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POVZETEK 

Magistrsko delo obravnava življenje mladih odraslih posameznikov po partnerjevi smrti. Smrt 

partnerja je v obdobju zgodnje odraslosti običajno nepričakovana in za posameznika pomeni 

veliko življenjsko spremembo. Med prilagajanjem na izgubo bližnjega gre posameznik skozi 

proces žalovanja, ki zajema več ravni posameznikovega življenja, poleg tega lahko med 

procesom žalovanja posameznik naleti na nekatere težave. Pomembna koncepta pri 

razumevanju posameznikove prilagoditve na smrt bližnjega sta koncept spoprijemanja in 

koncept odpornosti, na posameznika pa med prilagajanjem na smrt bližnjega vpliva več 

dejavnikov, in sicer družbeno-kulturni dejavniki, individualni dejavniki ter dejavniki, 

povezani z dogodkom smrti. Empirični del magistrskega dela sloni na kvalitativni raziskavi, v 

katero sem vključila pet oseb, ki jim je v obdobju zgodnje odraslosti umrl partner. Zanimalo 

me je, s čim se mora posameznik po smrti partnerja spoprijeti in kako se njegovo življenje 

spremeni. Podatke sem zbrala s pomočjo polstrukturiranih intervjujev in samoocenjevalnega 

vprašalnika navezanosti ter jih kvalitativno analizirala in na podlagi tega napisala utemeljeno 

teorijo. Ugotovila sem, da so se pri spoprijemanju s partnerjevo smrtjo med intervjuvanci 

pokazale nekatere razlike, ki jih lahko povežem z zadovoljstvom posameznikov s partnerskim 

odnosom pred smrtjo. Po partnerjevi smrti so se spremembe v življenju intervjuvancev 

pojavile na več področjih. Intervjuvanci so izpostavili različne vire pomoči in nekatere težave, 

ki so bile prisotne ob spoprijemanju s partnerjevo smrtjo. Pri slednjem sem med intervjuvanci 

prepoznala tudi nekaj razlik, ki sem jih povezala s spolom žalujočega in naravo partnerjeve 

smrti.  

Ključne besede: smrt partnerja, obdobje zgodnje odraslosti, žalovanje, spoprijemanje s 

smrtjo, življenje po partnerjevi smrti, odpornost 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

This Master’s thesis deals with the life of young adult individuals after their partner's death.  

Death of a partner in young adulthood is usually unexpected and presents a great change in a 

person's life. While adjusting to the loss of a loved one, the surviving person goes through a 

process of grief that affects multiple aspects of their life and can also cause them some 

problems. The concepts of coping and resilience are important when trying to understand how 

someone is adjusting to the death of a loved one, and there are also multiple factors that 

influence this process: socio-cultural factors, personal factors, and situational factors referring 

to the cause of death. The empirical part of this thesis is based on qualitative research that 

included five individuals who lost their partner in young adulthood. I focused on what the 

individual had to cope with and how their life changed. I used semi-structured interviews, 

self-assessment questionnaires of attachment, qualitatively analysed the gathered data and 

wrote a grounded theory based on the results. I found out that there were some differences 

between the interviewees in coping with loss, which can be connected to how satisfied they 

were with their relationship before their partner’s death. After the death of their partner, the 

changes appeared in many areas of the interviewees’ lives. The interviewees mentioned 

various coping resources and some of the problems that were present while they were coping 

with their partner's death. In the latter, I also recognized some differences among 

interviewees, which I linked to the gender of the grieving person and the nature of their 

partner's death. 

Key words: death of a partner, young adulthood, grieving, coping with loss, life after 

partner's death, resilience 
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I. UVOD 

Smrt je neizogiben in naravni zaključek življenja, vendar se mi zdi, da je tematika smrti v 

družbi pogosto zanemarjena in potisnjena na obrobje. Občutek imam, da se ob smrti ljudje z 

žalujočim bojijo spregovoriti o sami smrti in se raje delajo, kot da se nič ni zgodilo. Morda 

menijo, da bo žalujočemu lažje, če mu ne bo treba razmišljati o izgubi, vendar se sprašujem, 

ali s tem žalujočemu res olajšajo spoprijemanje s smrtjo. Menim, da je pomembno, da ima 

žalujoči na voljo možnost pogovora o izgubi, zato je bistveno, da ljudje razumejo proces 

žalovanja in prepoznajo pomembnost posameznikove izgube. S svojim delom želim 

spodbuditi diskusijo o tematiki smrti v družbi in prispevati k detabuizaciji smrti ter 

poznavanju procesa žalovanja, skozi katerega gre posameznik ob izgubi bližnje osebe.  

Smrt bližnjega je izguba, s katero se v življenju prej ali slej sreča vsak posameznik. Odločila 

sem se, da se bom osredotočila na smrt partnerja, saj se mi zdi ta izguba še posebej boleča in 

menim, da se razlikuje od izgub drugih bližnjih oseb. Partner namreč predstavlja (oziroma naj 

bi predstavljal) osebo, s katero si je posameznik najbližje, osebo, ki si jo je v življenju izbral 

sam in z njo oblikuje sedanjost ter ustvarja skupno prihodnost. Izbrala sem obdobje zgodnje 

odraslosti, ker je smrt v njem običajno nepričakovana, zaradi česar menim, da smrt partnerja 

pri posamezniku prekine tok načrtov in pomeni velik mejnik v njegovem življenju. Poleg tega 

se tudi sama nahajam v obdobju zgodnje odraslosti in si ne predstavljam, kako bi bilo meni, 

če bi izgubila partnerja.  

V svojem delu bom poskušala izvedeti, kaj se dogaja v življenju posameznika, ki v obdobju 

zgodnje odraslosti izgubi partnerja. Pogledala bom, kakšno je razumevanje smrti v današnji 

zahodni družbi, nato se bom posvetila obdobju zgodnje odraslosti in procesu žalovanja. V 

nadaljevanju se bom osredotočila na spoprijemanje s smrtjo bližnje osebe in dejavnike, ki 

prispevajo k prilagoditvi na smrt bližnjega. Teoretični del bom zaokrožila s tematiko 

partnerjeve smrti in se nato v empiričnem delu osredotočila na spoprijemanje s partnerjevo 

smrtjo in spremembe, ki se v življenju ovdovelega po smrti pojavijo.   
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II. TEORETIČNI DEL 

1 RAZUMEVANJE SMRTI V ZAHODNI DRUŽBI 

Smrt je normalni del človeškega življenja (Jeffreys, 2011); je socialno in kulturno strukturiran 

pojem, kar pomeni, da so posameznikova občutja in vedenja, ki so povezana s smrtjo, v veliki 

meri odsev življenja v določeni kulturi (Hayslip, 2003). Odnos kulture do tematike smrti 

vpliva na vsakodnevno vedenje posameznikov (kar se na primer kaže v posameznikovi stopnji 

pripravljenosti za vstop v tvegana vedenja ali nasprotno, v posameznikovi potrebi po 

zagotavljanju lastne varnosti); in na njihov odnos do različnih vprašanj, povezanih s smrtjo, 

kot so na primer vprašanje splava, smrtne kazni, posmrtnega življenja ipd. (Kearl, 1989, v 

Hayslip, 2003).  

Skozi zgodovino se je razumevanje smrti v zahodni družbi spreminjalo (Barry in Yuill, 2011). 

Vse do osemnajstega stoletja je bila smrt v družbi videna kot nekaj naravnega in neizogibnega 

(Ariès, 1974, v Murray, Toth, Clinkinbeard, 2005; DeSpelder in Strickland, 1992, v Murray, 

1994). V določenih obdobjih, kot sta čas kuge in vojn, je prežemala družbo, bila je družbeno 

sprejeta, del vsakdana (Barry in Yuill, 2011). Za kritično bolne ljudi je v okrilju doma, kjer so 

pogosto tudi umrli, skrbela družina. Sorodniki so pripravili truplo za pogreb, zgradili krsto in 

umrlega pokopali na družinskem pokopališču. Smrt je bila za vse stresna, vendar je bila 

sprejeta kot del življenja (Rice, 2001). Ob koncu osemnajstega stoletja pa je zaradi 

pomanjkanja neposrednega stika ljudi s smrtjo
1
 (Ariès 1974, v Murray, 1994; Miller, 

Engelberg in Broad, 2001, v Murray idr., 2005) in pomanjkanja javne diskusije o smrti in 

umiranju tematika smrti začela predstavljati tabu (Lee, 2008; Barry in Yuill, 2011). Do 

dvajsetega stoletja je smrt postala v družbi »nevidna«, odmaknjena in privatizirana (Ariès, 

1974, v Murray idr., 2005) in Ariès (1974, v Barry in Yuill, 2011) je moderno zahodno 

družbo označil kot smrt-zanikajočo.  

Firestone (1994, v Hayslip, 2003) in Jeffreys (2011) pravita, da so dokazi o zanikanju, 

zakrivanju in manipuliranju smrti prisotni pri mnogih kulturah, saj tako postane smrt nekaj, s 

čimer se je lažje spoprijeti. Hayslip (2003) kot enega izmed družbenih mehanizmov, ki je 

povezan z zanikanjem smrti, omenja družbeno preprečevanje smrti. Pri tem poudarja pomen 

medicinske stroke, ki se nenehno razvija in skuša pozdraviti najrazličnejše bolezni. Ljudje v 

medicino zaupajo in verjamejo, da lahko pozdravi vse bolezni, zaradi česar finančno 

                                                           
1
 Zaradi daljše življenjske dobe in boljše kvalitete življenja, zmanjšane smrtnosti, geografske mobilnosti in 

socialne reorganizacije družine ipd. (Murray, 2004; Murray idr., 2005). 
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podpirajo medicinske raziskave. Kljub medicinskim napredkom pa mnogi še vedno umirajo 

za poznanimi boleznimi, kot sta rak ali aids, poleg tega se pojavljajo nove bolezni, ki jih 

sedanja medicina še ne zna razložiti. Čeprav medicinska stroka ne more rešiti vseh življenj, 

ljudje potrebujejo upanje, da se lahko spoprimejo z različnimi težavami, ki ogrožajo njihovo 

zdravje. Kot naslednji družbeni mehanizem, ki je povezan z zanikanjem smrti, Hayslip (2003) 

omenja odstranjevanje mrtvih iz družbenega življenja. Kritično bolni ljudje so nameščeni v 

bolnišnicah in obkroženi z medicinskim osebjem. Po smrti truplo uredijo strokovnjaki, zaradi 

česar umrli izgledajo naravno in zdravo, zdi se, da spijo. Pokopališče je urejeno, običajno 

krsto položijo v zemljo šele, ko družinski člani zapustijo pokopališče. Vse to zanika realnost 

smrti (Rice, 2001) in služi kot mehčanje težke tematike ter kaže na kulturno sprejet poskus 

zanikanja oziroma zakrivanja vpliva smrti na naše dnevno življenje (DeSpelder in Strickland, 

2002, v Hayslip, 2003). Enako tudi uporaba metafor in milejših izrazov, kot so pokojnik, 

preminiti ipd. (Hayslip, 2003; Jeffreys, 2011). V magistrskem delu želim odprto obravnavati 

tematiko smrti, zato se bom omenjenim izrazom dosledno izogibala.  

Ob koncu dvajsetega stoletja je razumevanje družbe kot smrt-zanikajoče naletelo na številne 

kritike (Barry in Yuill, 2011; Lee, 2008). Walter (1991, v Lee, 2008) verjame, da tabu smrti 

nikoli ni obstajal, ampak je nastal zaradi pretiravanja in pomanjkanja natančnih informacij. 

Dejstvo, da je smrt tabuizirana, ustvarja vtis, da je bila v družbi vedno potisnjena v ozadje. 

