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“In the depth of winter, I finally learned that  

          within me there lay an invincible summer.”  
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POVZETEK  
 
Poudarek diplomskega dela je na raziskovanju načinov soočanja z občutki krivde in okrevanju 

po različnih travmatskih dogodkih. Doživetje travmatskega dogodka je tako intenzivno, da 

zamaje človekovo običajno delovanja in da lahko človek ponovno vzpostavi ravnovesje 

potrebuje ustrezno podporo in pomoč, hkrati pa  veliko notranje moči in  volje, da travmatski 

dogodek predela in ga ne dojema kot konec življenja, ampak kot začetek nove poti. V 

empiričnem delu sem opravila pogovora z dvema strokovnjakinjama, ki se pri svojem delu 

srečujeta z osebami, ki so preživele travmatske dogodke, in pa z dvema ženskama, ki sta 

preživeli različna travmatska dogodka, to sta partnersko nasilje in prometna nesreča. 

Ugotovila sem, da je soočanje s krivdo del procesa okrevanja, ki pa je, kljub teoretskim 

stopnjam, edinstveno, saj je v veliki meri odvisno od posameznikovih individualnih 

značilnosti, trenutnega položaja, občutka varnosti in stabilnosti ter da prav te dejavniki lahko 

pomembnejše vplivajo na okrevanje kot pa sama vrsta travmatskega dogodka. 

 

Ključne besede: travma, travmatski dogodek, krivda, krivda po travmi, krivda preživelega, 

soočanje s krivdo, okrevanje  

 

ABSTRACT 

The focus of my thesis is on exploring different ways of coping with feelings of guilt and 

recovery after different traumatic events. The experience of the traumatic event is so 

intense, that it undermines different aspects of a person's normal functioning, therefor a 

person needs appropriate support and help to rebalance and find stability and at the same 

time a lot of inner strength and will power to recover from a traumatic event and to change 

the perspective; not to look at the event as the end of life, but as the beginning of a new 

path. In the empirical part I interviewed two experts, who are dealing with survivors and two 

women, who survived different traumatic events; intimate partner violence and traffic 

accident. I found out that coping with guilt is a part of a recovery procedure, which is unique, 

despite its theoretical stages since it largely depends on a person's individual characteristics, 

current situation, a sense of security and stability and that these factors could have 

significantly more impact on recovery than the type of traumatic event. 

 



 
 

V 
 

Keywords: trauma, traumatic event, guilt, guilt after trauma, survivor guilt, coping with guilt, 

recovery 
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I. UVOD 

 
Psihična travma ni nekaj neobičajnega in nenavadnega, je povsod okoli nas, lahko da tudi v 

nas. American Psychological Association (The Effects of Trauma Do Not Have to Last a 

Lifetime, 2004) predpostavlja, da bo večina ljudi doživela travmo na neki točki svojega 

življenje, in kot rezultat le-te bodo nekateri doživeli izčrpavajoče simptome, ki bodo vplivali 

na njihovo vsakdanje življenje. Pomembno pa je poudariti, da z ustreznimi intervencijami in 

pomočjo, lahko preprečimo, da bi imela travma pri ljudeh dolgoročne posledice. Kljub 

prevalenci travme, pa gre, kot pravi Levine (1997), za temo, ki se jo morda najbolj izogibamo 

in je najbolj prezrt, omalovaževan, zanikan, nerazumljen in nezdravljen vzrok človeškega 

trpljenja. Za začetek okrevanja je potrebno, da jo spravimo v govor, da se je ne izogibamo 

tako na individualnem kot tudi kolektivnem nivoju, saj lahko le na takšen način travma 

postane možnost za rast in razvoj. Moj poskus tega, je pisanje te diplomske naloge. Pri 

svojem delu in v svojem življenju se bom zagotovo srečevala z ljudmi, ki so preživeli različne 

travmatske dogodke, zato je pomembno, da poznam tudi teoretično ozadje le-teh. Poleg 

tega se v diplomskem delu osredotočam tudi na občutek krivde, ki je pogosto prisoten, tako 

pri osebah, ki so preživele travmatske dogodke, kot tudi pri nas strokovnjakih, ki se s takimi 

primeri srečujemo. Da bomo lahko nudili našim uporabnikom ustrezno podporo in pomoč, je 

potrebno, da smo zmožni prepoznavanja krivde in travme, kajti šele takrat lahko pomagamo, 

da do uvida pridejo tudi naši uporabniki in tako stopijo na pot okrevanja.  

 

V teoretičnem delu diplomskega dela najprej predstavim psihično travmo, različne 

travmatske dogodke in posttravmatsko stresno motnjo, temu sledi opredelitev krivde, njen 

razvojni in izvorni vidik ter razlikovanje krivde in sramu. Nadaljnje se bolj poglobljeno 

osredotočam na krivdo, ki je povezana s travmo, na njene konceptualne modele ter na 

posebno vrsto krivde, kot odziva na travmatske dogodke, ki je krivda preživelega. V 

empiričnem delu diplomskega dela najprej predstavim postopek metodološkega 

raziskovanja in štiri intervjuvanke, pri katerih iz dveh vidikov, strokovnega in osebnega, 

ugotavljam, kako se posamezniki soočajo z občutkom krivde in kako poteka okrevanje po 

travmi. Končne ugotovitve predstavljam v utemeljeni teoriji, zaključne misli pa podajam v 

sklepnem delu diplomskega dela. 
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II. TEORETIČNI DEL  

1 TRAVMA  

1.1 PSIHIČNA TRAVMA IN TRAVMATSKI DOGODKI 

Travma je najpogosteje definirana kot poškodba telesa in uma, povzročena s strani zunanjih 

dejavnikov (Herman Lewis, 1997). Van der Kolk (1987) definira psihično travmo kot izkušnjo, 

ki preplavi in uniči tako biološke kot psihološke varovalne mehanizme oziroma kot pravita 

Mikuš Kos in Slodnjak (2002, str. 12) gre za »poseben odnos med posameznikom in okoljem, 

človek ga zazna ali ocenjuje kot dogajanje, ki ga hudo ogroža in presega njegove obrambne 

ali obvladovalne zmogljivosti«. Herman Lewis (1997) pravi, da je psihična travma stiska 

nemočnega, saj v trenutku travme žrtev postane nemočna zaradi neizmerne sile, človeške ali 

naravne, hkrati pa se ta sila onemogoči varovalne mehanizme, ki običajno dajejo 

posamezniku občutek kontrole, povezanosti in smisla. Allen (2001) v Rus Makovec (2003, str. 

18) pa jo opredeli kot »neprijetno čustveno doživetje, ki ima dolgo trajajoče učinke na 

duševnost«.  

 

Mikuš Kos (2001, str. 8) opredeli kot značilnosti psihične travme naslednje: »izjemno 

ogrožajoč dogodek/katastrofa, nesposobnost obvladovanja, dezorganizacija na področju 

mišljenja, fiziološke motnje, huda čustvena prizadetost (trpljenje, žalost, tesnoba, občutja 

krivde) in moteno vsakodnevno delovanje na področjih socialnih odnosov, vedenja in 

delovne storilnosti.« Travma se pojavi v različnih oblikah, na različne načine, in psihološki 

učinki travmatskih dogodkov so po svoji pojavnosti podobno raznoliki. 

 

Ko govorimo o psihični travmi, je osrednjega pomena travmatski dogodek, ki ga Mikuš Kos in 

Slodnjak (2000, str. 11) opredelita kot »dogodek ali dogajanje, katerega stvarne razsežnosti 

po svoji naravi ali svoji  intenziteti  presegajo  običajna  stresna  doživetja  in  pri  skoraj vseh 

ljudeh povzročajo grozo, trpljenje in psihofiziološke motnje.« Hkrati pa gre za doživetje 

izjemno ogrožajoče situacije, ki poruši posameznikove obvladovalne sposobnosti in 

zmogljivosti ter povzroči občutek popolne nemoči in je rezultat filtriranja dogodka preko 

čustvene in kognitivne sfere (Mikuš Kos, 2001).  
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Med travmatske dogodke avtorici Mikuš Kos in Slodnjak (2000) štejeta: prometne nesreče, 

druge nesreče, posameznik kot žrtev fizičnega nasilja, posameznik kot žrtev spolne zlorabe,  

posameznik kot priča družinskemu nasilju, posilstvu, uboju, samomoru, življenjsko nevarne 

bolezni ali ogrožajoči zdravniški posegi, družinsko nasilje, naravne katastrofe, smrt bližnjega, 

vojna dogajanja.  

 

Za travmatski dogodek je značilno, da je bila oseba neposredno ali potencialno ogrožena s 

smrtjo ali z resno poškodbo ali pa je bila ogrožena njena telesna integriteta (Cvetek, 2009). 

Možno pa je  tudi,  da  travmatske  reakcije  pri  posamezniku  sproži  dogodek,  ki  po  

strokovnih kriterijih  ni  ogrožajoč,  a  dobi  tak  pomen  v  doživljanju  posameznika (Mikuš  

Kos,  2001).  

 

V travmatskem dogodku žrtev postane nemočna zaradi velike sile, ki lahko izvira iz narave, 

takrat govorimo o katastrofah, ali iz človeka, v tem primeru pa govorimo o grozodejstvih. 

Nekoč so verjeli, da so takšni dogodki redki, saj je bil travmatski dogodek definiran kot 

dogodek izven dosega običajne človekove izkušnje, a danes vemo, da so posilstva, nasilje, 

nesreče, vojne, katastrofe del vsakdanjih življenj in daleč od neobičajnega in nenavadnega 

dogodka (Herman Lewis, 1997). Levine (1997, str. 41) pravi, da je travma postala tako že tako 

pogosta in samoumevna, da večina ljudi sploh več ne zazna njene prisotnost. Doda tudi, da je 

vsak od nas imel travmatično izkušnjo nekaj časa v našem življenju, ne glede na to, ali se je 

razvila v posttravmatski stres ali ne. Vseeno pa travme niso življenjska zakonitost, trpljenja je 

namreč lahko bistveno več ali manj. Na to imamo vpliv mi, tisti, ki imajo več moči, večjega, 

tisti z manj, manjšega. Kljub temu pa so naša življenja bistveno bolj determinirana, kot si 

mislimo, pri čemer ideja o svobodni volji velikokrat prezre dejstvo, da sami o sebi odločamo v 

zelo omejenem obsegu, oziroma da smo vpeti v odnose in strukture, ki so že vnaprej 

določene in podvržene sovplivanju različnih faktorjev (Rus Makovec, 2003).  

 

Travmatski dogodek je lahko enkraten pojav ali pa gre za dolgotrajno oziroma ponavljajoče 

se dogajanje. Po njem največkrat pride do verižne reakcije neugodnih dogajanj, ki 

prizadenejo posameznikove sposobnosti okrevanja. To lahko vodi v kumulativne travmatične 

izkušnje, katerih skupni učinek je večji, kot seštevek le-teh, in pa verižne reakcije, ki so z 

dogodkom vzročno povezane neugodne posledice, npr. občutja krivde. Večje je število 



Soočanje s krivdo po travmatskih dogodkih                 Ana Šutar 

 

4 
 

neugodnih doživetij in občutij, večja je možnost, da bodo psihološke posledice travmatskega 

dogodka težke in dolgotrajne (Mikuš Kos, 2001). 

 

Travmatski dogodki  torej niso nenavadni  zaradi njihove redkosti, ampak zaradi tega, ker so 

tako intenzivni, da preplavijo človekove  varovalne dejavnike in onemogočijo tiste sisteme, ki 

dajejo ljudem občutek nadzora, povezanosti in pomena. Herman Lewis (1997) pravi, da se  

travmatične reakcije znotraj telesa in uma razvijejo kot neposredni rezultat  na nemoč in 

nedosegljivost odziva, kjer nikakršen odpor ali pobeg nista mogoča, postane človekov sistem 

samoobrambe preobremenjen in neorganiziran, kar se kaže v spremembi človekovega 

mišljenja, čutenja in delovanja. Travmatski dogodek lahko tudi izniči funkcije, ki so med seboj 

integrirane in sočasne, tako lahko preživeli doživlja močne občutke brez tega, da bi se 

spominjal dogodka ali pa se spomni vseh detajlov brez emocij. Številni posamezniki so se s 

simptomi travme soočili s pristopi, ki vključujejo podporo družine, pisanje dnevnika ali 

različnimi strategijami soočanja, a Levine (1997) pravi, da ne glede na to, ali se je posameznik 

sposoben soočati s travmatično izkušnjo na zdrav način, njeni učinki trajajo oziroma ostajajo 

dalj časa. Težava je v nevidnosti in neprepoznavnosti psiholoških simptomov. Poleg tega 

mnogi posamezniki nikoli popolnoma ne zacelijo ran travmatične izkušnje in le-ta vpliva na 

preostanek njihovega življenja zavestno ali nezavedno.  Pri končnem učinku travme na 

posameznika igrajo ključno vlogo individualne značilnosti.  

1.2 VRSTE TRAVM 

1.2.1 OSEBNE IN NEOSEBNE TRAVME 

Rus Makovec (2003) deli travmatične izkušnje na neosebne in medosebne. »Neoosebne« so 

tiste izkušnje, kjer povzročitelj ni človek. Gre za naravne katastrofe, kot na primer poplave, 

potresi, požari, nesreče, kjer so ljudje izpostavljeni »ekstremnemu strahu, z grožnjo smrti in 

uničenjem fizične integritete, tako sebe kot drugih« (prav tam, str. 19).  O njihovi 

množičnosti in pogostosti pričajo podatki, da so »med leti 1967 in 1991 takšni travmatski 

dogodki terjali življenja sedmih milijonov ljudi in prizadeli tri milijarde ljudi« (prav tam).  

 

Med »medosebne« travmatične izkušnje štejemo tiste, ki jih je povzročil človek, npr. nasilje v 

družini, umori, spolne zlorabe, vojne. Te travme so bolj problematične in povzročijo največ 

škode v človekovi duševnosti, kajti oseba se mora soočiti z dejstvom, da človek ni samo 
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dober, ampak da je zmožen tudi takšnih grozodejstev, ki so nam v večini nepojmljiva. 

Medosebne travme se lahko dogajajo v okviru posameznikovega intimnega kroga odnosov 

ali pa v okviru institucij, s strani neznancev, raznih oblik političnega nasilja in diskriminacije. 

