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Miran Možina, Bernard Stritih 

 

PRISPEVEK PSIHOTERAPIJE IN NOVIH DRUŽBENIH GIBANJ 

K RAZUMEVANJU DRUŽINE:  

Esej ob knjigi  Robina Skynnerja in Johna Cleesa 
Družine in kako v njih preživeti 

 

 

Uvod 

 

Esej je sestavljen iz petih delov: 

 

-  v  uvodu  opozarjava na nekaj  izjemnih  kvalitet  pričujoče knjige,  ki  bo  v letu družine 

lahko  res  pomembno  obogatila pogovore o tej temi pri nas; 

-  v  drugem  delu  podajava  nekaj  temeljnih  elementov  t.i. sistemskega  pogleda  na  

družino, ki ga  na  originalen  način razvija   tudi  Robin  Skynner.  Hkrati  na  kratko   

prikaževa dosedanji  razvoj  sistemskega pristopa in metode dela,  ki  so lahko  zelo  koristne 

pri vsakdanjem delu na  področju  nudenja psihosocialne pomoči; 

- v tretjem delu kot tudi že deloma v uvodu pokaževa (v  skladu s   prizadevanjem  avtorjev  

knjige),  da  družine  ne   moremo spoznati,  če  jo  gledamo  samo  od  zunaj  s  pomočjo  

raznih teoretičnih  naočnikov,  temveč da se nam začne  družina  zares "odpirati", če 

tvegamo, da jo doživimo oz. podoživljamo, če  jo torej pogledamo od znotraj. Takrat se 

lahko začneta pogleda  od zunaj in od znotraj dopolnjevati, dobimo dvojni pogled,  dobimo 

globino; 

-  v  četrtem  delu  ob primeru  Roseto  zagledamo  družino  na prelomnici  med  idilično 

tradicijo  in  negotovo  prihodnostjo vsled  rušenja komplementarnega vzorca sožitja družin  

v  širši skupnosti.  Hkrati zagledamo družino pogosto ujeto in  človeško osamljeno v mučnih 

nesporazumih za fasado navidezne  humanosti, ljubezni in omike; 

-  v petem delu prikaževa možnosti za razvoj novih pogledov  na družino, novih načinov 

govorjenja o družini, za naknadni razvoj kontaktnih  sposobnosti za medčloveško srečanje in  

sodelovanje in  za  socialno konstitutivno delovanje in pogovore  v  okviru novih,  

postmodernih družbenih gibanj. Pokaževa tudi, kako  sva sama sodelovala in še sodelujeva v 

teh gibanjih; 

 

Leto 1994 je Svetovna zdravstvena organizacija proglasila za leto družine.  Kaže, da Slovenci v 

tem času tudi v zvezi z  vprašanjem družinskega  življenja delamo pomembne nove korake. Pred 

nami  je že  druga  knjiga,  ki govori o sožitju  družine  in  prihaja  iz psihoterapevtske  prakse. 

Nedavno je pri Mohorjevi družbi  izšla knjiga  psihoterapevtke (logoterapevtke) Elisabeth Lukas  

Družina in  smisel.  Avtorica govori o svojih pogledih na  družino  in  o svojih   izkušnjah,   ki  si  

jih  je  pridobila   s   praktičnim psihoterapevtskim delom z družinami, o raziskovalnih dosežkih  

in o  teoretskih osnovah logoterapije, ki korenini v  delu  Viktorja Frankla.  Spremni esej z 

naslovom Družina -  metropola  človeških izkušenj pa je napisal Jože Ramovš, doktor teologije in  

socialni delavec, ki se pri svojem delu srečuje s problematiko  slovenskih družin  in ki je s 

svojim delom pomembno prispeval k  ustvarjanju nove predstave o družini. V letu 1993 sta izšli 

še dve izjemno zanimivi knjigi iz psihoterapevtske »delavnice«: pri isti založbi Tangram knjiga 

Alice Miller Drama je biti otrok in pri založbi Ganeš knjiga Roberta A. Johnsona Midva – 

psihologija romantične ljubezni. Obe knjigi se dotikata pomembnih vidikov družinskega 
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življenja. Millerjeva nam na družino pokaže indirektno iz perspektive otroka. Johnson pa ko 

osvetljuje partnersko odnosno dinamiko in možni odnosni vzorec izvenzakonskih zvez. Obe 

knjigi se tudi zanimivo dopolnjujeta z vidika obravnavanja t.i. narcističnih osebnostnih in 

odnosnih motenj. V prejšnjih letih so pri nas na temo družine in partnerstva od domačih avtorjev 

odmevala dela Pavaa Brajše in Martine Žmuc Tomori. 

 

Knjiga  Robina Skynnerja in Johna Cleesa je knjiga o  družini  za vse,  ki  jih  ta posebna skupina 

zanima. Torej to  ni  knjiga  o družinski psihoterapiji, čeprav nosi njen pečat. Od dela Lukasove 

se razlikuje po svoji osnovni naravnanosti. Lukasova vedno  znova usmerja  razmišljanje  k 

vprašanjem preseganja stisk  in  praznin družinskega  življenja in pomaga odkrivati smisel  

posameznikovih prizadevanj.  Angleška avtorja pa nam ponujata zgled, kako se  je možno  

pogovarjati  o tem, kaj in kako doživljamo  v  družini  in usmerjata  našo pozornost k 

vprašanjem, kako bi si z  medsebojnim razumevanjem  lahko pomagali v vsakdanjih družinskih  

situacijah. Govorita  o  nujnosti sprememb v življenju družin,  kako  jih  je težko  doseči in kako 

nam pri tem lahko pomagajo  razni  slučajni dejavniki.  Pri  nas  je  na  pomemben  Skynnerjev  

prispevek   k razumevanju družine leta 1992 opozorila Gabi Čačinovič  Vogrinčič v knjigi 

Psihodinamski procesi v družinski skupini in ga umestila med  prispevke  drugih  sistemskih 

avtorjev, ki  se  ukvarjajo  z družino.  Prav  v  knjigi Družine in kako  v  njih  preživeti  se  

Skynner   kaže   kot  eden  tistih   izjemno   dobro   "pismenih" strokovnjakov,   ki  po  eni  strani  

uspeva  zadostiti   visokim strokovnim  zahtevam  in  je  po drugi  strani  dovolj  odprt  in 

razumljiv  za zelo širok krog laičnih bralcev. Le-ti si lahko  ob branju   začrtajo  dovolj  jasen  

okvir,   prepričljivo   razlago družinske problematike in hkrati orientacijo v področju, ki se ga 

loteva (družinska) psihoterapija. Tako lahko zaslutijo, da je le-ta dolgotrajen in zahteven proces 

učenja.  

 

Meniva,  da  je pričujoča knjiga za slovenske bralce  še  posebej dragocena  prav  zato, ker zelo 

trezno, neposredno  in  strokovno korektno govori o številnih bolečih zapletih in razvojnih 

krizah, do katerih neizogibno prihaja v vsaki družini. Avtorja normalnega in  patološkega  ne 

ločujeta ostro, bralec ne dobi  občutka  dveh bregov,  kjer so na eni strani zdrave in na drugi 

bolne  družine.  V središču njune pozornosti so v glavnem odnosni vzorci  običajne družine,  ki 

pa je ne slikata idealizirano mirno  in  harmonično, temveč kot skupino, v kateri nesporazumov 

in problemov ne manjka. Ne  manjka jih že zato, ker se mora vsaka družina pretolči  skozi več 

normalnih razvojnih faz, ki jih avtorja nazorno prikažeta.  

 

Podobno  odločno  napada  mit o "spokojni" normalnosti  -  to  je prevladujočo  idealizirano  

predstavo  o  normalni  družini   kot nestresni,  v stalni harmoniji in sodelovanju živeči skupinici  

- znani  družinski  terapevt Salvador Minuchin. Taka  predstava  se zruši  v  prah,  opozarja 

Minuchin, kadarkoli  bomo  pogledali  v katerokoli družino z običajnimi problemi. Problemov 

torej ne bomo našli  le v abnormalni ampak tudi v običajni,  normalni  družini. Predstavil  je  

intervjuje z učinkovito delujočimi  družinami  iz različnih  kultur,  da bi prikazal normalne 

težave  v  družinskem življenju,   ki  presegajo  kulturne  razlike.  Opiše   "normalno družino,  ki 

zgleda tako, da imata partnerja veliko  problemov  v odnosu  drug do drugega, pri vzgoji otrok, v 

odnosih s  sorodniki in pri obvladovanju  zunanjega sveta. Neprestano se borita in  se pogajata  o  

možnih kompromisih, ki omogočajo  skupno  življenje" (cit. po F. Walsh, 1982, str. 11-12). 

 

Bralec  lahko  ob branju Skynnerjeve knjige  pride  do  številnih zamisli o tem, kako je možno 

najti pot do tistih sprememb, ki jih danes ljudje v družinah potrebujemo in iščemo. Skynner sam 
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pravi, da se je lotil tega dela, ker ve, da sodobni ljudje rabijo veliko novih   znanj  za  urejanje  

vsakdanjih   problemov   družinskega življenja  in  ker verjame, da ljudje z  uporabo  novih  

spoznanj lahko sami uspešno rešujemo številne probleme, ki nas tarejo.  Iz razgovorov, ki jih 

sveži tudi angleški Cleesov humor in domiselne Handelsmanove ilustracije, pa bodo bralci lahko 

tudi spoznali, da so  možni še drugi načini pomoči, kot so razne  oblike  skupinske psihoterapije,  

skupin za samopomoč in  družinske  psihoterapije. Knjiga  seveda ne more nadomestiti drugih 

oblik pomoči, lahko  pa pomaga do spoznanj, kako se lotiti problemov oz. nesporazumov, ki jih   

lahko  ljudje  rešimo  sami,  hkrati  pa   odstira   zastor tajanstvenosti  pred  drugimi oblikami 

pomoči. V  tem  smislu  bo knjiga  lahko zelo koristna tudi ljudem, ki se sami  ukvarjajo  s tem,   

da  pomagajo drugim. Takih ljudi oz. poklicev  je  dandanes veliko.  Tvorijo  široko pahljačo od 

tistih oseb, ki so  s  svojo osebno  karizmo pridobile sloves, da znajo razumeti  in  pomagati 

drugim,  pa raznih članov skupin za samopomoč in za  prostovoljno delo z ljudmi, na drugem 

koncu pahljače pa se vrstijo  zastopniki poklicev  in strok, ki segajo od pedagoških, socialno  

delavskih, psiholoških,  teoloških  in  medicinskih  usmeritev  do  posebnih (sub)specizalizacij za 

pomoč družinam in posameznim članom, ki se razvijajo v okvirih teh strok. Meniva, da ta knjiga 

ne bo služila le  tistim,  ki se želijo poglobiti v razmišljanje  o  vprašanjih družinskega  življenja,  

ampak bo lahko koristno branje  in  celo koristen   pripomoček   za   številne   strokovnjake   

(celo   za specialiste)   iz  področja  svetovalnega  dela/psihoterapije   z družino. 

 

Skynner  opisuje  družino  kot  psihoterapevt  in  kot  družinski človek.  Skupaj s Cleesom 

vnašata precej osebnega in  človeškega. Bralec  ima  lahko  večkrat  občutek,  da  prisostvuje  

intimnemu razgovoru  dveh  prijateljev. Za naš prostor je to  nenavadno.  V strokovnih  krogih  

pri nas (zelo med zdravniki -  žal  tudi  med psihiatri,  manj  med psihoterapevti in  socialnimi  

delavci)  še vedno  prevladuje vzorec zakrivanja osebnega, še  posebej  lastne krhkosti  in  

ranljivosti  (ki seveda vpliva  tudi  na  kvaliteto strokovnega  dela). Za naju pa je pristop, ki ga  

gojita  avtorja pri  obravnavanju  občutljivih tem družinskega  življenja,  prava osvežitev  in  

olajšanje. Ob branju sva se  večkrat  spomnila  na stil,  ki  ga  gojijo v  angleških  izobraževalnih  

televizijskih oddajah.  V njih znajo avtorji ustvarjalno  prepletati  podajanje zahtevnih  

strokovnih  informacij in osebno  zavzetost.  Gledalec lahko  začuti  žar  teh  ljudi,  njihovo  

osebnost,   integracijo profesionalnega in osebnega, avtorjevo akademsko razgledanost  in 

človeško  prisotnost.  Strokovnost in  neposredna  človeškost  se prepletata druga drugi v prid.  

 

Skynnerjeva  knjiga  predstavlja košček nove  znanosti,  kjer  se avtor   ne   poskuša   popolnoma  

ločiti   od   objekta   svojega raziskovanja.  Za staro, dualistično, objektivistično znanost  je 

značilno,  da znanstvenik poskuša narediti vse, da bi bil  objekt njegovega raziskovanja  čim bolj 

čist, objektivno prikazan, da  se ne  bi v njegovem opisu pojavila niti sled znanstvenikove  

osebne naravnanosti.  Kot  oseba  mora  znanstvenik  stare  dobe  ostati popolnoma   anonimen  

in  znanstvenik  nove  dobe   mora   včasih preuokviriti  njegove  eksperimente tako, da ga vnese  

v  njegove eksperimente.  Tako je npr. Konorski v šestdesetih letih  ponovil znamenite Pavlove 

poizkuse pogojevanja s psi. Pavlov je  zapustil zelo natančen opis eksperimentalnih pogojev, v 

katerih je izvajal svoje  poizkuse in Konorski je vse natančno posnemal razen  tega, da  je  

odstranil bilo v zvončku, tako da  ni  mogel  proizvajati nobenega  zvoka.  Presenetljivo  je bilo 

odkritje, da  so  psi  v poizkusih Konorskega izločali slino, če je zvonček zvonil ali  pa ne.  Von 

Foerster je to šaljivo komentiral, "da je bilo  zvonenje bolj  dražljaj za Pavlova kot za pse" (cit. 

po B.  Keeneyu,  str. 26-27). 

