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Gabi Čačinovič Vogrinčič
DRUŽINA: PRAVICA DO LASTNE STVAIWOSTI
Pravica do stvarnosti
O psihološki pravici otroka do stvarnosti govori E. von Braimmuhl kot o eni
temeljnih otrokovih'pravic (Von Bramimuhl, 1979). Gre za pravico otroka do
lastne stvarnosti, do tega, dajo shšimo, vidimo, da otroka vzamemo resno, in
za njegovo pravico, da mu pokažemo, razložimo, povemo tisto, kar razumemo
in znamo povedati o stvarnosti, kot jo doživljamo sami.
Von Braunmuhlov koncept sem izbrala za jedro tega pisanja o družini, ker se mi
zdi, da lahko z njim zajamem najpomembnejši vidik družinske naloge, da na
svoj poseben, edinstven način obvlada neskončno raznolikost individualnih
razlik in ustvari skupino oz. sistem, ki bo omogočil posamezniku soočenje in
odgovornost za soočenje.
Človek potrebuje iz družine izkušnjo, da ni bil prezrt, torej neskončne izkušnje
za neskončne individuabe razlike v procesu učenja meje med tistim, kar je in
kar mora biti, učenja za avtonomijo in povezanost hkrati.
Maloštevilni opisi družine, ki jo na primer R. Skynner označi kot družino
"izjemne stopnje zdravja", vsebujejo to pravico. Besede, ki jih uporablja v Skynnerjevi navedbi timberlawnska študija iz leta 1976, so: spoštovanje ločenosti,
individuabosti, avtonomije, zasebnosti; podpiranje in spoštovanje enkratnosti
in razlik; visoka raven iniciativnosti (R. Skynner, 1982). W. Kempler govori o
pomenu osebnega govora - jaz mislim, hočem, želim - ki šele omogoča obvladovanje individualnih razlik, ker jih razkrije in umesti (W. Kempler, 1991).
Če dodamo pravici do stvarnosti pravico do vseh svojih čustev, se začnej o kazati
obrisi socializacije v družinski skupini in za družino. Jasno je, da se psihološko
rojstvo otroka dogaja v konfliktni družinski skupini.
Soočenje in odgovornost pomenita za posameznika prostor, dotik, odziv, za
družino pa postavljata vprašanje o mehanizmih oz. o začilnostih skupine, ki to
omogočajo. Soočenje in odgovornost "tu in zdaj" je mesto, kjer nastajajo
veselje, bolečina, sprememba. In vendar se v družini skopo odmerja prostor za
soočenje in odgovornost. Prostor za avtonomijo se odmerja zadržano, kot se
zadržano odmerja prostor za sedanjost.
Logika družine je logika "več istega" (P. Watzlawick, 1986), trajnosti, nespreminjanja,vpredvidljivo določenih pravilih preživetj a, vvlogah in delegacijah.
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hierahiji moči in komunikacijskih vzorcih, v podsistemih in mejah med njimi.
Ocena Virginie Satir (V. Satir, 1990), daje le ena desetina vsega, kar se dogaja
v družim, na ravni ozaveščenega, govori o tem, koliko soočenja in odgovornosti
zmoremo v vsakdanjem življenju in kako ozek je ta skupni razviden prostor za
to, čemur Peseschkian pravi odločitev za preživetje "drug z drugim" aH "drug
proti drugemu" (N. Peseschkian, 1980).
Psihosocialna pomoč družini vedno pomeni, da delamo nove prostore za
izkustvo soočenja in od-govomosti, za raziskovanje in učenje spreminjanja, ki
ga potrebujemo in ki je uresničljivo.
M. Mahler: psihološko rojstvo otroka
Margaret Mahler je s fíhgransko skrbnostjo raziskovala procese ločevanja,
diferenciacij e, razmej evanj a in procese individuacij e, torej procese pridobivanj a
individualnih značilnosti, avtonomije, osebnega, edinstvenega odkrivanja stvarnosti. V tem kontekstu jih navajam, da bi lahko bolje presodih o podrobnostih
soočenja in razumeh neizogibno konfliktnost družine (M. Mahler, 1975).
Gre za prva tri leta otrokovega življenja. V prvih petih mesecih se vrstijo
obdobja normalnega avtizma in normalne simbioze. V prvih tednih prevladujejo
fiziološki fenomeni nad psihološkimi, telesne potrebe določajo "primarno
halucinatomo dezorientacijo" in odsotnost zavesti o materi.
M. Mahler uporablja pojem simbioze kot metaforo, da bi opisala stanje nediferenciranosti, stanje spojenostizmateijo, vkaterem se šele postopoma vzpostavlja
razlika med "zunaj" in "znotraj".
Normahii avtizem in normalna simbioza sta dve fazi nediferenciranosti, dve fazi
predhodnici separaciji in individuaciji in torej predhodnici nastajanja rudimentamega jaza kot funkcionahe strukture.