Svojo težo ima tudi razvojno obdobje, v katerem je posameznik. Če je travmatična izkušnja 

strojena v zgodnjih obdobjih, povzroči dvojno škodo, zaradi hudega stresorja samega po sebi 

in zaradi spodkopa razvoja tistih duševnih in medosebnih sposobnosti, ki jih potrebujemo za 

obvladovanje stresa. V poznejših razvojnih obdobjih ima posameznik že razvite obrambne 

mehanizme, hkrati pa ima večji pregled na položajem in odgovornostjo, zato ima več 

možnosti, da krivdo pripiše storilci in ne sebi, ter si s tem odpira pot rešitve in občutka 

nadzora nad življenjem (Rus Makovec, 2003). 

1.2.2 KONTINUUM TRAVME – TRAVMA Z VELIKIM T, TRAVMA Z MALIM T, KUMULATIVNA TRAVMA 

 

Cvetek (2009) navaja delitev travm na travme z velikim T, ki dosegajo kriterij, opisan v DSM-

IV za posttravmatsko stresno motnjo (dejanska smrt ali grožnja življenju in telesni integriteti) 

in travme z malim t, ki tega kriterija ne dosegajo (disfunkcionalno shranjene stresne 

izkušnje). 

 

Vaccaro in Lavick (2008) ter Have-de Labije in Neborsky (2012) nadaljnje definirajo, da so 

travme z velikim T povezane z ločenimi, prepoznavnimi dogodki, ki običajno vključujejo 

različne spomine, ki ji jih posamezniki lahko prikličejo. Te vrste travme povzročajo najbolj 

izčrpavajoče fizične in psihične posledice. Travme z malim t in kumulativne travme pa so 

povezane z nenehnimi in ponavljajočimi se situacijami in imajo bolj globalne in trajne učinke 

za posameznika. Učinki kumulativne travme so posledica ponavljajočih se situacij in izkušenj. 

Nenehni pritiski prispevajo k ekstremni odpornosti kumulativne travme na terapijo, saj je ni 

mogoče enostavno ublažiti ali začasno zmanjšati s tehnikami za sproščanje. Kot pri drugih 

vrstah travm, lahko bolečina sčasoma postane zamrznjena v telesni simptom. Kumulativna 

travma lahko vodi v stanje otopelosti, brezupa in celo besa. Primeri kumulativne travme 

vključujejo dolgotrajno izpostavljenost stresnim in strašnim situacijam, homofobiji, rasizmu, 

seksizmu, revščini in zanemarjanju. 
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1.2.3 TRAVMA KOT ENKRATEN KRATKOTRAJEN POJAV ALI KOT DOLGOTRAJNO PONAVLJAJOČE SE 

DOGAJANJE OZIROMA TRAVME TIPA I IN TIPA II 

 

Obstoji distinkcija med enkratno travmo in ponavljajočimi se travmami. Enkraten šokanten 

dogodek, kot na primer potresi, hurikani, poplave, nesreče, ropi, umori, posilstva lahko 

zagotovo povzročijo travmatične reakcije, a travmatska doživetja, ki povzročijo najresnejše 

duševne težave so po navadi rezultat dolgotrajnih in ponavljajočih se dogajanj (Alayarian, 

2011). 

 

Kratkotrajni travmatski dogodki so katastrofe in nesreče povzročene s strani narave 

(poplave, potresi, orkani) ali osebe (motorne, avtomobilske, letalske nesreče, požari) in 

naklepna dejanja (bombni napadi, posilstva, ujetništva, napadi, ropi). Med dolgotrajne in 

ponavljajoče se travmatske dogodke štejemo naravne in tehnološke nesreče (kronične 

bolezni, jedrske nesreče, zastrupitve s toksini) ter namerna, s strani človeka povzročena 

grozodejstva (spolna zloraba otrok, vojna ujetništva, nasilje v družini, politično zaporništvo, 

holokavst) (Volpe, 1996). 

 

Avtorica Terr (1991) se osredotoča na travme v otroštvu in jih razvrsti v dva tipa. Travme tipa 

I ustrezajo zgornji delitvi in poimenovanju travm, ki so nepričakovani enkratni dogodki. 

Posledice takšnih travm deli v tri skupine: popolno in podrobno spominjanja dogodka, 

znamenja oziroma kognitivne ocene, ko se otrok sprašuje, zakaj se je to zgodilo njemu, in če 

na to najde odgovore, ga pogosto preplavi občutek krivde, in pa tretja skupina, ki so napačne 

zaznave, ki se kažejo kot vizualne halucinacije in iluzije. Med travme tipa II Terr (1991) uvršča 

dolgotrajne oziroma ponavljajoče se dogodke. Če je prvi takšen dogodek za žrtev šok, so 

nadaljnji že pričakovani, zato nastopijo obrambni mehanizmi, kot so: zanikanje in otopelost, 

disociacija, samohipnoza in depersonalizacija. Poleg nenehnega strahu, so pri otrocih, ki so 

žrtve travm tipa II, prisotna tudi čustva jeze in besa, nenehne žalosti ali čustvene otopelosti.  

 

Van der Kolk (2002) pravi, da si travmatizirani ljudje skušajo ustvariti kontekst in z namenom, 

da bi ugotovili, kaj v njihovem trenutnem okolju povzroča tako počutje, iščejo zunanje 

dražljaje, ki bi razložili njihovo vznemirjenost. Cvetek (2009) dodaja, da osebe pogosto ne 

ugotovijo, da so pretekle izkušnje tiste, ki so temelj njihovih intenzivnih občutkov in odzivov. 
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Osebe torej za svoje počutje zmotno krivijo okolje in odzive pripisujejo trenutnim zunanjim 

dražljajem. 

1.3 POSTTRAVMATSKA STRESNA MOTNJA (PTSM) 

American Psychiatric Association (2013) in Arbanas (2013) opisujejo posttravmatsko stresno 

motnjo kot posledico izpostavljenosti stresorju v travmatskem dogodku, v katerem je bila 

oseba izpostavljena enemu ali več sledečim dogodkom: smrti ali grožnji smrti, dejanski 

telesni poškodbi ali grožnji s telesno poškodbo, spolni zlorabi ali grožnji spolne zlorabe na 

eden ali več sledečih načinov: oseba je sama doživela ta dogodek, oseba je bila priča 

dogodku, oseba je izvedela, da je se je eden od zgoraj navedenih dogodkov zgodil bližjemu 

sorodniku ali prijatelju (v tem primeru mora biti grožnja s smrtjo ali smrt nasilna oziroma 

posledica nesreče), izkušnja ponavljajoče ali izjemne izpostavljenosti averzivnim detajlom 

nekega dogajanja, običajno s strani strokovnjakov (reševalci – npr. deli telesa, strokovnjaki, ki 

so večkrat izpostavljeni podrobnostim o spolni zlorabi otrok), kar pa ne vključuje indirektne 

neprofesionalne izpostavljenosti s strani elektronskih medijev, televizije, filmov in fotografij.  

 

DSM-5 (American Psychiatric Association, 2013) posttravmatsko stresno motnjo premesti iz 

kategorije anksioznih motenj v samostojno kategorijo travma in s stresom povezane 

motnje1, kar lahko pripomore k destigmatizaciji PTSM, ki tako ni več anksiozna motnja, 

ampak motnja povezana z zunanjim dogodkom. PTSM definirajo štiri skupine simptomov, ki 

trajajo vsaj en mesec po travmatskem dogodku (American Psychiatric Association, 2013): 

 

- Ponovno doživljanje 

• Vključuje podoživljanje izkušenj preko misli, čutil, slik, iluzij, halucinacij,  

»flashbackov«, intenzivnih stisk ali reakcij na pokazatelje, ki simbolizirajo nek 

vidik travmatskega dogodka, vse to pa povzroči, da ljudje izgubijo stik s 

sedanjostjo in se odzovejo na način, kot da se travma dogaja sedaj. 

- Izogibanje 

• Vključuje izogibanje dražljajem, ki so povezani s travmatskim dogodkom in 

splošno otopelost. Ta je določena z izogibanjem misli, čustev, pogovorov 

                                                           
1
 ang. trauma and stress-related disorders (prev. av.) 
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povezanih z dogodkom ali izogibanjem ljudi, krajev, dejavnosti, ki lahko 

sprožijo spomin na travmatski dogodek.  

- Negativne misli in razpoloženja2 

• Vključuje negativne spremembe v razmišljanju in razpoloženju z značilnimi 

simptomi, kot so: nezmožnost spominjanja pomembnega vidika dogodka, 

vztrajno negativno čustveno stanje, negativne misli ali prepričanja o samem 

sebi ali svetu, izkrivljen občutek krivde zase, za druge ali za dogodek in 

njegove posledice, trajna negativna čustva povezana s travmo (strah, jeza, 

krivda, sram), trajna nesposobnost oziroma odsotnost pozitivnih čustev, 

močno zmanjšano zanimanje za dejavnosti pred travmatskim dogodkom, 

občutek odtujenosti in izolacije. 

- Vzburjenost 

• Vključuje spremembe v vzburjenosti in reaktivnosti, kot so: razdražljivo 

vedenje in izbruhi jeze, nepremišljeno in samodestruktivno vedenje, 

hipervzburjenost, motnje spanja, težave s koncentracijo. Ljudje s PTSM se na 

zvoke, podobe, misli in druge dražljaje, povezane s specifičnim travmatskim 

dogodkom, odzovejo s povečanim fiziološkim vzburjenjem. Težijo k temu, da 

bi se soočali s svojim okoljem, a njihova telesa še vedno reagirajo na določene 

fizične in čustvene dražljaje, kot da so še vedno v stalni grožnji. 

 

Velja omeniti, da se v Sloveniji uporablja Mednarodna klasifikacija bolezni in sorodnih 

zdravstvenih problemov (MKB-10), ki posttravmatsko stresno motnjo uvršča v poglavje 

duševnih in vedenjskih motenj, natančneje v kategorijo nevrotskih, stresnih in 

somatoformnih motenj in njeno podkategorijo reakcij na hud stres in prilagoditvenih motenj 

(F43), in jo definira kot »zakasneli in protrahirani odziv na stresni dogodek ali obremenilne 

okoliščine (kratkega ali dolgega trajanja) izjemno nevarne ali katastrofične narave, kar skoraj 

vsakogar spravi v hudo stisko« (Mednarodna klasifikacija bolezni in sorodnih zdravstvenih 

problemov, 2008). 

 

Raziskave kažejo, da je PTSM ena najbolj pogostih psihičnih motenj (van der Kolk, 1995 v 

Repič, 2008). Obstojijo razlike glede na vrsto stresorja, ki so jim pretežno izpostavljeni moški 
                                                           
2
 Nova skupina simptomov v DSM-5 (2013) 
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oziroma ženske. Pri moških so pogostejše vojne travme in pričevanja tujim poškodbam in 

smrtim, medtem ko so pri ženskah pogostejši fizični napadi in grožnje (Arbanas, 2013). 

Interpersonalno nasilje, ki prevladuje pri ženskah naj bi bil tudi glavni razlog, da so ženske 

dvakrat pogosteje nagnjene k razvoju PTSM (Repič, 2008). Razlike so opazne tudi v starosti, 

ko se najpogosteje pojavi PTSM, pri ženskah med dvajsetim in tridesetim letom, pri moških 

pa med štiridesetim in petdesetim letom starosti (Arbanas, 2013). 

 

Razvoj PTSM po travmatskem dogodku je odvisen od več faktorjev: generičnih faktorjev 

tveganja, osebnostih potez, socialnega okolja, pripravljenosti na travmo, prejšnjih 

travmatskih doživetij ter prejšnjih vedenjskih ali psiholoških problemov (Repič, 2008). 

2 KRIVDA  

2.1 OPREDELITEV IN UMESTITEV 

Milivojević (2008, str. 591) pravi, da: »Kadar subjekt ocenjuje, da je z nekim svojim 

ravnanjem neupravičeno povzročil škodo ali neprijetna občutja pri drugem, občuti krivdo ali 

jezo nase. Občutje krivde motivira socializirano osebo k temu, da popravi škodo, da izrazi 

sočustvovanje z oškodovanimi in da s kaznovanjem samega sebe spremeni vedenje, ki je 

pripeljalo do škodljivih posledic. Zato je občutje krivde povezano z učenjem in s pozitivnim 

preoblikovanjem osebnosti.« A to žal vedno ne drži, saj je učinek krivde lahko tudi 

pogubljajoč. Temu bolj primerna je Kubanyjeva (1994) definicija, h kateri se bom zatekala 

tudi sama, in sicer, krivdo definira kot negativno čustveno stanje, ki ga sproži prepričanje, da 

bi posameznik lahko mislil, čutil in ravnal drugače. 

 

Ferguson, Stegge, Miller in Olsen (1999) s svojo opredelitvijo dodajo, da krivda temelji na 

vznemirjenosti, v kateri oseba izkusi strah, skrb, tesnobo, napetost in željo oddolžiti se za 

dejanja, ki so neskladna z notranjimi moralnimi standardi.  

2.1.1 EMOCIJE SAMOZAVEDANJA 

Krivdo, poleg sramu, ponosa in zadrege uvrščamo v emocije samozavedanja, ki igrajo ključno 

vlogo v motiviranju in regulaciji človekovih misli, občutij in ravnanj. Ljudi motivirajo k trdemu 

delu in dosežkom, hkrati pa usmerjajo k moralnim, socialno sprejemljivim interakcijam z 

drugimi ljudmi.  
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Tracey in Robins (2007) opredelita pet glavnih značilnosti čustev samozavedanja, in sicer: 

- Čustva samozavedanja zahtevajo sposobnosti zavedanja sebe (I self) in reprezentacije 

sebe (me self), ki omogočata samoevalvacijo.  

- Čustva samozavedanja se pojavijo kasneje v otroštvu, kot t.i. osnovna čustva, in sicer 

okoli ob koncu drugega in začetku tretjega leta starosti. 

- Čustva samozavedanja olajšajo doseganje kompleksnih socialnih ciljev, kot so 

ohranjanje statusa ali preprečitev socialne zavrnitve, s tem pa ohranjajo stabilne 

socialne hierarhije in  vloge. 