Barry in Yuill (2011) menita, da je težko reči, da je sodobna družba v celoti smrt-zanikajoča, 

ampak je ravno nasprotno, smrt-zavedajoča. Smrt je v družbi priznana in sprejeta prav tako 

kot prej, le da je pri tem prisotne več fluidnosti, kompleksnosti in kontradiktornosti (Barry in 

Yuill, 2011). Po eni strani sodobna družba res zanika smrt, se je izogiba v vsakdanjih 

pogovorih, po drugi strani pa je tovrstna tematika v veliki meri vključena v osrednji kulturni 

tok, kar je razvidno že iz hitrega pregleda popularne kulture (Barry in Yuill, 2011; Durkin, 

2003), o čemer bom pisala v nadaljevanju. Kastenbaum (2001, v Hayslip, 2003) pravi, da 

čeprav popolno zanikanje in popolno zavedanje smrti obstajata, sta redka. Govori o delnem 

zanikanju smrti v družbi.  

S tematiko smrti in umiranjem se vsakodnevno srečujemo preko različnih medijev. Prisotna je 

na televizijskem programu, v glasbi in tiskanih medijih (Durkin, 2003; Jeffreys, 2011). 

Hayslip (2003) trdi, da množični mediji pogosto krepijo zanikanje smrti v družbi, tako da 

namenoma popačijo naravo smrti. Selektivno prikazujejo smrt in življenje v družbi, smrt je 

prikazana nerealistično in fantazijsko (Corr, Nabe in Corr, 1997). Takšno zanikanje ljudi 
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oddalji od lastnih občutkov glede smrti in vodi v neosebni in oddaljen odnos do lastne smrti in 

umiranja ter mrtvih ljudi (Hayslip, 2003).  

S tematiko smrti se srečujemo tudi pri prostočasnih dejavnostih, kot so igranje iger, 

obiskovanje muzejev, pokopališč ipd. Preko humorja se lahko ljudje v družbi sproščeno 

pogovarjajo o smrti (Durkin, 2003). Zanimivo se mi zdi omeniti še »postself«, t. i. slava in 

vpliv, ki ju ima posameznik še po svoji smrti. Mrtev posameznik še naprej živi v spominih 

ljudi (Scneidman, 1995, v Durkin, 2003). Primer tega so slavne osebe, kot na primer princesa 

Diana, Elvis Presley, Hitler idr. Durkin in Bryant (1995, v Durkin, 2003) pravita, da na 

kulturni ravni to simbolično zamegljuje mejo med živimi in neživimi. 

Durkin (2003) za protislovje med smrt-zanikajočo družbo in pojavljanjem smrti v medijih 

nudi več možnih interpretacij. Najbolj očitna je, da zahodna družba ni tako smrt-zanikajoča, 

kot to govori veliko avtorjev. Kot drugo možnost podaja, da je morda zahodna družba res 

smrt-zanikajoča in ravno zaradi te izolacije od tematike smrti ljudje potrebujejo določeno 

stopnjo informacij in vpogleda v smrt, ki ga pridobijo s pomočjo popularne kulture. 

Prikazovanje tematike smrti v medijih predstavlja mehanizem, ki ljudem pomaga pri 

razumevanju in spoprijemanju s smrtjo. Zanj najprepričljivejša razlaga pa je, da sta zabava in 

humor druga oblika zanikanja smrti. Tematika smrti je preko zabave in humorja nevtralizirana 

in neškodljiva ter manj grozljiva (prav tam), preko humorja se ljudje znebijo napetosti, ki je 

prisotna ob tematiki smrti (Durkin, 2003; Jeffreys, 2011). Bryant (1989, v Durkin, 2003) 

pravi, da se je s travmatičnimi in strašnimi temami lažje spoprijeti, če so socialno nevtralne. 

Takšna socialna nevtralizacija blaži razdiralen vpliv smrti in umiranja na posameznika 

(Durkin, 2003). 

Seymour (2001, v Barry in Yuill, 2011) opozarja, da je odnos družbe do smrti bolj 

kompleksen in ga ne gre poenostavljati v dihotomijo med smrt-zanikajočega in smrt-

zavedajočega. Družbene navade in razumevanje smrti tečejo vzporedno z normami in kulturo 

določene družbe, kar pomeni, da bolj kot je družba kompleksna, bolj kompleksen je tudi njen 

odnos do smrti in umiranja (Kellehear, 2007, v Barry in Yuill, 2011). Odnosa družbe do smrti 

ne gre poenostavljati v nek univerzalen odnos, ki bi veljal za vse posameznike. Ta 

kompleksen odnos pa je konsistenten z značilnostmi postmoderne družbe (Walter, 1994), ki jo 

Bauman (2002) opredeljuje kot tekočo moderno, v kateri je poudarek na svobodi in 

individualnosti posameznika. Posamezniki imajo neskončno možnosti, med katerimi lahko 

izbirajo. V skladu s tem obstaja v postmoderni družbi nešteto individualnih pristopov k 
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žalovanju, ki jih posamezniki oblikujejo sami in si tako z njimi osmislijo življenje (Walter, 

1994).  

Razumevanje smrti na Zahodu se spreminja, naraščanje dela z žalujočimi je prispevalo k 

osebnemu in kolektivnemu razumevanju umiranja. V popularnih in akademskih razpravah 

narašča debata o smrti. V času naraščajoče sekularizacije koncept smrti postaja vse bolj 

kritičen, saj smrt ne more biti več videna kot zgolj dejanje Boga. Glavno vprašanje, kaj se 

zgodi ob smrti, v postmoderni družbi zamenja skrb o tem, kaj pride po smrti – pomembno 

postane vprašanje posmrtnega življenja. Novo, spremenjeno razumevanje večnosti je na novo 

definiralo pomembnost tabuja smrti. Smrt ne pomeni več konca življenja, ampak vstop v nova 

življenja. O smrti se govori bolj odprto (Lee, 2008).  

V izbranem poglavju sem obravnavala razumevanje smrti v zahodni družbi, s čimer sem 

želela tematiko smrti pogledati z družbenega vidika. V svojem magistrskem delu se bom 

osredotočila na smrt partnerja v obdobju zgodnje odraslosti, zato želim zaradi boljšega 

razumevanja nadaljnjega besedila v naslednji točki najprej opredeliti izbrano obdobje in 

predstaviti bistvene značilnosti zgodnje odraslosti ter partnerstva v le-tem.  

2 OBDOBJE ZGODNJE ODRASLOSTI 

Med strokovnjaki ni splošnega soglasja glede starostne opredelitve obdobja zgodnje odraslosti 

(Rice, 2001). Arnett (2012) govori o tem, da se je zanimanje strokovnjakov za izbrano 

obdobje pojavilo šele v zadnjem času.  

Za potrebe svojega magistrskega dela bom uporabila Levinsonovo (1979, v Zupančič, 2009) 

definicijo, ki obdobje zgodnje odraslosti definira med 17. in 45. letom starosti posameznika. 

To obdobje deli na več prehodnih in stabilnih podobdobij. Obdobje mladostništva je z 

obdobjem zgodnje odraslosti povezano s podobdobjem prehoda v zgodnjo odraslost, ki poteka 

med 17. in 22. letom posameznika. Temu sledijo vstop v zgodnjo odraslost, ki poteka med 22. 

in 28. letom, prehod tridesetih let, ki poteka med 28. in 33. letom, in kulminacija zgodnje 

odraslosti, ki poteka med 33. in 40. letom življenja posameznika. Sledi podobdobje prehoda v 

srednjo odraslost, ki traja med 40. in 45. letom posameznika, v katerem se prekrivajo 

značilnosti obdobja zgodnje in srednje odraslosti.  

V obdobju zgodnje odraslosti posameznik prevzema odrasle vloge in odgovornosti, se poda 

na stabilno poklicno pot ter vstopi v dolgoročna partnerska razmerja (Arnett, 2011, v 

Konstam, 2007; Arnett, 2012; Levinson, 1978, v Zupančič, 2009). V tem obdobju mora 
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posameznik izpolnjevati veliko zahtev, ki se nanašajo tako na partnerstvo, starševstvo kot 

poklicno kariero (Arnett, 2012; Levinson, 1978, v Zupančič, 2009).  

2.1 Razvojne naloge zgodnje odraslosti 

V obdobju zgodnje odraslosti se nadaljujejo in dogradijo razvojne naloge iz obdobja 

mladostništva. Pomembno je osamosvajanje, ki zajema tako čustveno kot finančno raven 

(Zupančič, Kavčič in Fekonja, 2009). Posameznik mora bližnje vezi, ki so prej temeljile na 

odvisnosti, preoblikovati v enakopravne (Rice, 2001). Urediti si mora novo bivališče (Cecić 

Erpič, 1998, v Zupančič, 2009; Zupančič idr., 2009), kar je povezano s finančnimi 

zmogljivostmi posameznika (Cecić Erpič, 1998, v Zupančič, 2009). 

Identiteta, ki jo je posameznik oblikoval v mladostništvu, se zaradi integracije novih socialnih 

vlog, kot so partnerska, starševska ipd., preoblikuje. Pomembna je čustvena stabilnost, pri 

kateri gre za uravnavanje čustev in obvladovanje stresnih situacij (Rice, 2001). Mladi odrasli 

zaključujejo šolanje, vstopijo na trg delovne sile in se ustalijo v poklicu, s čimer postanejo 

ekonomsko neodvisni (Rice, 2001; Zupančič idr., 2009) ter pridobivajo nova znanja in 

spretnosti. Vendar Cecić Erpič (1998, v Zupančič, 2009) ugotavlja, da mladi odrasli večji 

pomen pripisujejo družinskemu življenju kot zaposlitvi. 

Najpomembnejša razvojna naloga v obdobju zgodnje odraslosti je doseganje intimnosti 

(Erikson, 1968, v Zupančič idr., 2009). Posameznik s partnerjem stopi v vzajemen čustveni 

odnos in s tem opusti nekaj svoje neodvisnosti, vendar kljub temu ohrani lastno identiteto 

(Rice, 2001). Intimni odnos vodi v skupno življenje, kar od posameznika zahteva prilagajanje 

na partnersko oziroma zakonsko skupnost in prilagajanje na starševstvo (Zupančič idr., 2009).  

Poleg vsega omenjenega se mladi odrasli vključujejo v skupnost in s tem razvijajo pripadnost 

družbenim skupinam in hkrati krepijo družbeno odgovornost (Arnett, 2012; Rice, 2001; 

Zupančič, idr., 2009). Cecić Erpič (1998, v Zupančič, 2009) ugotavlja, da so mladi z družino 

pogosto vključeni predvsem v dejavnosti, ki jih osebno zanimanjo (dejavnosti v okviru 

družine, poklica in prijateljev), ostalim širšim področjem družbenega življenja pa bolj sledijo, 

kot se vanje aktivno vključujejo (npr. politika, ekonomija).  

V primeru dolgotrajne bolezni posameznika ali njegovih bližnjih in smrti najbližjih oseb je 

lahko posameznikovo izpolnjevanje razvojnih nalog ogroženo (Corr idr., 1997). Smrt bližnjih 

ogroža predvsem potrebe za razvoj intimnih partnerskih odnosov (Cook in Oltjenbruns, 1989, 
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v Corr idr., 1997). V nadaljevanju se bom posvetila razvojni nalogi partnerstva, ki je za moje 

magistrsko delo posebej pomembna.  

2.2 Partnerstvo 

Za zgodnjo odraslost so v primerjavi z mladostništvom značilni stabilnejši partnerski odnosi 

(Zupančič in Svetina, 2009). Skupaj s partnerskimi odnosi, ki vključujejo samorazkrivanje, 

čustveno izmenjavo, zaupanje in pripravljenost sklepanja dogovorov, se razvija tudi intimnost 

(Erikson, 1976, v Zupančič in Svetina, 2009), pri kateri gre za vzajemno dajanje in 

prejemanje naklonjenosti ter ljubezni, čustvene podpore itd. (Rice, 2001). Rice (2001) poleg 

intimnosti omenja še nekatere razvojne naloge partnerstva. Pomembno je spoznavanje 

osebnih navad partnerja in njegovih spolnih potreb. Partnerji morajo pridobiti spretnosti za 

konstruktivno komunikacijo in reševanje konfliktov ter spretnosti za skupno sprejemanje in 

uresničevanje odločitev, dogovarjanje o skupnem premoženju in delitvi gospodinjskih 

stroškov. Pomembno je usklajevanje zahtev poklicne kariere in ljubezenskega partnerskega 

odnosa, opredelitev odnosa s partnerjevimi sorodniki, razvoj skupnih in ohranjanje 

individualnih prijateljskih odnosov ter porabe prostega časa. Partnerja se morata prilagoditi na 

nosečnost, rojstvo in skrb za otroka, doseči soglasje glede delitve dela v gospodinjstvu in 

vzgoje otrok. Pomembno pa je tudi spoznavanje in prilagajanje na partnerjev sistem vrednot, 

cilje, pričakovanja in prepričanja.   

