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Družina , vezi

Družinske vezi so prostor ustvarjanja novega, širjenja
obzorja na podlagi poznavanja korenin naše družinske
zgodbe. S tem pa postajajo mreža odnosov, ki jo lah
ko vsaka generacija splete v novo smer in skozi lepši
vzorec, ne da bi s tem izničila prejšnjega. Vsaka nova
generacija tako pomeni nov potencial, novo upanje in
novo svobodo. Dostikrat šele nova, mlada generacija
pokaže pravi pomen preteklih zgodb in da preteklim
generacijam pravo vrednost.

Joahim in Ana, detajl iz stene deisis,
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Družina, detajl iz stene paruzije,

Kaj, ko bi enkrat na družino in odnose
pogledali s pozitivne, ustvarjalne in
svobodne strani? Kaj, če bi nehali iskati
pravila, napake in nasvete in se prepustili
svobodi, ki jo prinašajo pripadnost,
povezanost in ustvarjalnost?

Knjiga predstavi družino kot preplet odnosov in usod,
ki so povezane v edinstveno zgodbo, v kateri vsak iz
med nas razvije svoje poslanstvo in doda svoj del pri
povedi, ki bo spremenila in dopolnila celotno zgodbo
ter v njej odprla neslutena obzorja.
Razvoj namreč ne poteka samo od zgoraj navzdol, torej
od »dokončno razvitih in razvojno dokončanih« star
šev na nerazvite in nezrele otroke, ampak hkrati tudi
od spodaj navzgor, od krhkosti in ranljivosti otroka do
rahločutnosti in povezanosti staršev ter duhovne zrelo
sti starih staršev.
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Dr. Katarina Kompan Erzar je predavateljica na Teo
loški fakulteti v Ljubljani ter na Fakulteti za psiho
terapevtsko znanost Sigmunda Freuda v Ljubljani,
licencirana supervizorka in soustanoviteljica Študij
sko-raziskovalnega centra za družino, kjer se posveča
delu z družinami, pari in posamezniki ter superviziji.
Pri svojem raziskovanju in delu se ukvarja predvsem
z vprašanjem navezanosti, razvoja odnosov v družini,
intimnih odnosov in vzgoje otrok in mladostnikov ter
pomenom umetniškega izražanja in ustvarjalnosti za
njihov razvoj. Sodeluje tudi z Ministrstvom RS za delo,
družino, socialne zadeve in enake možnosti v programu
pomoči družinam, ki se srečujejo z različnimi oblikami
nasilja. Je tudi avtorica več znanstvenih monografij in
člankov.
Živi v Ljubljani, je poročena in mati dveh odraščajočih
otrok.
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U VOD