Prva faza vprocesu separacije in individuacij e, ki zdaj sledi, je faza diferenciacije
in razvoja telesne sheme. Najbolj relevanten znak za to dogajanje je otrokov
strah pred tujim, nedomačim, njegovo zanimanje zamamo in ponovna verifikacija
proti tujemu. Ob koncu tega obdobja, med prvim in drugim letom otrokovega
življenja, že jasno vidimo dve liniji v razvoju. Prva je linija individuacij e, evolucije avtonomije, zaznavanja, spoznavanja, spomina, preizkušnje stvarnosti.
Drugalinijajeintrapsihični razvoj separacije, ki potegne za seboj diferencijacijo,
distanciranje, vzpostavljanje meja in ločevanje od matere.
Sledi faza poskušanja. Poskušanje zajema najprej utrjevanje otrokove sposobnosti, da se telesno oddalji od matere, potem vzpostavljanje posebne vezi
z njo in končno rast in delovanje avtonomnih mehanizmov jaza v tesni
povezanosti z materjo.

V poimenovanju obdobja vidim pomemben poudarek za razumevanje učenja
avtonomije in povezanosti v družini: obdobje poskušanja. Clovek-otrok mora
na svoj poseben, edinstven način, vedno znova raziskati, preveriti, poskušati.
Z otrokovim poskušanjem želim opozoriti na družinsko skupino s svojo
značilno strukturo in interakcijo. Vemo za podrobnosti o otrokovi vlogi med
drugimi vlogami, možni delegaciji ali pravilih, ki zanj, za mamo,očeta, družino,
že določajo poskušnje.
V naslednji fazi, fazi približevanj a, še bolj e izstopi pomen razvidnosti družinske
stvarnosti za stroko in za družino samo. M. Mahler pokaže, da otrok potrebuje
máter, ki je čustveno nenehno na razpolago, saj mu to zagotavlja varnost
približevanja in oddaljevanja.
v

V tem okviru lahko le nakažem, da obstoja "družina matere, kije čustveno na
razpolago otroku", in opozorim na pogoje, ki jih poznamo iz družinskoterapevtskih izkušenj, kot na primer obstoj zavezništva med staršema in
ohranitev generacijskih razlik, kot jih postavlja Th. Lidz (Th. Lidz, 1971).
Okrog petnajstega meseca se otrokov svet širi in zajame očeta, pravica do lastne
stvarnosti postane vedno bolj zapletena vsakdanjatema,vkateri krize omogočajo,
da se vedno znova najde optimalna bližina. Predvidljivost, razvidnost, ki jo mati
omogoča s tem, daje nenehno na razpolago, ne odpravi konfliktnosti, temveč
zgolj ustvarja pogoje za to, čemur Mertens pravi sposobnost za konflikt (W.
Mertens, 1974).
Zadnjafazavprocesu"psihološkegarojstvačloveškegabitja",fazakonsolidacije
individuabosti in začetka stalnosti čustvenega objekta, poimenuje cilj tega
procesa ob koncu tretjega leta starosti. V formulaciji M. Mahler, da gre za jasno
definirano individualnost, ki je vnekterih aspektih definirana že za vse življenje,
vidimo stvarni pomen "podrobnosti" socializacije v družini in za družino.
Vtem okviru samo še opomba. Družina ^Чтјетпе stopnje zdravja^^potrebuje
ogromno časa. Otrok mora imeti mnogo priložnosti za poskušanje,
približevanje. Morda najlepša podoba družine, ki to omogoča, čeprav se
zapis nanaša na starejše otroke, je opisana v Laingovi knjigi Pogovori z
mojimi otroki (R. Laing, 1982). Knjiga ne vsebuje nič drugega kot zapise
pogovorov,razmišljanj, vprašanj,ugotovitev otrok. To so vedno znova vprašanj a,
ki razmejujejo, postavljajo in prestavljajo meje, se približujejo in oddaljujejo,
preverjajo, preizkušajo. Družina je tista sociaba skupina, v kateri je to
ponavljanje, to dolgotrajno učenje, možno.
Ravnanje z čustvi v družini
Uporabila sem ugotovitve M. Mahlerjeve, da bi pokazala, kako se "začne" in
zakaj je pomembna otrokova pravica do stvarnosti. V tem poglavju govorim o
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tem, kako se otrokova pravica do stvarnosti kaže tudi v pravici do vseh njegovih
čustev v družini.
R. Skynner pokaže, kako usodno je človekovo čustvovanje povezano z družinskimi izkustvi, kako močno značihiosti družine določajo, ah otrok dobi nujno
izkustvo, da so njegova čustva možna, sprejemljiva ali vsaj razumljiva, ker se
jih le tako uči obvladati (R. Skynner, 1983).