Gilbert in Dancer (1992, v Sadar, 1993) govorita o treh vzorcih partnerskih odnosov, ki so 

povezani z delitvijo obveznosti in časom, ki ga vsak izmed partnerjev porabi za družinske 

dejavnosti. Govorita o tradicionalnem partnerstvu dveh karier, v katerem ima ženska glavno 

vlogo pri gospodinjskih obveznostih in starševstvu. Za sodelovalno oziroma moderno 

partnerstvo je značilna delitev starševskih vlog, še vedno pa ima ženska glavno vlogo pri 

gospodinjstvu. V egalitarnem partnerstvu pa si partnerja obe vlogi enakovredno delita. Vzorec 

partnerskega odnosa je odvisen od osebnih, odnosnih in okoljskih dejavnikov.  

V nadaljevanju se bom posvetila tematiki žalovanja in dejavnikom, ki so povezani s 

prilagoditvijo na smrt bližnje osebe, saj sta omenjeni tematiki pomembni za celostno 

razumevanje mojega magistrskega dela. Ob koncu teoretičnega dela se bom vrnila na obdobje 

zgodnje odraslosti in ga obravnavala v povezavi s tematiko partnerjeve smrti.  
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3 ŽALOVANJE 

Večina ljudi se mora v življenju soočiti z neizogibno in pogosto bolečo medosebno izgubo 

(Bonanno in Kaltman, 1999; Kübler-Ross, 1973). »Žalovanje je odgovor na izgubo nečesa 

človeku ljubega, česar nima več in kar se verjetno ne bo vrnilo,« (Tekavčič Grad in Zavasnik, 

2004, str. 164). Predstavlja resno in dolgotrajno stisko kot odziv na izgubo čustveno 

pomembne figure (Weiss, 2004).  

Med odraslimi žalovanje povzroči zlasti izguba partnerja in otroka (Weiss, 2004). Poleg smrti 

bližnjega pa so lahko razlogi za žalovanje tudi ločitev, odselitev otrok, izguba zdravja, službe, 

domače živali itd. (Tekavčič Grad in Zavasnik, 2004).  

Med študijem literature sem zasledila različne izraze, ki so pomembni pri tematiki žalovanja. 

Za žalovanje v slovenščini uporabljamo eno besedo, angleški jezik pa tri. »Bereavement« 

predstavlja objektivno situacijo oziroma stanje posameznika, ki je doživel izgubo (American 

Cancer Society, 2012; Stroebe, Hansson, Stroebe in Schut, 2004). »Grief« predstavlja 

notranje reakcije (čustva in misli), ki se v posamezniku sprožijo ob izgubi oziroma grožnji 

izgube (Jeffreys, 2011; Stroebe idr., 2004); je reakcija na »bereavement« (Stroebe idr., 2004). 

»Mourning« pa predstavlja vedenja, ki so del človekovega odziva na izgubo, kot na primer 

pogrebni rituali, odmik iz družbe ipd. Gre za zunanje vedenje, ki se oblikuje glede na 

družbene zahteve (American Cancer Society, 2012; Jeffreys, 2011; Madison, 2005; Stroebe 

idr., 2004).  

Med žalovanjem posameznik premaguje izgube, se prilagaja na nove vloge in življenje brez 

umrlega ter skuša pomembne skupne reči oblikovati v spomine, ki mu bodo pomagali živeti 

brez umrlega (Tekavčič Grad in Zavasnik, 2004).  

Žalovanje so v zgodovini raziskovali umetniki, filozofi in znanstveniki, ki so oblikovali 

različne teorije, debate, glasbo, umetnost in spise. Vendar teorije o žalovanju niso bile 

popularizirane oziroma razširjene vse do dvajsetega stoletja (Tomlinson, 2001). V preteklem 

stoletju se je oblikovalo veliko literature, ki se usmerja na procese žalovanja in načine, s 

katerimi se lahko ljudje najbolje spoprimejo z izgubo (Bonanno in Kaltman, 1999). Pregledala 

bom temeljne značilnosti moderne, postmoderne in integrativne paradigme žalovanja.  
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3.1 Klasična ali moderna paradigma žalovanja 

V dvajsetem stoletju je razumevanje žalovanja temeljilo na medicinski paradigmi, 

strokovnjaki so želeli definirati normalen potek žalovanja in ga ločiti od patološkega (Walter, 

2007).  

Freud (1917) govori o tem, da žalovanje ni patološko stanje, ampak zavesten proces, ki 

običajno doseže zaključek. Oblikoval je izraz »grief work«, ki bi ga lahko prevedla kot 

prebolevanje izgube oziroma žalosti. Žalovanje predstavlja psihološko delo (Murray Parkes, 

2004), med katerim se posameznik prilagodi na realnost izgube, prekine vez z umrlim ter 

ponovno vzpostavi svoje življenje in začne vstopati v nove odnose (Freud, 1925, v 

Carmichael, 2005; Moyle Wright in Hogan, 2008; Silverman in Klass, 1996). Med 

žalovanjem posameznik predeluje dogodke, ki so se zgodili pred smrtjo in ob smrti bližnjega 

ter se počasi oddaljuje od umrlega (Stroebe, 1992, v Stroebe in Schut, 2010). Spoprijeti se 

mora z izkušnjo žalovanja, da se lahko sprijazni s smrtjo bližnjega in se izogne škodljivim 

posledicam žalovanja (Stroebe in Schut, 2010).  

Silverman in Klass (1996) opozarjata, da Freudove osebne izkušnje ne podpirajo njegovega 

teoretičnega modela žalovanja, saj naj bi namreč na podlagi lastnih izkušenj spoznal, da 

žalovanje ni proces, ki bi lahko bil zaključen in da ne gre za prekinitev vezi z umrlim, vendar 

tega v svojih delih ni zapisal. Freudova teorija žalovanja je vplivala na razvoj nadaljnjih teorij 

(Silverman in Klass, 1996), koncept »grief work« je postal temelj teoretičnih formulacij 

žalovanja in oblikovanja programov terapij in svetovanj (Stroebe in Schut, 1999). 

Lindermann (1944) je ugotovil, da normalen fizični in psihični odziv na izgubo zajema 

telesne motnje, preobremenjenost s podobo umrlega, krivdo, sovražnost, izgubo topline v 

odnosih in zmedeno vedenje. Za patološko žalovanje pa je značilno odloženo in izkrivljeno 

žalovanje. Fizični in psihični znaki patološkega odziva so spremenjeni socialni odnosi, 

sovražnost, samodestruktivno vedenje in depresija, ki zajema nespečnost, napetost in občutke 

krivde. Freud (1917) omenjene znake opisuje kot melanholijo. Linderman (1944) govori o 

treh fazah žalovanja: osvoboditev vezi z umrlim, prilagoditev na novo okolje, v katerem 

umrlega ni več, in oblikovanje novih odnosov. 

Bowlby (1980) žalovanje razlaga s pomočjo teorije navezanosti. Govori o človeški težnji po 

oblikovanju močnih medosebnih vezi. Posameznik oblikuje navezanost na pomembne druge 

zaradi potrebe po varnosti, zaščiti in preživetju. V situacijah, ki ogrožajo navezanost, npr. ob 

smrti, se pojavljajo specifične reakcije, kot so jok, obup, jeza ipd., katerih cilj je ohranitev 
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vezi navezanosti (Bowlby, 1977, v Ambler Walter, 2003). Bowlby (1980) govori o tem, da je 

žalovanje univerzalni nagonski odziv na ločitev od pomembnega drugega. Oblikoval je 

štiristopenjski model, ki govori o tem, da gre posameznik med žalovanjem najprej skozi fazo 

šoka in otrplosti, v kateri pogosto zanika izgubo in je ne razume popolnoma. Sledi faza 

hrepenenja in iskanja, v kateri se želi spet povezati z izgubljeno osebo. Za to fazo sta značilna 

jok in jeza, kar je značilno tudi za otroka, ki pogreša svojo mater. Tretja faza zajema 

zmedenost in obup, v kateri se pojavi apatija, nezmožnost videnja prihodnosti oziroma smisla 

v življenju. To vodi v zadnjo fazo reorganizacije, ko žalujoči prekine vez z umrlim, si povrne 

občutek identitete, začne vzpostavljati nove vezi in odnose ter pridobi nove veščine (Bowlby, 

1961, v Tomlinson, 2001; Bowlby, 1980). Stroebe in Schut (1999) menita, da je Bowlbyjeva 

teorija navezanosti ena izmed najvplivnejših teorij na področju žalovanja.  

Kübler-Ross (1973) je oblikovala petstopenjsko teorijo umiranja, ki opisuje proces umiranja 

neozdravljivo bolnih, kasneje pa so jo strokovnjaki prenesli še na razumevanje procesa 

žalovanja (Jeffreys, 2011; Payne, Horn in Relf, 2000, v Carmichael, 2005; Rice, 2001). 

Govori o fazi šoka in zanikanja, za katero pravi, da je naravna in zdrava reakcija ter obrambni 

mehanizem žalujočega na boleč dražljaj. Sledi faza jeze, v kateri se posameznik zave, da se 

zanikanje ne more nadaljevati, zaradi česar občuti razočaranje in jezo, ki je lahko usmerjena 

na druge ali na samega sebe. Sledi faza pogajanja, v kateri posameznik išče načine, s katerimi 

bi se izognil žalovanju in pridobil nadzor nad situacijo. Posameznik se skuša pogoditi z 

zdravniki, bližnjimi, išče alternativne možnosti zdravljenja in podobno. Sledi faza potrtosti ali 

depresije, v kateri se posameznik začne zavedati neizogibnosti smrti. Žalujoči začuti izgubo, 

ki lahko zajema več ravni: telesno, finančno, psihološko izgubo, izgubo identitete, duhovnosti 

in neodvisnosti. Pogosto sta prisotni apatija in izolacija. Sledi faza sprijaznjenja (Kübler-Ross, 

1973), v kateri žalujoči sprejme neizogibno realnost, hkrati pa so lahko še vedno prisotne 

potrtost, jeza in prestrašenost (Jeffreys, 2011).  

Worden (1991, v Carmichael, 2005; Worden, 2009, v Jeffreys, 2011) je namesto faz oblikoval 

štiri naloge (»task approach«), ki jih mora posameznik med žalovanjem opraviti. Prva naloga 

je, da se žalujoči zave realnosti izgube, čemur sledi izkušnja bolečine žalovanja, ki zajema 

fizično, čustveno in vedenjsko področje. Poudarja, da je med žalovanjem pomembno izkusiti 

bolečino, ki se  sčasoma manjša. Tretja naloga žalujočega je prilagoditev na življenje brez 

umrlega, ki je odvisna od posameznikovega odnosa z umrlim in vlogo, ki jo je imel v 

življenju žalujočega. Pomembne so zunanje prilagoditve, kamor spada prilagajanje na 
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vsakodnevne dejavnosti, kot na primer kuhanje, nakupovanje, delo ipd. Ob smrti partnerja 

mora ovdoveli pogosto prevzeti vloge, ki jih je prej imel umrli, in pridobiti nove veščine. 

Notranje prilagoditve zajemajo oblikovanje nove identitete, duhovne prilagoditve pa zajemajo 

spremembe prepričanj, vrednot in predpostavk o svetu. Četrta naloga predstavlja vzpostavitev 

novih odnosov in nadaljevanje življenja. Žalujoči mora opraviti vse omenjene naloge, vendar 

ne nujno v naštetem zaporedju, kar se razlikuje od ostalih tradicionalnih modelov, kjer je 

predviden specifičen vrstni red (Worden, 1991, v Carmichael, 2005; Worden, 2009, v 

Jeffreys, 2011).  