 

Ob  branju  Skynnerjeve knjige sva se tudi spomnila  na  pomembno srečanje  s še enim 
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angleškim  psihoterapevtom. Pred leti je  bil gost  slovenske  psihiatrične in psihoterapevtske  

sekcije  znani angleški  psihiater in psihoterapevt Malcolm Pines.  Pred  polnim avditorijem  

predavalnice  na Medicinski fakulteti je  imel  tudi  predavanje  o  kontratransferu. Po  prvem 

predavanju o skupinskem delu  s psihotičnimi pacienti se je razvila živahna  diskusija  s 

komentarji  in vprašanji. Po drugem predavanju o kontratransferju pa  je  nastala kar malce 

mučna tišina. Gospod Pines  je  to  čez nekaj  časa  komentiral, češ da se v tej tišini  verjetno  

zrcali tudi  naša  zadrega,  ker  ta  tema  vključuje  nas  same,   naše doživljanje  pri  delu   s  

pacienti.  Navajeni  smo  govoriti  o pacientih, o njihovih najbolj intimnih težavah, tako da  

večinoma pri  tem  ne zardevamo, jezik se nam ne zatika in nas ni  ne  vem kako strah. Običajno 

so prikazi psihiatrične kazuistike še  vedno skoraj popolnoma  očiščeni  kakršnekoli  informacije 

o drugi,  to je terapevtovi  strani.  Ponavadi  ne  zvemo,  ali  je   terapevt  med pogovorom kadil 

ali ne, ali je pri nekem pogovoru  kadil  več kot običajno, ali je bil utrujen in nerazpoložen za 

delo, ker  je morda  njegovega otroka celo noč zvijalo po trebuhu in  je  moral  ob   njem  bedeti,  

še redkeje kdo prizna, da  mu  je   bil   nek  pacient  že  od prvega trenutka naprej zoprn ali pa da 

mesece  in mesece  ni  vedel, kaj bi pravzaprav z nekim pacientom delal,  da je  popolnoma 

izgubil kontrolo ali da se je  po  nekem   pogovoru  bal,  da  pacienta  na naslednjo seanso več ne 

bo ipd. Predavanje gospoda  Pinesa  pa  je bilo posvečeno  ravno  takim  neprijetnim izkušnjam,  

ki  jih  ima vsak, ki se ukvarja  z  ljudmi  v  hudih stiskah.  Poudaril  je, da je  za  vse   te  

neprijetne  trenutke skupno  to,  da  smo  razgaljeni in  seveda   s   tem  tudi  bolj ranljivi.  Po  

njegovem je to neizogibni del tega  našega  posla. Hkrati je povedal, da sam spada med tiste 

terapevte, ki  se  pred pacienti  v  glavnem ne odpira, ostaja bolj zaprt. Danes,  ko  se spominjava  

na  njegovo  predavanje,  vidiva,  da   je    ostajal  posrečeno   dokaj  zaprt  tudi  pred  nami,  

čeprav   je   hkrati spregovoril o najbolj zadregljivih temah dela v psihiatriji, npr. tudi  o  

doživljanju izgube avtoritete,  o  doživljanju   krivde,  nemoči,  neuspešnosti, strahu, erotičnih 

občutkov, jeze. Izkušeni in  uglajeni  Anglež  je znal najti pravi način  spogledovanja  z vročimi  

temami in je  na koncu požel odobravajoč aplavz.  Hkrati je   bil  zelo   jasen,   da   za  njegov   

način   dela    velja  priporočilo,   ki   je  stalo  na    mizi  nekdanjega  ameriškega predsednika 

Trumana:  

 

    IF YOU CAN'T STAY THE HEAT GO OUT OF THE KITCHEN! 

  

    ČE NE ZDRŽIŠ VROČINE, SE UMAKNI IZ KUHINJE! 

 

Skynner  in Cleese s pomočjo zgovornih  Handelsmanovih  karikatur ohranjata   v  knjigi   pravo  

temperaturo,  in  pogosto  prav   z avtobiografskimi  navedbami  omogočata  bralcu   

(po)doživljanje, izgubo  distance, tako da lahko bralec začuti potrebo po tem,  da knjigo  odloži, 

rekreira neke situacije iz svoje  preteklosti  in pomisli  na  nove  možnosti  v  svoji  partnerski  in   

družinski prihodnosti.   Tudi  ob  avtobiografskih  navedbah   avtorja   ne izgubljata  na  

avtoriteti,  prej jo pridobivata. Kot  da  bi  se potrjevala  stara modrost, da kdor se zaveda svojih  

šibkosti  in jih  upošteva,  razpolaga s pravo močjo. Avtorja  sta  osebna,  a hkrati    dobro   

razmejena,   kljub   temu   da   se    lotevata  najobčutljivejših tem, okoli katerih se vrti in razvija 

družinsko življenje. 

 

V  podpoglavju Nihče ni popoln npr. zvemo, da je Skynner  sčasoma spoznal, da je postal otroški 

psihiater ne le zato, da bi pomagal drugim,  ampak tudi sebi in da ga je morda tudi  njegova  

družina nezavedno delegirala v vlogo lastnega odrešitelja. Nato pristavi, da  psihoterapevtski  

poklic  k sreči nudi možnost,  da  je  taka delegiranost za psihoterapevta in za učinkovitost 
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njegovega  dela lahko celo koristna. Podobno nama je v pogovoru pred leti  zaupal nemški  

kolega,  psihiater,  da svojo odločitev  za  medicino  in psihiatrijo vidi v veliki meri povezano z 

vlogo, ki jo je imel  v svoji  družini.  Iz  dneva  v  dan  je  prisostvoval  "mimohodki" staršev,  se  

čudil  materinemu  nezadovoljstvu  nad  očetom   in očetovemu  copatarskemu  stilu. Skušal je 

pomagati.  Poslušal  je mamo  in  začel  videti skozi njene oči mnogo  stvari,  začel  je 

spoznavati, kje vse je nad očetom razočarana. Potem je prisluhnil očetu  in  zagledal  materine  

napake.  Najprej  ju  je  poskušal spraviti skupaj, nato pa ju ločiti. Ni mu uspelo ne eno ne drugo. 

V  svojem  prvem psihiatričnem/psihoterapevtskem  poskusu  mu  je spodletelo.   Tako   je   

seveda  čutil   potrebo   po   dodatnem usposabljanju,  znanju  in  veščinah.  Postopno  je  

spoznal,  da napreduje  počasi,  ponavlja napake svojih staršev. Na  koncu  je povedal, da kot sta 

težko preživela starša, tako se težko prebija skozi življenje tudi on sam. 

 

Knjiga  nam  daje  posrečeno sintezo dveh  pogledov  na  družino: sistemski  pogled  na 

družino od zunaj in pogled  na  družino  od znotraj,   to   je  notranje   doživljajsko   

življenje   družine (podrobneje  bova  to obdelala v  naslednjih  poglavjih).  Narava 

psihoterapevtskega dela je taka, da omogoča psihoterapevtu  vstop v intimni odnosni svet klienta 

oz. klientskega sistema. Hkrati ob tem  delu  terapevt ne more, da ne bi vstopal v  lastni  intimni, 

osebni  svet.  Še  posebej izrazito je to pri  delu  s  pari  ali družinami.  Družine  te  v hipu 

potegnejo  "noter",  te  čustveno vzvalovijo, distanca objektivnega opazovalca pogosto ni možna 

(in tudi  ne  bi  bilo  dobro, če  bi  ostajal  stalno  distanciran). Nesporazumi in mimohodke, ki jih 

zagledaš in začutiš pri družini, ki išče pomoč, te spomnijo na nesporazume in mimohodke iz  

lastne družine.  Psihoterapevt  je  skratka  prisiljen  na   spoznavanje družine od znotraj, da 

(po)doživlja z in ob družini. Seveda  mora hkrati  delati  tako, da se vedno znova in  znova  tudi  

odklopi, pogleda  na družino, kot da bi bila tam zunaj, uporabi  koncepte, ki jih obvlada, da bi 

potem spet "zaplaval" v interakcijo družine tu  in  sedaj, se čustveno in doživljajsko znova  

"priklopil"  na frekvence  družine, ki jo obravnava. Psihoterapevt ima  torej  na nek način danes 

privilegij, da lahko vstopa v družinske  svetove, ki  običajno ostajajo skriti celo za oči znancev  

in  prijateljev posamezne družine. To seveda vpliva tudi na psihoterapevtov način življenja, na 

njegov odnos do sveta, na njegovo vedenje v  lastni družini,  na njegovo ontologijo, 

epistemologijo in  hermenevtiko. Skynnerjev prispevek je zato originalen in (upava, da) bo 

osvežil pogovore o družini v Sloveniji. 

 

 

Nekaj temeljnih elementov sistemskega pogleda na družino 

 

S  tem  poglavjem  želiva podati miselni okvir,  v  katerem  bodo strokovnjaki  lažje zagledali in 

sprejeli nekatere  ideje  Robina Skynnerja, hkrati pa prav s tem poglavjem želiva bralce opozoriti 

na  to,  kako globoke so spremembe v razmišljanjih o  družini  in kako hiter je razvoj mišljenja v 

zvezi s to tematiko. Podrobnejši prikaz sistemskega pogleda na družino je slovenskemu bralcu na 

voljo v že omenjeni knjigi Gabi Čačinovič Vogrinčič, Psihodinamski procesi v družinski skupini. 

 

Teoretiki  sistemskega  pogleda gledajo na družino kot  na  odprt sistem, ki deluje v odnosu na 

širši sociokulturni kontekst in  ki se  razvija  v  času (razvojne faze).  Kot  interakcijski  sistem 

normalne  družine  delujejo v skladu s pravili  in  principi,  ki veljajo za vse sisteme (F. Walsh, 

1982, str. 9-11). 

 

1.  Krožna  vzročnost.  Družinski  sistem  lahko  definiramo  kot skupino  povezanih 
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posameznikov, tako da sprememba katerega  koli člana  vpliva  na  druge posameznike in na  

skupino  kot  celoto; sprememba celote spet vpliva na vsakega posameznika. Vsaka akcija v tem 

zaporedju je tudi reakcija. Vzročnost je torej krožna in ne linijska. 

2.  Več kot vsota. Družina kot celota je več kot seštevek  njenih delov  in  je  ne moremo opisati 

preprosto  kot  vsoto  lastnosti posameznih članov. Družinska organizacija in interakcijski vzorci 

pomenijo  spoj obnašanj družinskih članov. Pomembno  je  usmeriti pozornost na vzorec, ki 

povezuje (G. Bateson, 1979). 

3. Ekvifinalnost. V skladu s tem principom lahko isti vzrok  vodi do  različnih posledic in ista 

posledica lahko vodi do  različnih vzrokov  oz.  izvorov.  Watzlawick,  Beavin  in  Jackson   

(1974) opozarjajo  na  napako oz. genetično zmoto, če  mešamo  izvor  in vpliv  na  določanje  

posledic. Poudarjajo,  da  vpliv  družinske organizacije  (njenih  interakcijskih  vzorcev  in  

odgovorov  na stres)  prevlada nad vplivom začetnih pogojev ali dogodkov.  Tako lahko npr. kot 

odgovor na podobno krizo ena družina kloni,  druga pa okreva; ali pa se dve dobro delujoči 

družini razvijeta iz zelo različnih pogojev. 

4. Komunikacija. Vsako obnašanje se razume kot komunikacija,  kot prenašanje  medosebnih  

sporočil.  Vsaka  komunikacija  ima   dve funkciji:  "vsebinski" (poročanje) vidik, posredovanje  

dejanskih informacij,  mnenj ali občutkov; "odnosni" (navodilo)  vidik,  ki sporoča, kako naj bo 

informacija razumljena in ki definira naravo odnosa  (J. Ruesch, G. Bateson, 1951). V trajnem 

odnosu ta  vidik ne  sme  ostati  nejasen, drugače  ima  to  patološke  posledice. Družine kot tudi 

udeleženci trajnih odnosov stabilizirajo  proces definiranja  odnosov  preko vzajemnih  

dogovorov  ali  družinskih pravil. 

5.  Družinska pravila. Eksplicitna kot tudi implicitna  družinska pravila   organizirajo   družinsko   

interakcijo   in   omogočajo stabilnost sistema, tako da predpisujejo ali omejujejo  obnašanje 

članov.  Omogočajo  pričakovanja v zvezi z  vlogami,  dejanji  in posledicami,  ki uravnavajo  

družinsko življenje. Preko  delovanja "principa  redundance" imajo družinske  interakcije  

ponavljajoča zaporedja,  tako  da se dogajanja v družini odvijajo v  skladu  z relativno   majhnim  

številom  predvidljivih  pravil.   Družinska pravila  se  izražajo  kot družinske norme.  Te  norme  

omogočajo ocenjevanje obnašanja. Na norme vplivajo vrednote iz  družinskega okolja,  npr.  iz 

religioznega in kulturnega  okolja.  Na  osnovi pravil razvijejo družine različne življenjske stile.  

6.  Homeostaza. Norme utrjujejo homeostatski mehanizmi, da bi  se ohranjalo  ravnotežje  oz. 

stabilno stanje v  stalno  potekajočih družinskih   interakcijah.  Vsi  družinski  člani  prispevajo   

k družinskemu  ravnovesju  preko vzajemne povratne  zveze,  kot  je komplementarnost ali 

recipročno vedenje. Ob prevelikem odstopanju od  družinskih norm se aktivira negativna 

povratna zveza,  da  bi uravnala   napetost   in  ponovno  vzpostavila   ravnovesje   ali 

homeostazo. 

