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»Tabori so bili zame posebni in vsekakor vzgojni, ker sem odraščala s skupino ljudi,  

ki so bili raznobarvna in stalno spreminjajoča se a hkrati konstantna družina.« 

 

Jasna Možina 

 

Uvod 

 

Osnova članka so izkušnje, ki sem jih od leta 1983 do 2003 dobil v vlogah psihoterapevta in 

vzgojitelja na poletnih t.i. Taborih za otroke in mladostnike s psihosocialnimi težavami in v 

dejavnostih, ki smo jih razvijali med tabori med letom. Razumeli smo jih kot prostovoljski 

skupnostni akcijsko raziskovalni projekt. Ker sem se taborov udeleževal s svojo družino, sem 

v prikazu dal velik poudarek izkušnjam, ki sem jih dobil v vlogi očeta in moža v svoji jedrni 

družini in kako sem tudi s pomočjo taborov obračunaval z idealom jedrne družine. To je 

namreč imelo velike posledice za moje razumevanje vzgoje in psihoterapije. Med pisanjem 

članka sem prosil hči Jasno, da napiše, kaj je bilo zanjo vzgojno na taborih, ki se jih je 

udeleževala od svojega prvega leta več kot petnajst let. Jasna namreč ni prihajala na tabore, da 

bi bila deležna terapije, ampak sem upal, da bodo nanjo delovali vzgojno pozitivno. S 

citiranjem njenih refleksij postavljam njene izkušnje kot zrcalo, v katerem odsevajo moje in 

obratno. 

 

Koncept vzgojnega in psihoterapevtskega dela na taborih se je razvijal postopno iz izhodišč 

antiavtoritarne vzgoje, doživljajske pedagogike in skupinske dinamike do integracije s 

psihoterapevtskimi pristopi dinamične psihiatrije, socioterapije, sistemskega socialnega dela, 

socialno kulturnega dela in sistemske psihoterapije, kjer smo ustvarjalno povezovali različne 

oblike od individualne, družinske do skupinske in miljejske terapije. Eden ključnih poudarkov 

je bil obujanje in razvijanje vrednot, ki so bile povezane s krepitvijo principa skupnosti in 

iskanje novega ravnovesja z vrednotami, ki so povezane s principom družbenosti in njenim 

individualizmom. Le-ta v sodobnih družbah večkrat iztirja v negativni individualizem, za 

katerega so med drugim značilni socialni atomizem, asocialna samoosredotočenost in 

radikalni antropocentrizem (Taylor, 2000). Naša predpostavka je bila, da lahko otroke in 

mladostnike pa tudi sebe zavarujemo pred škodljivimi vplivi negativnega individualizma, če 

na taborih vsem omogočimo pozitivne izkušnje življenja v skupnosti. Jaz z veliko začetnico 

naj bi dobil spodbudo za spremembo v jaz z malo začetnico in za povezovanje v mi.  

 

Mnogi smo začutili potrebo ohranjanju taborne skupnosti tudi po zaključku taborov in smo 

svoje osebno in poklicno življenje povezali z njo. Tako se je naše delo z udeleženci taborov 

večkrat nadaljevalo, če so imeli v svoji socializaciji in osebnostni rasti težave v družini, šoli in 

drugih (ne)formalnih skupinah. Ker je bil naš fokus dela sistemski, torej posameznik v okolju, 
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smo poskušali vplivati tudi na družinsko šolsko okolje tako, da bi bolje izpolnilo svoje 

vzgojno poslanstvo. 

 

Moje sodelovanje na taborih in v vsem, kar se je dogajalo ob njih (npr. skupine za 

samopomoč, terapevtske skupine, družinska terapija itn.), je eno najpomembnejših poglavij 

mojega življenja. Dalo je ključne spodbude za mojo profesionalno in osebnostno rast. Ne le za 

otroke in mladostnike, ampak tudi za nas, prostovoljne sodelavce, so bili terapevtski in 

vzgojni. Prav v okrilju tega projekta se je razvil tudi sistemski pristop, kjer sta si terapija in 

vzgoja tesno podajali roke, in postopno je nastala tudi šola sistemske psihoterapije (bolj 

podrobno glej Stritih, 1992, 1993, 1995, 2000; Stritih in Možina, 1992; Možina, 2000ab, 

2002ab, 2004ab; Kobal in Možina, 2004; Možina, Štajduhar, Kačič in Šugman Bohinc, 2011;  

http://sfu-ljubljana.si/index.php/sistemska-psihoterapija/).  

 

Gotovo tabori niso imeli samo pozitivnih učinkov na okoli 1000 otrok in par sto prostovoljnih 

sodelavcev, ki so bili vanje vključeni od leta 1975 pa do okoli leta 2010 (nekateri nekdanji 

sodelavci, npr. Janko Cafuta, Jasna Solarovič, organizirajo tabore v manjšem obsegu še 

danes). Vedno znova so nas pretresale krize, stiske, prelomnice, kjer se je tudi marsikaj rušilo 

ne le gradilo. Vsekakor pa so zame, kadarkoli se spomnim nanje, neizčrpen vir dragocenih 

izkušenj in spoznanj. Pa tudi ko se zavestno ne spomnim, me je ta izkušnja spremenila in je 

shranjena v mojem implicitnem spominu in se kaže na nezaveden način. To je tudi izkušnja, 

ob kateri se mi vedno znova odpirajo vprašanja, dileme, tako osebne kot tudi družbene, 

kulturne in duhovne.     

 

Taborov, ki so trajali okoli tri tedne, se je povprečno udeleževalo okoli 40 otrok in 

mladostnikov in okoli 25 prostovoljnih sodelavcev, od katerih je bila ob nekaj izkušenih 

strokovnjakih večina študentov pomagajočih poklicev. Šlo je za sobivanje in sožitje »bolnih« 

in »zdravih« s ciljem razvijanja terapevtske skupnosti, saj smo na tabore vključevali tudi 

otroke, ki niso imeli takih težav, da bi jih kdo že terapevtsko, to je psihiatrično / 

psihoterapevtko ali socialno delavsko, obravnaval. Velikokrat so to bili otroci prostovoljnih 

sodelavcev, kot je bilo tudi v mojem primeru. Jasna je zapisala:  

»Kot otroku z ’neproblematičnim’ ozadjem mi je bilo vedno zanimivo, da sem sumila oz. 

vedela, da ima večina ostalih otrok težko preteklost ali ’osebne’ probleme, vendar kaj točno 

jih je pripeljalo na tabor, velikokrat nisem nikoli izvedela ali šele sčasoma. To mi je 

omogočalo, da sem stike navezala brez vnaprejšnjih predsodkov oz. z manj predsodki, hkrati 

pa tudi velikokrat nisem čisto razumela, od kje so prihajali čustveni izpadi, ki so jih nekateri 

imeli. Videti otroke (in odrasle) izgubiti nadzor in se potem spet normalizirati oz. se razvijati 

skozi celoten tabor je vplivalo na to, kako sprejemam oz. sodim ljudi. Videla sem namreč zelo 

’normalne’ osebe doživeti totalni zlom in jezo ter zelo posebne otroke in odrasle sposobne 

imeti trenutke ranljivosti, bližine, nežnosti, mehkosti, prijaznosti. Že kot otrok (in tudi zdaj še 

vedno), prav zaradi časa preživetega na taborih, sem bila sposobna drugače soditi oz. bolje 

razumeti ljudi, ki imajo težave, so malo posebni, problematični. Hkrati jih ne podcenjevati, da 

so nesposobni ljubezni, topline in nemogoči za druženje.  

 

Na taborih smo bili v slabih treh tednih postavljeni v številne situacije, ki jih v vsakdanjem 

življenju ne bi doživeli v tako skoncentrirani in surovi obliki. Sama sem npr. lahko izrazila 

tudi svojo divjost in se dobro zdivjala. Moja divjost je lahko šla precej daleč, ker so bili okoli 

mene vedno še hujši primeri in v primerjavi z njimi moja divjaštva niso pritegnila take 

pozornosti (vsaj meni se je tako zdelo). Prišla sem v stik s precej brutalnimi oz. ekstremnimi 

primeri obnašanja, ki so me prestrašili, osupnili, a po nekem čudnem ključu včasih celo 

navdihnili, mi dali pogum, da sem izrazila dele sebe, ki jih drugače ne bi.« 
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Tabori so poleg psihoterapevtskih imeli tudi pedagoške vidike oz. učinke. In to ne samo za 

otroke in mladostnike, ampak tudi za odrasle, prostovoljne sodelavce. Naše delo je bilo 

terapevtsko z vzgojnimi učinki, prav tako pa velja, da je bilo vzgojno s terapevtskimi učinki. 

Intenzivno tritedensko sožitje je od vseh, ne glede na to, ali smo bili v vlogah terapevtov ali 

vzgojiteljev ali klientov/pacientov, zahtevalo učenje o tem, kako po eni strani razvijati 

avtonomijo posameznika in po drugi strani solidarno skupnost. Vzgoja na taborih je 

vključevala mikro vidik, kjer smo dajali velik poudarek negovanju medčloveškega stika, brez 

katerega se ne more oblikovati zdravi, avtonomni jaz, in skupinski ali skupnostni vidik, kjer 

smo razvijali občutek za »mi«. 

 

Naj na zaključek uvoda postavim pesem Bertolda Brechta z naslovom Balada o kaplji na 

vročem kamnu iz leta 1931 (cit. po Stritih, Možina, Žnidarec in Kobal, 1998: 90), ki me je 

presenetila, ko sem jo prvič prebral, saj namiguje, da je imel tudi Brecht izkušnje z vzgojo 

mladih na taborih. Ne vem, nikoli nisem bolj podrobno raziskal. V meni pa vzbudi žive slike 

tabornega prostora na gozdni jasi z zelenimi šotori, jamborom z zastavo in tabornim ognjem 

na sredi, slike poletnih noči polnih zvezd, potoka ob tabornem prostoru, ki nas je hladil ob 

vročih dneh, v ušesih se obudi zvok petja himne ob dvigovanju in spuščanju zastave, šum 

vrveža otrok in odraslih, ko smo v vrsti čakali na hrano v kuhinjskem šotoru itn.:  

 

Poletje prihaja in poletno nebo 

žari tudi nad vami. 

Voda je topla in v topli vodi 

se namakate tudi vi. 

Na zelenih travnikih ste 

postavili svoje šotore.  

Ceste so slišale vaše pesmi.  

Gozd vas je sprejel.  

Kaj še hočemo? 

Je konec težav? Je nastopilo izboljšanje? 

Je poskrbljeno za vas? Ste lahko zadovoljni? 

Je torej vaš svet boljši?  

Ne: To je le kaplja na vročem kamnu. 

Ali se boste zadovoljili z žarečim nebom? 

Ali vas bo prevzela topla voda? 

Vas je zadržal gozd? 

Vas bodo pregovorili? Vas bodo potolažili? 

Svet čaka na vaše zahteve. 

Potrebuje vaše nezadovoljstvo, vaše predloge. 

Svet vas gleda kot svoje zadnje upanje. 

Ne smete biti več dolgo zadovoljni 

le s kapljo na vročem kamnu. 