Še veliko strokovnjakov je opredelilo različne faze žalovanja. DeSpelder in Strickland (1992, 

v Murray, 1994) povzemata tri glavne faze, ki so skupne vsem opredelitvam: faza šoka, 

zanikanja in zmedenosti; faza močne ločitvene bolečine, čustev in aktivnega »grief work«; in 

faza resolucije, sprejetja in nadaljevanja življenja.  

3.2 Kritike moderne paradigme in postmoderna paradigma žalovanja 

Moderna paradigma žalovanja je imela velik vpliv na to, kako zahodna družba razume 

žalovanje (Tomlinson, 2001). Zagotovila je strukturo, ki so ji strokovnjaki pri delu lahko 

sledili (Copp, 1998, v Carmichael, 2005). V zadnjih desetletjih pa se uveljavlja nova 

paradigma, ki postavlja staro razumevanje žalovanja pod vprašaj. Novejša spoznanja kažejo 

na to, da je treba žalovanje razumeti širše, kot ga razlaga moderna paradigma žalovanja 

(Murray, 1994). 

Moderna paradigma temelji na ciljni usmerjenosti, racionalnosti in učinkovitosti. Žalujoči 

morajo slediti predpisanim fazam oziroma nalogam žalovanja, saj se v nasprotnem primeru 

lahko pojavijo težave (Bowlby, 1980; Freud, 1917; Walter, 2007). Prebolevanje izgube je 

razumljeno kot pasiven proces, nad katerim žalujoči nima kontrole (Tomlinson, 2001). 

Moderna paradigma spodbuja ljudi, da si čim prej opomorejo in vrnejo k normalnemu 

delovanju, žalovanje je videno kot ovira pri vsakodnevnem delovanju, zato mora biti čim prej 

dokončano (Silverman in Klass, 1996; Walter, 2007).  

Kritiki moderne paradigme dvomijo o definiciji normalnega žalovanja, ki jo moderna 

paradigma ponuja. Menijo, da je proces žalovanja spremenljiv in se morda nikoli ne zaključi 

(Silverman in Klass, 1996; Wortman in Silver, 1989, v Murray, 1994). Menijo, da se 

žalovanja ne da posplošiti (Ambler Walter, 2003; Carmichael, 2005) in verjamejo, da je 

žalovanje aktiven proces, med katerim se posameznik spoprime s številnimi izzivi, izbirami in 

priložnostmi (Murray, 1994).  
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Najpomembnejša razlika med paradigmama je prepričanje postmodernih strokovnjakov, da 

žalujočim ni treba prekiniti vezi z umrlim, ampak je, prav nasprotno, to dovoljeno in 

zaželeno, saj lahko slednja izboljša posameznikovo delovanje v sedanjosti (Rubin, 1999; 

Silverman in Klass, 1996; Tomlinson, 2001). Nadaljevanje vezi z umrlim je bilo v zadnjih 

stotih letih zanikano kot del normalnega žalovanja, saj je bilo videno kot vzrok za težave v 

žalovanju (Silverman in Klass, 1996; Tomlinson, 2001). Menili so, da je žalovanje časovno 

omejen in predvidljiv proces (Moules, 1998, v Tomlinson, 2001). Skladno z novim 

razumevanjem je Worden (1996, v Tomlinson, 2001), predstavnik moderne paradigme, v 

svojih kasnejših delih zadnjo nalogo žalovanja nekoliko spremenil. Meni, da se žalujoči ne 

odreče vezi z umrlim, ampak se slednja spremeni.  

Žalovanje je individualni proces, vsak posameznik žalost predeluje na svoj način (Neimeyer, 

1999; Silverman in Klass, 1996). Vsak posameznik je oblikovalec drugačnega 

fenomenološkega sveta in zaseda drugačno stališče v širšem diskurzu kulture, spola in 

duhovnosti (Neimeyer in Keesee, 1998, v Neimeyer, 1999), zaradi česar mora biti žalovanje 

vedno razumljeno v širokem socialnem kontekstu (Neimeyer, 1999). Neimeyer (1999) 

verjame, da je osrednji proces žalovanja poskus rekonstrukcije pomenov (»meaning 

reconstruction«). Poudarja človekovo potrebo, da svojim izkušnjam pripiše pomen, svojo 

izkušnjo izgube mora smiselno umestiti v svojo samo-pripoved (Neimeyer, Burke, Mackay in 

van Dyke Stringer, 2009). Izkušnja izgube močno spremeni pomene, ki jih mora zato 

posameznik prilagoditi, da lahko najde orientacijo v novi realnosti. Žalujoči rekonstruirajo 

pomene s pomočjo osmišljanja, iskanja koristi in spremembo identitete. Prilagoditev na 

izgubo tako pogosto vključuje oblikovanje nove realnosti, v kateri sta svet žalujočega in 

njegov pogled na samega sebe za vedno spremenjena (Gilles in Neimeyer, 2006). Žalujoči 

morajo spremeniti svojo identiteto, da lahko ponovno oblikujejo simbolično vez z umrlim, 

medtem ko ohranjajo odnose z živečimi (Neimeyer, 1999).  

Silverman in Klass (1996) opozarjata, da pri nadaljevanju vezi z umrlim ne gre za to, da 

posameznik živi v preteklosti, ampak se vez s časom spremeni in dobi novo pomembnost. Z 

orientiranostjo v prihodnost (namesto v preteklost) se intenzivnost čustev manjša. Poudarjata 

pomembnost prilagoditve in spremembe v odnosu žalujočega do umrlega in dvomita o 

konceptu zaključka v procesu žalovanja in le-tega ne vidita kot psihološko stanje, ki se konča 

oziroma si posameznik od njega opomore. 
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Za razumevanje procesa žalovanja je treba prepoznati, kaj je bilo izgubljeno. Ko umre 

partner, ni izgubljena le oseba, ampak tudi socialna vloga (Silverman in Klass, 1996). Zgodi 

se sprememba odnosa, ki je deloval na več ravneh sorodnosti (realni, simbolični, 

internalizirani in imaginarni), na odnos, v katerem je realna raven izgubljena, na ostalih 

ravneh pa se odnos nadaljuje oziroma se še naprej razvija (Schuchter in Zisook, 1993, v 

Ambler Walter, 2003). Schuchter in Zisook (1993, v Ambler Walter, 2003) v raziskavi 

ugotavljata, da je bolje, če se posameznikove vezi z umrlim po smrti ohranjajo kot pretrgajo.  

3.3 Integrativna paradigma žalovanja 

Veliko teoretikov je začelo v svojih pristopih združevati moderno in postmoderno paradigmo 

žalovanja. Carmichael (2005) poudarja, da so tradicioni fazni modeli kljub kritikam lahko 

koristni v kombinaciji z novejšimi modeli. Tradicionalni teoretiki so začeli prepoznavati, da 

žalujoči nihajo med dvema oblikama delovanja: oklepajo se odnosa z umrlim, hkrati pa ga 

želijo izpustiti (Ambler Walter, 2003). Bowlby (1980) govori o dveh nasprotnih gonih: en 

zajema hrepenenje in iskanje izgubljene osebe, drugi pa se želi osvoboditi bolečih spominov 

na umrlo osebo. Verjame, da je pri žalovanju pomembno usklajevanje med tema dvema 

nasprotnima gonoma.  

V nadaljevanju bom natančneje predstavila dva modela, ki združujeta spoznanja moderne in 

postmoderne paradigme, še posebej pa se bom osredotočila na model dveh procesov pri 

žalovanju, ki po mnenju avtorjev Shaver in Tancredy (2004) zajema vse ključne ugotovitve 

predhodnih raziskovanj o žalovanju in jasno ter nazorno prikazuje spoprijemanje 

posameznika s smrtjo bližnjega. 

3.3.1 Model dveh osi pri žalovanju 

Moderno in postmoderno paradigmo v svojem modelu dveh osi pri žalovanju (»two track 

model of bereavement«) združuje Rubin (1999), ki pravi, da je treba pri razumevanju 

žalovanja upoštevati dve glavni osi. Prva zajema posameznikovo delovanje v vsakdanjem 

življenju in kako je slednje po smrti bližnjega prizadeto. Druga os pa zajema posameznikov 

odnos z umrlim, pri katerem je treba pogledati kvaliteto in naravo nadaljevanja vezi z umrlim: 

kako posameznik ohranja in spreminja odnos z umrlim. Preoblikovani odnos žalujočemu 

omogoča, da spomin na umrlega postavi v vsakdanje življenje. Ko žalujoči vzpostavi bolj 

zadovoljivo in odprto povezavo s spomini na umrlega, je večja verjetnost, da bo prišel do 

zaključka procesa žalovanja. Odnos z umrlim ne nudi zamenjave za odnose v sedanjosti, 

ampak jih dopolnjuje. S časom se intenzivnost osredotočenosti na umrlega zmanjša. 
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3.3.2 Model dveh procesov pri žalovanju 

Stroebe in Schut (1999) žalovanje opisujeta s pomočjo modela dveh procesov (»dual process 

model of bereavement«), ki je bil oblikovan za razumevanje izgube partnerja, vendar se lahko 

uporablja tudi za druge vrste izgub (Stroebe in Schut, 1999; Stroebe in Schut, 2010). S 

pomočjo modela dveh procesov skušajo strokovnjaki predvideti, kakšna bo prilagoditev 

posameznika na stresno situacijo, pri tem pa upoštevajo individualne razlike pri žalovanju. Ob 

uspešnem spoprijemanju naj bi se postopoma zmanjšalo trpljenje in psihične ter zdravstvene 

težave, ki izhajajo iz žalovanja (Stroebe, Schut in Stroebe, 2007, v Stroebe in Schut, 2010).  

Ob spoprijemanju s stresno situacijo se posamezniki srečujejo z dvema vrstama stresorjev. 

Spoprijemanje se ne dogaja ves čas, vključeno je v vsakodnevno življenje (Stroebe in Schut, 

1999; Stroebe in Schut, 2010). Avtorja govorita o usmerjenosti na izgubo in usmerjenosti na 

vzpostavitev nadaljnjega življenja. Usmerjenost na izgubo (»loss-orientation«) predstavlja 

posameznikovo osredotočanje na stresorje, povezane neposredno z izgubo. Posameznik 

pregleduje stare slike, joka za umrlim ipd. Usmerjenost na izgubo vključuje moderno 

predpostavko »grief work«, ki predstavlja osredotočanje na odnos z umrlim, vez z njim, 

razmišljanje o umrlem, skupnem življenju itd. Na začetku žalovanja prevladuje usmerjenost 

na izgubo, sčasoma pa postane pomembnejša usmerjenost na vzpostavitev nadaljnjega 

življenja (»restoration-orientation«), ki predstavlja posameznikovo prizadevanje za orientacijo 

v spremenjenem svetu brez umrlega. Usmerjenost na vzpostavitev nadaljnjega življenja se 

osredotoča na sekundarne stresorje, ki so hkrati tudi posledice žalovanja. Po smrti partnerja se 

žalujoči srečuje z različnimi sekundarnimi stresorji, kot na primer obvladovanje opravil, ki so 

bila prej v domeni umrlega (finance, kuhanje ipd.), reorganizacija življenja brez ljubljene 

osebe (npr. morajo prodati hišo), oblikovanje nove identitete. Ob tem pa se posameznik 

srečuje z različnimi čustvenimi reakcijami od anksioznosti, strahu, olajšanja itd. (Stroebe in 

Schut, 1999). 

Če so posamezniki pri usmerjenosti na vzpostavitev nadaljnjega življenja uspešni, se njihov 

občutek samoučinkovitosti veča, kar pozitivno vpliva tudi na zaupanje in neodvisnost, ki sta 

potrebna pri obvladovanju novih nalog (Stroebe in Schut, 1999). Temeljna značilnost 

usmerjenosti na vzpostavitev nadaljnjega življenja je potreba po predahu od žalovanja, k 

orientiranosti na nove naloge, zahteve ali zaposlitve z drugimi smiselnimi aktivnostmi, ki 

posamezniku pomagajo pri vzpostavitvi osebnega ravnovesja. Vključevanje v fizične 

aktivnosti, hobije, prostočasne dejavnosti in druženje z drugimi zagotavljajo vire, ki 
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posamezniku pomagajo pri vzpostavljanju nadaljnjega življenja (Lund, Caserta, de Vries in 

Wright, 2004; Lund, Caserta, Utz in de Vries, 2010). 