Vsak od nas pozna ali se spominja babice ali dedka,
pri katerem se je imel lepo. Veliko je starih staršev,
ki znajo pripovedovati zgodbe, se igrajo z vnuki,
imajo čas zanje in poleg časa še razumevanje in tolažbo. Veliko ljudi se spominja babičinih molitev in
njene vere, s katero je vnesla skrivnostnost in pričakovanje v življenje vnukov. Samo želimo si lahko, da
bi te podobe ostale vedno z nami.
Toda ti isti ljudje lahko kažejo tudi povsem
drugačen obraz. Vsak se kdaj pa kdaj trpko nasmiha
šalam o obupnih taščah. Velikokrat slišimo govorjenje o strogih očetih, ki še na starost ne zaupajo
svojim odraslim sinovom in hčeram. Kako je lahko
isti človek hkrati priljubljen dedek, ki ga vnuki doživljajo kot prijaznega in naklonjenega, in istočasno
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oče, ki se ga njegovi odrasli otroci še vedno bojijo?
Kako je lahko prijazna gospa s konca ulice, ki ima
vedno dobro besedo za vsakega vnuka, stroga in nepopustljiva mati svojim odraslim otrokom ter sitna
tašča, ki ji nikoli ni prav, kar naredi snaha?
Običajno si to razlagamo tako, da so stari
starši lahko bolj sproščeni in popustljivi, ker so razbremenjeni neposredne skrbi za otroke. Vendar ta
razlaga ni dovolj. Zakaj se potem stari starši ne sprostijo tudi do svojih odraslih otrok, ampak dostikrat
postanejo še bolj kritični do njih?
Družinski odnosi niso preprosti, ne sledijo pravilom in vedno ostajajo zaviti v skrivnost. Včasih se
kaka poteza staršev pokaže šele, ko postanejo stari
starši. Iz njih prideta na dan mehkoba in toplina, ki so
ju njihovi otroci v času odraščanja pogrešali. Spet drugič prideta v starosti na dan zagrenjenost in prikrajšanost, za kateri se je v odraslih letih zdelo, da so ju ti
ljudje že zdavnaj prerasli. Upravičeno se sprašujemo,
kaj se z leti spremeni v družini, ko mladi odrasli zapuščajo dom in se rojeva nova generacija. Ko se rodi
otrok, je treba vse družinske vloge postaviti znova.
Take situacije so v družinah zelo pogoste in
nas opozarjajo na to, da se s preprostimi razlagami,
kot so stres, skrb in odgovornost, ne moremo dotakniti globine odnosov v družini. Družinski odnosi so
edini in najnaravnejši prostor, v katerem se človek
razvije, uresniči svoje potrebe in želje in zaživi na
polno. Zato bomo skozi pričujoče delo pogledali na
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družino kot na celoto, kot preplet odnosov in usod,
ki so povezane v edinstveno zgodbo, v kateri vsak
od nas razvije svoje poslanstvo in doda svoj del pripovedi, ki bo spremenila in dopolnila celotno zgodbo ter v njej odprla nova neslutena obzorja.
Namen tega dela je pokazati, kako drobne
konkretne razvojne naloge in tudi biološke zakonitosti življenja v družini in razvoja možganov ter
zavesti omogočajo generaciji starih staršev, staršev
in otrok, da druga ob drugi vedno globlje skozi odnose razumejo in začutijo svoje poslanstvo, druge
ljudi/odnose in svet. Razvoj namreč ne poteka samo
od zgoraj navzdol, torej od »dokončno razvitih in
razvojno dokončanih« staršev na nerazvite in nezrele otroke, kot poučevanje in discipliniranje, ampak
hkrati tudi od spodaj navzgor, od krhkosti in ranljivosti otroka ter otrokovih potreb do rahločutnosti
in povezanosti staršev in poglobljenosti ter duhovne
zrelosti starih staršev.
Knjiga je razdeljena na štiri dele. V prvem si
bomo pogledali tri temelje, na katerih je zgrajeno
sodobno znanstveno razumevanje človeka. Govorili
bomo o čustveni varnosti, ki je pogoj za razvoj varne
navezanosti, kar pomeni trajnih odnosov, v katerih
se ljudje lahko zanesemo drug na drugega. V prvi
vrsti se navezanost razvije med otroki in starši, kasneje tudi v odnosu dveh odraslih, ki ni več biološko
pogojen. Pri obeh temeljih, varnosti in navezanosti,
bomo opisali tudi njuno telesno, nevrološko plat,
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ki določa ves nadaljnji razvoj. Tretji pojem, brez katerega si modernega razumevanja odnosov ne moremo več predstavljati, pa je pojem stika, se pravi
močne vzajemne medosebne povezanosti, ki prinaša
v odnose rast, spremembe in stabilnost.
V drugem delu se bomo na podlagi spoznanj
iz prvega dela osredotočili na razumevanje družine
kot sistema medosebnih odnosov, ki jih gradita dve
dinamiki ljubezni, ljubezen v zakonskem odnosu in
starševska ljubezen. Obe se razvijata skozi razvojne
cikluse. Razvojni ciklusi vključujejo vse tri generacije, otroke, starše in stare starše. Zakaj ravno tri
generacije? Ker so to generacije, ki živijo istočasno,
redkokdaj namreč ali ena generacija umanjka ali pa
fizično istočasno živijo štiri. To so tudi generacije,
ki druga drugo prek stika, navezanosti in nudenja
čustvene varnosti podpirajo in sooblikujejo. In te tri
sočasno živeče generacije skupaj ustvarjajo družino,
preplet odnosov in zgodb, ki oblikujejo vsakega družinskega člana. Pokazali bomo, kako se vloga in razvoj vsake od teh generacij skozi odnose prepletata