7.  Morfogeneza.  Družina  mora biti  fleksibilna,  da  se  lahko prilagaja  istočasno na zunanje in 

notranje spremembe.  Navznoter se  mora  reorganizirati glede na nove razvojne  zahteve,  ko  se 

njeni  člani  -  in družina kot celota  -  razvijajo  po  spirali življenjskega ciklusa. Za prehod iz 

ene stopnje razvoja na  drugo je  potrebna sprememba pravil ali "sprememba drugega  reda",  ker 

potrebe, ki ustrezajo novi razvojni fazi, zahtevajo nove norme in možnosti.  Krize, kot so 

pomembne izgube ali spremembe v  odnosih do socialnega okolja, pomenijo za družino stres in 

zahtevajo nove oblike prilagajanja, da bi se lahko obdržala kontinuiteta družine in evolucija 

njenih članov. 

 

Skynner  poleg zgoraj navedenih (in še drugih, ki pa  jih  zaradi prostorske  omejenosti  na  tem  

mestu  ne  navajava)  sistemskih konceptov  uporablja tudi elemente iz strukturnega,  strateškega, 

psihodinamskega  in izkustvenega modela družinske terapije.  Bolj kot da bi se oklepal čistosti 
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enega teoretičnega modela, se pusti voditi  načelu - integriram, kar se mi pokaže praktično  

uporabno in  učinkovito.  Tak  pozitivni eklekticizem je  sploh  vse  bolj značilen  za celotno 

področje psihoterapije, ne le za  družinsko. Praktično  ni več čistih velikih teorij in 

psihoterapevtskih  šol (čeprav  še  ohranjajo tradicionalna imena -  npr.  psihoanaliza, geštalt,  

transakcijska  analiza, vedenjska  terapija,  skupinska analiza itn.), vsaka se vse bolj uči od 

druge, da bi ohranjala in večala učinkovitost. Minevajo namreč časi, ko so psihoterapevtske 

dejavnosti  dobile denar zgolj na podlagi imena. Danes  je  edina zanesljiva deviza za prihodnost 

učinkovitost. Razvoj evaluacijske metodologije   je  namreč  v  sedemdesetih  letih  razbil  mit  o 

učinkovitosti  klasične  psihoanalize  in  odprl  pot   pozitivno eklektično orientiranim 

psihoterapevtskim smerem in skupinam. 

 

Pojem   sistemska  teorija  oz.  sistemski  pristop   uporabljava (podobno  kot številni drugi 

avtorji) v širšem pomenu besede,  ki danes  v  svetu  pomeni sintezo  teorije  sistemov   

(Bertalanffy 1968),  komunikacijske oz. informacijske teorije  in  kibernetike (oz.  kibernetike  

drugega  reda).  Rojstni  datum   kibernetične teorije naj bi bilo leto 1943, ko je Norbert Wiener, 

sicer uradno priznani  oče kibernetike, s sodelavci objavil članek, v  katerem je bil prvič 

predstavljen koncept  povratne zveze (feedback).  To je  bil potem eden od ključev za razvoj 

tako  različnih  področij  kot  so:  računalništvo, fiziologija, vodenje  vesoljskih  vozil, biologija,  

ekologija. Po drugi strani, predvsem z razvojem  t.i. kibernetike  drugega  reda, pa je  koncept  

povratne   zveze  (in  drugi   iz   njega  razviti  koncepti  -    npr.    rekurzivnost, refleksivnost,    

Ashbyjev    zakon    potrebne     raznolikosti,  kontrola,   organizacija,  mehanizem.   idr.)    

omogočil    nove  možnosti     razvoja   filozofije,    teologije,     psihologije,  psihoterapije,   

komparativistike,   sociologije,   znanosti    o menedžmentu  in  organizaciji.   Začela so  nastajati  

tudi  nova področja in nove povezave med ustaljenimi področji. Kibernetika v širšem pomenu 

besede (= sistemska teorija) pomeni novo paradigmo, novo       sintezo      (ne      

interdisciplinarnost       ampak transdisciplinarnost),   nov   vzorec    organizacije   celotnega  

človeškega   vedenja.   In   drugačno   vedenje,  drugačen  način razmišljanja  je  neločljivo, 

kibernetično  povezan  z  drugačnim načinom  vedenja,  dejavnosti. Razvijanje  sistemske  teorije  

in prakse  je  danes  še  izredno  živo  in  ustvarjalno,  tako   da celovitega pregleda nad 

področjem še ni mogoče imeti. Problem  je tudi  v tem, da so meje tega področja zelo drugačne, 

kot  smo  se navadili   razumeti   meje   nekega   znanstvenega   področja   v preteklosti.  Tako so 

prispevki mnogih znanstvenikov in umetnikov v preteklosti in danes zelo kongruentni z vzorcem 

razumevanja  in življenja,  ki ga danes označujemo s pojmoma  "sistemska  teorija oz. pristop", 

čeprav ti sebe in svojih dosežkov niso označevali s s pojmi iz modernega besednjaka sistemske 

teorije.  

 

Razvoj  sistemske paradigme v t.i. "socialnih  znanostih",  kamor spada tudi sistemska družinska 

psihoterapija, je tesno povezan  z delom Gregoryja Batesona (Možina 1991), tako da ga 

nekateri imajo poleg  Norberta  Wienerja za očeta kibernetske teorije  v  širšem smislu.   

Neposredni  prispevek  področju   sistemske   družinske psihoterapije  je  dal  po nekajletnih  

raziskavah  paradoksov  v komunikaciji  leta  1956,  ko je s  sodelavci  objavil  članek  z 

naslovom  Toward a Theory of Schizophrenia in predstavil  teorijo dvojne  vezi  (double bind). 

Lynn Hoffman (1981, str.17),  ki  je podala  dober pregled razvoja sistemske družinske  

psihoterapije, pravi,  da  družinska  psihoterapija nima očeta  ali  matere  ali prvega  družinskega  

intervjuja, ampak da  je  gibanje  družinske terapije "kar zraslo". Najpomembnejše prispevke za 

začetni razvoj družinske  psihoterapije,  ki je v zadnjih štiridesetih  letih  s svojo hitrostjo in 

obsegom gotovo presenetil še takega optimista, so  po  mnenju  Hoffmanove poleg Batesona dali 
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v  ZDA  še  Nathan Ackerman,  Murray  Bowen,  Lyman  Wynne,  Margaret  Singer,  Carl 

Whitaker,  Salvador Minuchin, Edgar Auerswald, Ivan  Boszormenyi-Nagy, James Framo, 

Gerald Zuk, Theodore Lidz, Stephen Fleck,  Don Jackson, Jay Haley, John Weakland, Paul 

Watzlawick, John Bell  in Virginia  Satir,  če  jih naštejemo le nekaj. V  Evropi  so  dali 

pomemben prispevek še Ronald Laing, Helm Stierlin, Robin Skynner, Mara  Selvini-Palazzoli, 

Maurizio Andolfi, Horst  Richter,  Josef Duss von Werdt. Če je bil Batesonov glavni prispevek v 

tem, da je bil  "profet  postmoderne znanosti, ki je naredil prve  korake  v filozofski reorientaciji 

moderne znanosti; to novo orientacijo je imenoval  nova  epistemologija"  (Keeney,  1983,  str.  

5-6)  oz. "ekologija duha", potem je bil (in je še) na področju (sistemske) psihoterapije  kot  

učinkovite  prakse  gotovo  izrednega  pomena veličastni opus Miltona H. Ericksona, ki je še 

danes,  štirinajst let po njegovi smrti, predmet intenzivnega raziskovanja. Erickson je   eden  

največjih  inovatorjev  na  področju  psihiatrije   in psihoterapije  v  tem  stoletju, zato ni čudno,  

da  se  tudi  na področju   sistemske  družinske  psihoterapije,  ki  kot   celota predstavlja 

pomembno inovacijo, odraža njegov velik vpliv. 

 

Bogastvu novega teoretičnega razvoja v okviru sistemske paradigme ustreza  bogastvo novih (ali 

ponovno odkritih) modelov  in  metod dela.  Za  najino učenje novih pristopov je bilo in je  še  

vedno najpomembnejše  sodelovanje  v  okviru  Svetovnega  združenja  za dinamično psihiatrijo, 

ki ga vodi Günter Ammon, in sodelovanje  v okviru  Šole  kibernetike psihoterapije na  zagrebški  

medicinski fakulteti,  ki jo vodi Graham Barnes. Naštela bova nekaj  modelov in  metod,  ki  sva 

jih doslej koristno  uporabljala  pri  svojem vsakdanjem delu in raziskovanju: 

 

- metode skupinskega dela (Stritih B. 1991); 

-  principi  akcijskega raziskovanja (Stritih B. 1991,  Mesec  B. 1979); 

-   heidelberški  model  (koncept  prvega  pogovora  z   družino) (Stierlin 1975, 1976, 1977, 

1980, 1982, 1983, 1986, 1987, 1989); 

-  psihoterapevtski  model Miltona H.  Ericksona  (pripovedovanje zgodb,  uporaba metafor, 

anekdot, simbolov, analogij;  paradoksi, pozitivna  dvojna  vez, predpisovanje  simptoma;  

preuokvirjanje; indirektne  sugestije,  tehnika raztresanja;  rahljanje  navad  s humorjem,  šokom,  

presenečenjem, zmedo,  dolgočasnostjo;  izraba naravnih  hipnotskih fenomenov v smislu 

ultradianih  ritmov;  da-niz;  naloge; težki preizkusi; ponovno  odkrivanje  neizrabljenih virov)  

(Erickson 1976, 1979, 1981, 1989; Bandler 1975;  Gilligan 1985;  Grinder  1976, 1977, 1987; 

Haley 1967,1973;  Havens  1984; Lankton  1983, 1985; Rosen 1982; Rossi 1980, 1983, 1985,  

1986ab; Schmidt 1985); 

-   milanski   model  (postavljanje  hipotez  -   nevtralnost   - cirkularnost;  paradoks - 

kontraparadoks)  (Selvini-Palazzoli  et al. 1975, 1980, 1985, 1986; Penn 1982; Campbell 1985); 

-  izkustveni  model Virginie Satir in  Carla  Whitakerja  (Satir 1964, 1972; Whitaker 1981)  

-  "estetika  spremembe"  - epistemološki  model  B.  P.  Keeneya (Keeney  

1982,1983,1985,1986;  Bateson 1979,  1984,  1985,  1986, 1991; Maturana, Varela 1980, 1988);  

-  Balintov model "prebliska" oz. usmerjenega intervjuja  (Balint 1973, 1980; Kobal 1987); 

-  Bionov model delovne skupine in skupine  osnovne  predpostavke  (Bion 1983);  

- Igra "Kako" ("How to") (Barnes 1987); 

-   angleški   model  družinske  obravnave   ljudi   z   diagnozo shizofrenija (Falloon 1984); 

- ameriški model t.i. "kratke družinske terapije" (deShazer 1975, 1979, 1980, 1982); 

-  model  "preživetja sposobnega sistema" (VSM  -  viable  system model) (Beer 1975, Espejo 

1989). 
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Pogled na družino od znotraj: notranje doživljajsko življenje družine  

 

Predno   bova  nadaljevala  že  v  uvodu   začeto   osvetljevanje doživljajskega  vidika 

družinskega življenja, se je morda  vredno vprašati,  čemu  bi  se bilo vredno  spuščati  v  

razmišljanje  o družini  in v ozaveščanje nekaterih manj prijetnih resnic  o  tej "metropoli  

človeških izkušenj" (J. Ramovš, 1993, str.  193-221), ki  pa lahko žal postane tudi grobnica 

človeških izkušenj,  mrtvi rokav človeške evolucije. 

 

Skynner  se sklicuje na Batesona, ko poudarja, da osveščenost  ni sama  sebi  namen,  temveč 

bolj znak, da se  organizem  nahaja  v začasnem  obdobju samoanalize in prilagajanja.  Ko  

funkcioniramo najbolj  harmonično in ko smo najbolj uglašeni s  svojo  okolico, smo  lahko zelo 

pozorni (angl. aware - v tem smislu, da smo  živi in  odzivni),  vendar  je v takih  trenutkih  

"samozavedanje"  na minimumu. Tudi Viktor Frankl (1981, str. 85) pravi, da "tako  kot zdravo 

oko ne vidi sebe, človek najbolje izpolnjuje sam sebe,  ko pozablja in ne misli nase". Tudi zdrave 

družine se na splošno  ne ukvarjajo  veliko  z  uvidi,  samorazumevanjem,   samozavedanjem, 

poskusi  samoizboljševanja, temveč so odprte, odzivne,  spontane, žive in kažejo na obstoj 

živega in bogatega notranjega sveta. "Po Skynnerju se torej optimalno zdrava družina ne ukvarja 

nenehno  s samoanalizo,   s   samo   seboj,  pač  pa   je   zanjo   značilna pripravljenost,  da se 

samoanalize loti, ko to zahteva  konflikt, pred  katerim so se znašli člani" (G. Čačinovič 

Vogrinčič,  1992, str.101), torej ko v družini resno "zaškripa". 