Usmerjenost na izgubo in usmerjenost na vzpostavitev nadaljnjega življenja pa nista 

enakovredni spoprijemanju, ki je usmerjeno na čustva in problem
2
, ki sta komponenti 

kognitivne teorije stresa, čeprav se na prvi pogled zdi usmerjenost na izgubo podobna 

spoprijemanju, usmerjenemu na čustva, in usmerjenost na vzpostavitev nadaljnjega življenja 

podobna spoprijemanju, usmerjenemu na problem. Nekateri vidiki usmerjenosti na izgubo so 

sicer lažje obvladljivi s spoprijemanjem, ki je usmerjeno na čustva (predvsem nespremenljive 

stvari, kot je dejstvo, da se umrlega ne da pripeljati nazaj), vendar je pri usmerjenosti na 

izgubo pomembno tudi spoprijemanje, ki je usmerjeno na problem (obdržati umrlega blizu – 

npr. posaditi drevo v njegov spomin). Prav tako sta spoprijemanje, usmerjeno na čustva, kot 

tudi na problem prisotna pri usmerjenosti na vzpostavitev nadaljnjega življenja (pri 

popravljanju finančne situacije po smrti bližnjega se lahko nekdo sooča s skrbmi in 

zaskrbljenostjo ter glede tega ne naredi nič, nekdo drug pa začne služiti denar sam) (Stroebe 

in Schut, 2010).  

Model dveh procesov žalovanje opisuje kot dinamičen proces spoprijemanja, ki temelji na 

nihanju med usmerjenostjo na izgubo in usmerjenostjo na vzpostavitev nadaljnjega življenja. 

Spoprijemanje je zapleten proces spoprijemanja in izogibanja. Z usmerjenostjo na izgubo se 

posameznik z izgubo spoprijema, z usmerjenostjo na vzpostavitev nadaljnjega življenja pa se 

izgubi izogiba in se usmerja na nadaljnje življenje. Enako velja za naloge, povezane z 

vzpostavitvijo nadaljnjega življenja – z usmerjenostjo na izgubo se novim nalogam izogiba, z 

usmerjenostjo na vzpostavitev nadaljnjega življenja pa se z njimi spoprime, se uči nove 

veščine ipd. (Stroebe in Schut, 1999; Stroebe in Schut, 2010). Težave pri žalovanju so 

povezane z odsotnostjo nihanja med usmerjenostjo na izgubo in usmerjenostjo na 

vzpostavitev nadaljnjega življenja, ki je značilno za normalno žalovanje (Stroebe in Schut, 

2010).  

                                                           
2 Spoprijemanje, usmerjeno na čustva, je namenjeno zmanjšanju ali uravnavanju čustvene stiske, ki je 

povezana s situacijo. Pogosteje ga posamezniki uporabijo, ko ocenijo, da problema ne morejo rešiti in 

se morajo z njim sprijazniti. Spoprijemanje, usmerjeno na problem, pa je usmerjeno na obvladovanje 

problema, ki povzroča stres. Posamezniki ga pogosteje uporabijo, ko ocenijo, da lahko konstruktivno 

obvladajo izvor problema (Lazarus in Folkman, 1984).  
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3.4 Ravni oziroma simptomi žalovanja 

Po smrti bližnje osebe se pri žalujočem posamezniku pojavljajo spremembe na različnih 

življenjskih področjih. Žalovanje se izraža s čustvi, mislimi in vedenjem, kar se kaže skozi 

štiri vidike posameznikovega življenja: psihološkega, fizičnega, socialnega in duhovnega 

(Jeffreys, 2011). Rice (2001) podobno govori o štirih ravneh žalovanja: fizični, čustveni, 

intelektualni in sociološki, Stroebe idr. (2004) pa o čustvenih, kognitivnih, fizičnih in 

vedenjskih reakcijah oziroma simptomih žalovanja.  

3.4.1 Fizična komponenta žalovanja 

Žalovanje spremlja široka paleta fizičnih reakcij, kot so pomanjkanje energije, želodčne 

težave, zasoplost, bolečine v prsih, bolečine v mišicah, vrtoglavica, občutek praznine v telesu, 

težave z apetitom in spanjem, spremembe telesne teže, seksualne težave. Žalovanje 

predstavlja velik stres, ki niža posameznikovo odpornost, zaradi česar je bolj občutljiv za 

razne infekcije in bolezni (Jeffreys, 2011; Norris in Murrell, 1987, v Rice, 2001; Stroebe idr., 

2004). To je tudi razlog, da številne raziskave kažejo povečano število bolniških izostankov 

ovdovelih (Lundin, 1984, v Rice, 2001) in poslabšanje fizičnega zdravja po partnerjevi smrti 

(Thompson, Breckenridge, Gallagher in Peterson, 1984, v Rice, 2001). Osebe, ki so preveč 

zaposlene z žalovanjem, pogosto zanemarijo svojo prehrano, redno telesno dejavnost, opustijo 

telesne in socialne aktivnosti, ki so se jih prej udeleževale s svojimi umrlimi partnerji ter 

postanejo dovzetnejše za nesreče, saj manj pozornosti posvečajo lastni varnosti (Shahar, 

Schultz, Shahar in Wing, 2001).  

3.4.2 Psihološka komponenta žalovanja 

Psihološko komponento Jeffreys (2011) razdeli na dva dela: na čustvenega, kamor spadajo 

čustva, in kognitivnega, ki zajema miselne procese.   

Najpogostejše čustvene reakcije so bolečina in žalost, strah, zanikanje, krivda, sram ter jeza 

(Jeffreys, 2011; Lerea in Limauro, 1982, v Rice, 2001; Stroebe idr., 2004; Tekavčič Grad in 

Zavasnik, 2004). Lerea in Limauro (1982, v Rice, 2001) ter Stroebe idr. (2004) govorijo še o 

šoku, dvomu, potrtosti, anksioznosti, apatiji, občutku osamljenosti. Jok, utrujenost, socialni 

umik in razburjenje predstavljajo vedenjske odzive na žalovanje. Poleg tega je pogosta 

povečana uporaba drog (alkohol, zdravila idr.) (Stroebe idr., 2004).  

Čustev pa ljudje ne izražajo na enak način. Nekateri ljudje odreagirajo čustveno zelo 

intenzivno (Jeffreys, 2011), drugi pa ne kažejo močnih čustvenih reakcij ob izgubi (Bonnano 

idr., 2002, v Jeffreys, 2011). Bonanno (2004) slednje prepoznava kot odporne, opisuje jih kot 
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posameznike, ki imajo po izgubi pozitivne čustvene izkušnje in kažejo le manjše ter prehodne 

motnje v vsakodnevnem delovanju. Poleg odpornosti se mi zdi pomembno izpostaviti še drug 

vidik in druge razloge za odsotnost čustvenih reakcij pri žalovanju. Ti so lahko povezani z 

omejitvami izražanja čustev, ki izhajajo iz posameznikovega otroštva; strahom pred izgubo 

kontrole; obveznostmi do drugih ljudi, zaradi česar posamezniki svoja čustva odložijo; 

nesprejemanjem in nepriznavanjem boleče realnosti izgube (Jeffreys, 2011). Včasih pa 

posamezniki ne žalujejo, smrt določenega posameznika zanje pomeni osvoboditev, zlasti če 

so bile v odnosu prisotne zlorabe, pretirana kontrola ipd. (Elison in McGonigle, 2003, v 

Jeffreys, 2011). Jeffreys (2011) dodaja, da si včasih negovalci, ki več mesecev ali let skrbijo 

za umirajočega, oddahnejo od bremena.  

Kognitivne reakcije na žalovanje vključujejo iskanje razlage in sprejemanje ter razumevanje 

vzrokov smrti bližnjega. Ljudje želijo najti pomen smrti bližnje osebe (Rice, 2001). Rice 

(2001) kot pogosto kognitivno reakcijo izpostavlja idealizacijo, pri kateri se posameznik 

osredotoči le na pozitivne spomine na umrlega in zmanjša njegove negativne značilnosti. Če 

idealizacija traja dlje časa, lahko prepreči oblikovanje novih intimnih odnosov. Stroebe idr. 

(2004) govorijo še o preobremenjenosti z mislimi na umrlega, spremenjeni samopodobi, 

občutku nemoči, brezupu in občutku nerealnosti. Pri žalujočih se lahko pojavijo spremembe 

pri miselnih procesih, saj občutijo neskladje med staro in novo realnostjo, v kateri ni več 

ljubljene osebe. Pojavijo se kognitivne motnje, kot so počasno odgovarjanje na vprašanja 

(Jeffreys, 2011), mentalna utrujenost, težave s koncentracijo, izguba spomina (Jeffereys, 

2011; Lerea in LiMauro, 1982, v Rice, 2001), izguba zanimanja za običajne dejavnosti, 

negotovost glede identitete itd. Večina tovrstnih težav sčasoma izzveni, vprašanja glede 

osebne in socialne identitete pa včasih ostanejo in zahtevajo strokovno pomoč (Jeffreys, 

2011).  

3.4.3 Socialna komponenta žalovanja 

Izkušnja žalovanja vpliva na posameznikovo socialno življenje. Spremenijo se socialne vloge, 

družinski odnosi in identiteta posameznika. Nekateri žalujoči zmanjšajo socialne stike, drugi 

pretirano vstopajo v stike z drugimi. Pomembno je izpostaviti tudi odnos družbe do žalujočih. 

Nekateri ljudje iz posameznikove okolice kažejo podporna vedenja, drugi se žalujočemu 

izogibajo (Jeffreys, 2011). Podpora zunaj družine se po prvih dneh in tednih zmanjša in 

posamezniki so prepuščeni žalovanju in izolaciji. Implicitno izogibanje se kaže na primer kot 

ignoriranje izgube, spreminjanje in izogibanje temi smrti, občutku neprijetnosti drugih ob 

omenjanju umrlega (Breen in O'Connor, 2011). Žalujoči pogosto občutijo pomanjkanje 
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pozornosti drugih za njihovo izgubo bližnjega (Jeffreys, 2011). Eksplicitno izogibanje pa se 

kaže s fizičnim izogibanjem, kot na primer obračanje stran od žalujočega (Rosenblatt, 2000, v 

Breen in O'Connor, 2011).  

Rice (2001) govori o pomembnosti socialne podpore družine in prijateljev. Poleg tega je 

pomembno tudi prepoznavanje posameznikovega življenja po izgubi: finančne preureditve, 

spremembe družinskih in družbenih vlog, ponovna vrnitev na delovno mesto, ponovna 

vključitev v socialne in družbene aktivnosti. Smrt bližnjega lahko posameznika prisili k 

sprejemanju pomembnih odločitev, kot so sprejetje ali menjava službe, selitev, prodaja hiše 

itd. Včasih so takšne odločitve sprejete v naglici, ko je posameznik še v šoku in običajno niso 

pravilne. Nekatere raziskave (Smith, Zick in Duncan, 1991; Zick in Smith, 1988) kažejo, da 

smrt zakonca povzroči precejšnjo ekonomsko izgubo, zlasti pri ovdovelih ženskah. Hkrati pa 

je ponovni vstop v zakonsko zvezo povezan z izboljšanjem ekonomskega stanja (Smith idr., 

1991; Zick in Smith, 1988). Ponovni zakon vpliva tudi na boljše zdravstveno stanje ovdovelih 

(Smith idr., 1991).  

3.4.4 Duhovna komponenta žalovanja 

Odziv na žalovanje je običajno povezan tudi z duhovnim razmislekom. Veliko ljudi pomoč v 

težkih trenutkih poišče v religiji, v kateri najdejo tolažbo, podporo in nasvete (Corr idr., 1997; 

Jeffreys, 2011). Nekateri pa podporo in odgovore poiščejo v drugih neteoloških, 

humanističnih ali drugih življenjskih filozofijah (Jeffreys, 2011). 