Govorimo o ravnanju družine, torej mislimo na hierarhijo moči, kjer nekdo
določa, zahteva, da čutimo tisto, kar za družino moramo čutiti; mislimo na
specifično nalogo (vlogo, delegacijo), ki jo ima posameznik pri vzdrževanu
čustvenega ravnotežja; mislimo na obrambne komunikacijske vzorce ali na
pravila za preživetje, ki v njej veljajo.
Po Skynnerju človek iz družine odnese čustva, kijih sprejema in obvlada, in
čustva, ki so in ostanejo za zaslonom. Otrok začne spoznavati, kako se v družini
ravnazčustvi, odprvegatrenutkaživljenjavnjej. V družini potrebuje odraslega,
ki mu bo omogočil varno ugodje, da vzpostavi zaupanje in postavi lastne meje.
V družini so to običajno starši in spet običajno v večji meri mati.
Da bi mati bila otroku čustveno na razpolago, mora tudi sama veliko dobiti, za
tem pa stoji vprašanje, alije v neki specifični družini možno reči, prositi za več
pomoči, za nežnost, in ali starša vzpostavljata zavezništvo za otroka.
Otrok se mora v vseh fazah svojega razvoja učiti drugo za drugo lekcijo o
ravnanju z čustvi. Vedno je to lekcija za ravnanje z avtonomijo in povezanostjo.
Včasih so čustva izredno močna in nesprejemljiva, in otrok se jim odpove, saj
ne najde poti, kako jih obvladati v družini, kjer si člani nesprejemljiva čustva
podajajo, ker jih nihče noče prepoznati ali prevzeti.
Vendarje otrokova pravica do stvarnosti ravno vtem, dapoveže tudi nasprotujoča
si in nesprejemljiva čustva kot lastna.
V družini niso nevarna konfliktna čustva - nevarno je zgolj njihovo zanikanje.
Pristajanjenačustva drugega pomem hkrati tudipristajanjenanjegovo avtonomijo
- in pristajane na lastno samoto.
Odvisnost otroka od odraslega odraslemu olajša, da izsili čustvo, ki ga
potrebuje. V zvezi z družino lahko v vsej tragičnosti razumemo misel L. de
Mausea: "Kar je staršem v preteklosti manjkalo, ni bila ljubezen. Manjkala jim
je čustvena zrelost, ki bi bila potrebna, da bi otroka priznali kot avtonomno,
samosvojo osebnost." (L. de Mause, 1976, str. 61)
\

Izredno pomembno je, da ima človek v družini možnost, da si čustva pojasni in
jih v družinski skupini predela. O čustvih ni mogoče razpravljati, treba p a j e

razpravljati o tem, kar sledi, o tem, kako bo kdo ravnal. Ko otrok začne skrivati
čustva v družini, jih bo kmalu skrival pred samim seboj, ne bo jih več mogel
razbrati. Ali bomo odrasli in otroci v družini smeh in torej znah čutiti, kar čutimo,
je odvisnosti od značilnosti ravnanja družine z čustvi in rešljivo le za vse njene
člane. Pravica do vseh svojih čustev je pravica do individuahiih in avtonomnih
čustev, ki vendar omogočajo povezanost.
Sposobnost za konflikt
Sposobnost za konflikt je koncept W. Mertensa (W. Mertens, 1974), prav v
njegovi deflnciji ga uporabljam kot sinonim za soočenje in odgovornost za
soočnje z individuahimi razlikami v družinski stvarnosti. Sposobnost za konflikt
pomeni pridobljeno, naučeno sposobnost posamezika, da zazna konflikt za
motenimi interakcijami in komunikacijami, ga prepozna in se z njim sooči, da
bi ga bodisi začel reševati bodisi zmogel živeti z njim.
Sposobnost za konflikt je kompetenca osveščenosti o problemih, ki so globlji
od vsakdanjih, običajnih, dostopnih skrbi. Mertens je znotraj nastavkov simbohčega interakcionizma, teorije komunikacij, kognitivne teorije in psihoanalize
pokazal na pogoj e za nastaj anj e konfliktov in za nj iho vo razreševanj e. V nj ego vi
formulaciji to pomeni: "Vzgoja sposobnosti za konflikt mora usposobiti otroka,
da pričakovanj in atribucij staršev, njihovih etiketiranj ne sprejme brez vprašanja;
da pristane na ambivaletnosti in dvoumnost potreb staršev, jo zdrži in se tako
uspešno razloči (razmeji) od staršev." (W.Mertens, 1974, str. 50)
Gre za vzgojo sposobnosti, da otrok sproti vidi v medčloveških odnosih
vsebovano konfliktnost in se z njo spoprime, ne da bi moral nase, zasebno,
sprejeti krivdo zanjo.