 

Kaj  pomeni  to,  da v družini nekaj zaškripa?  To  škripanje  je prispodoba, ki jo v vsakdanjem 

življenju precej pogosto  slišimo. K  sreči škripanja v kolesju družine ni slišati, sicer bi bilo   v 

naših  naseljih  in  mestih življenje še  bolj  stresno.  Žal  pa škripanje,  o katerem tukaj govoriva, 

tudi ni zgolj  izmišljotina tankočutnih strokovnjakov, vzgojiteljev in moralistov. Da nekaj v 

družini ni povsem v redu, najprej začutijo člani družine. Odrasli morda  čutijo,  da  so pretirano 

utrujeni  in  malodušni,  da  ne prihajajo domov z veseljem, da so jim razna opravila v breme, ali 

pa  so včasih nestrpni, jezijo se za "prazen nič" ipd.  Najboljši kazalec,  da  v  družini nekaj 

škripa, pa  so  otroci,  ki  morda pogosteje obolevajo ali prisilno ponavljajo kaj mučnega in kar je 

tudi staršem odveč (npr. močijo posteljo, grizejo nohte, se slabo učijo  itn.). Seveda nočeva reči, 

da so vzroki za naštete  težave samo  v  družinskem življenju. Za utrujenost odraslih  je  gotovo 

veliko  različnih  razlogov,  kot npr.  težave  pri  delu,  slabe življenjske  navade,  širša 

ekonomska kriza,  stresi  vsakdanjega življenja,  bolezenske  spremembe  pa tudi  razočaranja,  ki  

jih doživljamo v zvezi z delovanjem družbenih institucij nam  grenijo življenje.  Nekaj  

podobnega  velja tudi za  otroke.  Lahko  celo ugotovimo,  da  sodobni človek preživi vedno  

večji  del  svojega življenja  zunaj  družine in da je prav tisti del  življenja  vse bolj naporen. Pa 

vendar ljudje, ki trpijo zaradi  najrazličnejših težav,  morda na koncu ugotovijo, da so njihove 

težave tudi  eden od  znakov,  da v njihovi družini nekaj škripa. O  taki  izkušnji govori  tudi  

John  Cleese in prav to je bilo tisto,  kar  ga  je prisililo,  da  se  je  podal v psihoterapijo  in  da  

je  pričel spreminjati svoja razmišljanja in poglede na življenje in delo  v svoji   družini.  

Upravičeno  lahko  domnevamo,  da  je  šele   v terapevtski  skupini  globlje  doumel, kako mu  

je  v  družinskem življenju spodletelo in seveda tudi to, kakšne sposobnosti ima za uresničenje   

življenjskih   perspektiv  in  sprememb   za   bolj zadovoljivo in smiselno življenje v družini.  

 

Pogled  na družino od znotraj je predvsem nejasen. Dogaja se  nam podobno  kot  s pogledom na 

gozd. Ko smo v  njem,  vidimo  veliko dreves, gozda pa ne. Ko smo v družini, vidimo številne  
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probleme, družino   kot  celoto  pa  si  težko  predstavljamo.   Težko   se distanciramo, da bi se 

nam odprla širša perspektiva, zlahka pa si o lastni družini ustvarjamo popačene in poenostavljene 

predstave. Tako  nam npr. (tudi v knjigi lepo opisani) mehanizem  projekcije omogoča,  da  

najtežje vidimo svoj delež in  svojo  vpletenost  v vsakokratnih  interakcijah,  zlahka  pa najdemo  

krivca  v  svoji okolici.  Čeprav  Ramovš  ni slučajno dal  svojemu  eseju  upanje vzbujajoč 

naslov Družina - metropola človeških izkušenj, nas  žal izkušnje socialnega dela in 

psihoterapevtske/psihiatrične  prakse učijo,  da  se družina lahko spremeni v pekel ali v  

grobnico,  v kateri  so  zakopani  živi ljudje.  V  lastni  družini  marsikdaj upravičeno  doživljamo  

razočaranja, potrtost, strah  in  stisko, vendar sami težko vidimo, kaj se dogaja, vsekakor pa 

vemo, da  se nekaj  dogaja,  nekaj  močno doživljamo. 

 

Skynnerjeva knjiga je pisana tako, da bralec ne more le misliti o družini  kot o nečem tam zunaj, 

ampak se skoraj nujno  zaplete  v podoživljanje situacij iz svoje družine, podobno kot ob 

navajanju teoretičnih   konceptov  o družini podoživljata  pisca.  Pogovori Skynnerja  in  Cleesa 

niso le didaktično  sestavljanje  zanimivih informacij in interpretacij o družinskem življenju, 

ampak so tudi dragoceni  trenutki življenja, ustvarjalnega medčloveškega  stika med avtorjema. 

Razlage, ki omogočajo pogled na družino od  zunaj, se  stalno prepletajo z notranjim, 

doživljajskim vidikom.  Knjiga lahko tako bralcu odpira nove poglede tudi na življenje v  lastni 

družini.  Ker   je  knjiga  pisana poljudno,  a  je  hkrati  tudi strokovno  zelo korektna, bodo bralci 

v njej našli tudi  razlage, ki  bodo  omogočale  povezovanje raznih  dejstev,  ki  jih  sicer 

doživljamo  fragmentarno. Nehote bodo morda začeli razmišljati  o povezavah   med  odnosi  in  

telesnim  počutjem,   med   prihodom novorojenca  in spremembo odnosov med zakoncema,   

med  bratovsko ljubeznijo  in  občutki  svete jeze pri  otrokih,   med  lastnimi izkušnjami  v  

otroštvu in svojim vedenjem v  vlogi  žene,  moža, matere ali očeta itn. 

 

Marsikateri  svetovalni  delavec ali terapevt bo  lahko  morda  v procesu svetovalnega dela 

uporabil tudi Handelsmanove karikature, da  bi  klientom  posredoval prepričljive,  s  humorjem  

obarvane prispodobe  in  razlage  o  možnih  povezavah  med  simptomi   in družinskimi 

odnosnimi vzorci. Sama sva to možnost v zadnjih letih večkrat koristno izrabila. Graham Barnes 

nas je v preteklih letih na  seminarjih  Šole kibernetike psihoterapije  stalno  opozarjal pred tem, 

da bi svojim klientom risali redukcionistične,  skrajno abstraktne  modele  osebnosti,  kot  so  

npr.  trije  krogci  (za ponazoritev  t.i. ego stanj) v teoriji transakcijske analize,  in jim  z  njihovo  

pomočjo  poskušali  razložiti  izvore  njihovega trpljenja.  Če npr. terapevt klientu reče, da ima v 

sebi  (ali  v svoji  glavi)  tri  ego  stanja  in  mu  nariše  tri  krogce,  ki ponazarjajo  starševski,  

odrasli in otroški jaz, je  to  podobno psihotičnemu  načinu  mišljenja,  opozarja Barnes,  ko  npr.  

nek shizoreni pacient reče, da ima v sebi hudiča, ki mu stalno grozi. Vemo,  da  se  tak  pacient 

reši, ko prepozna,  da  gre  za  t.i. halucinacijo,  ko je torej sposoben misliti o  svojem  mišljenju. 

Terapevt bo seveda rekel, saj jaz vem, da krogci niso resničnost, da je to le didaktična 

ponazoritev. Toda ali bo to vedel pacient? Spomnimo se le znane šale o pacientu, ki je mislil, da 

je koruzno zrno.  Po  dolgotrajni  hospitalizaciji  in  zdravljenju  so   ga zdravniki  na viziti 

vprašali, če še misli, da je  koruzno  zrno. Pacient se je prijetno, mirno nasmehnil in odkimal, 

rekoč, da  je samoumevno,  da ni koruzno zrno. Zdravniki so bili zadovoljni  in so  ga odpustili iz 

bolnice. Čez kakšno uro priteče bolnik  nazaj ves  razburjen  in prestrašen. Ko ga zdravnik 

vpraša, kaj  se  je zgodilo, mu pacient odgovori: "Jaz že vem, da nisem koruzno zrno, toda ali 

bodo to vedele tudi kokoši?!" 

 

Medicinske raziskave so nam jasno pokazale, da v naših glavah  in telesih ni niti hudičev s 
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kopiti, niti krogcev niti naših  očetov ali  mam niti banan. Toda kako to dopovedati tistemu delu  

našega mentalnega   procesa,   ki  razmišlja  v   slikah,   prispodobah, nelinearno, nelogično. 

Hkrati pa je seveda v terapevtskem procesu še  kako  pomembno izkoristiti človekove  (tako  

terapevtove  kot klientove)  neverbalne sposobnosti, naše predstavno,  holistično, lateralno (E. de 

Bono, 1986), hipnagoško, samoorganizirajoče  se,  nebiljardno,   vzorčno   mišljenje,  ki  je  

tesno   povezano   z ustvarjalnostjo in humorjem. Ko klientu posredujemo neko  besedo, koncept  

ali krogec, se lahko zgodi, da se doživljanje, ki je  na nek  način vedno odprto, spravi v okvir, ki 

je zaprt. Kako  torej omogočiti, da konceptualno mišljenje o doživljanju ostane odprto?  

 

Meniva,  da je pomembno, da so podobe, ki jih morebiti  terapevti posredujemo  našim klientom 

z namenom, da bi  pomagali  njihovemu nelinearnemu mišljenju pri reševanju njihovih stisk in 

problemov, estetske, večplastne, da so odprte za več možnih razlag, da imajo v   sebi   tudi   

koanski   element,   element   nepričakovanega, paradoksalnega, skrivnostnega, kar se vedno 

znova izmika dokončni razlagi,  da nudijo stalno možnost preskakovanja iz ene ravni  na drugo,  

iz ene perspektive v drugo.  De Bono opozarja, da  je  za lateralni tip mišljenja pomemben 

preklop. 

 

 "Običajno  je  ta  preklop nenaden. Če  je  začasen,  vzbudi humor. Če je trajen, omogoči 

uvid. Zanimivo je, da se v hipu, ko  zagledamo  nenadno  rešitev, na to  običajno  

odzovemo  s smehom ali nasmehom ("aha" trenutek, kairos - op. M.M. in  B. S.), čeprav 

večkrat rešitev sploh ni smešna. 

Človek  je skočil iz nebotičnika. Ko je priletel mimo okna  v tretjem   nadstropju,  so  ga  

slišali,  kako  je   zamrmral: 'Zaenkrat gre v redu.'  

Gospod  Churchill  je  nekega dne pri kosilu  sedel  ob  Lady Astor.  Nenadoma se je 

obrnila k njemu in mu  rekla:  'Gospod Churchill,  če bi bila poročena z vami, bi vam v 

kavo  nalila strupa.' Gospod Churchill se je obrnil k njej in ji  odvrnil: 'Gospa, če bi bil 

poročen z vami...bi popil to kavo.'... 

V obeh primerih se v zvezi s tem, kako so podane  informacije ustvarja pričakovanje. 

Vendar nato razplet nenadoma  prekriža naša  pričakovanja.  V hipu prepoznamo  

nepričakovan  razvoj, elementi se uredijo po drugem vzorcu. 

Za   humor  in  uvid  je  značilen  tak  način   obravnavanja informacij.  Oba  procesa je 

težko izpeljati  hote."  (E.  de Bono, 1986, str.34)  

 

Handelsmanove ilustracije so po najinem mnenju tega tipa, zato so dobra hrana za naše 

cirkularno mišljenje. Bralcu pomagajo  hipoma uvideti,  urediti in sintetizirati verbalno podane 

informacije  v podobe,  h  katerim se lahko vedno znova  vračamo,  ker  ostajajo vedno  odprte za 

nove misli in uvide. Vabijo nas v nova  in  nova doživetja,  v spoznavanje družine od znotraj, na 

celosten  način. Tako  ne  dvomiva,  da  bo  tudi  zaradi  izredno   kvalitetnega, večnivojskega   

načina   podajanja  informacij   v   tej   knjigi marsikakšen  bralec  lahko sam našel gradivo  za  

boljšo  razlago svojih  težav  in  si bo potem lažje  poiskal  ustrezno  pomoč  v svetovalnici  ali  v  

psihoterapevtski ustanovi,  kjer  bo  potem odkrival  dejanske povezave med raznimi problemi in 

stiskami,  ki se  dogajajo  v  njegovi družini in bo ob  pomoči  terapevtov  in svetovalcev  

postopoma razvijal svoje zmožnosti za bolj  smiselne komunikacije in za bolj polno življenje.  

 

 

Družina med idilo preteklosti in negotovostjo prihodnosti 
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Nemški avtor Frederic Vester v svoji knjigi Fenomen stres  (1976) o  problematiki doživljanja 

stresa v naši dobi poroča o  zanimivi raziskavi  z  naslovom  Primer Roseto (str.  223-226).  

Govori  o dvanajsletnem  raziskovalnem  delu,  ki  je  potekalo  v  okrilju Svetovne  zdravstvene 

organizacije. Predmet raziskovanja je  bilo življenje meščanov majhnega ameriškega mesteca 

Roseto. Leta  1971 so  ugotovili,  da meščani tega mesta precej  manj  obolevajo  za nekaterimi 

tipičnimi boleznimi moderne dobe kot drugi  prebivalci ZDA. Smrtnost zaradi srčnega infarkta je 

bila za pol nižja kot  v sosednjih  krajih.  Vsi ostali dejavniki, kot  telesna  debelost, kajenje,  

pomanjkanje  gibanja ipd., so  bili  podobni  ameriškim povprečjem. V raziskavi so zajeli tudi 

sorodnike, ki so živeli  v drugih ameriških mestih, kot npr. v New Yorku in Philadelphii  in 

ugotovili, da se obolevnost in vzroki umiranja pri teh sorodnikih v  ničemer  ne razlikujejo od 

povprečij veljavnih za ZDA.  To  so raziskovalci  smatrali  za zadosten dokaz, da na  boljše  

zdravje prebivalcev  mesta Roseto niso vplivali dedni dejavniki.  Razlogi boljšega  zdravja  so  

bili lahko torej le  v  drugačni  socialni strukturi  skupnosti  prebivalcev  mesta. 

 

Občino  so  leta  1882  ustanovili  italijanskih  priseljenci  in njihove  navade družinskega in 

skupnega življenja so se  ohranile do leta 1971, ko je mesto vzbudilo pozornost raziskovalcev. 

Moški so  bili  neizpodbitni gospodarji v družinah, starejši  člani  so bili spoštovani in so obdržali 

svoj vpliv na družinsko dogajanje. V  mestu  ni bilo revščine, a tudi ne bogastva in  zločinov.  Pri 

prebivalcih  mesta  je  bil  opazen  meščanski  ponos  in  velika pripravljenost  pomagati 

sosedom, ki so zašli v finančne  težave. Kazalo  je, da so raziskovalci lahko odkrili preprost, a  

splošno veljaven   recept  -  "medsebojno  podpiranje,   sodelovanje   in razumevanje". 