3.5 Težave pri žalovanju 

Večina ljudi uspešno zaključi žalovanje, manjšina (10–15 %) pa trpi zaradi podaljšanega 

negativnega počutja in specifičnih reakcij žalovanja (Bonanno in Mancini, 2008, v Delespaux, 

Ryckebosch-Dayez, Heeren in Zech, 2013).  

V literaturi sem zasledila različne izraze, kot so patološko, komplicirano, nenormalno in 

travmatično žalovanje, ki opisujejo enak pojav, in sicer težave pri žalovanju oziroma 

problematično žalovanje. Problematično žalovanje pomeni deviacijo od (kulturnih) norm, ki 

se nanaša na trajanje žalovanja in intenzivnost posameznih simptomov žalovanja (Stroebe 

idr., 2004). Gre za reakcije žalujočega, ki se razlikujejo od običajnih vzorcev žalovanja, poleg 

tega pa so prisotne neprilagojenost in psihiatrične težave (Tekavčič-Grad, 1994). Pri 

posamezniku je lahko prisotno kronično (»chronic«), odsotno (»absent«) ali odloženo 

(»delayed«) žalovanje (Stroebe idr., 2004).  
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Kronično žalovanje pomeni za nedoločen čas podaljšano obdobje žalosti, ki presega čas enega 

leta (Parkes, 1965, v Tekavčič-Grad, 1994). V ekstremnih primerih se žalovanje nikoli ne 

konča (Parkes in Weiss, 1983, v Stroebe in Schut, 2004). Intenzivnost čustvene stiske, ki 

izhaja iz žalovanja, se sčasoma pri posamezniku ne spremeni, prisotni so anksioznost, 

napetost, nemir, depresivnost, samoobtoževanje ipd. (Parkes, 1965, v Tekavčič-Grad, 1994).  

Pri odsotnem žalovanju so običajni simptomi žalovanja odsotni, poleg tega je pogosto 

prisotna velika potreba po samokontroli in izogibanju, saj je posameznika strah, da ne bi 

mogel nehati žalovati (jokati), če bi začel. Z namenom izogibanja bolečim čustvom, ki so 

povezana z izgubo, se pri posameznikih pogosto pojavi zloraba drog (Cassell, Salinas in 

Winn, 2005; Parkes, 1965, v Tekavčič-Grad, 1994). Parkes (1965, v Tekavčič-Grad, 1994) 

pravi, da je pri posameznikih z odsotnim žalovanjem pogosto potrebna strokovna pomoč, ki 

žalujoče spodbudi k procesu žalovanja.  

Odloženo žalovanje pa se nanaša na odsotnost zavestnega žalovanja, pri katerem se normalne 

reakcije žalovanja pojavijo z veliko zamudo. Kasneje simptomi žalovanja pri posamezniku 

izbruhnejo zelo intenzivno (Parkes, 1965, v Tekavčič-Grad, 1994; Stroebe in Schut, 2004).  

Parkes in Weiss (1983, v Tekavčič-Grad, 1994) govorita še o nekaj simptomih, ki se lahko pri 

posamezniku pojavijo po smrti bližnjega. Ob nenadni in nepričakovani smrti se lahko pojavi 

sindrom nepričakovane žalosti, za katerega je značilno, da se žalujoči ne more pripraviti na 

izgubo, po smrti bližnjega pa so prisotni močni občutki anksizonosti in izgube zaupanja 

(Kastenbaum, 2007). Sindrom ambivalentne žalosti nastopi kot posledica ambivalentnega ali 

konfliktnega odnosa žalujočega z umrlim. Posameznik takoj po smrti bližnjega občuti 

olajšanje, kasneje pa samoobtoževanje in obup. Žalost se nato spremeni v razočaranje nad 

odnosi z drugimi ljudmi. Sindrom pretirane žalosti pomeni dolgotrajno in intenzivno 

žalovanje, pri katerem prevladujeta krivda in pretirana identifikacija z umrlim (Parkes in 

Weiss, 1983, v Tekavčič-Grad, 1994). Žalujoči je preobremenjen s simptomi žalovanja, zaradi 

česar se lahko razvijejo psihiatrične težave (Worden, 1991, v Behavioural Neurotherapy 

Clinic, 2015). Sindrom skrajšane žalosti se lahko pojavi, kadar žalujoči ne predela žalosti, 

povezane z izgubo, ampak izgubljeno osebo takoj nadomesti. Sindrom vnaprejšnje žalosti pa 

se lahko pojavi v primeru neozdravljivih bolezni bližnjega. Žalovanje posameznika se začne 

že pred smrtjo bližnjega (Parkes in Weiss, 198, v Tekavčič-Grad, 1994).  
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Cassell idr. (2005) pravijo, da je pri posameznikih, ki se izogibajo spominov na umrlega, pri 

posameznikih, ki nenehno mislijo na umrlega, in pri posameznikih, ki se ob vsakem spominu 

na umrlega hitro ustrašijo in postanejo panični, velika verjetnost, da trpijo za posttravmatsko 

stresno motnjo. Posttravmatska stresna motnja je intenzivna anksiozna reakcija, ki se pojavi 

kot posledica preživetja izjemno ogrožajočega dogodka oziroma travme, kot so naravne 

katastrofe, fizično in spolno nasilje, nesreče, vojne ipd. (Inštitut za razvoj človeških virov, b.d. 

National Institute of Mental Health, b.d.). Pri posamezniku se lahko posttravmatska stresna 

motnja pojavi tudi po ogrožujočem dogodku, ki se je zgodil bližnji osebi, kot je na primer 

smrt, zlasti pri nenadni in nepričakovani smrti bližnje osebe (National Institute of Mental 

Health, b.d.). Posameznik je pri tem občutil občutke nemoči, prestrašenosti in šoka. 

Posamezniki s posttravmatsko stresno motnjo podoživljajo travmatični dogodek v obliki 

nočnih mor, flashbackov, zastrašujočih misli, poleg tega so prisotni močni čustveni in telesni 

odzivi ob srečanju z ljudmi oziroma situacijami, ki spominjajo na travmatični dogodek. 

Posamezniki se izogibajo mislim, prostorom ipd., ki spominjajo na travmatični dogodek, 

pojavijo se lahko občutki čustvene otopelosti, izguba zanimanja za običajne dejavnosti, 

motnje spanja, koncentracije, pretirana plašljivost ipd. Vse to ovira posameznikovo delovanje 

v vsakodnevnem življenju (Inštitut za razvoj človeških virov, b.d.; National Institute of 

Mental Health, b.d.). Običajno je, da posamezniki po preživetju ogrožujočega dogodka 

doživljajo omenjene simptome, ki po nekaj tednih izvenijo, kar predstavlja akutno stresno 

motnjo. Če simptomi trajajo dlje, pa strokovnjaki govorijo o prisotnosti posttravmatske 

stresne motnje (National Institute of Mental Health, b.d).  

4 DEJAVNIKI, KI SO POVEZANI S PRILAGODITVIJO NA SMRT BLIŽNJE 

OSEBE 

V tej točki se bom osredotočila na spoprijemanje posameznika s smrtjo bližnje osebe in 

odpornost, v sklopu katere bom obravnavala značilnosti odpornih posameznikov. Pozornost 

bom usmerila še na varovalne dejavnike in dejavnike tveganja.   

4.1 Spoprijemanje s smrtjo bližnje osebe 

Spoprijemanje (»coping«) pomeni obvladovanje, obrambo in adaptacijo posameznika (Kobolt 

in Pelc Zupančič, 2010). Je proces, ki vključuje kognitivno in vedenjsko prizadevanje 

posameznika za obvladovanje oziroma zmanjšanje notranjih in zunanjih zahtev, ki so 

ocenjene kot stresne ali presegajo posameznikove vire spoprijemanja (Lazarus in Folkman, 

1984).  
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Spoprijemanje predstavlja procese, strategije in stile obvladovanja situacije, v katero 

žalovanje postavlja posameznika. So vse prilagoditve, s katerimi želi posameznik zmanjšati 

negativne vplive stresa (Stroebe idr., 2004). Glede na to, da je smrt ljubljene osebe eden 

izmed stresorjev v življenju, je spoprijemanje z njim podobno obvladovanju stresnih 

dogodkov v življenju na splošno (Folkman, 1997, v Henderson, 2002).  

K uspešnemu spoprijemanju z izgubo vodijo posameznikova pozitivna interpretacija dogodka 

smrti, osredotočenost na problem in aktivna čustvena predelava (Hendersen, 2002). Poleg 

tega so pomembna tudi pozitivna čustva, ki pomagajo pri manjšanju stiske, in smeh 

(Bonanno, 2004).  

Bonanno (2004) kot varovalni dejavnik pri prilagoditvi na smrt bližnje osebe izpostavlja 

represivno spoprijemanje, ki ga Weinberger (1990, v Bonanno, 2004) opisuje kot izogibanje 

neprijetnim mislim, čustvom in spominom. Represivno spoprijemanje je običajno videno kot 

slabo in je povezano z dolgotrajnimi zdravstvenimi posledicami (Bonanno in Singer, 1990, v 

Bonanno, 2004), vendar je hkrati povezano tudi z dobro prilagodljivostjo na ekstremno stisko.  

Clark, Siviski in Weiner (1986) so raziskovali spoprijemalne strategije ovdovelih moških v 

prvem letu po partnerkini smrti. Zaznali so raznolike spoprijemalne strategije, s katerimi so se 

žalujoči posvetili širokim osebnim in družinskim potrebam; kot najpogostejše in 

najučinkovitejše so zabeležili skupna opravila z družino, branje, vero v Boga, skrb zase, 

druženje s prijatelji. Tudi iskanje pomoči je lahko razumljeno kot specifičen tip 

spoprijemalnega vedenja.  

4.2 Odpornost 

S konceptom spoprijemanja je tesno povezan koncept odpornosti (»resilience«) (Bouwer, 

2014; Ng, Ang in Ho, 2012; Pulla, 2013). Odpornost je zmožnost posameznikov, ki običajno 

bivajo v normalnih okoliščinah, da ob izpostavljenosti zelo stresnim dogodkom ohranijo 

relativno stabilno stopnjo psihološkega in fizičnega delovanja (Bonanno, 2004; Bonanno, 

Moskowitz, Papa in Folkman, 2005). Pomeni transformacijo – posameznik se ne vrne na 

prejšnje stanje delovanja, ampak je njegovo delovanje izboljšano (Clinton, 2008).  

Avtorji različno opredeljujejo povezavo med konceptom spoprijemanja in konceptom 

odpornosti. Bouwer (2014) razmišljanje strokovnjakov razdeli v tri skupine. Prva skupina 

strokovnjakov enači pomen obeh konceptov. Po njihovem mnenju se tako spoprijemanje kot 

odpornost nanašata na zmožnosti posameznika, da se uspešno prilagodi in razvije kljub 
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izpostavljenosti težkim okoliščinam in izzivom. Druga skupina strokovnjakov spoprijemanje 

razume kot proces, odpornost pa kot rezultat posameznikovega uspešnega spoprijemanja. 

Bonanno (2004) na primer pravi, da se mora posameznik spoprijeti z določenimi težavami in 

stresorji, zato da bi postal odporen. Tretja skupina strokovnjakov pa meni, da je odpornost 

pomemben način spoprijemanja in vodi k pozitivnim rezultatom le-tega. S pomočjo 

odpornosti posameznik okreva in se izogne negativnim rezultatom stresnih okoliščin 

(Bouwer, 2014). Spoprijemanje pomeni posameznikov začetni odziv na ogrožujoč dražljaj 

(Folkman in Moskowitz, 2004, v Ng idr., 2012), odpornost pa pomeni niz procesov, ki 

določajo, kako se bo posameznik spoprijel z ogrožujočimi okoliščinami v daljšem časovnem 

obdobju (Atkinson, Martin in Rankin, 2009, v Ng idr., 2012). 