- Čustva samozavedanja nimajo univerzalnih obraznih mimik kot osnovna čustva, imajo 

pa značilne kombinacije telesne drže, položaja glave in obrazne mimike. 

- Čustva samozavedanja so kognitivno oziroma spoznavno kompleksna, kar se nanaša 

na samorefleksijo in samoreprezentacijo. 

 

Več o moralnem vidiku zapišejo Tangney, Stuewig in Mashek (2007), ki pravijo, da so čustva 

samozavedanja ključen element človekovega moralnega aparata, ki vplivajo na povezanost 

moralnih standardov z moralnim vedenjem, saj nam nudijo povratne informacije glede 

pričakovanega vedenja v obliki pričakovanega sramu, krivde ali ponosa, in pa glede 

dejanskega vedenja s povratnimi informacijami v obliki posledičnega občutka sramu, krivde 

in ponosa. Moralne emocije tako usmerjajo naše delovanje v dobrobit družbe, saj 

zagotavljajo motivacijsko silo, da delamo dobro, oziroma se izogibamo slabemu. Ob vsem 

tem pa se je potrebno zavedati, da je dobro in zlo, moralno in nemoralno, zaželeno in 

nezaželeno vedno kulturno relativno in družbeno pogojeno.  

 

2.2 IZVORNI IN RAZVOJNI VIDIK KRIVDE 

Freud (2001, str. 74 in 82) pravi, da je zavest o krivdi pravzaprav »napetost med strogim 

Nadjazom in njemu podložnim Jazom« oziroma »izraz ambivalentnega konflikta, večnega 

boja med gonom življenja in gonom smrti«. Dodaja tudi, da oseba občuti krivdo, ko stori 

nekaj, kar prepozna kot zlo, oziroma kar je kot zlo določeno s tujim vplivom. Freud (2001) 

določa dva izvora občutka krivde, tistega iz tesnobe pred avtoriteto, ki nas prisiljuje, da se 

odrečemo zadovoljevanju nagonov, in kasnejšega, iz tesnobe pred Nadjazom, ki nas priganja 

h kaznovanju. 



Soočanje s krivdo po travmatskih dogodkih                 Ana Šutar 

 

11 
 

In v čem je smisel jeze nase? Milivojevič (2008) pravi, da kadar človek oceni, da je ravnal na 

način, ki odstopa od njegovih vrednot in je s tem povzročil škodo, se jezi nase. Namen tega 

je, da se človek distancira od svojega napačnega ravnanja, da doživi neprijetnost, ki je 

rezultat samokaznovanja, z namenom, da bi s takšnim vedenjem prenehal in ga ne bi 

ponovil. Osebnostna struktura se razdeli na dva dela, na del osebnosti, ki je ravnal napačno, 

in na del, ki je to zaznal in se na to odziva na jezo, ki je usmerjena na prvi del. Glede na 

pozicijo, v katerem delu osebnosti se nahaja posameznikov Jaz, je odvisno, ali bo posameznik 

doživljal občutek jeze do samega sebe ali pa občutek krivde. Če je posameznikovo doživljanje 

sebe (Jaz) v delu osebnosti, ki se jezi, bo oseba doživela jezo nase, če pa je posameznikovo 

doživljanje sebe (Jaz) v delu, ki trpi jezo, bo oseba občutila krivdo. 

 

Erikson v svoji stopenjski teoriji psihosocialnega razvoja, ki je nastala na podlagi Freudove 

teorije psihoseksualnega razvoja, opisuje in razlaga kakovostne spremembe v delovanju 

posameznika od rojstva do smrti (Marjanovič Umek in Zupančič, 2009). Tretja stopnja 

predstavlja iniciativnost nasproti občutkom krivde. Občutno se povečajo otrokove motorične 

in jezikovne sposobnosti, ima bujno domišljijo, zmožen je načrtovati in si zastavljati cilje. Ta 

stopnja se ujema s Freudovim faličnim stadijem, ki traja od tretjega do petega leta starosti. 

Otrok se v tem obdobju zanima za spolne organe in za razliko med spoloma. Sebe si zamišlja 

v vlogi odraslega, krizo v tem obdobju pa mu predstavlja, da ne more doseči velikih ciljev, kot 

je npr. posedovanje očeta ali matere, ker so socialno prepovedani. To je po Eriksonovem 

mnenju ena večjih tragedij v življenju, katere posledica je ponotranjenje družbenih 

prepovedi oziroma nastanek superega (Batistič Zorec, 2006). 

2.4 KRIVDA IN SRAM 

Milivojević (2008) definira sram kot vrsto strahu, ki ga oseba občuti, ko oceni, da je s svojim 

ravnanjem povzročila, da neka pomembna oseba o njej misli negativno. Tangney in Dearing 

(2002) pa sta sram opredelila kot stanje, v katerem ima posameznik občutek izpostavljenosti, 

ranljivosti in razvrednotenja sebe, s tem ko je izpostavljen drugim.  

 

Praper (2010) v ospredje postavlja socializacijsko funkcijo sramu in krivde, saj sta 

posameznikov vrednostni sistem in  svarilo, na čemer sloni človekova potrebe, da je dober 

oziroma boljši. 
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Za razliko od krivde, ki naj bi bila povezana le s konkretnimi dejanji posameznika, je sram 

globalno občutje, kjer v ospredju niso dejanja, ampak oseba v celoti in njeno doživljanje sebe 

(Tracey, Robins in Tangney, 2007). Če je jezik sramu » Stop, nisi v redu!«, potem je jezik 

krivde »Stop, ne delaj tega!« (Praper, 2010). To se sklada tudi s trditvijo Lewisa (1992, v 

Praper, 2010), da sta pri sramu objekt in subjekt zlita, pri krivdi pa je objekt zunaj jaza.  

 

Paunovic (1998)  izpostavlja, da oseba, ki jo je sram, skuša napako skriti pred drugimi, kar 

vodi v izogibanje spopadanja z napako ali umik iz socialne sfere, medtem ko krivda običajno 

vodi k popravljalnim ukrepom.  Praper  (2010, str. 19) dodaja, da je »sram povezan z občutki 

izgube lastne vrednosti in zato zahteva restitucijo (kakršno koli narcistično potrditev), 

medtem ko krivda zahteva odpuščanje ali praznjenje skozi kazen, lahko tudi 

samokaznovanje«.  

 

Henning in Frueh (1997) menita, da je težko razlikovati med sramom in krivdo prav zaradi 

močne povezanosti med obema konstruktoma, Cook (1996) pa celo navaja, da je krivda zgolj 

ena od različic sramu, vseeno pa se po navedbi Kubanyja (2000) večina teoretikov strinja, da 

ima občutek sramu odklonilen, grajajoč oziroma obsojajoč odnos do posameznikovega 

celotnega jaza, medtem ko gre pri krivdi le za odklonilen odnos do posameznega vedenja.  
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V spodnji tabeli predstavljam ključne razlike med sramom in krivdo, povzete po različnih 

teoretikih. 

 

Tabela 1: Ključne razlike med sramom in krivdo 

Prikaz ključnih razlik med sramom in krivdo 

VIDIK SRAM KRIVDA LITERATURA 

Objekt negativne 

evalvacije 

Globalni jaz, doživljanje 

sebe 
Specifično vedenje 

Tangney in Dearing 

(2002) 

Fokus Notranji, proti sebi 
Zunanji, proti odnosom 

z drugimi 
Tangney (1991) 

Fenomenologija 
Občutek majhnosti, 

inferiornosti, šibkosti 

Napetost, obžalovanje, 

kesanje 

Tangney in Dearing 

(2002) 

Namen dejanj Umik, beg, izogibanje 
Priznanje, poprava, 

opravičilo, učenje 
Milivojević (2008) 

Spremljevalna čustva Jeza, tesnoba, gnus Žalost, empatija Gilbert (2003) 

Funkcija Poprava ugleda 
Poprava oškodovanih 

razmerij 
Gilbert (2003) 

Avtoriteta, priča Je potrebna Ni potrebna Milivojević (2008) 

Neadekvatnost Lastnega bitja Lastnega vedenja Milivojević (2008) 

Konflikt Zunanji Notranji Milivojević (2008) 

Razvoj 
Med 15. mesecem in 3. 

letom 

Med 3. In 5. letom 

starosti 
Milivojević (2008) 

Vrednotni standardi Deloma internalizirani 

Popolnoma 

internalizirani in 

sprejeti 

Milivojević (2008) 

Stopnja stiske 
Na splošno večja kot pri 

krivdi 

Na splošno manjša kot 

pri sramu 

Tangney in Dearing 

(2002) 

 

3 KRIVDA POVEZANA S TRAVMO  

 

Občutek krivde je visoko prevalenten emocionalni odziv na travmatski dogodek. Kot primer 

Kubany, Haynes, Abueg, Manke, Brennan in Stahura (1996) navajajo, da vsaj zmerne občutke 

krivde v zvezi z njihovimi dejanji mislimi in/ali občutji, ki so povezani s travmatskim  

dogodkom, doživlja približno polovica žensk, ki so žrtve partnerskega nasilja, več kot polovica 
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spolno zlorabljenih žensk in kar 2/3 vojnih veteranov Vietnama. Gre za boleče čustvo, ki 

izhaja iz kompleksnih kognitivnih ocen, kajti preživeli svoje ukrepanje oziroma neukrepanje v 

travmatskem dogodku ocenjujejo negativno (Kubany in Watson, 2003; Tangney in Dearing, 

2002). 

 

Raziskovanje krivde pri osebah, ki so preživele travmatski dogodek, se osredotoča v večini le 

na eno vrsto krivde, to je krivda preživelega, a Kubany in Manke (1995) opozarjata, da niso 

vsi občutki krivde, ki se pojavijo po travmatskem dogodku, povezani s preživetjem, temveč 

da ima veliko preživelih tudi druge občutke krivde. Kot primer navajam raziskavo, ki je 

pokazala, da ima 88 % vojnih veteranov Vietnama občutek krivde zaradi preživetja, hkrati pa 

je kar 91 % teh vojakov imelo občutek krivde, ker niso ostali v vojni dalj časa, 88 %  jih je 

občutilo krivdo zaradi tega, ker jih je bilo strah, in pa 88 %, ki jih je imelo občutek krivde, ker 

niso rešili zaveznikov (Abueg, 1993, v Kubany in drugi, 1996). 

 

3.1 KONCEPTUALNI MODELI S TRAVMO POVEZANE KRIVDE 

Raziskave kažejo, da prisotnost krivde pomembno vpliva na težavnost okrevanja po travmi. 

Posttravmatska krivda je tako povezana s PTSM, ki je sedaj tudi opredeljena v kriteriju D 

(American Psychiatric Association, 2013), prav tako pa s posttravmatsko klinično depresijo 

(unipolarna depresija), pri kateri so pretirani občutki krivde eden od devetih simptomov, 

hkrati pa Kubany in drugi (1996) ugotavljajo, da so prisotne visoke pozitivne korelacije med 

depresijo in krivdo pri preživelih, izboljšanje depresije pa je povezano prav z zmanjšanjem 

občutkov krivde. Kubany in drugi (1996) ugotavljajo tudi, da je krivda pozitivno povezana s 

samomorilnimi mislimi pri vojnih veteranih in žrtvah partnerskega nasilja. 

 

Teoretični modeli, ki so prvi povezovali občutek krivde s travmatično izkušnjo, so bili 

psihoanalični in psihodinamski, ki so temeljili na kliničnih izkušnjah preživelih, ki so izkusili t.i. 

krivdo preživelih. Nato so krivdo, kot odziv na travmo začeli raziskovati tudi socialni psihologi 

in teoretiki travm, ki se strinjajo, da travmatska krivda vsebuje občutje oziroma afektivno 

komponento in pa interpretativno kognitivno komponento (Kubany in Watson, 2003; Wilson 

in drugi, 2006). Behavioristi so občutek krivde povezali z napetostjo, obžalovanjem in 

kesanjem, ki služijo kot motivacija za prosocialno vedenje, katerega namen je opravičilo, 
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povračilo ali sprememba (Wilson in drugi, 2006). Ravno pri travmatskih dogodkih pa vemo, 

da restitucija največkrat ni mogoča, saj je dogodek že zgodil in je dokončen. V takšnih 

primerih lahko krivda vodi v socialno izolacijo, zlorabo alkohola in drog ter v izogibanje in 

neuspešno spopadanje s travmo (Kubany, 1998).  

3.1.1 VEČDIMENZIONALNI PRISTOP POSTTRAVMATSKE KRIVDE OZ. RAZVOJ KRIVDE KOT ODZIV NA 

TRAVMO 

Kot sem že zgoraj omenila, Kubany in Watson (2003) predlagata pristop, kjer je krivda 

konceptualizirana kot konstrukt dveh interaktivnih komponent – afektivne in kognitivne, in v 

njem specificirata odnos med obema komponentama, ki izhaja iz definicije krivde kot 

neprijetnega občutka, ki ga spremlja prepričanje, da bi moral nekdo misliti, čutiti ali ravnati 

drugače. Kognitivna komponenta je opisana kot prepoznavanje oziroma prepričanje, da so s 

posameznikovimi mislim, čustvi ali dejanji kršene osebne in/ali moralne norme vedenja.  

 

Avtorja zato predlagata štiri med seboj povezane kognitivne spremenljivke oziroma t.i. 

kognicije ali spoznanja krivde glede posameznikove vloge v travmi, katerih rezultat so lahko s 

krivdo povezane ocene, in te so:  

 zaznane kršitve vrednot (delati napačno, neskladno z vrednotami) – moralna 

integriteta 

 prepričanje, da je sam odgovoren za dogodek - odgovornost 

 zaznano pomanjkanje utemeljitve za vedenje - justifikacija 

 prepričanje, da je bil dogodek predvidljiv in da ga je bilo mogoče preprečiti – 

predvidljivost 

 

Te podrobneje razložita Kubany in Manke (1995), ki pravita, da ima veliko preživelih zmotno 

prepričanje, da so vedeli, kaj se bo zgodilo, še predno se je zgodilo. Na primer ženska, ki je 

bila posiljena lahko verjame, da se ne bi smela usesti v avto moškega, ki jo je posilil, ker je 

vedela, da se bo to zgodilo. Nadaljnje lahko preživeli verjamejo, da so bila njihova dejanja 

med travmatskim dogodkom neupravičena, čeprav so bila najboljša možna izbira. Primer je 

lahko žrtev posilstva, ki misli in verjame, da je bilo to njena krivda, ker se med posilstvom ni 

fizično upirala ali kričala, pa čeprav, ji je posiljevalec ukazal, da naj bo tiho, če ne jo bo ubil. 
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Nekateri preživeli tudi verjamejo, da so bila njihova dejanja v neskladju z njihovimi normami, 

zaradi negativnih posledic.  