 

 

Nelagodja vzgojitelja in terapevta v družini in na delovnem mestu  

 

Zame je eno od sporočil Brechtove pesmi, da dobra vzgoja vključuje tudi spodbude mladim 

za to, da so nezadovoljni, kar je lahko dragocen vir za spremembe. Negovati nezadovoljstvo 

mladih, videti v njihovem nelagodju zrcalni odsev protislovij sveta odraslih, pa je eden 

najtežjih izzivov za vsakega vzgojitelja. Zahteva namreč stalno (samo)vzgojo vzgojiteljev 



samih, stalno skrb za lastno individuacijo oz. osebnostno rast (Možina, 2000a). Večkrat se 

spomnim pogovora z Alenko Rebulo o njenem vzgojno terapevtskem delu z učitelji, v 

katerem se je kritično in odločno zavzela: “Ne samo psihoterapevti, tudi vsi učitelji bi morali 

imeti v okviru svojega izobraževanja vključeno izkušnjo terapevtskega dela na sebi. Stalna 

skrb za lastno osebnostno rast bi morala biti nujni sestavni del etike tega poklica.” In jaz sem 

dodal, da še marsikaterega drugega poklica, npr. zdravnika, pravnika, socialnega delavca idr.  

 

Zato naj začnem pri sebi: Kaj me je motiviralo, da sem se vključil v tako zahteven projekt, 

kjer smo poleg vsega delali brez materialnega plačila, in v njem vztrajal dvajset let? 

Ko se danes spominjam, vidim, da je bil pomemben del motivacije moje nezadovoljstvo, ki 

sem ga doživel kot partner in oče v svoji družini in kot specializant psihiatrije na delovnem 

mestu v psihiatrični bolnici.  

 

Vendar pa se je leta 1983 začelo romantično. Moja pričakovanja so bila povezana z rahlo 

magično predstavo o vodji projekta, Bernardu Stritihu, za katerega sem vedel, da je 

strokovnjak za skupinsko dinamiko in da vodi t.i. sensitivity treninge. Vsekakor je bilo na 

njem nekaj karizmatičnega. Predstavljal sem si, da bom v skupini dobil izkušnje, ki mi bodo 

pomagale, da se bom čustveno odprl in osebnostno rasel. V veliki meri sem iskal terapevtsko 

izkušnjo zase. Že v pripravah na tabor mi je bilo privlačno skupinsko vzdušje med 

prostovoljnimi sodelavci, čeprav sem bil še nezaupljiv. Tako mi je npr. padlo v oči, da so se 

med seboj veliko objemali in opazil, da sem sam veliko bolj zadržan. Bernard je znal voditi 

skupino na način, kot ga še nisem doživel. Dogajalo se je nekaj, kar sem si težko razložil, a 

sem čutil, da sem na pravem mestu, da sem našel tisto, kar sem iskal. Še posebno prva 

izkušnja tabora me je prepričala, ko sem v skupini oz. taborni skupnosti doživel povezanost in 

kvaliteto druženja, kot še nikoli do takrat. Po taboru kar nismo mogli iti narazen in smo se še 

nekaj dni družili. Tudi kar se objemanja tiče, me ni več motilo, ravno obratno, ustrezalo je 

občutku pripadnosti, ki se je do sodelavcev in otrok razvil med taborjenjem. Tako sem postal 

del neformalne socialne mreže, ki je živo utripala tudi med letom do naslednjega tabora. 

 

Poleg profesionalnih spodbud, ki sem jih dobil v projektu in ki so me tako močno motivirale, 

da sem kmalu postal del vodstvenega tima projekta, se mi je v taborni socialni mreži veliko 

dogajalo tudi na osebni ravni. Na poletni šoli v Štatenbergu leta 1986, ki je bila tudi povezana 

s tabori (Možina, 2011), sem spoznal Natašo Bregant. Imela je plesno delavnico, kjer nam je 

posredovala nekaj svojih bogatih izkušenj iz Plesne akademije v Parizu. Pokazala nam je 

sklop vaj, ki so bile primerne za osebno izkušnjo, za plesno terapijo, za razvijanje čuječnosti 

in stika s telesom. Takrat se je začelo tudi najino sodelovanje, saj sva ustvarjalno povezala 

moje izkušnje s plesno terapijo, t.i. Plesom za razvijanje identitete (Možina, 2004; Možina in 

Florjančič Kristan, 2004), in njene z izraznim plesom in pripravo plesalca na ples. Preko 

sodelovanja se je med nama razvil tudi ljubezenski odnos in leta 1987 sva se poročila. 

 

Leta 1988 se je rodila hči Jasna, dve leti kasneje sin Miha. Poskušali smo uresničiti model 

jedrne družine, ki naj bi omogočil optimalne vzgojne možnosti za otroke, a sem na lastni koži 

doživel (pre)veliko zahtevnost in utopičnost tega projekta. Z Natašo sva se v vsakdanjem 

življenju neprestano soočala z mukami, kako usklajevati visoka pričakovanja, ki sva jih imela 

do sebe v smislu kariere in lastnega razvoja po eni strani in kako biti (dovolj) dober starš po 

drugi strani. Velika družbena in osebna pričakovanja ustvarjajo velike pritiske, tako da sva se 

večkrat lomila pod njihovo težo. Leta 1990 sem npr. vpisal magisterij na medicini, hkrati sem 

zaključeval svoje prvo šestletno psihoterapevtsko edukacijo v Zagrebu in edini možni čas za 

študij je bil ponoči. Tako sem tudi zaradi nočnih dežurstev vsaj eno noč do dve na teden 

prebedel, saj sem vstajal že ob štirih zjutraj, da sem malo po peti ujel vlak za Celje, kjer sem 



delal v bližnjem Vojniku v psihiatrični bolnici. Živo se tudi spomnim, ko sva nekje okoli tega 

leta za prvomajske počitnice najela apartma v Poreču in je bil edini prostor, kjer sem lahko 

študiral, potem ko so otroci in Nataša zaspali, stranišče. Bil sem zelo utrujen, pogosto 

nezadovoljen v vlogi očeta in moža, predvsem da doživljam premalo veselja in preveč 

obremenjujočih obveznosti. Nekega večera sta se otroka težko umirila in zaspala in nisem jih 

hotel motiti z lučjo v istem prostoru, tako sem spet šel na stranišče. Nenadoma sem 

brezvoljen, izmučen in nesrečen obsedel na straniščni školjki in v sebi sem zadušil krik 

skrajnega nelagodja, saj nisem hotel zbuditi otrok in Nataše, vendar je krik odmeval po vsaki 

celici mojega izmučenega telesa: Zakaj mi ni nihče povedal, da je družina tako naporna 

zadeva!? 

 

Moral sem počakati še veliko let, da sem našel tako jasno povedano: »Sanjska jedrna družina 

današnjega dne je najzahtevnejši od vseh možnih družinskih modelov: skupnost, ki nudi 

samouresničitev in poraja smisel, za vsakogar in vsako. Da je ta 'romantična družina' več kot 

zgolj ideal, mora vsak par na novo dokazovati iz dneva v dan. In ta naloga ves čas meji na 

preobremenjenost […]« (Precht, 2010: 278) 

 

Še med pisanjem tega članka sem se srečal z občutki krivde, s slabo vestjo, ko se spominjam, 

kolikokrat med mano in otroki ni bilo spontanega toka pozornosti in uglašenosti, ampak sem 

moral vlagati veliko truda, da sem jih kolikor toliko strpno prenašal, ko sem jim delal družbo 

ali skrbel zanje. Zdaj bolje razumem, da to ni bilo povezano samo z mojimi narcističnimi 

osebnostnimi problemi, čemur sem posvetil veliko pozornosti, ko sem ob pomoči Millerjeve 

in drugih psihoanalitičnih avtorjev pod Bernardovim mentorstvom razmišljal o svoji zgodbi 

kot o drami nadarjenega, pridnega in ubogljivega človeka (Možina in Stritih, 1993). Velik del 

moje slabe vesti, da morda nisem dovolj dober oče in mož, je izhajal iz idealnih družbenih 

predstav o jedrni družini, ki sem jih nevede kdaj nekritično vsrkal in ponotranjil kot 

samoumevne. Tudi to je lepo ubesedil Precht (prav tam): »[…] zavoljo naših idealnih 

predstav [o jedrni družini] imamo velikokrat slabo vest: Smo v resnici popolni očetje in 

matere, kar bi tako radi bili? Imamo dovolj časa za svoje otroke? Jim dajemo dovolj ljubezni? 

Jim v pogosto turbulentnih in razklanih odnosih nudimo dovolj varnosti? In smo pri vsem tem 

še zanimivi in razumljivi partnerji?«  

 

Pogosto sem se to spraševal in doživljal tesnobo in skrbi, da bo moj prekratki domet v 

izpolnjevanju očetovske in partnerske vloge pustil hude posledice na otrocih, da se bo torej 

moja narcistična rana prenesla nanje. Še posebno se je to izostrilo ob ločitvi od Nataše leta 

1998. So imele pa te skrbi tudi dober učinek – po ločitvi sem svojo očetovsko vlogo vzel 

veliko bolj resno kot pred njo. Neke vrste sreča v nesreči, ki jo je Nataša pred par leti lepo 

komentirala: »Otroci so imeli od tebe več človeškega stika po ločitvi. Malo je manjkalo pa bi 

zamudil njihovo otroštvo.«  

 

Drugi stalni vir nelagodja so postale izkušnje s psihiatričnimi institucijam. Spomladi leta 1986 

sem se neznansko veselil svoje prve službe na Centru za mentalno zdravje v Ljubljani, kjer 

sem si obetal psihiatrično in psihoterapevtsko kariero. Ko so me po treh mesecih odpustili, ker 

sem bil kritičen do načina dela na alkohološkem oddelku, sem doživel eno najhujših 

razočaranj in kriz v svojem življenju. Potem ko je že izgledalo, da so se mi s tem zaprla vrata 

tudi v drugih psihiatričnih bolnicah, sem se konec leta 1986 le uspel zaposliti v Psihiatrični 

bolnici Vojnik in kmalu dobil specializacijo iz psihiatrije, ki sem jo zaključil maja 1991, do 

konca leta 1992 pa sem kot specialist psihiater vodil moški sprejemni oddelek (Možina, 

1991). Stalno sem imel občutek borbe s sistemom organizacije, ki me je silil v površnost. 

Normativi dela so bili taki, da je bilo na oddelku z okoli 40 posteljami vsak teden okoli 30 



sprejemov in seveda odpustov. Poleg tega sem dvakrat tedensko delal v ambulanti, kjer sem 

moral v štirih urah pregledati okoli 50 pacientov in več. Sistem me je silil v rutino, hitrost, 

tako da sem čutil, da se bom človeško skvaril, če bom še ostal v tej instituciji. Moja predstava 

o delu zdravnika je bila drugačna, da bom imel čas za pogovor in predvsem sočutje za 

vsakega pacienta, da ne bo glavni poudarek na zdravljenju z zdravili. A bilo jih je preveč v 

prekratkem času. Tako sem lahko izbral le sem in tja kakšnega, ki sem se mu lahko bolj 

posvetil, tako kot sem želel. 