Odpornost (»resilience«) je v zadnjih letih postala pomemben koncept pri raziskovanju 

žalovanja (Luthar idr., 2000, v Mallon, 2011). Pred tem so se strokovnjaki ukvarjali predvsem 

z negativnimi fizičnimi in duševnimi posledicami, ki žalovanju sledijo (Stroebe, 2009, v 

Mallon, 2011). Pri odpornosti je raziskovanje usmerjeno na iskanje dejavnikov, ki 

posameznika ščitijo pred preplavljenostjo z žalovanjem, in iskanje virov, moči in pozitivnih 

strategij, ki posamezniku pomagajo pri prilagajanju na izgubo (Mallon, 2011).  

Odpornost se pogosto razvije na podlagi pomembne čustvene stiske (Bonanno, 2004; 

Bonanno in Mancini, 2008, v DeBruin, 2012; Mancini in Bonanno, 2006). Večina žalujočih 

izkusi kratkotrajne reakcije stiske in so med žalovanjem sposobni funkcionirati na enaki 

stopnji kot pred izgubo (Bonanno, 2004; Bonanno idr., 2002). Bonanno idr. (2005) 

ugotavljajo, da je v raziskavi, ki govori o odpornosti pri žalujočih partnerjih in žalujočih 

starših, večina udeležencev kazala odpornost.  

4.2.1 Značilnosti odpornih posameznikov 

Machin (2007b, v Machin, 2009) navaja tri skupne elemente, ki predstavljajo odpornost 

posameznika: 

1. osebni viri: prilagodljivost, pogum in vztrajnost, 

2. pozitivna življenjska perspektiva: optimizem, upanje, osmišljevanje izkušnje in 

motivacija za postavljanje osebnih ciljev, 

3. socialna umeščenost: socialna podpora, ki je na voljo in dostop do nje. 

Meichenbaum (2007) piše o tem, da so za odporne posameznike značilni realen in 

optimističen pogled na življenje, konstruktivno obvladovanje problemov in fleksibilen 
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repertoar spoprijemalnih strategij, ki jih posamezniki izbirajo glede na zahteve situacije. 

Odporni posamezniki zaupajo v svoje moči in sposobnosti, imajo dobro razvite 

komunikacijske spretnosti in sposobnosti reševanja problemov (American Psychological 

Association, 2015). Stresne dogodke vidijo kot probleme, ki se jih da rešiti. Verjamejo, da 

lahko sami prispevajo k temu, da lahko situacijo spremenijo na bolje, zavedajo pa se tudi 

nespremenljivih vidikov situacije (Meichenbaum, 2007).  

Dejanja odpornih posameznikov so namenska in težijo k doseganju pomembnih osebnih 

ciljev. Pripravljeni so poiskati pomoč in deliti z drugimi ter jim pomagati. Imajo občutek 

samoučinkovitosti in samokontrole. V življenju najdejo smisel in namen. Občasne negativne 

misli uravnotežijo in jih nadomestijo s pozitivnimi. Kažejo čustveno regulacijo. Ne primerjajo 

se z drugimi ljudmi in ne krivijo sebe (Meichenbaum, 2007). Odporni posamezniki lahko 

doživijo začasno zmedo v normalnem delovanju, vendar na splošno kažejo stabilno zdravo 

delovanje čez daljše časovno obdobje, kot tudi zmožnost ustvarjanja izkušenj in pozitivnih 

čustev (Bonanno, 2004; Bonanno idr. 2005). Odpornost lahko izboljša življenje 

posameznikov. Tako na primer odporni posamezniki doživljajo manj stresa, imajo daljšo 

življenjsko dobo in bolj zdrav življenjski slog (Clinton, 2008; Eppler, 2011, v DeBruin, 

2012).  

V nadaljevanju se bom osredotočila na varovalne dejavnike in dejavnike tveganja, ki so 

pomembni za razumevanje procesa žalovanja in prilagajanje na smrt bližnje osebe. Omenjene 

dejavnike bom podrobneje razčlenila na družbeno-kulturne in individualne dejavnike ter 

dejavnike, povezane z dogodkom smrti bližnje osebe.  

4.3 Varovalni dejavniki in dejavniki tveganja 

Varovalni dejavniki spodbujajo posameznikovo sposobnost spoprijemanja z neugodnimi 

okoliščinami (American Psychological Association, 2015; Clinton, 2008; Eppler, 2011, v 

DeBruin, 2012; Mikuš Kos in Slodnjak, 2000) in povečujejo posameznikovo odpornost 

(Mikuš Kos in Slodnjak, 2000). Več kot je varovalnih dejavnikov, večja je posameznikova 

odpornost (Knight, 2007, v DeBruin, 2012). Njihovo nasprotje predstavljajo dejavniki 

tveganja, ki so označeni kot lastnosti, spremenljivke ali slučajni dogodki, ki v življenju 

posameznika povečajo verjetnost za razvoj psihiatrične ali psihosocialne motnje (Mikuš Kos, 

1999). Pomanjkanje odpornosti predstavlja ranljivost, ki pomeni stopnjo nemoči za 

premagovanje obremenitev, socialnih in razvojnih težav. Ranljiv posameznik je neodporen na 
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pritiske in obremenitve. Že na manjše stiske se burno čustveno in vedenjsko odzove. Pojavi se 

zmedeno vedenje, kar povzroča nove konflikte posameznika z okoljem (Mikuš Kos, 2001).  

Izkušnja žalovanja je edinstvena za vsakega posameznika, kljub temu pa na proces žalovanja 

in prilagoditev na smrt bližnje osebe vpliva več varovalnih dejavnikov in dejavnikov tveganja 

(Stroebe in Schut, 2001). V literaturi sem zasledila različne opredelitve le-teh. Avtorji so 

enotni, da gre za interakcijo med posameznikovimi lastnostmi, značilnostmi okolja in 

dogodka smrti (Schaefer in Moos, 2004; Stroebe in Schut, 2004). Schaefer in Moos (2004) 

govorita o dejavnikih oziroma virih, ki prispevajo k osebni rasti, Stroebe in Schut (2004) pa o 

dejavnikih tveganja. Dejavniki, ki jih je pomembno upoštevati pri razumevanju 

posameznikove izkušnje žalovanja, so družbeno-kulturni dejavniki, individualni dejavniki in 

dejavniki, povezani z dogodkom smrti (Schaefer in Moos, 2004; Stroebe in Schut, 2004).  

4.3.1 Družbeno-kulturni dejavniki, ki vplivajo na proces žalovanja 

Družbeno-kulturni dejavniki so dejavniki iz okolja, ki vplivajo na posameznika (Stroebe in 

Schut, 2004). Okoljski sistem vključuje posameznikove finance, skupnost in socialno 

podporo, ki je posamezniku na voljo (Schaefer in Moos, 2004). Raziskovalci se osredotočajo 

predvsem na raziskovanje socialne podpore (Schaefer in Moos, 2004; Stroebe in Schut, 2004), 

ki je definirana kot zaznava ali/in izkušnja podpore, ki kaže na to, da je posameznik cenjen in 

ljubljen. Zajema tri tipe podpore: informacijsko (vodenje in nasveti), instrumentalno (nudi 

oprijemljivo pomoč, kot na primer dobrine, usluge in denar) in čustveno (toplina in empatija) 

(Lazarus in Folkman, 1984; Taylor, 2007, v Breen in O'Connor, 2011). Berardo (2003) pravi, 

da ovdoveli moški običajno od bližnjih dobijo več pomoči pri hišnih opravilih, ovdovele 

ženske pa imajo običajno večji razpon bližnjih odnosov, ki jim pomagajo pri čustvenem delu 

žalovanja.  

Socialna podpora lahko lajša negativne vplive žalovanja (Cleiren, 1993, v Schaefer in Moos, 

2004). Ima pozitiven vpliv na zdravje posameznikov in ščiti pred negativnimi vplivi žalovanja 

na zdravje (Stroebe in Schut, 2004). Primarni vir podpore so ljubezenski partnerji, družinski 

člani, kolegi in širša socialna in skupnostna omrežja (Taylor, 2007, v Breen in O'Connor, 

2011). Schaefer in Moos (2004) govorita o tem, da je lahko pozitivno družinsko delovanje 

glavni vir lajšanja prilagoditve na smrt bližnjega in osebne rasti ranljivih posameznikov. 

Kissane, Bloch in McKenzie (1997, v Schaefer in Moos, 2004) ugotavljajo, da učinkovito 

reševanje konfliktov in kohezivnost družine v manjši meri vodi k depresiji in stiski ter 

prispeva k boljši socialni prilagoditvi.  
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Murray idr. (2005) govorijo tudi o vplivu kulturne, religiozne in etnične pripadnosti na 

žalovanje. Med različnimi skupinami se pojavljajo razlike v vrednotah in praksah, povezanih 

s smrtjo. Glavne razlike so razvidne pri obsegu ritualov, ki se nanašajo na smrt, odprtosti in 

izkazovanju čustev, dolžini trajanja procesa žalovanja, vlogi moških in žensk, verjetju o tem, 

kaj se zgodi po smrti, spoprijemalnih strategijah, socialni podpori, definiciji smrti, ovirah pri 

zaupanju strokovnjakom idr. (Rosenblatt, 2001, v Murray idr., 2005). Kot primer kulturnih 

razlik pri pogrebnih ritualih lahko navedem Anglijo, Irsko in Japonsko. V Angliji je žalovanje 

razumljeno kot zasebna, družinska zadeva, pogreba se udeležijo le posamezniki, ki so umrlega 

poznali. Na Irskem in Japonskem pa so odzivi ravno nasprotni. Na pogreb pridejo 

posamezniki, ki so poznali umrlega ali vsaj enega izmed žalujočih. Veliko posameznikov, ki 

so prisotni na pogrebu, tako umrlega sploh ni poznalo (Walter, 2007).  

4.3.2 Individualni dejavniki, ki vplivajo na proces žalovanja 

Individualni dejavniki so povezani z žalujočo osebo. Pomembne so tako individualne (osebne 

značilnosti) kot tudi sociodemografske razlike (starost, spol idr.) (Stroebe in Schut, 2004).  

4.3.2.1 Stili navezanosti 

K pozitivni prilagoditvi na stresni dogodek vplivajo lastnosti, kot so dobra samopodoba 

(Stroebe in Schut, 2004), inteligentnost, empatija (Mallon, 2011), sposobnost samokontrole, 

notranji lokus kontrole
3
 (Henderson, 2002; Stroebe in Schut, 2004), zaupanje, s katerim 

žalujoči pristopi k nalogam žalovanja (Berardo, 2003; Hayslip idr., 2000, v Henderson, 2002), 

optimizem (Berardo, 2003). Gre za lastnosti odpornih posameznikov, ki sem jih obravnavala 

pri točki Značilnosti odpornih posameznikov. Stroebe in Schut (2004) ugotavljata, da dobra 

samopodoba in notranji lokus kontrole ščitita posameznike predvsem pred vplivom posebno 

stresnih tipov izgub – nenadnih in brez opozoril, vendar so razlike pri žalovanju in 

prilagajanju na smrt bližnje osebe, ki so povezane s samomodobo in notranjim lokusom 

kontrole, zgolj kratkotrajne.  

Na prilagoditev na izgubo vpliva tudi psihološko stanje posameznika (Henderson, 2002). 

Predhodne psihiatrične težave žalujočega pri žalovanju predstavljajo dejavnik tveganja 

(Murray Parkes, 1998). Gilevski idr. (1991, v Henderson, 2002) ugotavljajo, da imajo 

posamezniki, ki so imeli že pred izgubo zmerno do močno depresijo, po izgubi več in resnejše 

psihološke težave.  