 

Kubany in Watson (2003) sta mnenja, da se afektivna, emocionalna komponenta (tj. stiska) 

pojavi, šele po tem, ko so rezultati travmatskega dogodka kognitivno obravnavani kot 

negativno. Ta čustvena in fizična stiska je torej povezana s spominom travme. Avtorja tudi 

navajata, da mora biti poleg afektivne komponente prisotna najmanj ena od zgoraj naštetih 

kognicij krivde, da bo oseba izkusila posttravmatsko krivdo, hkrati pa to določa tudi njena 

stopnja in trajnost. 

3.2 KRIVDA KOT ODZIV NA RAZLIČNE TRAVMATSKE DOGODKE  

Raziskovanje  krivde in preživelih, se osredotoča na vojne veterane, žrtve seksualnega in 

fizičnega nasilja, zlorabe otrok, naravnih nesreč in katastrof, prometnih nesreč, bolezni ali 

poškodb. Bojna krivda (combat guilt), ki jo opisujeta Henning in Frueh (1997), vključuje 

občutke krive za dejanja med ali po boju. Pojavi se, ko posameznik preživi, med tem ko drugi 

niso. Prav tako lahko biti priča nasilnemu dejanju vodi v občutke krivde. 

 

Krivda, ki je prisotna pri ženskah, ki so bile spolno zlorabljene, je tesno povezana s sramom. 

Moscarello (1992, v Bratton, 2010) pravi, da je funkcija jeze nase oziroma krivde prisotna z 

namenom redukcije sramu, saj je prav spolna zloraba tista, kjer so ženska intimnost, njen jaz, 

njeno telo in njena seksualnost najbolj izpostavljene in ranljive. Če ženska krivi sebe oziroma 

svoje vedenje za spolno zlorabo, potem je zanj »prosila«, kar pa pomeni, da bi lahko vedno 

spremenila svoje vedenje in si zagotovila varnost. Repič (2008) omenja to tudi kot enega od 

mitov spolne zlorabe, saj družba pogostokrat zmotno krivi žrtev, zgolj zato, da bi ohranila 

iluzijo varnosti in pravičnosti na svetu. Občutek krivde je poleg sramu in strahu lahko tudi 

eden od razlogov za sivo polje kriminalitete spolne zlorabe. 

 

Bratton (2010) navaja tudi dve raziskavi o prisotnih občutkih krivde po naravnih nesrečah in 

pri otrocih, ki so  doživeli travmatski dogodek, a gre za majhne vzorce, ugotavlja pa da je bila 

krivda prisotna tudi pri žrtvah drugih vrst travmatskih dogodkov, pomembna pa je 

ugotovitev, da je za razliko od sramu, krivda pomembno bolj prisotna po travmatskem 
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dogodku kot med njim. Največ občutkov krivde je prisotnih pri žrtvah spolnih zlorab, 

prometnih nesreč, vojn, fizičnega nasilja, žrtvah nasilja v družini in samomorov. 

 

Ne glede na vrsto travmatskega dogodka pa Henning in Frueh (1997) opozarjata, da je o 

vplivu krivde na razvoj PTSM in drugih psihičnih težav, bolj malo znanega. Kubany in Manke 

(1995) teoretizirata, da je občutek krivde tisti, ki vzdržuje PTSM preko cikličnega vzorca, in 

sicer misli, povezane s krivdo, ki so pogosto prisotne pri spominu na travmatski dogodek, 

ustvarjajo negativne čustvene odzive (stisko, krivdo, jezo) znotraj posameznika. Preko tega 

travmatski dogodek sproži negativne emocije, katerih izkustvo vodi v okrepitev sovražne 

narave travmatičnega spomina. Ta negativni cikel teži k simptomom izogibanja, ki pa 

onemogočajo predelavo, zato so te boleče misli prisotne še dolgo časa po travmi. 

 

3.3 KRIVDA PREŽIVELEGA3 

Krivda preživelega je običajna reakcija na izgubo, ki se pojavi, ker je oseba po dogodku ostala 

živa oziroma nepoškodovana, medtem ko je druga oseba ali osebe življenje izgubile ali pa so 

bile fizično ali psihično poškodovane. Ne gre za nevrozo ali bolezen, ampak je lahko prav 

krivda odsev najgloblje ljubezni do drugega, saj si preživeli želi, da bi žrtev rešil agonije ali 

smrti, pa četudi za ceno svoje sreče, zdravja ali celo življenja (Matsakis, 1999).  

 

Ločimo dve vrsti krivde preživelega, in sicer eksistencialna krivda preživelega4 in vsebinska 

krivda preživelega5. 

3.3.1 EKSISTENCIALNA KRIVDA PREŽIVELEGA 

Eksistencialno krivdo preživelega karakterizirata vprašanji »Zakaj sem jaz tisti, ki je preživel, 

medtem ko so drugi umrli?« ali pa »Zakaj sem prav jaz trpel manj kot ostali?« (Wilson, Harel, 

Kahana, 1988; Matsakis, 1999). Občutek krivde preživelega poziva k nenehnemu 

izpraševanju pomena življenja in lastnega bivanja oziroma obstoja, pri čemer gre za 

eksistencialna, filozofska in spiritualna vprašanja, na katere ni enostavnega in jasnega 

                                                           
3
 ang. survivor guilt  

4
 ang. existential survivor guilt  (prev. av.) 

5
 ang. content survivor guilt (prev. av.) 
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odgovora, kar lahko povzroči tudi tesnobo oziroma je prav ta kompleksnost odgovorov vzrok, 

da se tem vprašanjem na splošno ljudje raje izogibamo. 

 
Matsakis (1999) pravi, da je za tovrstno krivdo značilna globoka identifikacija z umrlim, iz 

česar izhaja želja zamenjave pozicije z umrlim oziroma z osebo, ki je trpela bolj kot preživeli, 

in občutek, da bi preživeli moral biti tisti, ki umrl oziroma trpel namesto drugega, in ravno 

beseda namesto, je ključnega pomena, saj gre pri vsem tem za magično mišljenje, da če bi 

preživeli bolj trpel, bi s tem prizanesel trpljenju žrtve. Gre za žrtvovanje, katerega skrajnost je 

lahko tudi samomor. Ob tem ali pa namesto tega se lahko pojavi tudi težnja po čaščenju in 

spoštovanju preminulega, kar se zagotavlja z vnovičnim pripisovanjem pomena 

travmatskemu dogodku in spominjanju nanj, ki otežuje okrevanje, saj preživeli čuti dolžnost, 

da svoje življenje oziroma vsaj del tega posveti dogodku (Matsakis, 1999). Občutek krivde je 

tudi tesno povezan z žalovanjem, saj nam le-to predstavlja popoln občutek nemoči, medtem 

ko pri občutku krivde obstaja vsaj še del nadzora, pri čemer Opp in Samson (1989, v 

Matsakis, 1999) dodajata, da je občutek nemoči bolj boleč od občutka krivde. 

 

3.3.2 VSEBINSKA KRIVDA PREŽIVELEGA 

Williams (1987, v Matsakis, 1999) opredeli vsebinsko krivdo preživelega, kot krivdo, ki je 

rezultat nečesa, kar je preživeli storil, da se je zaščitil oziroma preživel. Pri tem gre lahko za 

krivdo zaradi obrambnih strategij oziroma varovalnih dejavnikov, kot so zanikanje, 

racionalizacija, laganje, kraja, ali pa zaradi misli oziroma občutij, ki so se pojavile med 

travmatskim dogodkom. 

 

V situacijah ekstremnega stresa ljudje reagirajo zelo instinktivno, saj v ospredje preide boj po 

preživetju. Gre za reakcije, ki lahko da niso v skladu s posameznikovimi moralnimi in etičnimi 

načeli, normami družbe, zato kasneje, ko je dogodek že mimo, in v ospredje pride razum, 

svoja dejanja obžalujejo.  

 

Matsakis (1999) loči različne vrste vsebinske krivde preživelega. To so krivda zaradi 

kompetentnosti, krivda zaradi malomarnosti, krivda zaradi prepoznega spoznanja, krivda 

zaradi brezizhodnosti situacije, krivda supermoškega/superženske in krivda zaradi 

grozodejstva oziroma moralna/spiritualna krivda. 
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Krivda zaradi kompetentnosti6 zajema občutje krivde, ker posameznik ni ravnal tako 

učinkovito in modro, kot misli, da bi moral. Tukaj so zopet v ospredju ekstremen stres in 

okoliščine travmatskega dogodka, ki so botrovale, reakcijam, ki ne ustrezajo 

posameznikovim standardom, ki so bili postavljeni v običajnih situacijah. Kot izpostavljajo 

Kubany in drugi (1996), sprejemanje odločitev med travmo je drugačno od vsakodnevnega 

odločanja, saj zaradi nepričakovanosti in kaotičnosti travmatskega dogodka, posameznik ni 

zmožen v celoti prepoznavati in zaznavati vsega, kar se dogaja, pretehtati različne opcije in 

izbrati učinkovito strategijo, kajti njegova pozornost je selektivno usmerjena na najbolj 

ogrožajoč del situacije, hkrati pa je ključnega pomena tudi čas, ki je še kako dragocen, saj so 

lahko sekunde tiste, ki odločajo med življenjem in smrtjo.  

 
Tesno povezana s krivdo zaradi kompetentnosti je krivda zaradi malomarnosti7, ki je lahko 

posledica neke oblike malomarnosti pri opravljanju dodeljene vloge, npr. starševske, 

poklicne. Matsakis (1999) izpostavlja, da je pomembno, da se preživeli vpraša, kaj je bil vzrok 

za malomarnost, je bila to res želja, da škoduje oziroma ali pa se je malomarnost pojavila kot 

poskus zmanjšanja stresa ter, ali gre res za malomarnost ali pa za neustrezno usposobljenost. 

  

Tretja vrsta krivde je krivda zaradi prepoznega spoznanja8, ko preživeli preteklost pojasnjuje 

na osnovi sedanjih informacij (Matsakis, 1999). Kubany in Manke (1995) pravita, da se ta 

vrsta krivde pojavi, ko je preživelemu znan izid situacije oziroma posledice in takrat zmotno 

misli, da je bil zmožen predpostavljanja, da bo izid tak oziroma kot da je vse skozi vedel, kako 

se bo izšlo. Do tega pride, ker se novo znanje projicira v preteklost, hkrati pa se pojavi 

zanikanje, da je izid vplival na presojo (Hawkins in Hastie, 1990, v Kubany in Manke, 1995). 

 

Občutek krivde zaradi brezizhodne situacije9, oziroma catch-22, kot jo poimenuje Kubany 

(1994, 1996), reprezentira »zanko«, kajti ne glede na to, kakšna je odločitev posameznika v 

določeni situaciji, bo izid nezaželen. V takšnih primerih je najmanj slaba izbira, najboljša 

izbira, a preživeli bo na to redko kdaj gledal na tak način, temveč se bo raje zatekal k 

magičnemu mišljenju, želenemu izidu in drugim, takrat nerealnim, izbiram (Kubany, 1996). 

 

                                                           
6
 ang. competency guilt (prev. av.) 

7
 ang. negligence guilt (prev. av.) 

8
 ang. hindsight bias (prev. av.) 

9
 ang. catch-22 (prev. av.) 
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Matsakis (1999) omenja tudi krivdo supermoškega oziroma superženske10, pri kateri gre za 

prepričanje, da so v dani situaciji imeli moč in kontrolo, saj je lažje sprejeti krivdo, kot 

dejstvo, da je življenje včasih nepravično in da so nedolžni ljudje tisti, ki najbolj trpijo ali celo 

umrejo.  

 

Krivda zaradi grozodejstev oziroma moralna/spiritualna krivda11, je poslednja, ki jo definira 

Matskakis (1999), ki pravi, da se le-ta pojavi pri ljudeh, ki so sodelovali ali pa bili priča 

moralno vprašljivim dejanjem (npr. vojna, ujetništvo, mučenje, genocid). Marin (1981, v 

Matsakis, 1999) dodaja, da je agonija te vrste krivde bistveno hujša, če je bil preživeli vršilec 

dejanja, kot pa če je bil priča. 

  

                                                           
10

 ang. superman/superwoman guilt (prev. av.) 
11

 ang. atrocity or moral/spiritual guilt  (prev. av.) 
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II. EMPIRIČNI DEL  

4 OPREDELITEV PROBLEMA 

 

Travma pretrese človekovo celotno življenje na psihološkem, fiziološkem, socialnem in 

duhovnem nivoju. Dass-Brailsford (2007) navaja, da na okrevanje po travmi vplivajo naslednji 

dejavniki: intenziteta, kroničnost, prej obstoječa bolezen, osebnost, kognitivni stil, odnos s 

storilcem, socialna podpora, izpostavljenost nevarnosti, fizična poškodba in varovalni 

dejavniki. V svoji diplomski nalogi želim raziskati, kako se preživeli soočajo z občutkom krivde 

po travmatskih dogodkih, in sicer z dveh vidikov, vidika oseb, ki sta preživeli travmatski 

dogodek in doživljali občutek krivde ter vidika dveh strokovnih delavk na tem področju. 

Zanima me tudi, kako travmatski dogodek določa vrsto krivde, ki se pojavi ter kako le-ta 

vpliva na potek okrevanja. 

5  NAMEN IN CILJI RAZISKOVANJA 

 

Namen diplomskega dela je ugotoviti načine soočanja s krivdo in potek okrevanja po 

travmatskem dogodku z vidika strokovnjakinj in oseb, ki sta preživeli travmatski dogodek. 

 

 Raziskati načine soočanja z občutkom krivde po travmatskem dogodku ali dogodkih. 

 Ugotoviti razlike glede pogostosti pojavljanja občutka krivde po travmatskih dogodkih 

in vzrokov zanj. 