 

Sodelovanje v projektu tabor je bil zame konstruktivni odgovor na ti dve nelagodji, čeprav je 

prinesel dodatne velike delovne obremenitve, fizične in psihične napore. Po eni strani je bila 

to rešitev v smislu več istega, torej še več dela in še več izčrpavanja, po drugi strani pa sem 

tam dobival infuzije smisla in se osvobajal iz primeža ideala jedrne družine in rigidnosti 

institucije.  

 

 

Tabori kot iskanje odgovora na nelagodje v družini  

 

Za moje stiske v zvezi z jedrno družino so bili tabori povezovanje s skupnostjo, širjenje 

(podporne) socialne mreže in demitologiziranje sanjske predstave o jedrni družini. Na taborih 

smo uresničevali tisti znani afriški pregovor, da je za dobro vzgojo otrok potrebna vas. Jedrna 

družina je bila preveč utesnjujoča. K sreči me je Nataša podpirala in se je z otrokoma stalno 

udeleževala taborov, kjer tudi ni bila samo mama. Čeprav je nosila veliko večji del skrbi za 

otroka kot jaz, je prevzemala tudi vzgojne vloge kot prostovoljna sodelavka, npr. vodila je 

plesne in druge kreativne delavnice idr., bila je skratka polnokrven član delovnega tima. 

 

Hči Jasna se takole spominja učinkov naše »afriške vasi«: »Tabori so bili zame posebni in 

vsekakor vzgojni, ker sem odraščala s skupino ljudi, ki so bili raznobarvna in stalno 

spreminjajoča se a hkrati konstantna družina. V najbolj nežnih letih mi je na taborih veliko 

pomenila opora nekaj let starejše prijateljice, ki sem jo spoznala prav tam. Ko je ona prevzela 

vlogo vodnice, pa sem se nekaj let zapored počutila precej izgubljeno, ker nisem uspela najti 

prijateljev in pravih stikov z otroki. Takrat sem se precej navezala na nekaj odraslih. V 

vodnikih sem našla vzornike, prijatelje oz. celo ’starševske’ figure. Po drugi strani sem se 

naučila ’deliti’ svoje starše z drugimi otroki, ker je bil očak, kot sem mu ljubkovalno rekla, 

oče celemu taboru, mama pa vodnica-mama drugim otrokom. V tistem obdobju sem mogoče 

začela čutiti večje razlike med sabo in drugimi, problematičnimi najstniki (ali pa sem bila 

samo jaz malenkost zafrustrirana). Ugotovila sem, da bi rabila nekaj ’normalnosti’ in sem zato 

pripeljala s seboj prijatelje na tabor. Pa se je pokazalo, da sem bila takrat jaz tista 

neprilagodljiva in nepriljudna, ker so se potem moje prijateljice bolje vključile v taborno 

življenje kot jaz, kar me je še bolj potolklo, saj sem jih vendar pripeljala, da bi bilo meni lažje 

preživeti tabore. 

 

Ko sem v zadnjih letih vstopila v vlogo vodnice, so mi tabori pomagali najti samozavest in 

krepiti občutek odgovornosti (za druge). Spomnim se borbe, da bi me odrasli jemali resno, saj 

sem bila po eni strani v mnogih rečeh bolj izkušena tabornica (vsaj v lastnih očeh) kot 

nekateri novi prostovoljci ali pa bolj zanesljiva kot nekateri bolj nestabilni odrasli oz. sem se 

velikokrat počutila precej sposobno in domače v težkih situacijah na taboru, bolj kot ’starejši 

odrasli’. Po drugi strani pa sem včasih potem na ramena dobila odgovornosti oz. naloge, ki so 

bile precej velik izziv oz. se mi je zdelo, da od mene ljudje pričakujejo preveč in sem morala 

opominjati okolico, da sem vseeno tudi sama le najstnica in ne popolnoma enakovredna 



odraslim v avtoriteti oz. življenjskih izkušnjah. Te stvari sem večkrat čutila na skupinah za 

samopomoč, na skupnih sestankih prostovoljnih sodelavcev.« 

 

Jasnina izkušnja zame kaže, da najti mesto v taborni skupnosti in se v njej človeško povezati 

ni bilo lahko. Da se je zmehčal vzorec nuklearne družine, kjer sta starša glavni in edini odrasli 

odnosni osebi, da se je lahko preusmerila tudi na druge odrasle, je bil potreben čas. S 

prevzemanjem odgovornosti za druge v vlogi vodnice so se ji na eni strani razširile možnosti 

za povezovanje, po drugi strani pa se je srečala z novimi izzivi. Začela se je npr. primerjati z 

drugimi glede svojih sposobnosti in glede položaja v timu sodelavcev.    

 

Projekt t.i. terapevtskih kolonij oz. taborov je bil del slovenskega odmeva na kulturno 

revolucijo leta 1968 po Evropi in ZDA, ki je poleg kritike drugih institucij napadla tudi 

družino kot institucijo. 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. Ideje antiavtoritarne vzgoje (ki so 

kasneje imele tudi negativne posledice v t.i. permisivni vzgoji) so bile ena od odskočnih desk 

za začetek projekta leta 1975 pod vodstvom Bernarda Stritiha. V njem nisem našel le 

navdihujočega vodje in sodelavca, ampak je imel tudi odprto uho za moje družinske stiske. 

Veliko let nama je z Natašo s pogovori pomagal pri reševanju zakonskih in družinskih kriz, 

hkrati pa smo preko sodelovanja v projektu tabori razvijali neke vrste prehodno komuno v 

smislu skupnostne vzgoje. Z njim sem lahko odkrito govoril o vse stiskah, ki sem jih doživljal 

kot oče in mož in počasi je v meni rasel pogum, da sem si upal pogledati, kaj se skriva za 

svetim idealom naše družbe, ki mu pravimo »družina« in v katerega sem se podal kot nekaj 

samoumevnega. Eden od rezultatov najinih pogovorov je bil esej h knjigi Roberta Skynnerja 

in Johna Cleesa (1994) Družine in kako v njih preživeti
4
, ki sva ga napisala skupaj. V njem 

sva kritizirala mit o spokojni normalnosti, to je prevladujočo idealizirano predstavo o 

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

 

Brskala sva tudi po strokovni literaturi in poleg Skynnerja našla še marsikoga, ki je razbijal ta 

mit, npr. svetovno 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 Walsh, 1982: 11-12) 

 

Del mita o spokojni normalnosti je tudi predstava, da otroci navdajajo starše z velikim 

veseljem in srečo. Daniel Kahneman, dobitnik Nobelove nagrade za ekonomijo in profesor 

psihologije na Univerzi Princeton, ter njegov sodelavec Alan Krueger sta se odločila to 

preveriti in sta v raziskavi starše pozvala, naj delček za delčkom rekonstruirajo svoj dan. 

Ameriški starši so povprečno druženje s svojimi otroki označili za približno tako neprijetno 

kot nakupovanje ali čiščenje. Obenem pa so pred tem na anketno vprašanje »Ali vas otroci 

osrečujejo?« odgovorili, da so njihovi otroci med vsemi dejavniki sreče najpomembnejši. 

                                                           
4
 Esej zaradi prepovedi samega Skynnerja ni smel iziti, ker ni hotel, da bi kdo kaj dodal k njegovi knjigi, kar bi 

lahko bila kritika ali kakšno drugačno mnenje. Škoda, saj sva ga v eseju samo hvalila.  

 
 



Pozaba spomin na otroke, kot kaže, polepša. Smisel življenja pa je več kot vsota posameznih 

trenutkov sreče (po Precht, 2010: 284). Tudi jaz imam enako izkušnjo – za svoje očetovstvo 

sicer ne bi rekel, da je bilo najpomembnejši dejavnik sreče, vsekakor pa sem črpal in še črpam 

globok občutek smisla, še posebno v času večjih kriz v svojem ljubezenskem in poklicnem 

življenju.   

 

Podobno sta se z mitom o spokojni normalnosti v svojem referatu Koncept družinske terapije 

v dinamični psihiatriji Günterja  Ammona na kongresu Svetovnega združenja za dinamično 

psihiatrijo v Berlinu oktobra 1990 soočila psihoterapevta Gertraud Reitz in Thomas Hessel, 

najina supervizorja in prijatelja: 

"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." (Reitz in Hessel, 1991: 160) 

 
Nato sta postregla z zgovornimi podatki, ki so veljali za zahodno Nemčijo in ki so kazali, 

kako se je jedrna družina postala samo ena od številnih možnosti skupnega življenja:  

"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% . 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 milijonov 

državljanov zahodne Nemčije poročenih (to  je 15 milijonov 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  milijona 

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. 

6. Vedno več parov živi v t.i. izvenzakonski skupnosti. Leta 1988  je po oceni tako živelo 3 

milijone 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 ljudi, ki niso v sorodu in ki živijo v enem stanovanju  

ali v eni hiši. 

8. T.i. samskih oz. enojnih gospodinjstev je vedno več (20,5%). 

Iz  teh  statističnih podatkov lahko zaključimo, da živijo skupaj odrasli in otroci v kakršnikoli 

obliki samo še v vsakem drugem gospodinjstvu.« (prav tam: 161-162) 

 

Od leta 1991, ko sta Reitz in Hessel prikazala podatke, se je isti trend še stopnjeval. Od leta 

1990 razpade v Nemčiji vsak tretji zakon, v velikih mestih celo vsak drugi, tako da je danes 

samo še manj kot tretjina vseh nemških gospodinjstev družin. V velikih mestih je le vsaka 

druga družina jedrna družina in v francoskih velemestih jih je celo samo trideset odstotkov. 

Preostale družine so družine z materami samohranilkami ali očeti samohranilci, družine z 

mačeho ali očimom, ali v velikem porastu, sestavljene družine, t.i. »patchwork družine« 

(Precht, 2010: 244, 272 in 284). 