V družini se lahko naučimo več ali manj "sposobnosti za konflikt", v družini se
učimo tudi zanikati in poflačevati konflikte. Negiranje in potlačevanje je
običajno ravnanje. Ena prvih človekovih izkušenj je, da je konflikt bolje
poflačiti ali vsaj zamolčali. Izražanje konlikta ogroža posameznika in družino.
Zato je alternativa "sposobnosti za konflikt" nova, neobičajna alternativa. W.
Mertens mi pomaga jasno formulirati eno od pomembnih spoznanj raziskovanja
družine in pomoči družini - spoznanje, da je varnost, ki jo človek v družini
potrebuje, varnost spreminjanja, varnost, v kateri je mogoče zdržati napetost,
stres soočenja s stvarnostjo. V zgodovini človeštva smo vlagali več v to, da
stvarnosti, kije objektivno ogrožujoča, ne prepoznamo, kot v to, da bi si nabrah
moči, da zdržimo v njej alijo spremenimo.
Mertens je vzgojo "sposobnosti za konflikt" koncipiral kot odločitev posameznika. Podrobno je pokazal, kako naj ravnajo starši in otroci. Govori o
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odprtih in neoviranih komunikacijah, o učenju za uporabo neverbahiih sporočil
in o vajah za metakomunikacijo. V jeziku kognitivnih teorij govori o tem, kako
usposobiti otroka, da se upre atribucijam in etiketiranju staršev, da se ne bi
odpovedal samodefiniciji, in svari pred prognozami, ki uresničujejo same sebe.
Za nas je neizogibno vprašanje o tem, kako, pod kakšnimi pogoji družinska
skupina omogoči vzgojo za progresivno rešvanje konfliktov. Pristajanje na
vzgojo za konflikt je pristajanje na soočenje in odgovornost za spreminjanje v
neki sedanjosti. Zmore ga družina, ki ima mehanizme za to: hierarhijo moči,
komunikacijske vzorce, strukturo vlog, pravila in norme, ki po eni strani
omogočajo predvidljivo razvidnost (bolje vedeti, kaj delamo), po drugi strani
pa zagotavljajo obvladljivost sprememb za vse - za družino.
Mati, ki ne žeh reševati konfliktov z otrokom zgolj na račun njegovih potreb,
sama potrebuje trdno zavezništvo z očetom oziroma možnost, da se za
zadovoljevanje svojih potreb obrne k odraslemu človeku; struktura družine jo
mora varovati pred tem, da bi jo oče in morda drugi otroci izločih.
Skoraj preenostavna se zdi Mertensova postavka o vaji, pa vendar gre v bistvu
za to. Družina je konfliktna skupina, njeno konfliktnost se je treba naučiti
razbrati in ravnati z njo. Učenje sposobnosti za konflikt je v moji inteфretaciji
učenj e, ki usposablj a za osveščenost o družinski skupini, o nj enem "zemlj evidu"
skupnega življenja, o ravnanju s potrebami in čustvi v pogojih za ohranitev
družine, o značihiosti njene strukture, o ravnanju s spreminjanjem.
Epilog
Plaidoyer za to, da človek ne bi bil prezrt v svoji družim, pišem, da ne bi bil prezrt
takrat, ko se srečamo z njim psihologi, socialni delavci. Psihosocialna pomoč
se začne, ko se vidimo, shšimo, občutimo. Spreminjanje v odnosih je možno,
če lahko ljudje ugotovimo, kdo smo in kaj želimo in to podelimo z drugimi.
Kemplerjeva šola družinske terapije mi je omogočila novo, bogato izkušnjo
ravnanja v svetovahiem delu. Zahteva po tem, da ravnamo osebno, "tukaj in
zdaj " za izkustvo o konkretnem dogodku ali problemu, velj a za ravnanj e z večno
konfliktnostjo družinske stvarnosti. Vsi dobro vemo, koliko lažje je pogledati
stran od sedanjosti. V hipu smo v preteklosti ali v prihodnjosti, kot da bi bilo
breme sedanjosti, tega edinega časa, v katerem seje resnično mogoče srečati,
soočiti, dotakniti, spreminjati, neznosno.
Pravica do lastne stvarnosti ostaja. Zanjo iščemo prave besede, zanjo med
svetovalcem in človekom, ki potrebuje pomoč - in zanju - postavljamo meje. Za
stvarnost človeka skupaj z njim iščemo smisel in nove načine ravnanja. Če je
okvir, vkaterem delamo, družina, se tu in zdaj ustvarja razvidnost družinskega.

odpirajo se nove poti, postavljajo nove besede za vloge, hierarhijo moči, komunikacij ske vzorce, pravila, v fihgranskem iskanju prostora za stvarnost, ki jo je
mogoče prepoznati, dogovoriti. In kar je najpomembneje, tudi vedno znova
spremeniti.
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