 Raziskati načine okrevanja po travmatskem dogodku. 

 Spoznati specifiko krivde glede na vrsto travmatskega dogodka. 

5.1 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA  

 

• Kako se preživeli soočajo z občutkom krivde in kako le-ta vpliva na njihovo okrevanje?  

• Kako, z vidika strokovnega delavca, vpliva občutek krivde na težavnost in 

dolgotrajnost okrevanja po travmi? 

• Kakšne so razlike v pomenu soočanja s krivdo z vidika strokovnjaka in z vidika 

preživelega? 

• Kako okoliščine travmatskega dogodka določajo pojav občutja krivde in njeno vrsto? 
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• Pri katerih travmatskih dogodkih ali za katere značilnosti teh dogodkov strokovnjaki 

ocenjujejo, da je občutek krivde pogostejši in kakšni so vzroki za to? 

6 RAZISKOVALNA METODOLOGIJA 

6.1 VZOREC 

 
V svojo raziskavo sem vključila dve strokovnjakinji, ki se pri svojem delu ukvarjata z osebami, 

ki so preživele travmatske dogodke, to sta Alenka Karlin, univerzitetna diplomirana socialna 

delavka, specializantka integrativne psihoterapije in svetovalka v varni hiši Društva SOS 

telefon ter Mateja Štirn, univerzitetna diplomirana psihologinja in psihoterapevtka. 

Intervjuja sem opravila tudi z dvema ženskama, ki sta preživeli travmatski dogodek, ena 

nasilje v družini, druga pa prometno nesrečo.  

6.2 RAZISKOVALNI INSTRUMENT 

 

Za izvedbo kvalitativnega dela sem pri vseh štirih intervjuvankah uporabila merski 

instrument individualni polstrukturirani intervju12, saj le-ta omogoča veliko svobode, kajti 

vnaprej sem imela pripravljena le glavna vprašanja, podvprašanja pa sem prilagajala sproti, 

hkrati pa so tudi intervjuvanke dobile možnost, da povedo tisto, kar želijo in se jim zdi 

pomembno poudariti. 

6.3 POSTOPEK ZBIRANJA IN OBDELAVE PODATKOV 

 

Sprva sem razmišljala, da bi opravila dva intervjuja, enega s strokovnjakom in enega z osebo, 

ki je preživela travmatski dogodek in se je soočila z občutki krivde. Za nasvet pri izbiri 

strokovnjaka sem vprašala somentorico, ki mi je priporočila Matejo Štirn, ki je 

strokovnjakinja na področju travm. Intervjuvanka, ki je imela prometno nesrečo, 

poimenujem jo intervjuvanka A, je moja znanka, ki mi je okvirno zgodbo že pred tem zaupala 

in na podlagi tega sem se odločila, da ponovno stopim v kontakt z njo. Ker sem tekom 

pisanja ugotovila, da je krivda odvisna tudi od vrste travmatskega dogodka, sem želela 

predstaviti tudi ta vidik, za kar pa sem potrebovala vsaj še en intervju z osebo13, ki je 

                                                           
12

  Smernice z vprašanji za intervjuje so priložene v prilogah 2 in 3. 
13

 Zavedam se, da je bi bilo za poglobljen prikaz razlik v doživljanju krivde glede na travmatske dogodke 
potrebno povečati vzorec do teoretske zasičenosti, a za namen diplomskega dela ostaja delo v tem dosegu. 
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preživela travmatski dogodek, a mi različna društva in organizacije, ki se ukvarjajo s pomočjo 

in podporo preživelim, zaradi etičnih kodeksov in anonimnosti, niso mogla omogočiti 

kontakta z uporabniki. Na mojo prošnjo pa se je z navdušenjem odzvala Alenka Karlin iz 

Društva SOS telefon, ki mi je ponudila možnost za intervju z njo, na koncu pa je bila prav ona 

tista, ki mi je mojo prošnjo posredovala naprej do gospe, ki je v varni hiši zaradi partnerskega 

nasilja in je bila prav tako moja sogovornica. 

 

Po predhodnem soglasju z intervjuvankami sem intervjuje snemala, nato je sledil dobesedni 

prepis s pomočjo programa za transkripcijo Transcribe. Intervjuje sem razvrstila v tabele, 

nadaljnja obdelava podatkov pa je potekala po pravilih odprtega kodiranja14, kjer sem s 

podčrtavanjem pomembnih delov transkriptov določila kode prvega reda, tem sem nato 

pripisala kode drugega, nato pa še tretjega reda, ki sem jih na koncu združila v kategorije, s 

pomočjo katerih sem analizirala intervjuje in v navezavi na teoretični del. Končne ugotovitve 

sem povzela v utemeljeni teoriji. 

6 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

 

V spodnji tabeli so prikazane kategorije štirih intervjujev. Med kategorijami so odstopanja, 

saj so bili intervjuji polstrukturirani, hkrati pa je opazna razlika v kategorijah dveh intervjujev 

s strokovnjakinjama in dveh intervjujev z osebama, ki sta preživeli travmatski dogodek. 

Tabela 2: Prikaz kategorij  intervjujev 

Kategorije intervjujev 

INTERVJUVANKA A INTERVJUVANKA B 
INTERVJUVANKA C 

(Alenka Karlin) 
INTERVJUVANKA D 

(Mateja Štirn) 

 
- Soočanje 
- Čustva 
- Odziv ljudi 
- Odnos do sebe 
- Krivda  
- Travmatski 

dogodek in 
posledice 

 
- Soočanje 
- Čustva 
- Varovalni 

dejavniki 
- Oteževalne 

okoliščine 
- O sebi 
- Krivda 
- Nasilje –

travmatski 
dogodek 

 
- Okrevanje 
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- Pomoč 
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- Okrevanje 
- Krivda  
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- Terapija – 
strategije 

- Terapija – 
krivda 

 

                                                           
14

 Primer odprtega kodiranja je priložen v prilogi 1. 
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6.1 OKOLIŠČINE TRAVMATSKIH DOGODKOV  

 

Za lažjo razumljivost intervjujev analizo začenjam z dvema vrstama travmatskih dogodkov, ki 

sta jih preživeli moji intervjuvanki, saj je ravno vrsta travmatskega dogodka tudi izrednega 

pomena pri razvoju občutkov krivde in soočanjem z le-to. Kot sem že v teoretičnem delu 

predstavila, ločimo travmo kot enkratni dogodek in pa kumulativno travmo z nenehnimi, 

ponavljajočimi se situacijami. Prometna nesreča intervjuvanke A sodi med enkratne 

dogodke, medtem ko partnersko nasilje intervjuvanke B sodi med ponavljajoče se 

travmatske dogodke. 

 

Intervjuvanka A je travmatski dogodek doživela 3 leta nazaj, pri starosti 23 let. Šlo je za 

prometno nesrečo s smrtnim izidom, kjer je bila ona voznica, na sovoznikovem sedežu pa je 

umrl njen prijatelj, o katerem sama pravi: »Z mano je biu kolega, eden mojih boljših frendov, ever. 

Z njim sem se zmeri kul počutla, sva se štekala na neki svoji ravni.« Ker se samega dogodka ne 

spomni, je njen opis pravzaprav sestavljanka pričevanj drugih in okoliščin tistega večera. Bili 

so na vaški veselici, se družili, zabavali in tudi spili nekaj alkohola, za naprej pa pove: »Druzga 

se tistega večera ne spomnim. Kar sem pač slišala od drugih. Jaz sem vozila. Nej bi šla k njemu domov 

nekaj iskat. Nimam pojma, zakaj sva midva šla.« O usodni vožnji pravi: »Pot je na začetku zlo 

ovinkasta, vse to sva prevozila, vse tiste ovinke k so taki pol po ravni cesti, k u bistvu je en blag ovinek 

v desno okrog zidu, k ni oster. … sva bla že vn iz tega blagega ovinka na ravni cesti in sva iz tiste ravne 

ceste pol skrenila levo in v drevo. Edino drevo, k je blo tm. Pa dejansko ne vem, kaj se je zgodilo. Eni 

pravjo, da je vrjetn zarad gum pa avto je bil tudi star …in baje da je začelo deževat in zna bit, da sem 

tudi jaz prehitro vozila, ker sem bla pod vplivom alkohola. Itak reakcije niso enake, kot če si trezen. 

Ravno izguba spomina je tista, ki je še posebej specifična za nadaljnjo analizo. Ker se 

dogodka ne spomni, so ji o vsem tem pripovedovali drugi, sama se je namreč spomni šele, ko 

se je zbudila iz kome na intenzivnem oddelku in pove: »Nism vedla nič, kaj se dogaja. Noben mi 

ni hotel nič povedat. Sm mislila, da sm se samo jst nekam zapeljala, sem mela prometno nesrečo.« Za 

smrt prijatelja ji je povedal oče, vse to pa je bilo nenadoma: » V šusu sem zvedla, da sem kriva 

za smrt nekoga in v drugem šusu sem zvedla še ene par posledic, ki so temu sledile, pač, u bistvu te 

reakcije različnih ljudi na to.«  

 

Moja druga intervjuvanka, intervjuvanka B, je gospa, stara 38 let, ki se je pred nasiljem s 

strani partnerja s svojima dvema otrokoma umaknila v varno hišo oziroma zatočišče. Sama 
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svoj zakon sprva opisuje kot srečen, ljubeč, težave pa so se začele po rojstvu otrok, povod za 

njih pa so bile finančne težave. »Smo kupili ena stara hiša tukaj, pa jst sm prodala svoje stanovanje 

v (ime predhodnega bivališča) pa smo zgradili novo hiša tuki. Pa je blo kr v redu do takrat, ko sem 

rodila otroka. Od takrat naprej so se začele težave. Jaz sem bila v porodnišnica 5 mesecev, ker sem 

mela težave z nosečnostjo pa to pa sem rodila zgodaj pa on je imel neke težave v službi … in skos je bil 

slabe volje… Kakšne besede, boljše, da jih ne ponovim. Pa me je začel tepst. Ne tako ornk, a ne vem, 

kaj morm čakat, da me ubije ali ne vem. …Je čisto znorel, laptop je zlomu na nogi, otroci so bli zravn 

pa je govoru grdo pa me je udaru, otroci so bli tih, ker niso vedli, kaj se bo zgodil, samo so gledal. … 

me je vleku po stopnicah pa me je porinu. Nič ne moreš. Pa sem vedla, da tako ne gre nikamor, … da 

lahko zgubim še otroke, če pride CSD... Pa tud sem vidla njegov obraz, da drugič me bo ubil. Sigurno. 

Jaz ne bom preživela. Grem iz hiše, stoprocentno. Pa celo noč nisem spala, pa sem rekla, ali danes ali 

nikoli«. 

 

Intervjuvanka B je bila najprej žrtev verbalnega in psihičnega nasilja, nato pa tudi 

ekonomskega in fizičnega. Avtorica Walker (2009) oblikuje pojem sindrom trpinčene 

ženske15, ki označuje vzorec psiholoških in vedenjskih simptomov, ki so prisotni pri ženskah, 

ki so v odnosu, kjer je prisotno trpinčenje. Značilno je tako imenovano krožno nasilje, ki 

predpostavlja tri relativno predvidljiva obdobja. Sprva se pojavijo napetosti med 

partnerjema, ki vodijo v nesoglasja, nato se pojavijo manjša nasilna dejanja (npr. verbalno 

nasilje, metanje predmetov), na katera se ženska odzove z umikom ali pasivnostjo, kot 

poskusom, da ublaži nasilje. Za tem se pojavi akutna epizoda nasilja, kjer je nasilje 

nenadzorovano, ki traja od dveh ur do enega dne. Na to nasilje, se lahko ženska odzove tako 

da ga prenaša ali pa da pobegne, druge izbire namreč ni. Sledi obdobje medenih tednov, kjer 

nasilnež skuša odkupiti za povzročeno bolečino in to stori z opravičili, darili in obljubami, da 

se bo spremenil. Alenka Karlin, svetovalka za ženske in otroke, žrtve nasilja v varni hiši 

Društva SOS telefon mi opiše primer: »Zdej mamo lih eno gospo, ki ga je pred leti že zapustila, 

enkrat je že odšla varno hišo, bla je tm tri dni je zdržala, pol pa jo je prepričal z obljubami, kako se bo 

on spremenu, da ne bo več tak, da je ne bo več pretepu…«. Temu obdobju ponovno sledi začetno 

obdobje, le da se nasilje med partnerjema stopnjuje in je vedno bolj pogosto (Walter in 

Drake, 1998, v Kordič, 2007). Karlin doda še: »..da se včasih ženska tud sedemkrat vrne preden 

lahko zares odide.« 

 

                                                           
15

 ang. battered woman syndrome 
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In dalj časa traja ta krog nasilja, večja je verjetnost, da bo ženska razvila karakteristike, ki so 

značilne za sindrom trpinčene ženske. Prvi dve sta, da ženska verjame, da je nasilje njena 

krivda in da je nezmožna usmerjati odgovornost za nasilje stran od sebe oz. navzven. Ta del 

opiše tudi izkušnja intervjuvanke B, ki pravi: »…je blo hudo pa pol sem še jst čakala še mal. Skos 

rečem, ja mogoče, ker je zmatran, mogoče, ker ni denarja, mogoče to, skos najdem neki izgovor za 

njega. … pol sem se počutila krivo, da nism naredila dosti…«. Značilni karakteristiki sta tudi, da se 

ženska boji za lastno življenje in življenje svojih otrok  »…se spomnim ta obraz, pa sem vedla, da 

takrat, če bi meu nož, jaz bi bla... Pa sem vedla, da me bo ubil.«, ter da ima iracionalna 

prepričanja, da je nasilnež vseprisoten in vseveden (Walker, 2009).  