 



Šele danes razumem paradoks, da je kljub tem zgovornim statističnim podatkom, ideal jedrne 

družine danes bolj živ kot kdajkoli: »Realna družina postaja vse bolj redka, patetično-

romantična ideja družine, ki jo poznamo iz oglasov, filmov in popevk, pa se krepi. Povedano 

drugače: ravno ker je dobra družina tako redka, malone nemogoča, je danes obremenjena s 

tolikšnim idealizmom. Svoje ideale ljubimo bolj kot prej, vendar smo za njihovo vzdrževanje 

pripravljeni narediti manj. Kar velja za našo ljubezensko romantiko, ravno tako velja za našo 

družinsko romantiko. Obilica čustev in pričakovanj je poskrbela za to, da je postala družina 

manj samoumevna. Romantične predstave, iskanje smisla in upanje na srečo niso sestavine za 

zanesljiv uspeh družine. V vsakdanjem življenju se obrabijo, zbledijo v prepiranju o pravicah 

in dolžnostih, v neštetih pogajanjih o svoboščinah in preobremenitvah, svobodi in 

pristojnostih.« (Precht, 2010: 274) 

 

 

Tabori kot iskanje odgovora na nelagodje na delovnem mestu  

 

Kvaliteta skupnosti, ki se je razvila na taborih in med letom v socialni mreži prostovoljnih 

sodelavcev in uporabnikov, mi ni pomagala le pri mojih stiskah v jedrni družini, ampak tudi 

pri lajšanju nelagodja, ki sem ga od leta 1986 do leta  1993 doživljal na delovnem mestu v 

psihiatrični bolnici. Helena Jeriček v svoji knjigi Skupnost, izziv osamljenosti opozarja, da je 

za oblikovanje skupnosti pomembno t.i. »kondenzacijsko jedro«, ki je velikokrat »upor proti 

nečemu – sistemu, slabim razmeram, ali izhaja iz nezadovoljstva nad nečem.« (Jeriček, 2004: 

197). Prav v »begu iz institucij« je Bernard prepoznal kondenzacijsko jedro, ki je leta 1975 

omogočilo začetek projekta t.i. terapevtskih kolonij, kasneje taborov: 

 

»Sredobežna   točka   naših  prizadevanj na začetku akcijsko raziskovalnih projektov je bilo 

doživetje človeške nemoči v institucionalnih aparatih […] Ko sem na začetku skušal doumeti, 

kaj nas povezuje, sem večkrat dobil vtis, kot da 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 (npr. samoupravljanja, op. M. M.), 

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" - točko, v kateri se je 

zgoščala vsa negativnost družbe. V njej so se simboli in materialna stvarnost med seboj 

prežemali na tak način, da ni bilo možno nobeno razlikovanje. Vendar se je že ob prvih 

pogovorih pokazalo, da tudi glede odnosa do Institucije obstajajo med člani tima precejšnje 

razlike, ki so bili odvisne od njihovih dejanskih izkušenj in travm.« (Stritih, 1992: 148-149) 

      

Moja izkušnja v psihiatrični bolnici konec osemdesetih in v začetku devetdesetih ni bila tako 

črno bela. V moji Instituciji se je dalo kaj spreminjati, kar sem tudi delno opisal (Možina, 

1991). Navdih za spremembe sem v veliki meri dobil prav preko sodelovanja na taborih, pa 

tudi preko izkušenj, ki sem jih dobil na psihoterapevtski kliniki Menterschweige v Münchnu 

(Stritih, 1992: 192-195), kjer so uresničili princip terapevtske skupnosti na tak način, kot ga 

niso v nobeni slovenski psihiatrični bolnici. Tako sem npr. dosegel odpiranje vrat na zaprtem 

oddelku, bolj enakopravno vključevanje sester v skupinsko delo s pacienti, več timskega 

pogovarjanja o psihosocialnih vidikih težav pacientov, manjšanje medikalizacije duševnih 



motenj itn., vendar vse to vseeno ni bilo dovolj glede na moja pričakovanja. Bolnišnični 

sistem je bil preveč rigiden, kolegi in vodje bolnice pa premalo motivirani za bolj temeljite 

spremembe v smeri skupnostne psihiatrije (Možina, 2002b, 2004a), ki je zahtevala temeljito 

dezinstitucionalizacijo obstoječega bolnišničnega sistema. Žal slovenska psihiatrija ni sledila 

tržaškemu oz. italijanskemu zgledu t.i. »antipsihiatrije«, čeprav nam je bil na dosegu roke in 

odprt za sodelovanje. V okviru taborov pa sem s sodelavci soustvaril tudi možnosti za 

skupnostni pristop k nekaterim psihiatričnim pacientom iz bolnice, ki sem jih povabil v našo 

podporno mrežo. Tu mi je bil v veliko pomoč prav Bernard, ki je imel izreden posluh za ljudi 

s psihiatričnimi diagnozami. Skupaj sva razvijala sistemski model, ki je temeljil na 

samoorganizaciji in samopomoči (Stritih, 1993: Možina, 2002ab, 2004a; Možina in Šugman 

Bohinc, 2004). 

 

Tudi v naši obravnavi ljudi s psihotičnimi motnjami in drugimi težkimi psihiatričnimi 

diagnozami, ne samo pri delu z mladostniki in otroki, se je pokazala nuja po 

psihoedukativnem pristopu v kombinaciji s terapevtskim. Lep primer za to so bile t.i. skupine 

za samopomoč, projektne skupine in t.i. plesne skupine za razvijanje identitete, kakor smo jih 

izvajali na taborih in tudi med letom Postale so del alternativnega prostora uradni psihiatrični 

obravnavi z močnim vzgojnim poudarkom. Zakaj? Ker je bila ena ključnih značilnosti prav 

razgrajevanje distancirane, objektivizirajoče drže strokovnjakov. V skupinah za samopomoč 

smo vsi govorili o svojem doživljanju, vključno z menoj in drugimi sodelavci, kar je 

pomenilo, da smo mehčali trdo mejo med zdravimi in bolnimi, med zdravniki oz. terapevti in 

pacienti. Prav tako smo v plesnih skupinah plesali vsi. To sva se s Stritihom naučila v gibanju 

t.i. »dinamične psihiatrije« Günterja Ammona (Možina, 2004b; Možina in Florjančič Kristan, 

2004).  Poudarek je bil na tem, kar Yalom (2002) imenuje »sopotništvo«: srečevali smo se kot 

ljudje, ki v eksistencialnem smislu pljujejo po življenju v istem čolnu. Vsi smo delali na tem, 

da smo drug drugega spodbujali k odpiranju ranljivosti in razvijanju odpornosti. Biti terapevt 

ali pacient so bile samo različne vloge, ki smo si jih izmenično podajali glede na svoje 

trenutne zmožnosti in sposobnosti. 

 

Razmere v slovenskih psihiatričnih ustanovah in svoje nelagodje v njih lahko iz perspektive 

izkušenj, ki sem jih dobil v projektu tabori, vidim tudi v širšem družbenem kontekstu. Menim, 

da so nelagodja sodobnega človeka na mikro in mezo ravni, to je v družinah in delovnih 

organizacijah, lažje razumljiva, če nanje pogledamo tudi iz širših družbenih horizontov, kar v 

svoji knjigi Nelagodna sodobnost naredi kanadski filozof Charles Taylor (2000: 7-16). 

Izpostavi tri vire nelagodja: (1) negativni individualizem z izgubo smisla in ovenelostjo 

etičnih horizontov, (2) besnenje instrumentalnega razuma in  (3) izgubo svobode. Posledica 

je, da se je sodobni človek znašel v globoki etični krizi in da tavamo v megli glede resnične 

narave etičnih odločitev, ki jih moramo storiti. Sprašuje se, ali je individualizem najžlahtnejši 

dosežek civilizacije. Gotovo je izjemno dragoceno, da ima vsak pravico sam izbrati lasten 

vzorec življenja, se po lastni vesti odločati o svojem prepričanju. Ko po eni strani ta ideal še 

ni polno uresničen zaradi omejitev ekonomske ureditve, vzorcev družinskega življenja oz. 

intimnosti in tradicionalnih pojmov hierarhije, smo po drugi strani danes priča negativnemu 

individualizmu s pojavi socialnega atomizma, pretirane samoosredotočenosti in radikalnega 

antropocentrizma. Prišlo je do odčaranja sveta, ker se več ne dojemamo kot del večjega 

vesoljnega reda, do izgube magičnosti, smisla in herojske razsežnosti življenja, ki ga je 

nadomestil preživetizem, pomanjkanje strasti, pretirano se je napihnil pomen zabave in 

ugodja. Primarnost instrumentalnega uma pomeni, da na vseh družbenih področjih prevladuje 

stremljenje za maksimumom učinkovitosti, za najboljšim razmerjem med stroški in koristjo, 

za najbolj ekonomično uporabo sredstev za dani cilj. Tehnologija je novo zlato tele, ki 

poganja maksimizirajočo strategijo v nebo. Predpostavka, da je nekaj dobro, več je bolje, če 



že ne kratkoročno pa dolgoročno gotovo uničuje žive sisteme in do temeljev pretresa 

ravnovesje globalnega ekosistema. Na politični ravni so posledice individualizma in 

instrumentalnega razuma po eni strani omejevanje naše izbire, tako da npr. vsi vemo za 

tanjšanje ozonskega plašča in za druge stopnjujoče se naravne katastrofe, a ne moremo izbrati 

res učinkovitih protiukrepov. Po drugi strani nam je vse bolj jasno, da naša svoboda kopni v 

t.i. mehkem despotizmu, ki ni tiranija terorja in zatiranja kot v starih časih. Sodobne vlade so 

lahko blage in paternalistične, lahko so celo ohranjene demokratične oblike z občasnimi 

volitvami. Toda dejansko svet vodi peščica ljudi, ki je s svojih rokah zbrala ogromen vpliv, 

nad katerim imamo vse manj nadzora. Posamezni državljan je vse bolj prepuščen samemu 

sebi nasproti ogromni birokratski državi in se počuti nemočnega.  

 

V nadaljevanju bom bolj podrobno prikazal, kako je tudi pri nas z razpadanjem tradicionalne 

vaške skupnosti in z drugimi spremembami v družbi prišlo do razmaha negativnega 

individualizma in socialnega atomizma. In kako smo v projektu tabori iskali skupnost, ki bi iz 

sociološkega vidika ustvarjala socialni kapital, iz medicinskega zdravje in iz socialno 

delavskega skupnostno pomoč.   

 

 

Razpad tradicionalne skupnosti 

 

Težo življenja so pred stotimi leti predstavljali pomanjkanje hrane, izčrpanost, zgaranost 

zaradi težkega, dolgotrajnega fizičnega dela, ki je vodilo tudi do težjih telesnih deformacij, 

slabo zdravstveno stanje pogojeno s slabimi stanovanjskimi razmerami, nasilje v družini in 

družbi kot odraz represivne vzgoje in odnosov. V sedemdesetih, osemdesetih in devetdesetih 

letih pa se nam je teža življenja naših klientov pri vzgojnem in terapevtskem delu vedno bolj  

kazala v novih oblikah: v občutku nelagodja, občutku notranjega nemira in brezciljnosti, 

dezorientacije, izgubljenosti, občutku nesmisla (zakaj je vredno živeti, delati), nespečnosti, 

civilizacijskih boleznih, s psihosomatskih motnjah, v splošni nestrpnosti in sovražnosti. 

Problem ni bilo več pomanjkanje, temveč prevelika izbira, izobilje (Stritih in Možina, 1998).  

 

V timu tabornih sodelavcev sva s Stritihom probleme, ki jih je prineslo obilje, predstavila na 

konkretnem primeru raziskave o majhnem ameriškem mestecu Roseto (Vester, 1976: 223-

226), ki je pod  okriljem Svetovne zdravstvene organizacije trajala dvanajst let. 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 italijanski 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 poraslo visoko nad ameriško povprečje. Raziskovalno  

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

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

prilagodili ameriškemu načinu življenja (angl. "American way of life"). Povprečje dohodkov 

v družinah je poraslo, 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. 

 

Zgodba o mestecu Roseto nam govori, kako je neka lokalna skupnost ohranila notranjo 

povezanost prav v naš čas izobilja. Raziskava je pokazala, da napredek v drugi polovici 

dvajsetega stoletja v razvitih državah ni enoznačno pozitiven. Notranja povezanost skupnosti 

skupaj z  ohranjanjem vrednot in tradicionalnih navad lahko člane varuje pred škodljivimi 

posledicami izobilja. Ko so novi časi prinašali vedno več možnosti socialne promocije, so se 

prav ob tem trgale mreže skupnosti in so se rušili običaji povezanega družinskega življenja.  