in omogočata vsem trem rast in razvoj v skladu z
vsakokratnimi konkretnimi zahtevami in danostmi.
Razvojni pogled na družinske odnose nam omogoča razumeti, kako so izzivi posamezne generacije
trdno povezani z razvojem drugih dveh, in narobe,
kako vsaka generacija s svojimi razvojnimi potrebami omogoča drugima dvema, da se bolj odpirata in
globlje spoznavata smisel in globino življenja.
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Skozi stik treh generacij se krepita in razvijata
v vsakem družinskem članu najgloblji občutek o sebi, drugih in svetu ter zavedanje, da je življenje pot v
izpolnitev. Temu občutju in zavedanju lahko rečemo
tudi vera. Vera se gradi iz vsakodnevnih drobnih trenutkov povezanosti, premaganih strahov in sprejete
ter ovrednotene bolečine. Po drugi strani pa se včasih iz generacije v generacijo krepita in poglabljata
nezaupanje in občutek, da so nemoč, strah in bolečina najmočnejša stvar na svetu, ki je nič ne more
obvladati in obrniti v smisel in polnost.
Ni vseeno, kdo, kaj in kako je zaznamoval življenje neke rodbine, družine in kako je prišlo do določenih vzorcev odnosov. Vsekakor nam način, kako
se je družina spopadla z izzivi in kako je živela starševstvo in zakonske odnose, intimne odnose, veliko
pove o tem, kaj je za tako družino sprejemljivo, kaj
je izziv, ki se mu vsi izogibajo, in kaj so tisti otočki
neraziskanega, ki bodo krnili svobodo prihodnjih
generacij. Dokler teh osnovnih karakteristik ne razumemo in ne poznamo, težko razumemo na videz
nefunkcionalno in nerazumljivo vedenje in težave.
Pri razumevanju družine nikoli ne gre za črno-belo razmišljanje in preprosto logiko, ki misli,
da če najde krivca, bodo vsi drugi lahko olajšano
in brez težav živeli naprej. Vsaka generacija ima
svojo nenadomestljivo vlogo in neprecenljivo vrednost. Stari starši ob sprejemanju svoje nemoči in
staranja razodenejo svojo vero in modrost življenja.
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Ob nemoči in odvisnosti ter brezpogojnem zaupanju
novorojenčka staršem se naše srce lahko razneži in
zahrepeni po tem, da bi se odprlo ljubezni. Poroka,
vsak nov intimni odnos prinaša upanje, da lahko
vstopimo v novo življenje soustvarjanja odnosov na
temelju svobodne pripadnosti in predanosti, ki ni pogojena s krvnimi vezmi. Posebno poglavje bo zato
namenjeno zakonskemu odnosu kot edinemu odnosu,
ki v sebi nosi potencial, da spremeni celoten družinski sistem. Intima, ki temelji na zavezi in predanosti
ter zvestobi, edina lahko preoblikuje nevarne oblike
navezanosti v varno in iz dveh starih sistemov ustvari
enega, povsem novega in odprtega v ustvarjalnost.
Tretji del bo namenjen staranju in sprejemanju nemoči v zrelem odraslem življenju. V tem delu
bomo razmišljali o odnosih, ki so se gradili skozi tri
generacije, od otroštva prek odraslosti v starost. Eno
najdragocenejših spoznanj, ki jih prinaša družinska
terapija, je spoznanje, da je bistvo razmišljanja o človeku odnos, ne posameznik, ter kako pomembna je
povezanost med generacijami in med družinskimi
člani. Nihče ne more izbirati, v kakšno družino se
bo rodil in kako se bodo zaradi tega oblikovali njegovi možgani in njegova notranjost. Izziv vsakega
odraslega otroka je, da skozi razumevanje odnosov
in zgodovine te družine spozna, kakšna je njegova
poklicanost v življenju naprej.
In kar se zdi na prvi pogled morda paradoksno: samostojnost se lahko razvije izključno na
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podlagi povezanosti! Dokler ne začutiš, kdo so tvoji
starši in kdo si ti ob njih, se od njih ne moreš zares
posloviti. Pionir družinske terapije Murray Bowen
pravi: »Dokler ne urediš svojega odraslega odnosa
do mame do te mere, da lahko sproščeno (svobodno,
op. avt.) sediš z njo v isti sobi, še nisi zares samostojen.«
Prava povezanost sta torej sprejemanje in razumevanje ter slovo od družinskih vezi, ki so nas
oblikovale skozi naklonjenost in podporo, ter tudi
skozi omejenosti in ranjenosti. Povezanost je zaznamovala posamezno družino in prek odraščanja v
družini tudi vsakega posameznika. Skozi zgodbo in
odnose vsake od naših družin se tako vedno znova
razodeva širša in globlja zgodba iskanja vere, upanja
in ljubezni.
V četrtem delu bomo nakazali, kako se skozi
vero in krščansko življenje lahko zaslutijo veselje,
svoboda ter ustvarjalnost, ki jo daje življenje družinskim odnosom.
Naše delo je namenjeno našim družinam, starim staršem, staršem in odraslim otrokom. Vsi smo
vpeti v široko in dolgo rodbinsko zgodbo, vzorce
odnosov, družinske skrivnosti, vero in izkušnje življenja z ljudmi, ki so prihajali in odhajali iz našega
življenja ter življenja naših prednikov. Skozi družinske zgodbe in odnose se oblikujeta temeljno vzdušje
ter drža do sebe, drugih, sveta in Boga.
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