6.2 OBČUTJA KRIVDE Z VIDIKA INTERVJUVANK, KI STA PREŽIVELI TRAVMATSKI 

DOGODEK 

 

Obe intervjuvanki, ki sta preživeli travmatski dogodek, sta občutili krivdo, hkrati pa jo tudi 

prepoznavata. Pri intervjuvanki A, katere travmatski dogodek je bila prometna nesreča, je 

prisotna tipična krivda preživelega, hkrati pa se je te občutek krivde prepletel z obsodbo 

sodišča, da ja ona kriva za prometno nesrečo in smrt prijatelja. »Ja pr meni se mi zdi pomembno 

poudarit, da ne gre za neko namišljeno krivdo, to je pač krivda prava, ker sem vozila pijana.« 

Intervjuvanka občutek krivde opisuje z vprašanji zakaj: »Sem se sprašvala, zakaj, sam kle je 

problem tud to, da se jst ne spomnm. Drgač so bla pa kle v bistvu vprašanja bl, zakaj nism jst umrla, 

zakaj je on.« Kot pravita Lowinger in Solomon (2004) je občutek krivde povezan tudi z 

emocionalno bližino, in sicer preživeli, ki je imel tesnejšo vez z osebo, ki ni preživela, doživlja 

močnejše občutke krivde. In glede na to, da intervjuvanka o osebi, ki ni preživela, pove: »…je 

biu kolega, eden mojih bolših frendov, ever. Z njim sem se zmeri kul počutla, sva se štekala na neki 

svoje ravni…se mi je zdelo tudi, da čutiva neki en do druzga, ampak tega ni nikoli noben ubesedil. Se 

pa spomnim tisti večer, pred izbrisom spomina, vem, da sem nekako, ko sem ga zagledala, sem si 

mislila, da bi mu pa povedala, končno, da sam ga zmeri mela za potencialnega partnerja.«, lahko 

predpostavljam,  da so tudi v njenem primeru imela globlja čustva ljubezni in prijateljstva 

močan vpliv na njeno občutenje krivde in na vse zadnje tudi na okrevanje po nesreči. 

 

Matsakis (1999) pravi, da krivda preživelega spodbuja k samoizpraševanju, zakaj sem jaz 

preživela, zakaj sem manj trpela, itd. Kolb (1983, v Matsakis, 1999) dodaja, da krivda 

preživelega vključuje globoko poistovetenje z umrlim, kar se kaže v menjavi pozicije z umrli 
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in občutek, da bi morala oseba, ki je preživela, bolj trpeti ali celo umreti.  O tem govori tudi 

moja intervjuvanka A, ko pravi »Mislm, nism se spraševala, zakaj se je to meni zgodilo, najbolj mi 

je blo to, zakaj morm it jst naprej, zakaj jst nism umrla, k si zaslužim, ne. Če bi že mogla vagat med 

sabo in njim, bi zmeri sebe (tišina) pokopala.« Matsakis (1999) trdi, da se ta želja po menjavi 

pozicije z umrlim lahko kaže tudi v sanjah in preživeli le-te doživljajo kot mirne in prijetne. 

»Sem mela neke sanje, ko sem se pogovarjala z njim. Ne vem kaj je to, igra moje psihe. In prva stvar, 

k sm jo nardila je bla, da sm ga objela in mu rekla, da ga pogrešam pa sm mu rekla, če se bova še kdaj 

vidla in mi je prikimal.« Matsakis (1999) pa tudi opozarja, da krivda, ki jo doživlja preživeli, ni le 

znak sočutja, ampak je v ozadju pogostokrat mišljenje »če bi jaz trpel bolj, bi ti manj.« Gre za 

magično mišljenje, ki sicer ni logično, ampak ima nekakšen smisel predvsem v emocionalnem 

aspektu. Lahko gre za obrambo pred bolečino, ki jo oseba čuti, ko vidi, da ostali trpijo. Kot že 

rečeno, se intervjuvanka A travmatskega dogodka ne spomni, tako da vnovična spominjanja 

v tem primeru niso prisotna, so pa se pojavila spominjanja na srečanje z njegovimi starši in 

teto, kjer se priključi še krivda, da izrekla sožalja njegovi teti: »…začela razmišlat o vsem skupi 

pa podoživlat to srečanje z njegovimi starši na njegovem grobu, pa dosti me je pestilo in me še zmeri, 

da nism njegovi teti izrazla sožalje, ki je stala dva koraka proč tam na grobu.« 

Moja druga intervjuvanka, intervjuvanka B, krivde preživelega ni doživljala oziroma ne 

doživlja na takšen način, saj so preživeli vsi, ona in otroka. Občutek krivde se je začel 

pravzaprav z dejanji njenega takratnega moža, ki je odgovornost za vse težave pripisoval njej 

in njeni brezposelnosti, sama pa je čez čas prevzela to držo »…skos sm bla jst kriva, pa res se 

počutim krivo, a ne, takrat sem se počutila kriva, ker ne delam…« Po odhodu v varno hišo pa so se 

tem občutkom pridružili še občutki krivde, ker ga je zapustila: »…še pol sem se počutila krivo, 

ker je spet imeu neke težave v službi, jo je zamenjal, pa sem se počutila, kot da sem pustila njega z 

vsemi težavami, ampak veste, nisem mogla več…«, hkrati pa, ker je odšla brez vsega in ker v 

Sloveniji nima družine, ki bi ji lahko pomagala, je njena prihodnost zelo negotova, še posebej 

zaradi brezposelnosti in ovir pri pridobivanju premoženja, ki ga je investirala v hišo »…samo še 

zdaj, skos je tuki notr, da, kaj pa če nisem ravnala prav, kaj pa, če ne zmorem skrbet za otroka, kaj pa 

če ne najdem službe…«. Pri intervjuvanki B opažam prisotnost, krivde zaradi prepoznega 

spoznanja, ko pravi: »Zakaj nism vidla?... Pol se počutiš krivo, zakaj nisi takrat, da je začel vse to, 

zakaj takrat nisi, konc, ampak takrat je blo decembra 2010, majhna otroka, 6 mesecev stara, zima... 

Kam lahko grem? Kam? Moja družina je 1200 km daleč. Kam lahko grem z otroci? Pa skos sm mislila, 

zakaj takrat nism, zakaj takrat nism.« Ta vprašanja so povezana s krivdo zaradi brezizhodnosti 



Soočanje s krivdo po travmatskih dogodkih                 Ana Šutar 

 

28 
 

situacije, kjer bo, ne glede na odločitev posameznika v določeni situaciji, izid nezaželen 

(Kubany, 1994, 1996). V tem primeru, je izid izguba premoženja in doma ter nezmožnost 

finančne skrbi zase in otroka, vse to pa je odtehtalo dejstvo, da se je rešila in preživela. 

»Samo še zdaj, skos je tuki notr da, kaj pa če nisem ravnala prav, kaj pa če ne zmorem skrbet za 

otrok, kaj pa če ne najdem službe... Ampak, tako ni blo dobro. Boljše, zdaj sem z otroci, pa sem živa.« 

Trenutno je pri intervjuvanki najbolj prisoten občutek krivde zaradi otrok in trenutne 

nezmožnosti, da bi jim omogočila lepše življenje: »Skos se počutim krivo. Ne vem, kdaj bo ta 

občutek šel stran. Nikoli mogoče. Nikoli. Še tud zaradi otrok, ker hočeš, da živijo normalno. Jaz sem 

imela lepo življenje, normalno družino, ful sem bla srečen otrok, jaz, moj brat, vsi normalni. Ne, nismo 

bli bogati, starši so delali. In hočm to še za otroke. Kaj majo, iz hiše v krizni center, v varno hišo.« 

Kubany, Hill, Owens, Iannce-Spencer, McCaig, Tremayne in Williams (2004) ugotavljajo, da je 

krivda zelo pogost problem med ženskami, ki so bile žrtve fizičnega ali spolnega nasilja. 

Navajajo tudi raziskavi, ki je pokazala, da jih izmed 168 žensk, ki so se udeleževale podpornih 

skupin za trpinčene ženske, skoraj polovica (49 %) poroča o zmernih do hudih občutkov 

krivde, ki so povezani z zlorabo, hkrati pa je le 6 žensk poročalo o tem, da krivde ni občutilo. 

Naslednja raziskava, ki so jo izvedli je pokazala, da je kar 75% žensk od 212, ki so bile 

intervjuvane glede PTSM, poročalo o zmernih do hudih občutkih krivde. 

Kubany in Watson (2002) navajata, da ima velika večina trpinčenih žensk občutke krivde in 

sramu, ki so unikatne za določeno populacijo, na primer krivda povezana s propadom 

zakona, posledicami, ki jih je imelo nasilje na otroke, krivdo, ki je povezana z razlogi za 

ostanek ali razlogi za odhod iz nasilnega odnosa. Kubany in drugi (2004) pa dodajajo, da ni 

nujno, da krivda vezana le na zlorabo, ampak da se lahko pri ženskah, ki so žrtve 

partnerskega nasilja pojavi tudi krivda, zakaj niso že prej odšle in pa, zakaj so »dopustile«, da 

so bili otroci priča nasilju.  

6.3 POGLED KRIVDO PO TRAVMATSKEM DOGODKU Z VIDIKA STROKOVNJAKINJ 

Alenka Karlin iz Društva SOS telefon pove, da krivdo opaža pri vseh ženskah, ki so žrtve 

nasilja. »Ja, v bistvu ni ženske, ki ne bi prišla z občutkom krivde v hiši, ki ne bi verjela, da je ona to z 

nečem povzročila, da je bil on nasiln do nje.« Matej Štirn prav tako pravi, da večina razmišlja o 

krivdi na načine »zakaj ne, zakaj nism tega naredu, zakaj nism tko naredu, pa mogu bi pač prej 
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vidt«, le da eni o tem govorijo, drugi pa ne. Pravi, da »če govoriva o spolni zlorabi al pa nasilju u 

družini, tam še nism srečala, da krivde ne bi blo.« 

Obe moji sogovornici, Alenka Karlin in Mateja Štirn, opozarjata, da storilci vedno ponujajo 

odgovornost navzven. Karlin opiše tipičen primer le-tega, ko moški pravi ženski: »…lej, če pa ti 

ne bi tega nardila, če se pa ti ne bi tko obnašala…potem se pa jst ne bi razburu, potem ne bi pršlo do 

tega in te ne bi udaru.« Ker se to ponavlja dalj časa ali kot pravi Karlin: »gre že skoraj za pranje 

možganov«, začne ženska verjeti, da je ona tista, ki je kriva in si govori »ja sej, če bi pa jst 

kuhala, če bi pa jst karkoli nardila da bi blo drgač« in potem misli in verjame »če se bom jst samo 

še mal spremenila, samo še mal izbolšala, potem bo pa u bistvu mir v hiši«, ampak se to ne zgodi. 

Tudi Štirn pravi, da se pri relacijskih travmah, ki trajajo dalj časa, pojavi ta vsajen občutek 

krivde, kajti nasilnež vedno projicira odgovornost navzven. Pravi, da je to tako univerzalno, 

da se ji zdi, kot da bi »storilci, povzročitelji bral nek priročnik skupaj, ker je vedno projekcija«. 

Navede tudi primere, kjer se krivda projicira na otroka »ker ni biu dost pridn, ker se ne uči dobr, 

pa ma slabe ocene, mislm, karkoli« ali pa na partnerko »ker nima službe, ker pač vara, ker, ne vem 

kaj«. Te osebe pa nato prevzamejo odgovornost ali kot pravi Štirn: »če to ti poslušaš skos, 

vzameš to ponudbo in je kle seveda začaran krog«. Poudarja tudi, da je vse to zelo prepleteno in 

kompleksno, zato je potrebno kar nekaj časa, da pridejo osebe do uvida, da pravzaprav niso 

same krive. Karlin se strinja in dodaja, da oseba »krivdo še vedno nehote nosi v sebi in jo ima v 

tistem svojem osnovnem prepričanju, jst sm slab In včasih je tok tega, tok teh travmatičnih izkušenj, 

da kr traja lep čas, da se prebiješ skoz vse te občutke krivde«. Psihologa Ferguson (1997, v 

Berndsen in Manstead, 2006) in McGraw (1987, v Berndsen in Manstead, 2006) pravita, da 

osebna odgovornost prevzame osrednjo vlogo pri razumevanju krivde in da je krivda 

pravzaprav neka linearna funkcija odgovornosti. Nasprotuje jima Baumeister (1994, v 

Berndsen in Manstead, 2006), ki je mnenja, da se dojemanje odgovornosti pojavi šele nato, 

ko je krivda že prisotna, a vseeno dodaja, da lahko odgovornost poveča intenziteto krivde.  

 

Obe strokovnjakinji tudi opažata in poudarjata, da je občutek krivde odvisen od intenzivnosti 

travmatskega dogodka. Karlin loči akutno in kumulativno travmo in pravi: »Akutna je, ko se u 

bistvu enkrat zgodi, ko je bil, ne vem, en dogodek spolne zloraba, potem pa kumulativna, ko je lahko, 

ne vem, par let trajajoča spolna zloraba, zravn fizična zloraba, še kšni udarci, potem seveda 

psihološka zloraba, z raznoraznimi manipulacijami, občutji krivde in iz tega vn pridt je precej težji, kot 
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pa samo pri enem dogodku, kjer se jasno da pripisat odgovornost tistemu, ampak ta je lahko tako 

močno posegu notr v psiho, da enostavno ja pač tud potrebno včasih kr neki let dela na seb.« 

 

Štirn pravi, da krivda ni centrirana samo na en del, ampak gre na različne konce npr. »kakšna 

mama sm, kakšna partnerka sm, kakšna sm, kako to znam, zakaj sem to nardila«, hkrati pa 

opozarja na tesno povezanost krivde s sramom, česar vzrok tiči v temu, da nasilnež oziroma 

storilec pri projiciranju odgovornosti ne ločuje vedenja od osebnosti, zato gredo sporočila 

večinoma na osebnost, kar pa lahko s svojim sporočilom »jaz sem slab človek« vodi tudi v 

sram. 