 

Tudi v Sloveniji so se zgodili podobni procesi kot v mestecu Roseto. Prešernovo pesem O, 

Vrba npr. razumem kot nostalgičen klic hrepenenja po izgubljenem svetu tradicionalne vaške 

skupnosti, kjer bi pesnik rad živel v miru pod okriljem cerkvice svetega Marka in ne bi trpel 

zaradi goljfive ukane uka žeje, ki ga je pognala v svet. Seveda pa imamo zahvaljujoč Alenki 

Puhar (2004) in njenemu Prvotnemu besedilu življenja, ki je zame ena najbolj mučnih knjig, 

kar sem jih prebral, dobro dokumentirano bolj realno sliko slovenske tradicionalne skupnosti 

v 19. stoletju. Sklepam, da bi se redko kdo danes dejansko želel vrniti v tisti čas. 

 

Socialni delavec in psihoterapevt Marino Kačič, dolgoletni ključni sodelavec na taborih, ki je 

mladost preživel na vasi, zdaj pa živi in dela v mestu, piše takole: »Sam čutim razliko med 

družbo in skupnostjo iz življenjske izkušnje sedanjega življenja v mestu in mladostnega 

bivanja na vasi. Na vasi je veljalo, da ko nekdo npr. sadi ali pobira krompir, mu pri tem 

pomaga velik del vasi. Ko je nato nekdo od teh pomagajočih sam sadil ali pobiral krompir, se 

je ta mreža pomagajočih premaknila na njegovo njivo itn. Nekaj podobnega je veljalo za 

pripomočke. Ko je npr. kdo iz vasi kupil […] traktor, je bil formalno njegova last, neformalno 

pa je vsakdo vključno z njim vedel, da ga lahko uporablja vsakdo iz vasi, ki je pomagal 

njemu. Torej ne cela vas, ampak mreža, ki si je med seboj pomagala. In ko so se doma 

odločali, kaj bodo kupili, so tehtali med pripomočki, ki jih v tej vasi še ni bilo. Namreč vedelo 

se je, da če je na vasi, je skoraj isto, kot če ga imaš sam. V vasi so bile tri ali štiri take socialne 

mreže. Pogosto so se med seboj prepletale. Natančno se je vedelo, kdo v katero mrežo spada 

oziroma kdo si med seboj pomaga. […] Ni nujno, da ti je všeč, veš pa, da moraš, in to tudi 

opraviš. V takih socialnih mrežah je bilo […] tudi deljenje socialnih stikov. […] za vsako 

družino v vasi si vedel, kaj dela oziroma kaj se pri njih dogaja, ob samem delu pa so bili ti 

socialni stiki še tesnejši. Kot mlad fant sem se kakega takega dela veselil, še zlasti, če je bilo 

prisotno kako mlado dekle.« (Kačič, 2005: 28-29) 

 



Tudi postopna demokratizacija po drugi svetovni vojni ni omogočila le socialne promocije 

vseh slojev, večanja  avtonomije žensk in večanja možnosti izobraževanja za mlade in tudi 

odrasle člane družbe obeh spolov idr., ampak je vplivala tudi na hiter razpad solidarnosti v 

tradicionalni vaški skupnosti in tradicionalnih navad v družinskem življenju. 

 

Na ozadju primera Roseto, ki prikazuje razpad tradicionalne skupnosti, je možno lažje 

razumeti, kako je moje iskanje odgovora na nelagodje v družini in na delovnem mestu imelo 

širši družbeni okvir in zakaj sem na taborih začutil priložnost za (samo)korektivno izkušnjo. 

Iz družbene perspektive postane jasno, da so tako družine kot tudi delovni timi (ne samo v 

psihiatriji, ki jo lahko vzamemo samo kot primer enega od številnih timov) vpeti v večje 

dogajanje s splošnim trendom v smeri sodobnih nelagodij, kot jih je opisal Taylor (2000). Ko 

sem se leta 1983 vključil, sem to korektivnost tabora bolj začutil, postopno pa sem tudi vse 

bolj razumel. Ker je bilo takrat moje razumevanje zelo povezano z medicinskimi znanji 

pridobljenimi med študijem medicine, ki so bila kar se tiče psihosocialne dimenzije 

redukcionistična, mi je Bernard prav s primerom mesteca Roseto pomagal širiti obzorja v 

humanistično in družboslovno smer. Zame je bilo navdihujoče spoznanje, da je skupnost 

lahko zdravilna. V slovenski medicini se sicer stalno razglaša, da je zdravilnost oz. zdravje 

povezano tudi s psihosocialnimi dejavniki ne le s telesnimi/biološkimi, v praksi pa je v 

slovenskem zdravstvenem sistemu glavni poudarek na zdravljenju telesa, psihosocialni vidiki 

pa so zasenčeni. Da je temu tako tudi v psihiatriji, je bilo zame veliko razočaranje. Ob 

sodelovanju z Bernardom sem lahko tabore vse bolj zagledal kot korektivno skupnost, ki kot 

samoorganiziran sistem (če ga razumemo sistemsko) iz medicinskega vidika proizvaja 

zdravje, iz sociološkega vidika ustvarja socialni kapital, iz socialno delavskega skupnostno 

pomoč in iz socialno pedagoškega integracijo deviantnih posameznikov v skupino oz. 

skupnost.   

  

 

Tabori kot (samo)korektivna skupnost  
 

V okviru akcijsko raziskovalnih projektov, ki smo jih povezali s tabori, smo stalno razvijali 

teoretične koncepte, s katerimi smo poskušali razložiti, zakaj so tabori konstruktivni oz. 

korektivni odgovor na naša osebna, družinska, institucionalna in družbena nelagodja. Eden 

ključnih konceptov, s katerimi smo si razlagali tabore, je bil prav koncept skupnosti. 

Spraševali smo se, ali so tabori lahko skupnost, kjer bomo vsi, sodelavci in naši klienti, prišli 

do korektivnih čustvenih in socialnih izkušenj. Kdor dela z otroki in mladostniki, še posebno 

dobro ve, da za vzgojo besede in posredovanje znanja niso dovolj. Tako za vzgojo kot tudi za 

terapijo je ključnega pomena skupinsko izkustveno učenje, ki vznemirja. Otroci in 

mladostniki potrebujejo za svoj telesni, duševni, socialni in duhovni razvoj zanimive 

aktivnosti v skupini, ki jim da občutek avanture, kjer mobilizirajo svoje mišljenje, čustva, 

voljo in odnosnost. Še posebno za deviantne mladostnike so šole velikokrat preveč 

dolgočasne in ni presenetljivo, da jih lahko dosežemo prav preko vznemirljivih doživetij, kjer 

gredo npr. na jadrnico in se ob učenju jadranja učijo matematike iz položaja zvezd.  

 

V sociologiji se je zahvaljujoč Ferdinandu Tönniesu (Tönnies, 1969, cit. po Stritih, 1992: 36-

40) pojem skupnosti pojavil že v obdobju nastajanja sociologije. Tönnies je razlikoval med 

»družbenostjo« in »skupnostjo«. Za družbo oz. za princip družbenosti je bistvenega pomena 

konkurenčnost vsakega z vsakim. Tako je npr. tipična »konvencionalna družbenost«  

(Geselligkeit), katere vrhovno pravilo je vljudnost, izmenjava  ljubeznivih besed in uslug. Pri 

tem kaže, kakor da je vsakdo vsakomur na razpolago in ceni vsakogar kot sebi enakega, 

medtem pa vsakdo misli le nase in si prizadeva, da v nasprotju z vsemi uresniči svoj prestiž. 



Vsakdo pričakuje, da bo za ljubeznivosti, ki jih nekomu izkazuje, dobil v vračilo nekaj, kar bo 

vsaj ekvivalentno. To pričakovanje ima karakter upravičenosti in je torej  zahteva. To pomeni, 

da vsakdo natančno zahteva  protivrednost svoje usluge, ljubeznivosti ali darila in ocenjuje  

njihovo učinkovitost. Stalno se ustvarjajo neformalni dogovori, dejansko pa tudi v teh 

dogovorih manjšina "srečnih" in močnih posameznikov "nadigrava" in "preigrava" druge. V 

družbi je vsakdo izoliran, ima svojo privatno lastnino in prostor svoje zasebnosti, tako da ima 

pravico, da vsem ostalim prepove vstop v  svojo  privatnost. Tako vedenje posameznik lahko 

vsak trenutek proglasi za sovražno. Tako negativno stališče je normalno, na njem se gradi 

posameznikova moč. Nihče v družbi ne čuti potrebe, da bi nekaj naredil za drugega, nihče ne 

sme drugemu dovoliti poseganja v privatnost. Darila so v družbi nesmisel, umestna so le 

takrat, ko posameznik lahko pričakuje izdatno vračilo ali protiuslugo.   
 

Medtem ko ljudje v družbenem vzorcu ostajajo medsebojno ločeni kljub vsem dejavnikom 

povezovanja, pa člani skupnosti ostajajo povezani kljub vsem dejavnikom razdvajanja.  

Prvinska skupnost nastane iz popolne enotnosti volje ljudi kot nekega prvobitnega in 

naravnega stanja, ki nastaja z rojevanjem in sožitjem tesno povezanih ljudi. Ti se doživljajo 

predvsem kot pripadniki skupnosti in šele preko doživljanja svoje pripadnosti lahko doživljajo 

sebe kot posameznike. Povezanost  je osnovni način bivanja in  omogoča vzajemno 

potrjevanje prav v tem, da posamezniki tvorijo skupnost kot usodno, trajno obliko sožitja. Ta 

povezanost se najmočneje kaže v odnosih med materjo in otrokom, možem in ženo ter brati in 

sestrami ali vsaj potomci iste matere. Lahko si zamišljamo, kako so se iz skupnosti krvnih 

sorodnikov razvile krajevne in duhovne skupnosti. Hiša predstavlja krajevni in fizični vidik 

sorodstva. Tu teče skupno življenje pod isto streho, ki varuje člane, skupna je posest in 

uživanje dobrin. Vsi se hranijo iz iste zaloge, sedijo za isto mizo. Mrtve se spoštuje kot 

nevidne duhove, kakor da so še vedno močni in kot zaščitniki držijo roke nad glavami svojih. 

Strah pred  umrlimi in skupno spoštovanje umrlih varujeta zapleteno skupno življenje in 

sodelovanje. Hišni zidovi ne postavljajo meja volje in duha  sorodstva. Tam, kjer je duh 

sorodstva močan in živ, to je v najbolj pristnih odnosih,  lahko deluje sam po sebi  kljub veliki 

oddaljenosti, čeprav se hrani le s spomini, občutji in fantazijo o bližini ter skupnem življenju. 

Pa vendar le fizična bližina omogoča uresničevanje težnje po ljubezni. Ko se uresniči, ljudje 

dožive spokojnost in ravnotežje. Člani skupnosti imajo močno in dejansko potrebo po tistih 

skupnih dejavnostih, v katerih  doživljajo skupnost kot živo celoto. Te dejavnosti vedno 

vsebujejo več  ali manj ritualnih značilnosti. Vzorci pričakovanega vedenja so se prenašali 

med generacijami in med člani z mitološkimi prispodobami, zgodbami, pesmimi, ritualnimi in 

simbolnimi predmeti, vezani so bili na določene kraje in letne čase. 

