam srečajo s svojo  telesnostjo in minljivostjo. Toda v družini se 

ljudje  kot posamezniki srečujejo tudi s svojimi sanjami, ki tvorijo nekakšen mavrični lok od 

človeka k človeku in od preteklosti v prihodnost. Iz ljubezni, ki se razvija v družini, nastaja dom. 

V tej ljubezni pa  so  tudi korenine upanja in vere, ki  posamezniku  kot  osebi omogočata,   da   

vedno  znova  najde  smiselno   orientacijo   v prihodnost. V sedanjosti srečujemo veliko družin, 

ki pomanjkljivo delujejo,  hkrati  pa  se razvijajo  tudi  številne  nove  oblike medsebojne 

povezanosti, v katerih posamezni ljudje živijo eden za drugega.  Morda  so  to že novi  zametki  

družinske  povezanosti. Meniva,  da  nam gornji primer med drugim govori tudi o  tem,  da 

skoraj ni mogoče, da bi majhna nuklearna družina nudila vso tisto varnost,  ki jo njeni člani 

potrebujejo. Zato je nujno  potrebno, da  namesto  razpadajočih sorodstvenih  mrež  razvijamo  

različne dejavnosti,  ki  bodo pomenile nekakšen biotop  za  raznoliko  in človeško bogato 

življenje družin. 

 

Družina  ni  zdravilišče,  ni  rekreativni  prostor  in  tudi  ni trdnjava. Družina je socialni sistem, 

živa skupina, ki ima  poleg vseh ostalih funkcij pomembne biološke in mitske funkcije.  Jasno 

nam  je, da se slovenska država ne more in ne sme  odreči  svojim nalogam  pri podpiranju 

družine, a hkrati se vedno bolj  zavedamo zapletenosti te naloge. Sistemska teorija in kibernetika  

drugega reda  odpirata  nove  poti mišljenju pri  iskanju  takih  načinov medsebojnega pogovora, 

v katerih bi lahko ustvarjali svet, ki  bo sposoben   preživetja.   Resni   strokovnjaki,   ki   v   

zadnjih štiridesetih  letih  razvijajo  nove  oblike  dela  z  družinami, večinoma  soglašajo v tem, 

da ni več možno neposredno  usmerjanje družin  v smislu kavzalnega mišljenja. Sposobnost  

preživetja  je pri  kompleksnih  sistemih  povezana prav s tem,  da  ti  sistemi razvijajo  vsak svoj 

individualiziran način delovanja. 

 

"Zato   se   zdi  utemeljeno  razvijanje   ustrezne   zamisli intervencije v kompleksne 

socialne sisteme. Ta zamisel naj ne bi  več  temeljila  na  predstavi  o  neposrednem,  

kavzalnem usmerjanju,  ampak  na ideji o usmerjanju  k  samousmerjanju. Kompleksni 
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sistemi, ki so vezani na svoj specializiran  način operiranja lahko zunanje vplive 

'razumejo' in ovrednotijo kot informacijsko ponudbo le tedaj, če ima ta ponudba obliko,  

ki je za njihove načine opazovanja okolja (kriteriji opazovanja, ključne razlike) 

smiselna." (H. Willke, 1993, str. 120) 

 

Nove  informacije  je  možno uspešno posredovati  družinam  le  s takimi posegi, ki krepijo 

avtonomnost družine. Zato je  pomembno, da  različne  družbene institucije (od  vzgoje  in  

izobraževanja preko psihiatrije in socialnega varstva do znanstvenih ustanov in verskih občestev) 

gojijo take načine medsebojnega  komuniciranja, v katerih se enakovredno razvija tudi vsakdanji 

jezik za  potrebe ljudi  našega časa in da pri tem upoštevajo  družinsko  stvarnost kot  poseben  

nivo rekurzivnosti, ki predstavlja  dragocen  izvir izkušenj,  idej  in novih konceptov (tudi v 

primerih, ko  se  nam zdijo te izkušnje, ideje in koncepti "nezdravi", "patološki"). 

 

Čeprav  so  sorodstvene  mreže v veliki  meri  pretrgane,  si  je potrebno  prizadevati,  da  se  ne  

bi  prekinil  stalen   proces pogovarjanja,  ki se uresničuje prek teh mrež. Niti  sorodstvenih mrež  

niti  nedelujočih družin ni mogoče v celoti  dopolniti  ali nadomestiti z "umetnimi" tvorbami (kot 

so stanovanjske skupnosti, skupine  za  samopomoč staršev, skupine  za  srečevanja  zakoncev 

itn.),  možno pa je razviti občutljivost za vse tisto, kar je  od nekdanje mreže še ostalo. Hkrati pa 

je potrebno razvijati posebno občutljivost za nove oblike povezovanja, v katerih ljudje  živijo in 

delajo eden za drugega. Pri tem morda ni najbolj pomembno  to, da  bi  spremenili  formalno 

pravne definicije  družine,  kot  je pomembno  to,  da  v naši zavesti  postopoma  razvijemo  

dosledno razlikovanje med socialno ekonomskimi in človeško osebnimi vidiki življenja.  V  

sedanjih časih je posebno  pomembno,  da  družbene ustanove  razvijejo posebno skrben odnos 

do vseh  oblik  vzajemno povezanega življenja ljudi. 

 

Posebej pomembno pa je skrbno negovati posebne načine govora,  ki služijo  samorefleksiji tistih 

razsežnosti človeškega  življenja, ki  izhajajo iz družin in se ponovno stikajo v družinah.  

Meniva, da  se  nam  bo  po tej poti  lahko  povrnila  izgubljena  podoba družine,  ki jo nujno 

potrebujemo. Novi načini  razmišljanja  nam lahko  pomagajo  pri osveščanju  posebnih,  

specifičnih  izkušenj družinskega  življenja.  Pri  tem ne  smemo  zanemariti  nobenega vidika  in  

nobene izkušnje, pa čeprav je še tako boleča.  Na  ta način  bomo  lahko  zagledali  novo podobo  

družine,  ki  nam  bo pomagala  razvijati  sposobnost preživetja in ki bo  človeku  kot osebi lahko 

nudila varnost pa tudi dovolj bogat okvir za  iskanje smiselne izpolnitve lastnega življenja. 
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