 

Enajst  let  kasneje  pa so zdravstvene  službe  v  mestu  Roseto zaznale  dramatične spremembe. 

Število primerov srčnega  infarkta je porastlo visoko nad ameriško povprečje. Raziskovalno  

poročilo o  življenju  v mestu je pokazalo, da se je v mestu  razen  dobre italijanski kuhinje vse 

spremenilo. Italijanski prebivalci, ki so tako dolgo ohranjali svoje tradicije, so se naenkrat  

prilagodili na  ameriški način življenja ("American way of life").  Povprečje dohodkov v 

družinah je porastlo, opazno je postalo, da se  ljudje ženejo za zaslužkom, da bi denar potem 

hitreje porabili za  višji standard.  Spremenili  so se odnosi med ljudmi. Prej  so  si  med seboj  

delili  probleme  in radosti, sčasoma  pa  se  je  razvila tekmovalnost, opazno je bilo medsebojno 

odtujevanje in težnja  po uspešnosti posameznikov. 

 

Značilna  za  življenje družin v mestecu Roseto do leta  1971  so bila  družinska  kosila. Družina 

je prisedla k mizi šele,  ko  so bili vsi zbrani. Sedaj pa priteče na kosilo vsakdo takrat, ko  mu to 

ustreza, zmaši si nekaj v usta in gre spet po svojih poteh.  V spremenjenih  razmerah pomenijo 

rizični faktorji, kot so  telesna debelost,  kajenje,  pomanjkanje  gibanja,  enako  nevarnost   za 

zdravje kot drugod v ZDA. 

 

Raziskava  o načinu življenja v mestecu Roseto nedvomno  dokazuje pomembnost  odnosov  

med  ljudmi v družinah  in  tudi  pomembnost medsebojne  pomoči v skupnosti. Sprašujeva se, 

kako se  je  moglo zgoditi,  da je prišlo do preobrata v načinu življenja družin  in skupnosti ravno 

v času, ko bi se meščani lahko osvestili  posebne kvalitete  življenja  v  svojem  mestu.  Kako  da  

so   zapravili dragoceno  dediščino ravno v času, ko bi lahko  pričeli  zavestno skrbeti za njeno 

ohranjanje? 

 

Še  preden bova poskušala odgovoriti na zgornje  vprašanje,  bova prikazala  še  eno sliko iz 

življenja neke  anonimne  italijanske družine,  v kateri njeni člani morda še vedno  skušajo  
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ohranjati nekaj   tradicije.   Günter   Ammon  je   imel   leta   1970   na psihoterapevtskem 

kongresu v Milanu predavanje z naslovom Skupina in agresivnost: Psihoanalitična raziskava 

dinamike agresivnosti v družinski  skupini,  v  katerem  je  poročal  o  izsledkih  svoje raziskave, 

ki jo je opravil v letih 1965-1970. Po svoji navadi je Ammon  podkrepil  poročilo o raziskavi s 

primerom  oz.  z  orisom svojega srečanja z družinsko atmosfero neke italijanske  družine, ki  jo  

je doživel v času kongresa v majhni  gostilni  v  Milanu. Približno  desetčlanska družina, otroci, 

starši in stari  starši, je sedla k veliki pravokotni mizi, da bi skupaj večerjali.  Dolgo preden so 

postregli z drugimi jedmi, so prinesli pizzo. Namenjena je bila majhnemu, nekako štiri do 

petletnemu dečku. Sedel je  med materjo  in  očetom na vogalu mize in zdaj sta ga silila,  da  je 

jedel  pizzo. Dečkov oče jo je razrezal na majhne kose, mati  jih je  nabadala na vilice, jih z 

dečkovo roko nosila - ali  pa  tudi sama  tlačila  - v usta, ki so ostajala vedno  polna.  Po  vsakem 

grižljaju mu je s prtičem obrisala usta. V majhnih presledkih  mu je  podržala k ustnicam kozarec 

in mu po požirkih  vlivala  vodo. Popolnoma  nemočni deček ni smel napraviti nobenega  giba,  

razen žvečiti  in  požirati,  tako  da je bilo  videti,  kako  se  mora premagovati.  Ugovor ni bil 

dovoljen. Njegove kretnje so  nenehno nadzorovali  in  popravljali. Ni se branil, ni  se  razjezil,  

ni postal agresiven, le tu pa tam je nemočno zakrilil z ročicami. To pitanje  je  Ammona 

spomnilo na mučenje, ko pitajo  gosi,  da  bi dobile  čim  večja  jetra, pitanje, ki je kot  mučenje  

živali  z zakonom prepovedano. Cela družinska skupina je pozorno spremljala predstavo  in ni 

hotela ničesar zamuditi. Na materinem obrazu  je neprenehoma ležal konvencionalno ljubeč 

smehljaj kot maska in pri celem omizju ni bilo nikogar, ki bi se potegnil za dečka.  

 

Ob  gornjem  primeru  bo morda marsikateri bralec  lahko  za  hip zagledal od znotraj lastno 

družino ali družino starih staršev ali sorodnikov.  Zaslišal  bo  morda  ukazujoče  glasove,  ki  so  

se ponavljali  pri družinskih mizah skozi stoletja: "Pri mizi se  ne govori!", "Kadar odrasli 

govore, otroci molče!" itn. Morda se  bo lahko  spomnil, kako je švignila očetova roka, kadar 

besede  niso zalegle  in  tudi  vdanega  materinega  obraza,  ki  je   torturo največkrat  lahko le 

spremljala. Ne smemo si tajiti,  življenjske razmere so bile še pred sedemdesetimi leti pri večini  

slovenskih družin  skrajno težke. Možnosti preživetja v tistih  razmerah  so bile skope, cena pa 

visoka. Zgodba o mestecu Roseto nam govori  o obdobju, ko so se razmere že izboljšale, govori 

nam, kako je neka skupnost  ohranila notranjo povezanost prav v naš čas, ki je  čas izobilja. 

Raziskava je dovolj prepričljivo pokazala, da  notranja povezanost   skupnosti   skupaj   z   

ohranjanjem   vrednot    in tradicionalnih  navad varuje člane pred  škodljivimi  posledicami 

izobilja.  Raziskava pa seveda ni mogla pokazati, kako je  vzorec notranje povezanosti razpadel.  

 

Dovolj  je, da v povezani skupnosti popusti nekaj členov,  pa  se odnosi  hipoma  sprevržejo iz 

stanja, v katerem  je  prevladovalo sodelovanje,  v  stanje, kjer prevladuje  tekmovanje  -  širjenje 

medsebojne  zavisti  je le simptom, ki ga vidimo.  Vprašanje  je, kateri  členi skupnosti v 

spremenjenih razmerah popustijo in  kje se  razbija  družinska  harmonija. "Boljši" del  družbe  v  

takih primerih  kaže na družine, ki živijo na obrobju in se pri tem  ne zaveda, da je ravno to 

dejanje kazanja na drugega in  označevanje drugega najbolj zanesljivo sredstvo razbijanja 

skupnosti. Podobno se  dogaja v družinah, ki postanejo surovo bojišče in  tekmovanje za  to,  

kateri  član  bo  lahko  izkoristil  možnosti   socialne promocije,  ki se kažejo v družbi. Ob 

pogovorih z  družinami,  ki imajo hude težave, spoznavava, kako razdiralno so nekoč v kmečkih 

družinah  delovale  želje  staršev, da bi  enega  otroka  poslali študirat.  Celo v nekaterih 

primerih, ko so šli  fantje  študirat bogoslovje, je za njimi v družini ostal občutek, da so bili drugi 

prikrajšani in da se jim je zgodila nepopravljiva krivica. Ko  so novi časi prinašali vedno več 

možnosti socialne promocije, so  se prav  ob  tem  trgale mreže skupnosti in  so  se  rušili  običaji 
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povezanega  družinskega  življenja.  Danes tudi  v  Sloveniji  ne moremo  tajiti,  da je imel razvoj 

v zadnjih  sedemdesetih  letih zelo protislovne učinke. Demokratizacija ni omogočila le socialne 

promocije  vseh  slojev,  večanja  avtonomije  žensk  in  večanja možnosti izobraževanja za 

mlade in tudi odrasle člane družbe obeh spolov,  ampak  je vplivala tudi na  hiter  razpad  

tradicionalne solidarnosti  in na nezadržno razpadanje tradicionalnih  navad  v družinskem 

življenju. 

 

Iz  prej  omenjenega referata Günterja Ammona  (1981,  str.  128) povzemava  nekaj  ugotovitev, 

ki so veljale za nemške  razmere  v odbobju  od  leta  1965 do leta 1970. Čeprav se  zdi,  da  so  ti 

podatki  zastareli,  pa pri svetovalnem delu z družinami  in  pri nudenju socioterapevtske pomoči 

otrokom, ki se udeležujejo  naših poletnih  taborov,  ugotavljava,  da  se  razmere  v   slovenskih 

družinah  v  zadnjih  letih zelo hitro spreminjajo  in  da  so  v marsičem  podobne sliki, ki jo je 

prikazal Ammon.  Raziskoval  je skupinsko  dinamiko družin 673 pacientov iz študentskih  vrst  

in med drugim ugotovil: 

 

-  da  je večina pacientov odraščala v majhnih  družinah,  brez navzočnosti starih staršev, 

sorodnikov ali prijateljev; 

-  da  v  tretjini primerov očeta ni  bilo  (zaradi  smrti  ali ločitve), pri ostalih dveh tretjinah 

pa je oče pri vzgoji otrok odigral  vlogo  obrobne  osebe  in  v  razvojni  situaciji   je 

dominirala mati; 

-  da so se v 82% primerov pokazale zgodnje težave med  materjo in  otrokom  (simbiotična  

ambivalenca z  nenehno  skrbjo  pred izgubo objekta); 

-  da so v 92% primerov pacienti prihajali  iz  malomeščanskega srednjega sloja; 

-  v  30% primerov so imeli priložnost preiskati matere  v  več pogovorih; praviloma je šlo 

za frustrirane ženske, ki so  bile, tudi v primerih, ko v zakonu ni prišlo do ločitve, nad  

svojimi možmi razočarane in so resignirale; 

-  da  je  večina pacientov kazala  klinično  sliko  depresivne reakcije, povezano z 

destruktivno agresivno problematiko. 

 

Skoraj  pri vseh pacientih je bil osrednji  problem  nesposobnost razviti identiteto, povezana s 

srednjimi do najtežjimi  delovnimi motnjami.   V  vseh  primerih  se  je  pokazala   težka   

blokada komunikacije znotraj družine, ki jo je delno zakrivil  objektivni razpad družine - recimo 

ločitev zakona - v večini primerov pa  je ostala skrita za fasado meščanske nedotaknjenosti. 

Meniva, da  je realnost večine družin danes, da se za fasado nedotaknjenosti  in solidnosti,  

dogaja marsikaj, kar si pogosto težko priznamo in  o čemer tudi težko spregovorimo. Tudi 

Skynner v svoji knjigi  pove, da je večina družin pogosto surovo bojišče, prostor  medsebojnega 

oviranja,   očitanja  in  dušenja,  prostor  nesmisla,   arktične osamljenosti, mrtvila. Družina je 

skratka pogosto prostor in  čas neznosne teže, ki lomi življenjski smisel in elan. 

 

Meniva,  da  se danes o družini še vedno ne pogovarjamo,  kot  se dejansko  dogaja, v glavnem 

nas obkrožajo klišeji, o tem, kaj  se res dogaja pa spregovorimo v ozkih, za javnost zaprtih 

krogih  in še  to redko. Šele ko se družina sreča z velikimi problemi   (npr. narkomanija), ki 

razbijejo klišejsko fasado in neizogibno udarijo čez  meje  družine v okolje, se nam razkrije tisto,  

kar  naj  bi ostalo   v  senci.  Nesporazumi  in  konflikti,  ki  jih   takrat zagledamo,  pa  so  

pogosto tako surovi, da  spet  težko  najdemo vzporednice z lastnimi izkušnjami. Skynnerjeva 

knjiga pa razkriva notranji  družinski svet tako, da ne moremo uiti na ta način,  ne moremo  reči, 

oh, to so pa vzorci, ki se dogajajo le v  družinah, ki  so  predmet  psihoterapevtske  ali  
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psihiatrične   obravnave. Skynnerjev  mehki  in  obzirni  način  pisanja  (oz.  govorjenja) 

omogoča,  da nam njegove metafore zlezejo pod kožo in prav  hitro se lahko znajdemo pred 

novimi vprašanji. Eno od vprašanj je lahko tudi, ali ne bi tudi sami rabili psihoterapevtske 

pomoči. Razveseljivo je, da je v Sloveniji vse več strokovnjakov, ki posvečajo svojo pozornost 

tudi družinski psihoterapiji – eni se izobražujejo v povezavi s Kemplerjevim inštitutom iz 

Nizozemske, drugi pa prav v povezavi z londonskim inštitutom za družinsko psihoterapijo, kjer 

poučuje tudi Skynner. Nenazadnje je treba omeniti tudi vse večje uveljavljanje že prej omenjene 

logoterapije pri nas. V tem okviru se je razvilo sodelovanje z Elisabeth Lukas. Tako se postopno 

razširjajo programi in ponudbe raznih naših institucij (npr. zdravstvenih ustanov in centrov za 

socialno delo), nastajajo nove privatne iniciative. 