 

Skupnostni psihologi danes (npr. Bess, Fisher, Sonn, Bishop, 2002; po Jeriček, 2004: 57) 

skupnosti delijo na lokalne in odnosne. Lokalne, kot starejša oblika skupnosti, so povezane s 

pripadnostjo kraju, novejše odnosne pa nastajajo zaradi skupnega interesa ali značilnosti, ki 

jih kažejo člani in niso vezane na kraj. »Odnosne skupnosti odsevajo novejšo idejo skupnosti. 

Delitev lahko vzporejamo s Tönniesovimi skupnostmi zemlje (sosedstvo, domačija, vas in 

predindustrijsko mesto) in skupnostmi duha (prijateljstvo, verske skupnosti, cehi, zadruge. 

Dejstvo je, da sta ti dve delitvi mehanični in da se lokalne in odnosne skupnosti pogosto 

prepletajo.« (Jeriček, 2004: 57) Nekateri sistemski znanstveniki kot so Duhl, Banathy in 

Bausch (po Jeriček, 2004: 36) pa uporabljajo pojem skupnosti, da bi poudarili pomen grajenja 

skupnosti kot oblike grajenja socialne mreže, ki posameznika varuje, ščiti, zadovoljuje 

njegove potrebe po druženju, pripadnosti, ljubljenosti in mu pomeni "psihološki dom" (Bess, 

Fisher, Sonn in Bishop, 2002: 25, po Jeriček, 2004: 36).  

 



Skupnost in družbenost po Tönniesu torej nista ločeni kategoriji, ampak nastopata v različnih 

medsebojnih  razmerjih. Pogosto skupnost predstavlja okvir družbenosti in obratno. Stritih 

(1992) je na podlagi Tönniesovega razlikovanja opazil, da je bilo na taborih za vsako 

skupinsko dogajanje vsak trenutek pomembno, iz katerega vidika so posamezni člani 

ocenjevali svoje vedenje in vedenje drugih. To, kar je dovoljeno v  "družbenosti", se lahko 

pokaže za "izdajo", če pri vrednotenju uporabimo merila in običaje "skupnosti". Nesporazume 

in konflikte, ki so zaradi tega nastajali, smo morali stalno razčiščevati v pogovorih. Ker smo v 

širšem družbenem kontekstu videli prevladovanje principa družbenosti, smo si na taborih 

prizadevali, da bi prevladal princip skupnosti. Iz tega "otoka" skupnosti smo potem veliko 

bolj ostro zagledali razlike v obdajajoči, večkrat do  absurda  stopnjevani družbenosti z 

negativnim individualizmom, ki iztirja v socialni atomizem, asocialno samoosredotočenost in 

radikalni antropocentrizem (Taylor, 2000). 

 

Kaj pomeni, da smo si na taborih prizadevali za prevladovanje principa skupnosti? Če 

pomislimo na definicijo sistemsko usmerjenih skupnostnih psihologov, da je glavna 

značilnost skupnosti, da »posameznika varuje, ščiti, zadovoljuje njegove potrebe po druženju, 

pripadnosti, ljubljenosti in mu pomeni 'psihološki dom'«, nas to lahko zapelje v idealizirano 

predstavo harmonične skupnosti, kjer vlada brezpogojna ljubezen in ni nobenih konfliktov in 

mučnih občutkov samote ali celo osamljenosti. Vendar seveda ni tako, čeprav priznam, da je 

moj romantični del velikokrat sanjaril v to smer tako na taborih kot v partnerskih oz. 

ljubezenskih odnosih in družini in to občasno počne še danes. Zato so mi pri treznjenju iz 

romantičnih fantazij o zlivanju še danes v pomoč take besede, kot ji je zapisal Precht:  

 

»[…] V ljubezni iščemo bližino in razdaljo, intuitivno razumevanje in prostor za umik, milino 

in ostrino, moč in nemoč […] In včasih ne iščemo drugega za drugim, temveč vse skupaj, 

prepleteno, hkratno in na nek način vendarle ne hkratno. […] Nekoga ljubiti ne pomeni, da 

mu želimo biti blizu v vsaki življenjski situaciji, z njim deliti vsako misel in vsak občutek. 

Kajti če drži, da je ljubezen stvar zbliževanja, potem je obenem vedno potrebna razdalja, s 

katere se drugemu približamo. Premostitev razdalje ni nujno zlo, temveč pomemben sestavni 

del ljubezni […] Ljubezen človeka osvobaja iz kletke njegove psihe, s tem da ga bogati skozi 

zelo pomembno tuje zaznavanje, ki njegovo podobo o sebi in svetu odločilno razširi. Vendar 

če to drži, potem obenem pomeni, da brez tujosti ne gre. Če smo pošteni do sebe, potem je 

popolno zlitje vselej lepa iluzija. Kajti še nenehno zagotavljanje skupnega, kar tisti, ki ljubijo, 

tako radi počnejo, vznika iz gotovosti, da nismo niti skupno niti ne doživljamo enako. Sicer bi 

bilo potrjevanje skupnega doživljanja tako odvečno kot nesmiselno.« (Precht, 2010: 196) 

 

Tudi Helena Jeriček ugotavlja podobno: »Sama sem. Najbolj resničen občutek in hkrati 

najbolj grozen. Ker se mi zdi, da če je človek sam, potem je to slabo… nenormalno… Človek 

mora biti z drugim(i)… Toda je kaj bolj resnično in radodarno od samote? Je kaj bolj resnično 

kot to, da smo neznanke in uganke… sebi in drugim… in da to ugotovimo šele, ko smo sami? 

Ko pride drugi, ki mu to povem, se zgodi, da občutek postane resničen, a po drugi strani tudi 

neresničen, saj nisem več sama, vsaj ne na isti način. […] Če človek sprejme samoto (kdo bi 

to zlahka storil), prihaja v odnose z zavedanjem o samoti, zato se zaveda tudi meja in dometa 

odnosov. Če 'samost'/samoto razume, jo doživlja ali razlaga kot nekaj negativnega, postane 

osamljenost. Osamljen človek hrepeni po človeku in si želi, da bi mu zapolnil praznino in 

razočaranje zaradi samote. Takšno iskanje drugega in drugih je pogosto boleče, ker bližina 

drugih večinoma ne zapolni praznine in prisotnost ne odžene samote.« (Jeriček, 2004: 214) 

 

Če govorimo o prevladovanju principa skupnosti, to pomeni, da uravnavanje med 

povezanostjo in ločenostjo poteka po drugačnem vzorcu, kot če v neki skupini prevladuje 



princip družbenosti. Vendar ne obstaja samo povezanost, ampak tudi ločenost. Naj to 

ponazorim s primerom. Na taboru v drugi polovici osemdesetih let smo v pripravah na tabor 

za vse taboreče dali tiskati majice z napisom BITI SKUPAJ, BITI ZASE, saj smo razpravljali 

ravno o tej večni človekovi dialektiki in krožni povezanosti obeh načinov bivanja. Pobudnik 

ideje in realizator tiskanja majic je bil sodelavec Emerik, ki se je tabora udeležil s celo 

družino, ženo in dvema sinovoma. S svojim sodelovanjem na predhodnih taborih si je ustvaril 

ugled dobrega sodelavca in je prevzel pomembno vlogo v timu. On in drugi sodelavci smo 

bili tega veseli in celo ponosni, saj se je prvega tabora udeležil kot pacient zaradi dolgoletnih 

težav z odvisnostjo od alkohola, ki so ga pripeljale na rob ločitve in je zaradi neopravičenih 

izostankov vsled opitosti tudi izgubil službo. S pomočjo individualne, partnerske in družinske 

terapije je začel abstinirati in postopno so se začeli urejati odnosi doma, dobil je tudi novo 

službo. Del terapevtskega programa je bila tudi njegova vključitev v skupino za samomopoč 

in na tabor, kjer je hitro začel prevzemati vse večje odgovornosti. Po dveh letih, ko je prišel 

na tabor sam, je tisto leto prvič s sabo pripeljal celo družino. Že v preteklih letih je Emerik na 

timskih sestankih večkrat izrazil relativno blago nestrinjanje glede našega dela na taborih, češ 

da smo premalo odločni, poudarjal je potrebo po strožji disciplini, vendar je hkrati sprejemal 

in podpiral skupne odločitve tudi če se ni popolnoma strinjal. V konkretnih situacijah pa se je 

pokazalo tudi zanimivo nasprotje – Emerik je bil večkrat neodločen, nevztrajen, preveč 

popustljiv, ko je bilo treba otroke spodbujati k vzdrževanju osnovnega reda v šotorih in v 

tabornih aktivnostih. Njegov konkretni vzgojni stil je bil bolj laissez-faire, preveč permisiven.  

 

Sinova, ki sta bila v najstniških letih, sta bila v šoli uspešna, starejši je pred odhodom na tabor 

celo dobil posebno priznanje. Na taboru sta se hitro povezala s skupino sovrstnikov, ki je bila 

navzven na skupnih sestankih nekonfliktna, z dobro fasado prilagojenosti, vendar pa so se 

ponoči začele razne skrivne, z vodstvom in vodniki nedogovorjene aktivnosti, kot npr. 

obiskovanje tujih šotorov, predvsem pa nenajavljeni nočni odhodi iz tabora v disko klub, ki je 

bil v bližnjem kraju ipd. Emerik je bil zelo ponosen na dober šolski uspeh sinov in je 

zagovarjal, da jima je treba dopustiti nočno obiskovanje diska, jaz pa sem kot taborovodja 

zahteval enaka pravila za vse. Ravnal sem torej po pravilih skupnosti, ki so od desetih zvečer 

do sedmih zjutraj zahtevale počitek. Zdelo se mi je skregano z osnovnim konceptom tabora, 

da bomo imeli vsi enake pravice, na skrivaj pa bodo nekateri imeli večje. Na to smo bili zelo 

pozorni tudi pri odraslih, npr. prepoved alkohola je veljala za vse taboreče. Na počitniških 

kolonijah Zveze prijateljev mladine, kjer so me večkrat povabili, da sem predaval 

vzgojiteljem, pa je bila npr. dokaj običajna praksa, da so otrokom prepovedali alkohol, 

vzgojitelji pa so se, potem ko so otroci zaspali, družili ob pijači. Emerikov koncept je bil po 

Tönniesu torej tipično družben: njegova sinova naj bi bila na dopustu, ker sta z uspešnim 

šolskim delom zaslužila privilegije, ostali pa naj spoštujejo omejitve, ki jih je zahtevalo 

sožitje v skupnosti, da torej velja pri upoštevanju skupnih pravil »mi« in ne »vi eno, jaz 

drugo«. 

 

Sam nikakor nisem mogel popustiti, ker bi rušenje tako pomembnega pravila, kot je nočni 

počitek, sprožilo verižno reakcijo nespoštovanja drugih pravil. Emerik pa tudi ni hotel 

popustiti in je skupaj s celo družino zapustil tabor. Nenadoma se je dvignil njegov uporniški 

del. To se je že dogajalo v prejšnjih poskusih zdravljenja odvisnosti od alkohola na 

alkoholoških oddelkih psihiatričnih bolnic. Predno je poiskal pomoč pri nas se je namreč že 

trikrat zdravil v bolnici in vedno je bil v času hospitalizacije v programu zelo uspešen, 

zgleden pacient. Po odpustu pa se je potem spet do konca zapil. Tokrat se ni zapil, je pa 

uprizoril dramo, ki je globoko pretresla celoten tabor. S svojim zagovarjanjem bolj 

razpuščenega tabornega reda je namreč nagovoril marsikaterega taborečega, tako da je bilo 



tudi po njegovem odhodu še veliko razpravljanja, predno se je situacija stabilizirala in smo 

lahko nadaljevali s konceptom grajenja skupnosti. 