6.4 SOOČANJE S KRIVDO IN POTEK OKREVANJA Z VIDIKA PREŽIVELIH IN 

STROKOVNJAKINJ 

 

Intervjuvanka A svojo pot okrevanja začne opisovati s prebujanjem iz kome. Sprva ni občutila 

tiste hude krivde in žalosti, saj se dogodka ni spomnila, hkrati pa je bila pod vplivom 

pomirjeval in v šoku. Prvi mesec tudi jokati ni morala, je pa želela. Potem je pri njej sledila 

faza notranjega nemira, ki je vodila v to, da ni mogla biti sama, pravi da: »…že takoj, ko sm 

pršla iz bolnice sem se hotla dobit s svojimi kolegi. Tam mi je blo na začetku najboljše, v družbi 

prijateljev, pač ker se nismo tok poglabljali v samo nesrečo. Sem pač nekako prečekirala njihova 

mnenja, kako oni vidjo komplet zadevo, ampak ne vem, zdelo se mi je kot da so vsi preblagi do mene 

pa da me tolažijo, valda.« 

 

Najhuje ji je bilo 1. novembra, ko je prvič obiskala njegov grob in se srečala z njegovimi starši 

in teto. O svojem doživljanju takrat pravi: »moji glavi je blo precej burno in kar na enkrat sem 

dihala ful hitro, me je skoraj dušilo. V glavi, kot da bi mela vihar, nism nič razmišlala, sem šla samo 

tja, sm izrazla sožalje in njegova teta se je odmaknla, ko sm šla proti njim…. in jst nism vedla, a nej 

stopim do nje in še njej izrazm sožalje in sm kr obstala na mestu, kot da bi se usidrala. Nism mogla 

nič. Pustila bi tudi, če bi me lih tam pretepli al pa karkoli nardili z mano. Sem bla presenečena, da sta 

mi sploh dala roko. Se mi zdijo zelo razumevajoči ljudje.« Kmalu po nesreči je hotela oditi nazaj v 

Ljubljano, saj sama domači kraj opiše kot: »En prostor, kjer vlada depresija, slabo vzdušje, 

žalostno, temačno.« Domačemu kraju se še danes izogiba. »Večinoma se izogibam na splošno 

ljudem, kljub temu, da mi vsi govorijo, da so že vsi pozabli pa nikoli nihče nič ne reče, se počutim čisto 

drugače, ko grem domov. Nekako, kot da moram pazit na vsak korak, ki ga nardim, kako se obnašam, 

kaj rečem, vse pač in tudi ne vem, mogoče vrjetno sram tudi, ker če bi vidla človeka bi vrjetno povesla 
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glavo, šla mimo, se ne bi hotla pogovarjat z nikomer. Intervjuvanka prepoznava drugo emocijo, ki 

je povezana s krivdo in to je sram, ki se kaže tudi v njenih gestah. Blum (2008) pravi, da so 

fizične reakcije, ki so povezane s sramom zardevanje, potenje, zamrznitev in nemoč, hkrati 

pa sta značilni tudi umik očesnega kontakta in spustitev glave. 

 

Pomoč je poiskala tudi pri psihiatrinji, kjer pa je dobila zgolj tablete, ki pa jih sama ni hotela 

jemati, zato je terapijo opustila. 

 

Intervjuvanka A pravi, da je bila krivda najhujša v prvih mesecih, ko je pripeljala do tega, da 

je želela storiti samomor. »K sm od tistih dveh obiskov, k sm bla pri psihiatrinji, sem dobila neka 

uspavala. In jst sm razmišljala te tablete vse požret na enkrat. Večer je bil, sem gledala tisto škatlico 

tablet. Pol sm pa …začela razmišljat o tem, kok je to prou, da nardim samomor, ne, ker v bistvu sem 

tehtala med tem, po eni strani dam svoje življenje za njega in izberem lažjo pot ali pa ostanem na tem 

faking svetu in se mučim ceu lajf.« Matsakis (1999) ugotavlja, da je pri preživelih lahko prav 

občutek krivde tisti, ki vodi v samomor. Glavni motiv leži v želji, da se preživeli reši 

emocionalne in psihične bolečine ali pa da pride do ponovne združitve z ljubljeno osebo, ki je 

umrla. Od samomora pa jo je odvrnila misel na mamo, za katero pravi, da tega ne bi 

preživela, hkrati pa kasneje pove, da je vedno prezirala ljudi, ki izberejo lažjo pot.  

 

Po prihodu v Ljubljano se je zaposlila s študijem, o katerem pravi, da: »…je meu faks velik vpliv 

na to moje prebolevanje, ker mi ni dal časa za razmišlat preveč…«, hkrati pa je mir našla tudi na 

sprehodih. Kot pravi sama: »Jst (del Ljubljane)  poznam kot svoj žep, ker sem ga prehodila po dolgem 

in po čez, … nisem mogla bit v stanovanju, tudi ob večerih, men je blo tako težko. Zaspat nism mogla, 

sam da sm se ulegla v postlo, sem začela razmišlat o vsem skupi pa podoživlat to srečanje z njegovimi 

starši na njegovem grobu. In pomagalo mi je ful to vsaj, da tega nemira nisem čutla, da sem se 

sprehajala. Jst sm po dve uri hodila tm okrog, se občasno ustavla kje na poti, se zjokala.« Ker se 

samega dogodka zaradi izgube spomina ne spomni, so flashbacki vezani na srečanje z 

njegovimi starši in teto. Sprehodi so bili način spopadanja z vsem kaosom in bolečino, ki jo je 

znotraj razganjala, a je na površje s težka prišla. Poleg sprehodov ji je bilo v veliko pomoč 

tudi družbeno koristno delo, ki ga je dobila namesto zaporne kazni in ga je izvajala v 

vzgojnem zavodu. Sama pravi »dost mi je pomagalo to k sem se ubadala z otroci, ki so rabli 

pomoč,… ker se počutim dobro, če nekomu lahko pomagam«. 
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Razbrala sem, da se je dosti ukvarjala tudi z iskanjem razlogov za nesrečo. Večkrat se je 

vračala v svoja mladostniška leta, na katera ni ponosna. »Pač ja, bi znalo bit da, se mi je to 

zgodilo, sem to nardila, zarad tega, ker sem bla prej slaba punca. Kljub temu da nikol nism hotela 

škodovat drugemu človeku, sam pač mlad in nor si. A veš un pregovor, k pravjo, da človek obrača, bog 

pa obrne. Za vsa ta dejanja, k sm jih prej delala, k se mi zdijo slaba, jst sm se že takrt zavedala, da to 

niso dobra dejanja, nism bla ponosna nanje in sm sproti skušala zgladit pri sebi zadevo, ampak sem 

ustvarjala nove pizdarije  in spet skušala popravljat in pol se je pa obrnlo komplet vse z nesrečo in zdej 

je drugače.« 

Krivda in nesreča jo je pripeljala do spremembe svojega življenja in do zavedanja svojega 

poslanstva, pravi, da: »Sem zbrala pač to pot, da skušam delat dobro v tem svetu«. Hkrati pa je na 

to vplivala njena notranja energija, ki ji sama pravi »volja do življenja«, katere razloga ne ve, 

ampak je nekaj v njej, kar do vleče naprej, »da bi nekako nardila neki v življenju, pomagala 

drugim ljudem, neki prispevala k družbi na splošno, da bi omilila mogoče. Se počutim nekako dolžna, 

da neki nardim, neki več, kokr sm si prej želela.« Dogodki oziroma izkušnje, ki so tako močne, 

zamajejo naše temelje in nas usmerijo v preizpraševanje smisla življenja in bivanja, pri tem se 

lahko zatečemo v druge sfere, polja duhovnosti, kot se je zatekla intervjuvanka A, ki pravi, da 

»verjame, da nekaj je, neko ravnovesje v vesolju« ali pa se poglobimo vase, v svojo bit, kjer ne 

glede na vse, kar se nam je zgodilo oziroma kar smo naredili, ni bolečine, ni strahu, ni krivde, 

ni žalosti, sta le mir in moč. 

Ne glede na to, da je od same nesreče minilo že nekaj let pa misli, da zaradi potlačitve še 

vedno ni prišlo vse na dan »se mi zdi, da še zmeri nism s polno močjo doživela vsega….se mi zdi, da 

sem prišla prelahko skozi«. Hkrati poudarja, da ne vidi razloga, da bi si oprostila, kajti je 

mnenja, da » če bi si oprostila, da kot da bi nekak se izogibala odgovornosti nad dejanjem, ki sem ga 

nardila in se mi ne zdi prav, se mi ne zdi pravično, da bi si oprostila…«.  

Intervjuvanka B, je še bolj na začetku procesa, zato o samem okrevanju in soočanju nisva 

toliko govorili, povedala pa je, da so ji v veliko pomoč pogovori, da lahko da to ven iz sebe in 

da tako dobi novo moč in energijo. Razlog tega verjetno tiči v tem, da se intervjuvanka B 

trenutno ukvarja z reševanjem osnovnih, bazičnih potreb po varnosti in preživetju, zato tukaj 

še ni prostora za odpiranje ran in soočanje. To poudarja tudi Mateja Štirn, ki se pri svojem 

terapevtskem delu sooča tudi z ženskami, ki so v varnih hišah in pravi: »Varna hiša ni 
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dolgoročna rešitev in tam se je teži lotevat enih stvari. K je treba urejat zlo une bazične, Takrt sploh ni 

prostora za odpirat neka taka vprašanja.« 

Matsakis (1999) navaja sedem stopenj zdravljenja krivde preživelega, ki so spominjanje 

dogodka oziroma dogajanja, ločevanje krivde preživelega od drugih občutij krivde, 

rekonstrukcija mišljenja lastne vloge v travmi, zoperstavljanje iracionalni krivdi, sprejemanje 

krivde, preučitev posledic, zavezanost k odkritosti, sama pa se osredotočam na vpetost 

krivde na celoten proces okrevanja po travmatskem dogodku, saj kot pravita obe 

strokovnjakinji, ki sem ju intervjuvala, gre za proces, ki ne poteka vzporedno, ampak je 

prepleten z okrevanjem.  

Herman Lewis (1997) opisuje proces okrevanja, ki je skupen vsem travmatskim dogodkom. 

Prva stopnja je zagotovitev varnosti. Strokovnjak na tej stopnji diagnosticira težavo, ki jo ima 

oseba, hkrati pa osebi da občutek, da ni sama in edina ter da rešitev obstaja. Pomembno je, 

da strokovnjak osebi pove, da je to, kar doživlja povsem normalen in običajen odziv na 

nenormalne, neobičajne okoliščine. Prav tako je pomembno, da oseba vzpostavi nadzor nad 

seboj in svojim okoljem ter da se počuti varno. Mateja Štirn pravi, da je bistvenega pomena, 

da terapevt sledi ritmu, torej da začne tam, kjer stoji oseba, s katero dela. Prvi del je 

pravzaprav ta, da terapevt prepozna stvari, npr. prepozna, da gre za občutek krivde, kajti 

šele nato lahko pride do reflektiranja, razlage in razbremenitve. Nadaljnje Štirn pravi, da je 

pomembno »da človeku pomagamo razumet to dinamiko, kar se tiče krivde in da razumejo, da ni 

tko samo pr njih tko, da je to neki kar je del tega procesa, a ne. Večina ljudi se s tem sooča, s 

podobnimi izkušnjami, k pol se jih velik ukvarja s tem, z mano je pa neki narobe.« Hkrati pa poudari, 

da je pomembno spoštovati obrambe, ki jih ima oseba »Se prav, da ne greš prehitr jemat stran 

zidov, ki so si jih zgradil, zato ker to je njihova stabilnost pa varnost in je treba pazt, da to delamo 

pazljivo, s ta pravim tempom, kr drgač je to čist prevelika grožnja.« Tudi Karlin se strinja, da je 

potrebno slediti in upoštevati osebo, glede krivde pa pravi, da je potrebno »pomagat razumet, 

dt nazaj, mal zrcalt, dt informacijo, predstaut tud svojo perspektivo, da počas zložijo skupi te koščke, 

da obstajajo tud druge realnosti, da smo tud ljudje, k jo al pa ga drgač vidmo.«   

Tej stopnji sledi druga stopnja, ki je spominjanje in žalovanje. Tu je pomembno, da oseba 

obnovi celotno zgodbo in pove, kaj se je zgodilo in kaj je občutila. Gre za rekonstrukcijo 

dogodkov, ki daje možnost, da se travmatični spomin vključi v njeno življenjsko zgodbo. 



Soočanje s krivdo po travmatskih dogodkih                 Ana Šutar 

 

34 
 

Hkrati je v tej stopnji pomembno, da se osebo opolnomoči in da se sledi njenemu ritmu. 

Nato sledi proces žalovanja in pa razbremenitev odgovornosti (Herman Lewis, 1997). Tudi 

Alenka Karlin pri svojem delu opaža, da je bistvenega pomena, da oseba sploh o tem govori, 

da pove, kaj je preživljala, saj je potrebno, da sliši sama sebe, kajti tako lahko pride do nekih 

uvidov. Hkrati pa ji sogovornik daje neke povratne informacije. Na tej stopnji je pomembno, 

da se razloži, da storilec vedno projicira odgovornost navzven in da ni ona kriva. Najprej je 

torej ključno prepoznavanje občutkov krivde, saj pogosto osebe nimajo imena za to kar 

čutijo. Pravi, da je potreben »pogovor, razdeljevanje vseh teh vidikov dogodka, a ne, in pač, kdo je 

v resnici kriv, gre res za vrnitev v sam dogodek, v sam trenutek in ja, da ona sebe razbremeni te 

odgovornosti, da ni mogla z ničemer preprečit, da se to ne bi zgodilo.« Štirn poudarja, da je »treba 

dat tud prostor tistemu prizadetemu delu sebe, tistemu, ki je bil globoko ranjen«, hkrati pa je 

potrebno, da osebi pomagamo razumeti »da je pač to bil način, k je bil to takrt edini, je bla to 

edina možna pot, k si jo našu.«  

Zadnja stopnja, ki jo Herman Lewis (1997) navaja, je ponovna povezava z običajnim 

življenjem. Pri tej stopnji je ključna usmeritev v prihodnost, hkrati pa, da oseba razume 

posledice viktimizacije, a je vseeno pripravljena delati v smeri opolnomočenja in prevzema 

nadzora. Pomembni koraki na tej stopnji so učenje boja, pomiritev s samim seboj, ponovna 

povezanost z drugimi, iskanje poslanstva in razrešitev travme. Karlin pravi, da je pri ženskah, 

ki pridejo v varno hišo posttravmatski stresni sindrom še tako močen, da vse doživljajo kot 

nasilje in da reagirajo tako, kot da bi še vedno bile v tistem okolju, zato je pomembno, da se 

jih pripelje v ta čas in prostor, ter da se naučijo, kako naj sebe pomirijo in potolažijo. Štirn 

dodaja, da je pomembno, da oseba razvije empatijo do sebe, da se sprejme in razume, ter da 

začne krepiti moč in prevzame nadzor nad sedanjostjo. 
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III. SKLEP 

 
 

Ljudje se s travmo soočamo na različne načine in po svojih najboljših zmožnostih. Ugotovila 

sem, da sicer obstoji nekakšen univerzalen potek okrevanja, ampak da je vseeno 

najpomembnejše, da sledimo osebi, saj je ona tista, ki največ ve o tem, ona je tista, ki ve, kje 

so meje in kje so nevarnosti, zato je pomembno, da strokovnjaki to spoštujejo. Bistveno pri 

krivdi je, da jo strokovnjak prepozna, saj osebe pogosto ne znajo poimenovati svojih 

občutkov. Šele ko jo poimenujemo, se lahko začnemo z njo ukvarjati. Strokovnjakova naloga 

je, da razloži, da je krivda običajna reakcija na travmatski dogodek, hkrati pa da skuša osebo 

razbremeniti odgovornosti, ki je bila v večini primerov projicirana na preživele. Le tako lahko 

pridejo posamezniki do uvida in stopijo na pot okrevanja.  