 

Meniva,  da je prav sedaj, ob letu družine, čas, da bi  poskušali razmišljati  o  družinski  

stvarnosti na  nov  način.  Čeprav  je knjiga,  ki  je  pred nami, pravzaprav namenjena  ljudem,  ki  

si prizadevajo,  da bi globlje spoznali družinsko stvarnost,  bodisi zaradi  lastnih  potreb  ali 

zaradi  potreb  svojega  strokovnega dela,  želiva  ob tej knjigi opozoriti na to,  da  so  vprašanja 

družine  dejansko tudi naša skupna vprašanja. V  Sloveniji  imamo razmeroma  bogato literaturo 

domačih in prevedenih  avtorjev,  ki govori o raznih vidikih družinskega življenja. Vendar smo 

bili  v preteklosti   pozorni   predvsem  na  razne   primanjkljaje,   od materialnega   pomanjkanja   

do   kulturne   prikrajšanosti    in nezadostnih  znanj  iz področja družinske vzgoje,  spolne  

vzgoje itn. Upava si domnevati, da sedanje stanje povečane dinamičnosti, ki  po drugi strani 

pomeni tudi razpad tradicionalnih vzorcev  in krizo v družinskih odnosih, lahko pripišemo 

ekonomskemu  razvoju, a  tudi  uspešnemu razvoju novih strok  in  številnih  strokovnih ustanov.  

 

Naš  učitelj  in mentor Otto Wilfert nam je leta  1979  v  svojem predavanju na takratni Višji šoli 

za socialne delavce v Ljubljani govoril  o  svojih izkušnjah pri delu  v  dunajskih  predmestjih. 

Govoril  je  o tem, kako so socialne  službe  povsem  protislovno vplivale  na  to,  da  mali ljudje  

niso  več  rabili  medsebojne solidarnosti  in  so  se vzporedno s tem  družine  v  predmestnih 

naseljih  pričele  vse  hitreje  odtujevati  med  seboj.  Ob  teh izkušnjah  spoštovanega  

strokovnjaka, ki  so  zaskrbljujoče,  pa razmišljava  tudi  o drugi, svetlejši  plati  sprememb  

skupnosti moderne dobe. Svetla plat razpada notranje solidarnosti skupnosti in  posameznih  

družin  je povečana  mobilnost  družin  in  hitro večanje   delovne   storilnosti   in   

izobraževalnih   aspiracij posameznih  ljudi.  Težko je reči, ali bi znanost  in  industrija  lahko 

napredovali tako hitro, če ne bi bilo opisanih sprememb, ki so segle v vse dele skupnostnega 

tkiva in tudi v družine.  Vendar smo  se v zadnjih desetletjih osvestili tudi o tem, da je  razvoj 

industrijske družbe že dosegel svoj vrh in da so potrebne globoke spremembe.  Sprva  smo  

govorili le  o  problemih  energetike  in izkoriščanja surovin, kasneje smo se ovedeli ekoloških  

problemov in  šele  v zadnjem desetletju resno razmišljamo  in  raziskujemo krhkost človeka in 

njegove kulturne dediščine. Prav s tem v zvezi pa  postajajo  vprašanja družinskega življenja  vse  

pomembnejša. Ammon pravi, da 

 

"moramo družinsko skupino v družbi, ki pušča svoje otroke, da se  igrajo poleg 

smetnjakov v množičnih naseljih,  šteti  med najbolj nerazsvetljene in najbolj nemočne. V 

tej zvezi se zdi usodno, da je družinska skupina odrezana od javnosti, kjer bi lahko  o  

njenih  konfliktih razpravljali  kot  o  skupinskih konfliktih  in  jih analizirali. Menim, da 

je v  tem  izražen skupni  družbeni problem izrivanja, katerega žrtev  je  danes veliko  prej 

družinska skupina kot pa njen ustvarjalec. S  to stvarnostjo  pa se razhaja mišljenje, ki bi 

rado v  meščanski družini  še  vedno  videlo rezervat  humanosti,  ljubezni  in omike.  Ta  
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predstava,  ki je že v  liberalnem  obdobju  zelo pomanjkljivo   ustrezala  stvarnosti,  je   

danes   popolnoma zastarela.  Kot  ideologija, ki  jo  sistematično  ustvarjajo reklame  in 

mediji, obremenjuje nemočno družinsko  skupino  z občutji    krivde,   kar   po   svoje   

pospešuje    nastanek destruktivnega obnašanja." (1981, str. 134-135) 

 

Meniva, da se še premalo zavedamo, kaj od nas zahtevajo spoznanja o  položaju  sodobne  

družine.  Tudi  glede  razmišljanja  moramo najprej  narediti miselni zasuk, podobno kot se je to 

že  zgodilo na področju ekologije.  Ammonovo predavanje nama je pomagalo  pri iskanju  

miselnega zasuka in razlage za to, zakaj je danes  kljub vsemu  izobilju  (ali prav zaradi njega) 

tako težko  preživeti  v družini.  Naslov  Skynnerjeve knjige se nama tako  sploh  ne  zdi 

humorističen  ali  privlečen  za  lase.  Meniva,  da  v   družini PREŽIVETI  sploh  ni lahko in 

enostavno, še posebno  če  se  naše mišljenje in govorjenje v zvezi z njo ne bo precej spremenilo.  

V naslednjem  poglavju  bova pokazala, kje in kako sva  sama  našla možnosti  za  iskanje  novih 

pogledov na družino  in  za  rešitev dilem, ki sva jih odprla v zvezi s primerom Roseto. 

 

 

Nova družbena gibanja in spremembe v pojmovanju družine  

 

Ko začnemo resno razmišljati o današnji družini, se nam  verjetno zgodi  podobno,  kot  sta v  

svojem  referatu  Koncept  družinske terapije  v  dinamični psihiatriji Günterja  Ammona  na  

kongresu Svetovnega  združenja  za  dinamično psihiatrijo  (WADP  -  World Association  for  

Dynamic  Psychiatry)  v  Berlinu  oktobra  1990 opisala  Gertraud  Reitz in Thomas Hessel. 

Najprej  moramo  sploh določiti, kaj razumemo pod besedo "družina". 

 

"Oče, mati, otrok ali otroci, sveti svet, varnost, zavetje in ljubezen?  Vendar  vemo  iz  

naših  lastnih  izkušenj  in  iz izkušenj  pri našem delu, da to pogosto ni tako.  Kako  

potem vedno  znova prihaja do tega, da se ustanavljajo družine,  da se  rojevajo otroci, ki 

so deležni ljubezni in sovraštva,  ki zbolevajo, ker so prejeli premalo ljubezni? Družine so 

in  so bile  vedno polne konfliktov, tako da danes ne gre za  kakšno posebno  krizo  

družine, temveč so danes  konflikti  le  bolj jasno vidni." (G. Reitz, T. Hessel, 1991, str. 

160) 

 

Nato sta postregla z zgovornimi podatki: 

 

"Konec šestdesetih, začetek sedemdesetih let tega stoletja je bila največ kritik deležna 

družina kot institucija. Prišlo je do  poskusov  ustvarjanja  novih,  drugačnih  oblik  

skupnega življenja  npr. komun, kjer so zagovarjali odprte  partnerske odnose in 

antiavtoritarno vzgojo nasproti do takrat obstoječi konvencionalni  vzgoji  idr.  Na tej 

osnovi so  se  do  danes razvile  različne  oblike  skupnega  življenja,  ki  jih   po Rerrichu 

lahko statistično prikažemo takole (podatki  veljajo za zahodno Nemčijo):  

 

1. Število porok pada; od leta 1950 je padlo za polovico. 

 

2. Število ločitev narašča; procent razpadlih zakonskih  zvez raste takole:  

       1960:   14% 

       1983:   28% 

       1990:   30% (približna ocena). 
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Število  ločitev narašča tako v skupini družin z  otroki  kot tudi v zakonih brez otrok.  

 

3.  Število zakonskih parov brez otrok narašča. Leta 1986  je bilo namreč 30 miljonov 

državljanov zahodne Nemčije poročenih (to  je 15 miljonov zakonskih parov), brez otrok 

je bilo  22% zakonov  (tu niso všteti zakoni, ki še niso imeli  otrok  ali kjer   otroci niso 

več v gospodinjstvu. Ta procent  se  torej nanaša na zakone, ki ne bodo imeli otrok).  

 

4.  Vedno več je mater samohranilk ali očetov  samohranilcev. Leta  1984  je  1,3  

miljona otrok  vzgajal  samo  en  starš, večinoma matere. 

 

5. Vedno več je družin, kjer je mati zaposlena zunaj družine. Seveda  pa  je zaposlitev 

mater zelo odvisna od  starosti  in števila  otrok:  čim manj je otrok in čim  starejši  so,  

tem pogosteje je žena zaposlena zunaj družine. 

(Žene z enim otrokom starim pod 15 let -   1982:  47%. 

Žene z dvema otrokoma starima pod 15 let - 1982:  37%. 

Žene s tremi otroci starimi pod 15 let -   1982:  32%.)  

 

6. Vedno več parov živi v t.i. izvenzakonski skupnosti.  Leta 1988  je po oceni tako živelo 

3 miljone  državljanov  zahodne Nemčije;  od  leta 1972 do leta 1982 je procent  takih  

parov narasel  za  27%, pri mlajših od 24 let se je  v  istem  času število takih parov 

povečalo za desetkrat. 

 

7.  Vedno več je stanovanjskih skupnosti. Pri tem mislimo  na skupnosti  ljudi,  ki  niso  v 

sorodu in  ki  živijo  v  enem stanovanju  ali v eni hiši. (Statističnih podatkov tu  nimamo 

na razpolago.) 

 

8. T.i. samskih oz. enojnih gospodinjstev je vedno več (20,5% po Meyerju in Schulzu, 

1989). 

 

Iz  teh  statističnih podatkov lahko  zaključimo,  da  živijo skupaj  odrasli  in  otroci v 
kakršnikoli obliki  samo  še  v vsakem  drugem  gospodinjstvu.  Tako  izoblikovanje   

pojavov skupnega  življenja seveda vpliva na strukturo  tradicionalne družine. Kljub 

vsemu je namreč tradicionalna družina dandanes še  vedno pomembna oblika skupnega 

življenja:  polovica  vseh žensk  med 18. in 60. letom živi v družinah  s  tradicionalno 

delitvijo  dela.  V družinah, kjer so poročene  ženske  stare manj  kot štirideset let in 

imajo majhne otroke,  je  procent tradicionalne   oblike  družine  kar  80%.  Kljub   temu   

pa tradicionalna  družina ni več edino možno mesto, kjer  poteka družbena  naloga 

vzgoje otrok. Poleg tega je  vsak  družinski član  vse bolj na razne načine povezan z  

drugimi  družbenimi področji,  starši prek dela, ki poteka zunaj  družin,  otroci prek 

varstva, vrtcev itn. Celotni proces družbenih  sprememb, ki  se  tiče  družin, kaže torej, da  

je  vse  več  različnih privatnih  oblik  življenja.  Družina je mesto,  kjer  se  te spremembe  

vršijo, vendar ni vzrok tega dogajanja.  Tega  pri razpravljanju  o  oblikah  družinske  

terapije  ne  bi  smeli zanemariti." (prav tam, str. 161-162) 

 

Podobno kot Reitz in Hessel vidiva, da je bilo leto 1968 pomembna prelomnica tudi za "družino 

kot institucijo". Tudi pri nas je  in bo vse težje odgovoriti, kaj je pravzaprav družina in statistični 

trendi  so in bodo verjetno vse bolj podobni nemškim.  Seveda  pa danes  že  jasno  vidimo, da 
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leto 1968  ni  pomenilo  preprostega preskoka v boljše, lepše in bolj harmonične oblike  

družbenega  in  družinskega  življenja, temveč da se je začelo kvalitativno  novo obdobje  v  

dolgem in mukotrpnem procesu  evolucije  novih  oblik socialnega  sožitja. Felix Guattari je že 

leta 1972 opozoril,  da se način mišljenja in govorjenja o ključnih družbenih  vprašanjih 

spreminja bolj počasi, kot je izgledalo maja 1968: 

 

"Maj 1968  je morda sprostil militantne načine vedenja, ni pa osvobodil  možganov,  ki 

so ostali  zapacani  in  potrebujejo mnogo  več  časa,  da  bi  se  lahko  odprli  za  nov   

način postavljanja  vprašanj o blaznosti, o  homoseksusalnosti,   o drogah,  o  

delinkvenci,  o  prostituciji  in  o  osvobajanju žensk". (F. Guattari, 1983, str. 29). 

 

In seveda o družini, bi dodala. Jan Makarovič je leta 1983 takole okarakteriziral  razlike med 

uporom mladih na zahodu  in  tistim, kar se je dogajalo v vzhodnih t.i. socialističnih državah: 

 
"Pomemben  dejavnik  nemira  mladih  na  Zahodu  je  praznina življenja  v  porabniški  

družbi. Velik  del  mladih,  ki  se šolajo,  živi  bolj  ali  manj  brezdelno  in  v   dokajšnjem 

materialnem  udobju; toda vse te ugodnosti  ne  zadovoljujejo njihovih globljih potreb... 

Revolte mladih na vzhodu niso bile nikakršen 'show'; zahtevale  so več poguma kot tiste 

na Zahodu, kajti represivni ukrepi oblasti so bili mnogo ostrejši; tu študentje tudi niso 

mogli pričakovati,  da bodo  lahko  npr. javno nastopali na televiziji  ter  pojasnjevali 

svoja stališča, tako kot v Franciji..." (J. Makarovič,  1983, str. 186-187). (poudarek M. 

M. in B. S.) 

 

Tudi  "show" mladih fantov in deklet na ulicah zahodnih  velemest je bil pravzaprav v marsičem 

tragičen, tudi tam so padale  žrtve. Čeprav ni bilo veliko neposrednih žrtev pouličnih nemirov,  

lahko rečemo,   da  so  žrtve  padale  na  številnih  drugih   frontah. Prepričana  sva, da so 

številne žrtve, ki jih  danes  pripisujemo narkomaniji,  duševnim boleznim, stresom življenja v  

velemestih, na  nek  način  tudi  žrtve  temeljne  zmede  vrednot  in   krize institucij,  ki  se je 

najbolj dramatično in  najbolj  neposredno pokazala leta 1968. Nosilcem tega revolucionarnega 

gibanja pa smo tudi  sicer  dolžni  spoštovanje, saj  so  dosegli  nekaj  nadvse pomembnega.  Če 

že niso odkrili novega,  idealnejšega  družbenega reda,  jim  moramo  priznati, da so odkrili  

nove  oblike  upora. Prodrli so v množične komunikacijske medije in ustvarili  množico novih 

slik, dramskih predstav, gesel, miselnih modelov, odprli so nova  vprašanja  in  na ta način 

sprožili procese,  ki  še  vedno odpirajo nove in nove možnosti. 