 

Marino Kačič je o uresničevanju principa skupnosti na taborih napisal takole: »Naš tabor je 

poskus ustvariti prostor takih odnosov, kjer bi lahko posameznik gradil (mrežil) pristne, 

globoke odnose in kjer bi se lahko udejanjal. Je prostor, kjer otrok/mladostnik in sodelavci 

začasno 'izstopijo' iz družbene oblike socialnih vlog ('daj-dam' in 'hodim mimo, pa nič ne vem 

o tebi') v bolj skupnostno obliko socialnih vlog ('dam, ker vem, da vedno nekaj dobim' in 'vsi 

o vseh skoraj vse vemo'). Ta prehod iz družbene oblike 'samotarjenja' za televizijo, 

računalnikom, polnim hladilnikom, umikom v svojo sobo, ko ti 'paše', v skupnostno obliko 

'družabljenja' s sostanovalcem v šotoru, prostora brez radia, televizije, hladilnika in brez 

možnosti, da bi se zares lahko umaknil v samoto, je običajno nekaj dni na začetku tabora za 

marsikoga moteč. Postopoma pa odkrijejo, da lahko praznino in potrebo po notranjem 

dogajanju, ki jo doma zapolnijo z mediji, tu zapolnijo z brezštevilnimi kombinacijami 

odnosov. Z nekaterimi oblikami aktivnosti na taboru (npr. indijanski dan, ko se vsi prelevimo 

za en dan v Indijance) poskušamo po eni strani prikazati vrednote tradicij, ki so pogosto 

'spoštljiv odnos do narave', za razliko od družbenega 'mačehovskega odnosa', po drugi strani 

pa z ustvarjanjem nevsakdanjega konteksta računamo na določene terapevtske premike v 

posameznikih, npr. odnos do avtoritete, premik od neobvladljivih k obvladljivim vzorcem 

agresivnosti ipd. Zaradi ambienta narave pa je potrebno razvijati tudi kreativnost in aktivirati 

ustvarjalni potencial, saj tam ni na voljo prav veliko orodij in pripomočkov, ki smo jih 

navajeni iz vsakdanjega življenja v kontekstu družbe.« (Kačič, 2005: 29) 

 

 

Indijanski dan kot obujanje tradicionalne skupnosti 

 

Kot je že zgoraj omenil Kačič, je imel posebno mesto v programu taborov t.i. »indijanski 

dan«, s katerim smo poskušali obujati duha tradicionalne skupnosti. Pravzaprav je trajal dva 

dni in je bil načrtovan kot vrhunec skupinskega procesa v zadnji tretjini  taborjenja. Ker so 

bili del indijanskega dne boji, smo morali v skupini vzpostaviti dovolj kohezivnosti, ki je 

zagotavljala dovolj veliko varnost pri spodbujanju agresivnosti. Prvi dan smo na skupnih 

sestankih vseh taborečih pripravili predavanja in zgodbe o tem, kako so živeli Indijanci. Tu 

sem sam večkrat imel vlogo predavatelja in mirno lahko rečem, da so to bila najzahtevnejša 

predavanja v mojem življenju. Na zborih (kot tudi na splošno) namreč nismo vztrajali na 

strogi disciplini in običajno so bili otroci nemirni, veliko je bilo pogovarjanja, včasih tudi 

provociranja, igrivosti, na drugi strani so bili mladostniki večkrat kot megle, na zunaj 

nezainteresirani za karkoli, predvsem pa za kakršnakoli predavanja. Vse, kar je le malo dišalo 

po šoli in pouku, je bilo »štala«, kot so takrat radi rekli v svojem slengu. Zato je bil res velik 

izziv pritegniti njihovo pozornost. Če je uspelo vsaj za nekaj minut sem in tja, je bil že velik 

dosežek. Pomagal sem si z vsem, kar sem znal in zmogel. Predvsem mi je prišel prav moj 

igralski talent (glej sliko 1). Tako sem npr. rad odigral prizor Indijanca, ki lovi jelena in kaj 

mu je pomenilo, ko ga je ulovil. Kako se mu je opravičil, da je moral tako lepo žival ubiti. 

Potem sem malo odplesal indijanski ples, ko je lovec utelesil jelena, da bi ga bolje spoznal in 

se preko vživljanja v jelenovo dušo povezal z naravo, okoljem. Na tak način sem jim poskušal 

pokazati, kako je bil t.i. »primitivni človek« veliko bolj povezan z okoljem in s svojim 

plemenom, kot je to v sodobnih mestnih okoljih, kjer prevladuje v soseskah anonimnost (da 

so postale t.i. »spalne soseske«) in kjer smo v betonskih kletkah veliko bolj odtujeni od 

narave. Seveda je bil dober znak, če so začeli kaj spraševati, komentirati, me oponašati itn. 

 



 
 

Slika 1: S svojimi igralskimi sposobnostmi sem si pomagal pritegniti pozornost na zborih, ko 

sem kaj odpredaval. Na sliki se vidi, kako sem vzel kamen, da bi bolj plastično poudaril svoje 

besede. Mladostniki imajo radi presenečenja, vznemirjenje, provokacije. 

 

Nato so v vodih po vodovih kotičkih izdelovali razne izdelke, npr. iz gline ogrlice, maske, 

simbole in druge okrasne predmete, brali so zgodbe in se pogovarjali, izbirali so si indijanska 

imena itn. Pripravljali so tudi večerni program ob kresu, kjer smo načrtovali njihovo 

»iniciacijo«, v kateri so bili pred celim »plemenom« poimenovani z imeni, ki so si jih izbrali. 

Popoldan so se učili indijanskih pesmi, plesov, masaž, ritualov. V glasbeni skupini so se učili 

bobnati na indijanski način, v plesni skupini so se pripravljali za indijanske plese. Ko je padel 

mrak, smo na sredi tabornega prostora zakurili večji ogenj in začel se je animacijski program. 

Nekaj odraslih sodelavcev si je pobarvalo telesa in obraze, se napravilo v posebne »kostume« 

in so nato odplesali ob bobnih, katerim je sledila iniciacija vsakega taborečega. Večer se je 

zaključil s skupnim plesom in rajanjem ob bobnih.  

 

Drugi dan je bil namenjen bojem med dvema plemenoma. Na skupnem jutranjem zboru smo 

otroke in odrasle razporedili v dve enakovredni skupini, vsaka skupina je imela svojega vrača 

in poglavarja. Potem sta ti dve skupini šli iz tabora, da so si pobarvali telesa in obraze z 

bojnimi barvami (glej sliki 2 in 3), pripravili orožje, npr. loke, kopja in svoje simbole. Po 

kosilu je sledil zbor, kjer se je začela popoldanska igra – boj med plemenoma. Zmagala je 

tista stran, ki je nabrala več »skalpov«. Skalp je bila rutica, ki jo je vsak imel zataknjeno za 

pasom. V pripravah na boje dopoldan je moral vsak vaditi, kako lahko drugemu ukrade rutico 

izza pasu. Pravila so bila taka, da udarci niso bili dovoljeni, prav tako ne rokoborba. Morali so 

s praktično vajo doumeti, da ni bistvena moč, ampak spretnost. Poleg vlog vračev, 

poglavarjev in bojevnikov sta bili možni tudi vlogi »skvo« in otroka. Bojevniki so jih morali 

paziti in varovati. Omejili smo tudi področje bojev, ki se je raztezalo po precej veliki a točno 

določeni lokaciji izven tabora. V taboru boji niso bili dovoljeni. Boji so se začeli s frontalnim 

soočenjem obeh plemen, kjer fizični stik ni bil dovoljen, je bilo pa možno oz. celo zaželeno 

čim glasnejše in asertivno provociranje ob zvokih bobnov. Vrača in poglavarja sta imela tu 

glavno besedo, ko sta naštevala, kaj vse je drugo pleme naredilo narobe in da je edina rešitev 

izkop bojne sekire. Ko sta to poglavarja naredila, sta plemeni odšli v gozd na prej določene 

teritorije, kjer so lahko našli prostor za svoj tabor in se dogovorili glede strategije bojevanja. 

Potem se je začela igra skrivanja in odkrivanja, napadanja in umikanja. Vrača sta zbirala 

skalpe in se dogovorila, kdaj so se boji zaključili. Sledilo je umivanje v potoku. Po večerji 



smo na večernem zboru omogočili vsakemu, da je lahko poročal, kako so potekali boji. Z 

večerno himno se je indijanski dan zaključil. 

 

 
 

Slika 2: Hči Jasna si je nadela bojne barve za indijanski dan. 

 

 
 

Slika 3: Sin Miha razvnema svojo bojevitost na indijanskem dnevu z bobnanjem po kanistru. 

 

Indijanski dan je bil hoja po rezilu britve, saj smo med otroki in mladostniki vedno imeli take, 

ki smo jih obravnavali zaradi destruktivne agresivnosti. K sreči se je samo enkrat v celi 

zgodovini taborov zgodilo, da je prišlo do smrtno nevarne situacije. Ena skupina bojevnikov 

je na skrivaj prišla do žganja in si na ta način pomagala do večjega poguma. Enega od 

»ujetnikov« so zvezali z zanko okoli vratu, ki se je preveč zategnila in je moral potem eden od 

odraslih fanta oživljati. Na vseh drugih taborih na indijanskih dneh ni bilo nevarno kritičnega 

dogodka, kar kaže, da nam je uspelo ustvariti dovolj varnosti in povezanosti v skupnosti, da je 

med otroki delovala neke vrsta samozaščita. Večinoma je prišlo do ustvarjalnih prebojev tako 

pri otrocih kot pri odraslih, zgodile so se neke vrste iniciacije. Spomnim se npr. fanta Marka, 

ki ga je Bernard izčrpno prikazal v svojem doktoratu kot študijo primera (Stritih, 1991: 482-

543). Tisto leto na taboru praktično ni nikoli sezul superg, ker je imel veliko tesnobe pred 

tem, da bi bos stopil kamorkoli. Na indijanskem dnevu se je po določenem omahovanju le 

odločil, da bo bojevnik. Ne vem, kako se je zgodilo, da je med soočenjem dveh plemen v žaru 

provociranja sezul superge in jih je pozabil vzeti s seboj, ko je njegovo pleme odšlo v gozd. 



Bernard je potem s supergami tekel za njim, a so bili že predaleč in ga ni več ujel. Nato je 

Marko štiri ure neprenehoma tekal po gozdu bos. Nikoli prej ni v svojem življenju hodil bos, 

v tej situaciji pa ga je skupina povlekla. Na splošno je bilo njegovo vedenje razvajeno, 

obnašal se je pogosto kot vreščav dojenček, čeprav je bil najstnik. Na večernem zboru se je 

kazala precejšnja sprememba v njegovi drži, nastopu, bil je bolj samozavesten, vrnil se je kot 

»prekaljen borec«, namesto spačene kujave grimase na obrazu je bil njegov izraz mnogo bolj 

sproščen in zato lepši, saj je bil drugače čeden fant. To je vsekakor bil dober primer majhne 

iniciacije. 