 

Ugotavljam tudi, da kljub temu, da naj bi bilo soočenje s krivdo lažje v primeru akutne 

travme, pri moji intervjuvanki A ni tako, saj je njena krivda vezana predvsem na dejstvo, da je 

oseba, ki je bila blizu, umrla in da je bila sama tista, ki je nesrečo, čeprav nenamenoma in 

nehote, povzročila. V tem primeru je vse še bolj kompleksno, saj se je krivda preživelega 

spojila z zakonsko krivdo, eden od ključnih korakov v soočanju krivde pa je ravno ločitev 

različnih vrst krivde, ki jih oseba občuti. V primeru relacijske travme moje intervjuvanke B 

ugotavljam, da je krivda vezana predvsem na to, da ni prej prepoznala znakov nasilja, da ni 

prej odšla iz nasilnega okolja, hkrati pa je krivda prisotna tudi zaradi negotove prihodnosti za 

njo in otroke, ki jo je »povzročila« s tem, ko je odšla in zapustila dom. Kot pravita 

strokovnjakinji, varna hiša ni pravi čas in prostor za odpiranje globljih vprašanj o krivdi, saj je 

potrebno najprej zagotoviti varnosti in stabilnost. Glede na pogovor z intervjuvanko B 

sklepam, da se bo s krivdo lažje soočila, ko bo njena prihodnost bolj gotova, npr. ko bo našla 

službo in uredila stanovanjski problem, saj bo takrat lahko začutila mir in varnost, hkrati pa 

ne bo več dvomila v svojo odločitev, saj bo sebi in svojima otrokoma omogočila življenje brez 

nenehnega strahu. Predpogoj za občutek krivde je občutek odgovornosti. Pri intervjuvanki A, 

ki je za nesrečo tudi formalno odgovorna, opažam, da prav ta odgovornost, veča tudi 

občutek krivde, medtem ko pri intervjuvanki B poteka proces razbremenitve odgovornosti, ki 

ji je bila vsajena s strani moža.  
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Moja tema, ki se mi je na začetku zdela zelo ozka, sedaj odpira veliko novih vprašanj, eno 

temeljnih pa je zagotovo raziskovanje glavnih dejavnikov, ki vplivajo na krivdo. Tekom 

raziskovanja sem namreč odkrila, da vrsta travmatskega dogodka in njegove okoliščine 

vendarle nimajo tako primarnega vpliva na občutek krivde in okrevanje. Oseba se z 

življenjem in njegovimi ovirami sooča na sebi edinstven način. Res, da je potek okrevanja 

teoretsko določen, a te stopnje so le okvir in ne pravilo. Soočanje in okrevanje v realnosti 

poteka subjektivno in je odvisno od posameznikovih osebnostnih značilnosti, preteklih 

izkušenj, trenutnega položaja, varovalnih dejavnikov, rezilientnosti, stabilnosti, pomoči in 

podpore. Vpliv teh dejavnikov, bi bil še posebej viden, če bi bil moj vzorec večji ali pa celo 

sestavljen iz množičnih travmatskih dogodkov, kjer bi o svojem soočanju in okrevanju 

govorile osebe, ki so preživele isti dogodek (npr. potres, rop). Ta ugotovitev me navdaja z 

nekim upanjem, saj med tem, ko na preteklost in travmatski dogodek nimamo vpliva in ga ne 

moremo izbrisati ali spremeniti, lahko s krepitvijo moči in delom na sebi vplivamo na 

okrevanje in prebolevanje. Osebe, ki so preživele travmatski dogodek se tega težje zavedajo, 

kajti intenziteta dogodka preplavi posameznikovo celotno doživljanje in delovanje, zato je 

naloga bližnjih oseb in strokovnjakov, da preživelim pomagamo razumeti, da ni preteklost 

tista, ki sama po sebi determinira našo prihodnost, ampak da je sedanjost polna novih 

možnosti in da je od nas odvisno, katero pot bomo izbrali. 

 

Najpomembnejše, kar sem se tekom procesa raziskovanja in pisanja diplomske naloge 

naučila je, da je v nas ljudeh veliko moči, moči, ki se je v običajnih situacijah ne zavedamo. 

Lastne izkušnje in izkušnje ljudi okrog nas, so tiste, ki nas opominjajo, da nismo krhki in da 

nas preizkušnje na naši poti naredijo močnejše in modrejše. Zatorej hvala vsem, ki ste mi 

pomagali pri tem spoznanju. 
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V. PRILOGE  

 

Priloga 1: Primer kodiranja 
 

Intervju D s podčrtanimi kodami 1. reda Kode 2. reda 
 

Kode 3. reda 
 

 
Kategorije 

 
J: Pozdravljeni, mene najprej zanima, kdo 

ste, s čem se ukvarjate in pa kdo so vaši 

uporabniki, klienti? 

I: Sem psihologinja, psihoterapevtka. 

Psihološko svetovanja in psihoterapija sta 

en deu mojga osnovnga dela. Poleg tega se 

pa ukvarjam tudi z izobraževanjem, s tako 

širšo svetovalno dejavnostjo, pa pač z 

različnimi projekti, so pa teme bolj al pa 

manj povezane, neka rdeča nit je umes. V 

tem individualnem delu svetovanja, 

terapevtskem, en del, večji del delam z 

ljudmi, ki majo neke izkušnje z različnimi 

travmatskimi dogodki. Na en stran to 

nasilje, nasilje v družini, zlorabe in tko. 

Sodelujem z društvom za nenasilno 

komunikacijo, z društvom SOS telefon, tko 

da delam z otroki v varnih hišah, potem pa 

še kšne druge stvari na področju obravnave 

nasilja pa žrtev pa tko. No, en drug deu 

travmatskih izkušenj so pa, ko delam  u 

glavm z odraslimi, so pa različne nesreče, 

napadi tko. Tud s parimi podjetji sodelujem, 

ne vem, ko se zaposlenim v podjetjih zgodi, 

majo neko tako izkušnjo. Velik je ropov al pa 

kšnih napadou, glede na to, s kateri podjetji 

sodelujemo. Pa pol majo možnost ljudje 

pridt na pogovor, svetovanje, dobit eno 
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pomoč. Ammm tko da to je nekak, pol so pa 

še čist klasične težave, kjer se včasih ljudje 

znajdemo v različnih obdobjih. Ammmm, se 

zgodi tud, ne vem, kšn samomor koga od 

bližnjih, tud kšna nesreča. Tko, izkušnje so 

različne, sam če govorimo o travmi, je 

ozadje enako. Mislm, kako se odzivajo, 

odzivamo, je velik nekih skupnih točk. Ja pa 

res, da ne vem, ko delaš z ljudmi, k niso mel 

prej nobenih takih podobnih izkušenj v 

življenju, k se jim zgodi prometna nesreča al 

pa nek napad, rop, je po navad ta pot 

okrevanja zlo drgačna, a ne, kot pri nekomu 

k je že kot otrok dožiulal neko nasilje, se 

prav relacijska trauma, k dlje časa traja. 

Ampak če govoriva o krivdi, je tud pr ljudeh, 

a veste, bom rekla pr gospe k dela v trgovini 

na blagajni pa pride ropar, se ravno tko ona 

sooči z občutki krivde pa bomo rekl zdej, 

zakaj? Pr zlorabi v družini je zdej laži 

razumet, ker je pač ta nek  odnos pa to, 

ampak tud pr taki situaciji je kriuda, a ne. 

Zakaj ne, zakaj nism tega naredu, zakaj nism 

tko naredu, pa mogu bi pač prej vidt, vse 

sort. Večina o tem razmišla, sam eni 

govorijo, eni ne govorijo o tem. Zdej pa če 

govoriva o spolni zlorabi al pa nasilju u 

družini, tm je pa še nism srečala, da krivde 

ne bi blo. Ammmmm, tok za začetk. 

J: Zdej k ste vi omenjal to razliko, mam tud 

jst dva intervjuja. En je z osebo, ki je mela 

prometno nesrečo s smrtnim izidom, kjer je 

bla ona povzročitelj, drugo mam pa 

dogovorjen  intervju z gospo, ki je v varni 

 
 
 
 
 
 
 
Ozadje pri 
travmi, je enako 
Odzivamo se 
podobno, veliko 
je skupnih točk 
 
 
 
Okrevanje je 
odvisno od 
preteklih izkušenj 
Drugačna pot 
 
Če je relacijska 
travma traja dalj 
časa 
Krivda pogosto 
prisotna tudi pri 
npr. ropih 
 
 
Prisotnost krivde, 
je lažje razumeti 
pri npr. zlorabi v 
družini 
Gre za odnos 
Vprašanja, ki 
kažejo na krivdo 
 
Večina razmišlja 
o tem, a vsi ne 
govorijo 
 
Pri spolni zlorabi 
in nasilju v 
družini je krivda 
vedno prisotna 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Odzivanje na 
travmo 
 
 
 
 
 
 
Okrevanje po 
travmi 
 
 
 
Kompleksnost 
krivde 
 
 
 
 
 
 
Prisotnost 
krivde 
 
 
Vprašanja 
krivd 
 
Prisotnost 
krivde 
 
 
Prisotnost 
krivde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Travma  
 
 
 
 
 
 
 
okrevanje 
 
 
 
 
krivda 
 
 
 
 
 
 
 
 
Krivda 
 
 
Krivda 
 
 
Krivda 
 
 
 
Krivda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Soočanje s krivdo po travmatskih dogodkih                 Ana Šutar 

 

43 
 

hiši. 

I: No sej pol boste pa lepo vidla. Sej tud če 

bi mela intervju z nekom, ki ni povzročiu 

prometne nesreče, k je bil udeležen al pa 

nekom, k je biu napaden, bi vrjetn pršla tud 

do tega. Oni sicer tega ne bodo znal 

poimenovt, a ne, ampak vidš, o čem se 

sprašujejo, o čem razmišlajo in tko, a ne. 

Tko da, to je neki, k pride zravn. Večinoma 

tud u teh situacijah. Zdej, k sm že prej rekla, 

primer, ko gre za nasilje v odnosu, k dlje 

časa traja, ammm, je pa to tok kompleksno. 

Tuki je velik stvari, k je povezanih. Je tud 

težko, zdej k razmišlam, kaj, ammmm, kaj je 

tista rdeča nit teh krivd. Me zanima, kaj vm 

bo tud ta gospa povedala. Jst k delam z 

otrokmi pa pol z mamami, ki so v varnih 

hišah, tuki je en velik del krivde namenjen 

tud, zakaj nism prej šla, ampak sm pustila, 

da se tok časa dogaja. In ko delaš z otroki, 

vidš, da gre u resnic jeza u tem delu zelo na 

mamo, a ne, a me razumete? Ampak potem 

je pa zopet krivda, ker je jeza na mamo, a 

ne. Vse je prepleten. Kadar je otrok al pa si 

ti u odnosu z nekom maš ambivalenten 

odnos, in je večinoma tko, sej en velk del 

časa, sem mogoče pr nekomu ne konc, ko je 

že veliko korakov naredu, se spremeni, 

ampak je skos to nihanje. Že uspem mal 

mogoče vidt eno drugo perspektivo, nek 

drug pogled, pol mam pa že spet slabo vest, 

k razmišlam tko na primer o svojem očetu, 

mami, partnerju, bratu, kdorkoli že je tisti, 

pozroča neko nasilno ravnanje.  
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Priloga 2: Smernice za intervju s preživelimi osebama 

Osredotočam se predvsem na soočanje s krivdo po travmatskem dogodku. Najprej pa bi bilo 

dobro, če mi poveste kaj malega o sebi pred dogodkom, kako je le ta vplival na vas 

osebnostno, mi orišete ozadje travmatskega dogodka, kako ste se sami s tem soočali, vam je 

kdo pri tem pomagal, katera čustva so bila prisotna, nato pa o krivdi:  

- Kdaj se je pojavila? 

- Kako bi jo opisali, kakšna je ta krivda? 

- Kaj vam sploh to pomeni? 

- Od kod je prišla – že takoj od znotraj ali zunaj od drugih, ste jo takoj prepoznali? 

- Vas je ovirala oz. Kakšen pomen je imel občutek krivde na okrevanje in na 

življenje nasploh? 

- Ste uporabljala kakšne posebne tehnike za razbremenitev občutka krivde? 

- Ali je občutek krivde še vedno prisoten, mogoče v drugačni meri? 

 
Priloga 3: Smernice za intervju s strokovnjakinjama 
 

- Kje delate, kakšno delo opravljate in kdo so vaši uporabniki? 

- Ali opažate prisotnost krivde po travmatskem dogodku pri vaših uporabnicah? 

o Kako pogosta je, kdaj se pojavi  in pri katerih dogodkih? 

o Zakaj po vašem mnenju pride do tega občutka? 

o Ali jo uporabnice prepoznajo, kako se s krivdo soočajo? 

o Ali jo strokovnjaki prepoznavajo? 

- Kako, z vidika strokovnega delavca, vpliva občutek krivde na težavnost in 

dolgotrajnost okrevanja po travmi? 

- Uporabljate posebne tehnike za razbremenitev občutka krivde oziroma, ali 

namenjate temu tudi poudarek v svetovalnem procesu? 

 

 
 
 