 

Za razliko od študentskih gibanj na zahodu pri nas ni bilo  možno govoriti  o  javnosti,  niti ni 

bilo mogoče  računati  na  pravno varnost  v zvezi z javnim komuniciranjem. Jan Makarovič  je  

leta 1971  ugotovil,  da je kar 87%  anketiranih  pritrdilo  sledečemu stališču: 

 

"Tisti,  ki  imajo  v rokah oblast, te bodo  pustili  govoriti  le toliko  časa,  dokler jim ne 

boš postal nevaren."  (J.  Makarovič, 1983, str. 197). 

 

Bili  smo v nekakšnem precepu. Problemi so nas silili k temu,  da bi  o  njih  govorili in jih 

dramatizirali. Da je  to  možno,  so dokazovale  vesti,  ki  so prihajale iz raznih  delov  sveta.   V 

razvitih  zahodnih  deželah  se  je ob  razpravah  o  zaporih,  o duševnih  bolnicah,  o 

homoseksualnosti  idr.  razgibala  celotna javnost  -  od  vrhov  v  strokovnih  institucijah  do  

številnih krožkov, v katerih so sodelovale gospodinje. Nasprotni tabori  so se  vse  pogosteje  
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oblikovali ob  povsem  določenih  vprašanjih. Guattari opisuje lastne izkušnje v zvezi s svojim 

zavzemanjem  za zapornike.  Ker se je v isti zapi zavzemal za pravice  političnih zapornikov,   se  

pravi  ljudi,  ki  so  bili  kaznovani   zaradi političnih  deliktov  in za tiste, ki so bili  preganjani  

zaradi drog  in  drugih  oblik kriminala, so  ga   pripadniki  nekaterih levičarskih  organizacij  

ostro  zavrnili  in  ga  proglasili  za nevarno  osebo  (F.Guattari,  1983, str.  29).  Tako  so  nastale 

številne   takorekoč  nepregledne  grupacije  znotraj   različnih gibanj, ki pa so se v določenih 

vprašanjih med seboj podpirale  s podobnimi  grupacijami  povsem  drugih  gibanj.  Večinoma  

so  se konfrontacije  dogajale  pred  javnostjo  in  vsi  udeleženci  so postopoma  opuščali 

ideološki besednjak iz preteklosti. To  je  v  sedemdesetih letih pripeljalo do mnogih novosti. 

Novo  pojmovanje družine so uveljavljala predvsem feministična gibanja, gibanje za mentalno  

higieno, Anonimni Alkoholiki in podobna gibanja, ki  so poudarjala  vidik  skupnosti.  Pri  nas  

pa  smo  se  (še  medlo) zavedali, da naš obstoječi sistem tudi proteste spretno izkorišča za  

krepitev kontrole in lastne moči. Tudi vprašanja družine  pri nas niso postala del javnega dialoga, 

resnične dileme so ostajale za  zaprtimi  vrati. Danes npr. vidimo in se  čudimo,  v  kakšnem 

zaostanku smo pri obravnavanju vprašanj narkomanije in družin. Za nekaterimi prostovoljskimi 

organizacijami v Italiji (npr.  Centro Italiano  di Solidarieta; glej M. Možina, J. Ramovš,  1992,  

str. 171-179),  ki  se  ukvarjajo  s  temi  problemi,  zaostajamo   za petindvajset  let. Še danes 

družinska vprašanja ne morejo  dobiti ustreznega  odmeva  v tistem delu javnosti, ki  jo  

predstavljajo množični  mediji (TV, časopisi), torej tam, kjer obstaja  peščica publicistov in 

miljoni bralcev ter gledalcev. Le počasi pa se pri nas  ustvarja  tisti  del  javnosti,  ki  ga  

predstavljajo  nova družbena  gibanja,  civilna družba, prostovoljske  in  neprofitne organizacije.  

Le-te  ustvarjajo javnost z  drugimi  kvalitetami, omogočajo nova iskanja. 

 

Še danes ne poznamo in ne cenimo številnih dobrih idej in  mnogih dejavnosti, ki so se v Evropi 

razmahnile po letu 1968 in to  prav zaradi  argumentov, s katerimi je politična  nomenklatura  

takrat poskušala dogajanje izničiti in razvrednotiti. Tu naj omeniva tri važne novosti, ki so jih 

prinesla takratna gibanja: 

 

(1)  Meniva,  da  k izročilom leta 1968  sodi  orientacija,  v kateri   je  prišlo  do  bistveno  

drugačnega   razmerja   med teoretičnim  delom  in  praktičnimi  prizadevanji.  Na  mnogih 

področjih  je prišlo do procesov, ki bi jih  lahko  opredelili kot   rekurzivni   odnos  med  

svetom  idej   in   praktičnimi aktivnostmi. 

 

(2)  Druga pomembna novost je vsebovana v  izkušnji  relativne avtonomnosti   posameznih  

podsistemov, ki so  začutili  svojo neodvisnost  od  centralnih  oziroma  hierarhično   nadrejenih 

struktur.  Sprožile  so se dalekosežne reorganizacije,  ki  se dogajajo še vedno in ki povzročajo 

doslej neznano širjenje  in valovanje novih organizacijskih idej. To pa jasno vidiva lahko šele 

danes skozi optiko sistemske teorije. Frane Adam govori o tej temi takole: 

 
"Razsrediščenost (acentričnost) družbe. Za moderno družbo  je značilna   odsotnost  

dela  družbe  ali  podsistema,  ki   bi predstavljal  družbo  kot celoto.  Ne  obstaja  

(kibernetska) hierarhija   podsistemov,   vsi   funkcionalno   diferencirani (pod)sistemi so 

v nekem smislu enakovredni... Tudi  politični podsistemi,  ki  proizvajajo  obvezujoče  

odločitve,   nimajo nadrejenega  položaja, in čeprav je v obtoku teza  o  njegovi 

'preobremenitvi',  v najboljšem primeru lahko rečemo,  da  je 'primus  inter paris'... O 

socialističnih družbah  ne  moremo govoriti kot o modernih (ali celo postmodernih) 

družbah ravno zaradi  tega,  ker  temeljijo  na  centralnosti   političnega (pod)sistema  oz.  
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na  prevladi  politike  nad  ekonomijo  in drugimi   družbenimi  področji   (podsistemi)...   

Najnovejši premiki v teh družbah kažejo, da je modernizacija možna le  z razčiščevanjem  

politike  in  z  vzpostavitvijo  funkcionalne diferenciacije  kot  principa organizacije  

družbe."   (Frane Adam, Nova revija, 1990, str. 748) (poudarki M. M. in B. S.) 

 

(3)  Tretja  pomembna sprememba je orientacija  na  samopomoč, obrat v raznih skupinah k 

razpravljanju o lastnih problemih in uporaba  vseh njim dosegljivih virov za reševanje 

problemov  v mejah  možnega.  Odkrili  so lastno  odgovornost  za  človeško korektno  vedenje v 

problemskih situacijah. Ta proces  vodi  v zahteve  po  tem, da ljudje ohranjajo oziroma  da  si  

ponovno pridobivajo  kompetence za odločanje o lastni usodi. S  tem  v zvezi se močno  

spreminjajo vloge vseh strokovnih ustanov. 

 

V  zvezi  z razvojem novih družbenih gibanj  oz.  nove,  socialno konstitutivne  akcije pri nas ne 

moreva mimo Dušana Pirjevca,  ki je   svojem nagovoru študentom ob  zasedbi  Filozofske  

fakultete leta  1972   izrekel  tudi tele misli o novi  vrsti  druženja  in socialne akcije:  

 
"Da  bi  se  človek  lahko  družil  z  drugimi,  mora   imeti sposobnost  druženja, to je mu 

mora drugi nekaj  pomeniti  in sam  mora drugemu nekaj pomeniti. Za združevanje in  

druženje ni  dovolj  samo, da drugega vidim in da vem, da  mi  je  pač potreben.  Videti 

ga moram kot drugega, se pravi  kot  nekaj, kar  je od mene drugačnega, in sicer tako 

drugačnega,  da  ga moram  pustiti,  da je, ne pa da si  <ga>  hočem  prilastiti, podrediti  

ali  prilagoditi.  Samo tako bo  tudi  drugi  mene dopuščal,  tako  da  sploh  lahko  bom  
jaz  sam,  ne  pa  le prilagojenost  ali podrejenost drugemu. Temu rečemo:  pustiti biti  in 

biti, ali biti z, so-biti. Človek se torej odpre  do drugega  kot drugega... To torej ni  

socialno  spreminjevalna akcija,  ampak socialno konstitutivna akcija". (D.  Pirjevec, 

1987, str. 1481) (poudarki M.M. in B.S.) 

 

Ko  smo  leta  1975  začenjali  s  prvim  akcijsko  raziskovalnim projektom,  je  v svetu že 

izzveneval upor  proti  vsem  oblikam institucionalizacije  življenja. Veliki val, množično 

gibanje  se je  v zahodnih  deželah porazdelilo v številna  gibanja,  katerih člani  so v 

neposrednem soočanju z institucijami hitro  spoznali, da  dilema  ni  tako enostavna, kot je  to  

izgledalo  ob  branju avtorjev "Frankfurtske šole". Na vzhodu pa se je zdelo, kot da se je  po  

oboroženi  intervenciji  na  Češkoslovaškem  upor  mladih sesedel in da je nastopila oseka.  

 

Skupina,  ki  se  je leta  1975  lotila  akcijsko  raziskovalnega projekta   Terapevtska  kolonija  na  

Rakitni,  se  je   bistveno razlikovala  od vseh skupin, s katerimi je drugi avtor  delal  do takrat.  

Ljudje, s katerimi se je seznanil v tej skupini,  so  si bili  med seboj zelo različni  kot ljudje in po 

svojem  socialnem poreklu.  Povezovali so jih simboli upora proti  institucijam  iz leta 1968. Ti 

simboli so bili razpoznavni kot znaki v  oblačenju, v načinu telesne nege, v vedenju, v nekaterih 

navadah, zlasti  pa je bila očitna posebna simbolika v govorjenju. Leta 1975, ko  smo začeli z 

našimi akcijsko raziskovalnimi projekti, so bila nemirna šestdeseta  leta  že del zgodovine, 

vendar se še ni  bilo  mogoče odmakniti  od  nekaterih izročil. Zdi se, kot da  smo  preko  teh 

simbolov po eni strani uresničevali neko obliko dejanskega  upora proti  ustaljenim navadam in  

da nam je na ta način tudi   uspelo zavzeti   položaj, ki je bil, če že ne nasproten,  vsaj  nekoliko 

bolj  neodvisen od institucij,  po drugi strani pa so ti  simboli predstavljali tudi dejavnik 

povezovanja.  
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Sredobežna   točka   naših  prizadevanj   na   začetku   akcijsko raziskovalnih  projektov  je  bilo 

doživetje  človeške  nemoči  v institucionalnih   aparatih.   Ko  smo  maja   1975   pričeli   z 

načrtovanjem  Terapevtske  kolonije na Rakitni, se  je  oblikoval vodstveni  tim  iz  ljudi,  ki  so  

pripadali  trem  generacijam. Najstarejša  generacija  so bili strokovnjaki, ki  so  kot  mladi ljudje  

še  doživeli vojno, srednjo generacijo  so  predstavljali ljudje,  ki  so v šestdesetih letih  

zaključevali s  študijem  in najmlajša generacija so bili ljudje, ki so zaključevali študij  v 

sedemdesetih  letih ali pa so bili še študentje. Drugi  avtor  do takrat  ni osebno poznal nikogar 

razen Anice Kos, ki ga  je  tudi povabila  k sodelovanju. Študentje so bili člani skupine,  ki  je 

obstajala že dolgo. Tudi strokovni sodelavci so bili večinoma  že dolgo povezani med seboj. Ko 

je v začetku skušal doumeti, kaj nas povezuje,  je večkrat dobil vtis, kot da smo različni ljudje,  

ki smo  se  "srečali na begu". Kam smo bežali, ni bilo  možno  jasno izreči,  pač  pa se je zdelo, 

kot da vsi bežimo od iste  točke  v vesolju,  ki  smo jo  imenovali  "Institucija".   Institucionalni 

aparat, od katerega smo bežali, ni bil nekaj abstraktnega, ni bil le  geslo,  ampak  je  ta  beseda  

označevala  neko  doživljajsko resničnost, kjer je vladala apatija in mrtva poslušnost, kjer  so 

ljudje  prežali na napake drugih, kjer je vladal najvišji  zakon, da se nobenega zakona ne jemlje 

zares in kjer si po drugi  strani lahko bil obsojen za vsako malenkost, kjer ni bilo možno  tvegati 

individualnosti,  kjer je bila vsaka izjemnost nevarna,  kjer  je bilo  vse  prežeto  z misticizmom, 

misteriji pa  so  bili  le  še ostanek in potvorba nečesa, v kar nihče več ni verjel. To je  bil svet,  v  

katerem  ni  bila  mogoča  vzgoja,  možno  je  bilo  le kondicioniranje.   Zdelo    se  je,  kot  da   

Institucija   vsem udeležencem pomeni nekaj "popolnoma istega" - to je bila točka, v kateri  se je 

zgoščala vsa negativnost družbe, v tej točki so  se simboli in materialna stvarnost med seboj 

prežemali na tak način, da ni bilo možno nobeno razlikovanje. 