 

 

Epilog 

 

Od leta 2003, ko sem zaključil z vodenjem taborov, do danes se je v družbenem kontekstu 

marsikaj spremenilo, kar ima tudi velike posledice za mlade. Galimberti (2010) v svojem 

katastrofičnem tonu npr. opozarja, da je mlade z ekonomsko krizo in podivjanim tehnološkim 

razvojem v novem tisočletju obiskal grozljivi gost – nihilizem. Zanj je značilna že omenjena 

izguba smisla in prihodnosti, razvrednotenje vrednot v relativizmu današnjega sveta, čustvena 

nepismenost, uniformiranost, brezbrižnost, neangažma, zatekanje v droge, pojavi depresije, ki 

se v določenih primerih stopnjujejo do skrajnosti z umori in samomori itn. Galimberti 

poudarja, da mladi živijo ponoči, ker jih podnevi nihče ne potrebuje in da Zahoda ne bodo 

pokopali emigranti ali teroristi, ampak to, da ni dajal več smisla in identitete ter je tako 

zapravil nove generacije. Družba je postala preveč permisivna, tako da je prepovedano 

prepovedovati. Če je bila depresija v 20. stoletju najprej posledica občutka krivde zaradi 

kršenja norm, je to depresijo zamenjala nevroza zaradi nasprotja med dovoljenim in 

prepovedanim v »družbi discipline«. Današnja depresija pa nastaja zaradi občutka 

nezmožnosti in nezadostnosti, ker se bojimo, da ne bomo kos vsem nalogam. 

 

Tudi sam sem mnenja, da npr. govori velika stopnja nezaposlenosti v Evropi med mladimi 

starimi od 16 do 30 let v prid Galimbertijevim opozorilom, da izgubljamo mlade generacije, 

ker jim obstoječi socialno ekonomski red sporoča, da jih ne potrebuje. Prav tako v svoji 

psihoterapevtski in psihiatrični praksi podobno kot Galimberti opažam nove pojave izgube 

smisla pri mladih, ki se umikajo v virtualni svet računalnikov in v virtualne medmrežne 

skupnosti, za katere »celo njihovi zagovorniki menijo, da so pogosto nadomestki za navadne 

skupnosti« (Jeriček, 2004: 61). 

 

Ali so lahko skupnosti, kot je bila naša taborna skupnost, odgovor na sodobno krizo smisla? 

Berger in Luckmann (1999, cit. Po Jeriček, 2004: 74) izpostavljata pri svojem razumevanju 

skupnosti ravno ta vidik, da namreč lahko krizo smisla in identitete »olajšamo z 

intermediarnimi strukturami civilne družbe. Gre za revitalizacijo institucij in skupin v civilni 

družbi, ki omogočajo posamezniku aktivno participacijo in soudeleženost. Intermediarne 

strukture so po njunem mnenju lahko organizacije in asociacije (socialna gibanja, lokalne 

iniciative), ki imajo posredniško vlogo med družbo in posameznikom.« (Jeriček, 2004: 75) 

Menim, da so naši tabori igrali tako posredniško vlogo, saj smo razvili tri vrste kontekstov, v 

katerih smo delovali: (1) tabor kot začasen samoorganiziran sistem (2) družine prostovoljnih 

sodelavcev in uporabnikov (3) družbene podsisteme, npr. šole, vzgojne zavode, centre za 

socialno delo, razna društva itn. 

 

Ko sem začel pisati članek, sem mislil, da bom dal več prostora prikazu metod in tehnik dela 

na taborih, ki niso uporabna le za psihoterapijo, ampak tudi za vzgojo, kot so npr. stalna 

prisotnost, budno spremljanje, sledenje, zrcaljenje, stopnjevanje simptoma, konfrontiranje, 



delo na virih in malih korakih oz. spremembah (usmerjenost na sedanjost in prihodnost), 

preokvirjanje, uporaba paradoksov, elementov psihodrame, delo na projektu, uporaba 

kreativnih tehnik (plesne, likovne, glasbene, dramske skupine), delo na telesu (masaže, savna) 

in indirektne intervencije, kot so pripovedovanje zgodb, uporaba metafor idr. Potem pa sem 

dal večji poudarek prikazu lastne udeleženosti na taborih in analizi družbenega konteksta, v 

katerem smo razvijali naš skupnostni projekt.  

 

Ozadje te odločitve je, da morda obstaja vzporednica med psihoterapijo in pedagogiko glede 

tega, kaj so ključni terapevtski oz. vzgojni dejavniki. Na osnovi metaanaliz v psihoterapiji 

trenutno velja, da prispevajo k terapevtski spremembi: 

 

 zunajterapevtski dejavniki - 40%: to so pozitivni, naključni dogodki v pacientovem 

življenju v času terapevtske obravnave, pacientovi viri, npr. socialni viri - podpora v 

socialni mreži itn.;  

 skupni dejavniki -  35%: tu so npr. ključni odnosni dejavniki -  zaupnost v 

psihoterapevtskem odnosu, kvaliteta terapevtskega delovnega odnosa idr.;  

 terapevtovi dejavniki - 20%: terapevtova empatija, toplina, ekstravertiranost, 

optimističnost, samozavest, avtentičnost, sprejemanje pacienta, opogumljanje pacienta 

za tveganje, idr.; 

 psihoterapevtske metode in tehnike - 5% (Lambert in Barley, 2002; Lambert, 2007). 

 

Ne poznam podobnih raziskav na področju vzgoje, ali za vzgojne dejavnike velja nekaj 

podobnega, zdi se mi pa dokaj verjetno. 

 

Ali so se tabori zame res zaključili leta 2003? Da in ne. Izkušnja ostaja živa in išče možnosti 

za nadaljevanje v novih oblikah. Tako smo jeseni 2013 na Fakulteti za psihoterapevtsko 

znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani v okviru njene ambulante začeli razvijati tudi 

ambulanto za otroke in mladostnike (http://sfu-ljubljana.si/index.php/ambulanta-za-otroke-in-

mladostnike/). V njenem okviru načrtujemo tudi razvijanje projektov, ki bi obudili tradicijo 

naših taborov. 

 

Kot sem za moto članka postavil Jasnino misel o skupnosti, ki jo je soustvarjala na taborih, 

naj končam s tem, kaj mi je navedla, da je bil poleg že citiranega zgoraj njen vzgojni 

izkupiček: 

 

 Veliko sem se naučila o odnosih, ki so se v času tabora pred mojimi očmi pletli in 

razvijali in v katere sem bila sama vpletena. 

 Preko aktivnosti, kot so bile delo v vodu, igre brez meja, indijanski dan, lov na lisico 

idr. se je v meni razvijal občutek pripadnosti skupini, potrpežljivost, strpnost do drugih 

in zavest o pomembnosti vlaganja truda za skupen uspeh. 

 Ob dnevnih dolžnostih, ki jih je dobil vod, sem se učila, kako se usklajevati, 

pregovarjati, prepričevati, pogajati z drugimi otroki in odraslimi, kdo bo naredil kaj in 

kdaj in koliko.  

 Na nočnih stražah sem krepila občutek odgovornosti in dolžnosti. 

 Bivanje v naravi je doprineslo k rasti moje ljubezni do narave in divjine, k 

sproščenosti in prilagodljivosti (mrzla voda, latrine itd.) v preprostih življenjskih 

pogojih.  

 Tabori so mi pomagali razviti sposobnost pogovarjati se o stvareh, ki so čustveno 

zahtevne. Naučila sem se kletvic ☺. 

http://sfu-ljubljana.si/index.php/ambulanta-za-otroke-in-mladostnike/
http://sfu-ljubljana.si/index.php/ambulanta-za-otroke-in-mladostnike/
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STIKI IN INFORMACIJE ZA VKLJUČITEV V IZOBRAŽEVANJE IZ SISTEMSKE 

PSIHOTERAPIJE 

 

Izobraževanje iz sistemske psihoterapije je možno na Fakulteti za psihoterapevtsko znanost 

Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani in na Slovenskem inštitutu za psihoterapijo,  

Trg MDB 5, 1000 Ljubljana. Za podrobne informacije glej: 

http://sfu-ljubljana.si/index.php/sistemska-psihoterapija/ 

 

Kontaktna oseba: Katarina Možina, katarina.mozina@sipt.si, tel. 031770966  

http://sfu-ljubljana.si/index.php/sistemska-psihoterapija/
mailto:katarina.mozina@sipt.si
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Od 1986 do 1992 delal kot psihiater v psihiatrični bolnici Vojnik pri Celju. Od 1985 do 1991 

končal študij kibernetike psihoterapije na Medicinski fakulteti v Zagrebu. Od 1993 do 1997 

delal v svoji privatni psihoterapevtski praksi v Ljubljani. Od 1994 do 2008 delal kot asistent 

na Fakulteti za socialno delo v Ljubljani. Od 1983 do 2006 sodeloval in vodil razne 

dobrodelne projekte psihosocialne pomoči za otroke, mladostnike, njihove družine in za 

uporabnike psihiatrije v Društvu za prostovoljno delo in psihosocialno pomoč ODMEV. Od 

1995 do 1997 končal izobraževanje iz sistemske družinske terapije za učitelja v okviru 

Nemškega združenja za družinsko terapijo (VFT) v Münchnu. Od 2002 do 2006 vodil projekt 

3-letnega izobraževanja iz sistemske družinske terapije v sodelovanju s Petrom 

Nemetschkom, učiteljem družinske terapije iz Münchna. Je član Švedskega združenja za 

hipnozo na njihovo povabilo od 1998, od leta 2008 pa tudi član Društva za medicinsko 

hipnozo Slovenije. Leta 2003 je pridobil Evropsko diplomo za psihoterapijo (ECP) s strani 

Evropskega združenja za psihoterapijo (EAP). Od leta 1998 do 2006 podpredsednik 

Slovenske krovne zveze za psihoterapijo, od junija 2006 do junija 2009 pa njen predsednik. 

Od leta 2003 do 2007 vodil projekt Mednarodna šola kibernetike psihoterapije – sistemski 

pristop, v okviru katerega poteka štiriletno izobraževanje iz sistemske psihoterapije, kjer je še 

vedno učitelj in supervizor. Od leta 2006 vodi projekt fakultetnega študija psihoterapije v 

sodelovanju z Univerzo Sigmunda Freuda iz Dunaja. Od junija 2006 do junija  2010 je bil 

član Delovne skupine za pripravo zakona o psihoterapevtski dejavnosti pri Ministrstvu za 

zdravje. 2007 je dobil Zlato priznanje Slovenske krovne zveze za psihoterapijo za razvoj 

psihoterapije. Od leta 2007 ustanovitelj in odgovorni urednik prve slovenske psihoterapevtske 

strokovne in znanstvene revije Kairos – Slovenska revija za psihoterapijo. Od leta 2008 do 

danes je direktor Slovenskega inštituta za psihoterapijo. Trenutno zaposlen na Fakulteti za 

psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani kot direktor in vodja 

izobraževanja iz sistemske psihoterapije in strokovni vodja ambulante za otroke in 

mladostnike v okviru Psihoterapevtske ambulante fakultete. 

 