 

Podoben  odnos so prostovoljci na začetku kazali do "družine  kot institucije".  Večkrat so 

govorili "družina je preživeta,  živela komuna". Nekateri o komunah niso samo govorili, ampak 

so se  tudi na  ta  način organizirali. Pri nekaterih pa je v  samem  procesu prišlo do pomembnih 

trenutkov, ko so povedali npr. "včeraj sem se pa prvič, odkar pomnim, s ta starimi uro ali dve res 

pogovarjal". Nato so prostovoljci večkrat spregovorili o svojih družini, pa ne v  smislu, da bi jo 

bilo možno ali potrebno zdraviti,  temveč  da jih je družina zaznamovala, da odrasli, ki obdajajo 

otroka,  nanj usodno  vplivajo,  ga oblikujejo in da  morajo  prostovoljci  pri svojem  delu  z 

otroki upoštevati izkušnje, ki so  jih  dobili  v lastni družini.  

 

Tine  Hribar  je v opombi k svojemu članku  "Samomor  in  sveto", dodal obsežni citat iz članka, 

ki ga je napisal Alberto  Melucci. Ta  citat  predstavlja  velik korak  v  miselnih  iskanjih  novih 

simbolov, ki bi bolj ustrezali novim družbenim gibanjem, ki  sama po  sebi  največkrat  nimajo  

povsem  jasnih  programov,  ker  se rojevajo  iz  spontanih  in v izhodišču  zelo  raznolikih  

teženj ljudi: 

 

"Sodobne družbe so izločile iz polja človeških izkušenj  vse, kar  ni bilo merljivo in česar 
ni bilo mogoče nadzirati,  kar je v tradicionalnem svetu pripadalo dimenziji svetega. 

Končni smisel  bivanja,  vprašanja po tem,  kar  uhaja  individualni izkušnji,  napajajo 
nova "religiozna" iskanja  ali  preprosto zadovoljujejo  potrebo  po povezovanju  

zunanjih  sprememb  z notranjo  rastjo. Nastaja heterogeno področje, ki išče   novo 

zavest!  Videti  je zelo oddaljeno  od  tradicionalnih  oblik konfliktnih   gibanj.   Vseeno   

pa,   če   ne   nasprotujemo multinacionalnim  korporacijam, ki prodajajo  varnost,  lahko 
opazimo  pot upiranja operacionalnim kodom, poziv v  zavetje, iskanje     notranje    

enotnosti    nasproti     imperativom učinkovitosti.  Vse  te forme kolektivne akcije  na  
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simbolni osnovi   nasprotujejo  dominantni  logiki.   Problematizirajo definicijo  kodov, 
nominacijo realnosti. Ne zahtevajo,  ampak ponujajo.  S samim svojim obstojem 

ponujajo  drugačne  načine definiranja   pomena  individualne  in   kolektivne   akcije. 

Individualne  spremembe  ne ločujejo  od  kolektivne  akcije, splošni  poziv prevajajo v tu 

in zdaj individualne  izkušnje. Delujejo  kot novi mediji: razsvetljujejo tisto, česar  noben 
sistem  ne pove o sebi, vso tisto količino molka, nasilja  in iracionalnosti, ki so vedno 

skriti v dominantnih kodih."  (A. Melucci, 1987, str. 56-57) (vsi poudarki M.M. in B.S.) 

 

Ob  citiranih  mislih se ponujajo možnosti odgovora  na  nekatera protislovja, ki sva jih zastavila 

na predhodnih straneh.  Če  smo hoteli ostati zvesti idejam, ki smo jih negovali ob začetku naših 

akcijsko  raziskovalnih  projektov v  sedemdesetih  letih,  potem nismo smeli omalovaževati 

družbenih razsežnosti naše  dejavnosti. Ni  se bilo možno izogniti vprašanjem, kaj je za 

duševno  zdravje ljudi  možno narediti v svetu, ki ga niso preprezale  le  razpoke razlik med 

moškimi in ženskami, med starši in otroki, med  hlapci in  gospodarji ter med močnimi in 

šibkimi, ampak so nastajale  še vedno  nove razpoke. Vsak velik družbeni konflikt  je  obljubljal 

razrešitev  nasprotij,  ustvaril pa je nove razpoke  v  politiki, družbi,  pa tudi nepozabne rane v 

zavesti  skupnosti,  družinskih skupin in posameznikov.  Našega sveta niso preprezale le  

razpoke nesrečnega  miru, ki je bil sklenjen v Versaillesu (o katerem  je pisal  Gregory  Bateson,  

1985), ampak je bil  posejan  z  ranami bratomornih  vojn in človeško ter kulturno opustošen  z  

nasilnim uvajanjem  novega  družbenega  reda. Ni se  bilo  možno  izogniti vprašanju,  kaj  je 

sploh še možno narediti  za  duševno  zdravje otrok  in  ljudi  v svetu, v katerem so  družine  

postale  majhna bojišča,  ustanove,  ki naj bi ljudem pomagale, pa  so  se  ravno toliko dvignile, 

da so razvile svoje posebne strokovne jezike  in da so postale v organizacijsko-tehničnem smislu 

nepregledne -  ne le  za  običajne  ljudi, ampak tudi za strokovnjake  in  celo  za njihove   

voditelje. 

 

Odgovor   naših  akcijsko  raziskovalnih  projektov,  ki   so   v petnajstih   letih  svojega  razvoja   

prerasli  v   alternativno družbeno   gibanje,  na  ta  pereča  in  zaskrbljujoča   družbena 

vprašanja   ni  bila  simetrična   "revolucionarna",    "socialno spreminjevalna  akcija",  temveč 

bolj  komplementarno  odkrivanje  sveta,  "socialno  konstitutivna  akcija",  kot  bi  lahko  znova 

pritrdila Tinetu Hribarju, ki piše: 

 
"Pred spreminjanjem je odkrivanje sveta.  Svet pa se  človeku razkriva  le,  kolikor je 

človek odkrit pred samim  seboj  in kolikor  se  je sam pripravljen razkriti,  razodeti  

drugemu. Postaviti, kakor pravi Pirjevec, samega sebe pred drugega. In pred  družbo.  

To  pa  je  bistvo  postmodernih  gibanj,   ki odkrivajo pomen akcije v akciji sami, ne pa 

toliko v  ciljih, ki  si jih zastavljajo: gibanj ne kvalificira to, kar  počno, temveč  to, kar 
so. Žene jih vprašanje biti: kaj pomeni  biti mlad,  biti  ženska  itn.  Vprašanja  so  

partikularna,  toda odgovori   so   naslovljeni  na  vso   družbo.   Z   govorico 

drugačnosti,  ki  že  sama  po  sebi  izklicuje  pravico   do samobitnosti,  se  pravi  do 

resničnosti.  ...  ta  avtonomna gibanja ... nimajo velikih vodij, so zato  navidezno  

pogosto prav   neučinkovita   in   največkrat   brez   zanimanja   za institucionalne  

učinke...  gibanje  ni  ...  neposredni  cilj pobude. " (T. Hribar, 1987, str. 1489) (vsi 

poudarki M.M.  in B.S.) 

 

V  okviru razlikovanj, ki jih izrisuje Hribar, lahko  torej  naše akcijsko raziskovalne projekte 

označimo kot postmoderno gibanje z opisanimi  značilnostmi.  Zato naša skupina oz. gibanje  
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ni  bilo pomembno  le  kot socialno-terapevtski projekt,  ampak  tudi  kot socialno-kulturni  

projekt  iskanja nove paradigme za sožitje   in "so-biti"  ljudi  naše  generacije  in  naslednjih  

generacij   v razmerah postindustrijske družbe. 

 

Meniva,  da psihoterapevtske dejavnosti in dejavnosti  socialnega dela,  ki  ne  upoštevajo 

prispevkov novih  družbenih  gibanj,  v bistvu  ne  morejo reševati temeljnih  dilem  socialnih  

sistemov (seveda tudi družin), ki jih obravnavajo. Gre se prav za  iskanje nove  paradigme  

sožitja, skupnosti, "so-biti". Zato se  nama  je zdelo  pomembno  umestiti  najina iskanja  v  zvezi  

z  vprašanji družine  tudi v širši okvir postmodernih družbenih gibanj.  Reitz in  Hessel  v  

omenjenem  referatu  (str.  164)  navajata  široko zasnovano  raziskavo  Barbare  Pieper,  ki  je  

analizirala   vse koncepte družinske terapije (Familie im Urteil ihrer Therapeuten, 1986)  in  

ugotovila,  da nihče od terapevtov  -  z  izjemo  Thee Bauriedl  -  ne postavlja družine pod 

vprašaj v  njenem  temelju. Nihče   si   ne  zastavlja  vprašanja,   katero   funkcijo   mora 

izpolnjevati  družina kot institucija in kako zadošča  oz.  lahko zadosti  postavljenim  družbenim 

pričakovanjem. Premalo  je  bilo upoštevano,  kakšnega osrednjega pomena je za družino  

obdajajoči socialni  sistem, prav tako se ni postavljalo  vprašanje,  kakšni naj  bi  bili družbeni 

pogoji, pod katerimi bi se  lahko  družina "zdravo"  razvijala. Sociološko in skupinskodinamično 

gledano  je moderna mala družina postala skupina, ki sama sebe razkraja in ki mora v svo jem 

razvoju računati s spreminjajočimi se zahtevami  in konfliktnimi  prehodi med fazami 

družinskega ciklusa.  Stabilnost odnosa v paru je postala pogoj stabilnosti družine kot celote.  

 

Tisto,  kar  iščeva, niso toliko nove  in  nove  psihoterapevtske tehnike,  temveč  nov  tip 

pogovora (pri  čemer  so  lahko  razne tehnike koristne), to je socialno konstitutivnega pogovora. 

Le  v takem pogovoru se bodo lahko porajale tudi nove oblike in odnosni vzorci  družinskega, 

skupinskega in skupnostnega sožitja,  ki  bo omogočalo  veliko stopnjo raznolikosti. Želiva in 

hočeva,  da  bi tudi   psihoterapija   (prav   tako   svetovalno   delo),    tako individualna,  

družinska kot skupinska, v čim večji  meri  ostala del  družbenih gibanj, ki bi jih poganjali 

tovrstni  pogovori.  V okviru  gibanj,  človeških  in strokovnih  srečanj,  ki  smo  jih poimenovali  

"akcijsko raziskovalni projekti",  "socioterapevtski tabori",   "skupina   za  samopomoč",   

"družinsko   svetovanje", "dinamična  psihiatrija", "kibernetika psihoterapije"  idr.,  sva doslej  

našla marsikakšno izpolnitev teh svojih želja in  hotenj. Kje  se  namreč učiti sposobnosti 

druženja in  dejavne  ljubezni, kakor  ju je leta 1972 opredelil Dušan Pirjevec, ko se  partnerja ali 

cela družina ujame v začarani krog prilaščanja in  podrejanja drugega?  Ena od možnosti je lahko 

vključitev (posameznih  članov družine  ali  cele  družine)  v  skupino,  kjer  lahko  pride  do 

razvijanja  nove  kvalitete  odnosov oz.  do  naknadnega  razvoja sposobnosti druženja. Ammon 

opisuje tak odnosni skupinski  vzorec kot "konstruktivna socialna energija". 

 

Ob  velikih  družbenih spremembah v zadnjih letih pri  nas  in  v vzhodni  Evropi  nama je 

postalo jasno, da smo  ravno  pred  novo zgodovino,  ki prihaja vsa velika in pomembna, dolžni 

govoriti  o majhnem (tudi družinskem) življenju, ki se nezadržno nadaljuje iz preteklosti  v 

prihodnost in ki edino lahko osmisli  nove  oblike politične   organiziranosti.  Za  madžarskim  

avtorjem   Györgyem Konradom ponavljava: 

 

"Uspeha  dozorevanja avtonomije ne moremo meriti po  tem,  da mesto dosedanje vlade 

zasede kaka druga, temveč po tem, da se družba pod vlado krepi, da je vse več neodvisnih 

ljudi in  da se  gosti  mreža  pogovorov,  ki  jih  od  zgoraj  ni  mogoče nadzorovati. Vlada 

naj brez skrbi ostane zgoraj, mi pa moramo imeti možnost, da spodaj živimo svoje lastno 
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življenje."  (G. Konrad, 1988, str. 133) 

 

V zadnjih dveh letih so se odprle nove možnosti za  komuniciranje med  zelo  različnimi  

skupinami,  ki  zaradi  steklenega   zvona marksistične  ideologije, ki nas je pokrival, niso mogle 

priti  v medsebojni stik. Te nove možnosti pa niso nekaj enostavnega,  saj naj  bi  jih izrabili za 

to, da bo življenje ljudi  "spodaj",  se pravi,  izven dosega državne in proizvodne mreže  postajalo   

bolj bogato, bolj pestro in še bolj njihovo. Čeprav se zdi, kot da  je vsakdanje   (tudi  družinsko)  

življenje  številnih   državljanov (Slovencev   in  pripadnikov  drugih   narodov,   najrazličnejših 

poklicev,  zaposlenih in nezaposlenih, poročenih in  neporočenih, različnih  spolov,  generacij  in  

verovanj  pa  tudi  vernih  in nevernih)  nekaj  enostavnega,  temu  ni  tako.  To  je  nekakšna 

podrast,  ki  je pomemben del življenja v tem času  in  prostoru. Vsako  poenostavljanje  

problemov medsebojnih  komunikacij  lahko pripelje do pustošenja namesto bogatenja 

raznolikosti. V  obnebju različnih  idej,  ideologij, religij in  filozofij  vendarle  vsi iščemo  

raznolike  možnosti biti. Prav to iščemo  tudi  v  tistih spletih odnosov, ki jih imenujemo 

"družina". 
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