                                                           
3
Prepričanje posameznika, da lahko s svojim trudom vpliva na lastno usodo (Stroebe in Schut, 2004).  
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Posameznikova prilagoditev na izgubo je povezana tudi z njegovim stilom navezanosti 

(Parkes in Weiss, 1983, v Stroebe in Schut, 2004; Simonič, 2005). Žalovanje namreč 

predstavlja odziv posameznika na izgubo odnosa navezanosti (Weiss, 2004). Bartholomew in 

Horowitz (1991) menita, da navezanost določata dve kategoriji: model sebe, ki je lahko 

pozitiven (»vreden sem ljubezni«) ali negativen (»nisem vreden ljubezni«) in model drugih, ki 

je prav tako lahko pozitiven (»drugi ljudje so vredni zaupanja«) ali negativen (»drugi ljudje so 

nezanesljivi in zavračajoči«). Oblikovala sta Vprašalnik medosebnih odnosov (»Relationship 

Questionnaire«), ki prepoznava štiri stile navezanosti: varnega, preokupiranega, plašljivega in 

odklonilnega. Za vsak stil je značilna specifična kombinacija dimenzij podobe sebe in drugih. 

Tabela 1: Stili navezanosti v odraslosti (Bartholomew in Horowitz, 1991) 

       Model sebe  

       (odvisnost) 

 

 

Model drugih 

(izogibanje) 

 

 

4.3.2.1.1 Varen stil navezanosti 

Za odnose posameznikov z varnim stilom navezanosti sta značilni vzajemnost in intimnost. 

Posamezniki z varnim stilom navezanosti nimajo težav pri čustvenem zbližanju z drugimi 

ljudmi, v odnosih se počutijo varne. Kljub povezanosti z drugimi ohranijo svojo 

individualnost. Brez težav se lahko zanesejo na druge in drugi se prav tako zanesejo nanje. 

Nimajo strahov, da bi bili zapuščeni, nesprejeti ali da bi se jim drugi preveč približali. 

Partnerski odnosi oseb z varnim stilom navezanosti temeljijo na intimnosti, bližini, 

spoštovanju in zaupanju (Bartholomew in Horowitz, 1991).  

Osebe z varnim stilom navezanosti imajo pozitiven model sebe in pozitiven model drugih 

(Bartholomew in Horowitz, 1991). Zavedajo se svojih slabih in dobrih lastnosti, njihovi cilji 

in načrti so realistični. Osebe z varnim stilom navezanosti se s problemi spoprijemajo aktivno 

in fleksibilno, zaradi česar se uspešno spopadajo z različnimi življenjskimi situacijami 

(Bartholomew, 2000, v Žvelc in Žvelc, 2006).  

 pozitiven (nizko) negativen (visoko) 

pozitiven 

(nizko) 
VAREN 

udobnost v intimnosti in 

avtonomiji 

PREOKUPIRAN 

pretirano odvisen 

negativen 

(visoko) 
ODKLONILEN 

zanikanje navezanosti 

kontraodvisen 

PLAŠLJIV 

strah pred navezanostjo 

socialno izogibajoč 
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Delespaux idr. (2013) varnega stila navezanosti ne povezujejo s težavami pri žalovanju. 

Posamezniki z varno navezanostjo bodo bolj verjetno predelali izgubo in se nanjo prilagodili, 

nasprotno pa je za posameznike, ki nimajo varne navezanosti, več verjetnosti, da bodo naleteli 

na težave, povezane z žalovanjem (Parkes in Weiss, 1983, v Stroebe in Schut, 2004). 

4.3.2.1.2 Preokupiran stil navezanosti 

Osebe s preokupiranim stilom navezanosti potrebujejo tesne stike z drugimi osebami. Težijo k 

popolni čustveni bližini, zlitju, česar pa si njihovi bližnji morda ne želijo (Bartholomew in 

Horowitz, 1991). V partnerskem odnosu so osebe s preokupiranim stilom navezanosti pogosto 

zaskrbljene, če jih ima partner še rad in če želi biti z njimi. Ljubezen doživljajo kot obsesijo. 

Zaljubijo se hitro, v partnerskih odnosih doživljajo veliko čustvenih vzponov in padcev, 

pretirano seksualno privlačnost in ljubosumje. Značilni za ta stil navezanosti sta odvisnost in 

posesivnost (Hazan in Shaver, 1987). Druge vrednotijo zelo pozitivno, sebe pa nizko 

(Bartholomew in Horowitz, 1991).  

Na izgubo bližnje osebe se posamezniki s preokupiranim stilom navezanosti odzovejo zelo 

čustveno in z njo postanejo okupirani. Ob izgubi bližnjega občutijo močno anksioznost, jezo, 

žalost, neutolažljivo hrepenenje, ne sprejmejo izgube in imajo težave pri vzpostavljanju nove 

življenjske strukture (Delespaux idr., 2013; Parkes in Weiss, 1983, v Stroebe in Schut, 2004). 

Model dveh procesov pri žalovanju govori o tem, da posamezniki s preokupiranim stilom 

navezanosti izgubo bližnje osebe ocenjujejo zelo negativno. Med spoprijemanjem s smrtjo 

bližnjega pri osebah s preokupiranim stilom navezanosti prevladuje osredotočenost na izgubo, 

v manjši meri pa je prisotna usmerjenost na vzpostavitev nadaljnjega življenja, zaradi česar 

obstaja večja verjetnost za razvoj težav pri žalovanju (Stroebe in Schut, 2010). Raziskave 

potrjujejo, da posamezniki s preokupiranim stilom navezanosti pogosto razvijejo preveč 

odvisen odnos z umrlim in po smrti bližnjega občutijo kronično stisko in depresijo (Fraley in 

Bonanno, 2004), ki sta značilni za kronično žalovanje (Parkes in Weiss, 1983, v Stroebe in 

Schut, 2004).  

4.3.2.1.3 Plašljiv stil navezanosti 

Ljudje s plašljivim stilom navezanosti se pri navezovanju tesnih stikov z drugimi počutijo 

neprijetno. Želijo imeti tesne odnose z drugimi, vendar drugim ljudem s težavo zaupajo in se 

težko zanesejo nanje. Bojijo se, da bodo v odnosu prizadeti. Za osebe s plašljivim stilom 

navezanosti je značilen negativen model sebe in negativen model drugih. Menijo, da sami 

niso vredni ljubezni, imajo nizko samozaupanje, drugi pa so v njihovih očeh zavračajoči in 
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prav tako niso vredni zaupanja. So čustveno manj izrazni, čustveno odvisni in ljubosumni 

(Bartolomew in Horowitz, 1991).  

Osebe s plašljivim stilom navezanosti tesna prijateljstva gradijo več let. Občutek imajo, da v 

odnosu sami več dajejo kot prijatelj ali partner. V partnerski odnos se težko spustijo, če že, je 

njihova vloga pasivna, odvisna, hkrati pa so v odnos bolj vpleteni kot njihov partner 

(Bartholomew, 2000, v Žvelc in Žvelc, 2006).  

Odziv na izgubo bližnje osebe za osebe s plašljivim stilom navezanosti bom obravnala v 

naslednji točki, saj so nekatere značilnosti žalovanja pri osebah s plašljivim stilom 

navezanosti podobne kot pri odklonilnem stilu navezanosti.  

4.3.2.1.4 Odklonilni stil navezanosti 

Posamezniki z odklonilnim stilom navezanosti ne potrebujejo tesnih odnosov z drugimi. 

Želijo ostati neodvisni in samozadostni ter neranljivi. Za osebe z odklonilnim stilom 

navezanosti je značilen negativen model drugih in pozitiven model sebe (Bartolomew in 

Horowitz, 1991). Mikulincer (1995) pravi, da je samopodoba posameznikov z odklonilnim 

stilom navezanosti le na videz pozitivna, njena struktura pa je šibka, slabo integrirana in 

nekoherentna. Ne vidijo in ne sprejemajo svojih slabih lastnosti, različni deli sebe niso 

integrirani v skladno celoto. Navidez pozitivna samopodoba je obramba pred zavračanjem 

drugih in pred spoznanjem lastnih pomanjkljivosti.  

V partnerskih odnosih posameznikov z odklonilnim stilom navezanosti primanjkuje 

intimnosti, bližine, samorazkrivanja in čustvene izraznosti. V odnos so manj vpleteni kot 

njihovi partnerji (Bartholomew, 2000, v Žvelc in Žvelc, 2006). Odnosom se izogibajo, da bi 

se izognili razočaranju. Osredotočajo se na neosebne vidike življenja, kot so delo in hobiji 

(Bartholomew in Horowitz, 1991).  

Delespaux idr. (2013) ugotavljajo, da se posamezniki s plašljivim in odklonilnim stilom 

navezanosti pri žalovanju izogibajo odkritemu čustvovanju glede izgube, manjšajo 

pomembnost izgube, uporabljajo obrambne reakcije, ki zavirajo anksioznost in žalost. Pri 

žalovanju so v večji meri usmerjeni na vzpostavitev nadaljnjega življenja, zaradi česar kažejo 

manj znakov žalovanja. Pogosto se pojavi odloženo žalovanje (Delespaux idr., 2013). Fraley 

in Bonanno (2004) pa ugotavljata, da je odklonilni stil navezanosti, tako kot varni stil 

navezanosti, povezan z odpornostjo. Pri obeh stilih navezanosti sta namreč pri raziskovanju 

izkušnje žalovanja v daljšem časovnem obdobju zabeležila nižjo stopnjo anksioznosti, 



 
29 

 

depresije, žalovanja in prisotnosti posttravmatskega stresnega sindroma v primerjavi s 

preokupiranim in plašljivim stilom navezanosti. Poudarjata pa, da so razlogi za odpornost in 

manjši vpliv žalovanja na posameznika pri varnem in odklonilnem stilu navezanosti različni. 

Posamezniki z varnim stilom navezanosti se pri spoprijemanju oprejo na številne 

spoprijemalne vire, ki zmanjšajo verjetnost za stisko, povezano z žalovanjem. Posamezniki z 

odklonilnim stilom navezanosti pa so v odnos navezanosti manj vpeti, zaradi česar naj bi bila 

izguba bližnje osebe zanje manj boleča izkušnja, poleg tega med žalovanjem uporabljajo 

obrambne strategije, ki obvladujejo in zadržujejo čustva in misli, ki so povezane z izgubo in 

bi lahko ogrozile posameznikov občutek lastne vrednosti in neodvisnosti.  

4.3.2.2 Starost, zrelost in predhodne izkušnje žalovanja 

Mlajši ovdoveli v primerjavi s starejšimi občutijo resnejše zdravstvene posledice (Stroebe in 

Schut, 2004). Sanders (1981, v Stroebe in Schut, 2004) govori o tem, da so lahko starostne 

razlike bolj izrazite na začetku žalovanja, vendar sčasoma izginejo zaradi hitrejšega okrevanja 

mladih ovdovelih. Stroebe in Schut (2004) predvidevata, da mladi na začetku bolj trpijo 

zaradi nenadnosti in nepričakovanosti smrti, saj so med 25. in 44. letom vodilni vzrok za smrt 

nesreče, pri starejših pa gre za bolezni srca in raka.  

Mladi ovdoveli imajo lahko več težav pri prilagoditvi na ovdovelost, saj imajo več 

odgovornosti kot starejši, na primer samohranilstvo, obvladovanje finančnih bremen 

(hipoteke, plačilo za avto). K boljšemu spoprijemanju starejših lahko prispevajo tudi 

predhodne izkušnje z izgubami, ki so jih naučile sprejeti neizogibnost smrti (Schaefer in 

Moos, 2004). Zrelost in spoprijemalne strategije, ki izhajajo iz predhodnih izgub, ščitijo 

starejše pred psihičnimi stiskami (Shanfield in Swain, 1984, v Schaefer in Moos, 2004).  

4.3.2.3 Religioznost 

Empirične ugotovitve kažejo mešane rezultate glede povezanosti religioznosti in 

spoprijemanja s smrtjo: nekatere potrjujejo pozitiven vpliv religioznosti, druge negativen, 

tretje pa ne kažejo povezave med religioznostjo in spoprijemanjem s smrtjo bližnjega(Stroebe 

in Schut, 2004). Religioznost posameznikom pomaga pri prilagajanju na izgubo ljubljene 

osebe na dva načina: zagotavlja sistem prepričanj, ki posamezniku omogočajo boljše 

spoprijemanje s kriznimi situacijami (Stroebe in Stroebe, 1987, v Stroebe in Schut, 2004), 

poleg tega pa religiozna participacija prinaša razširjena socialna omrežja oziroma skupnost 

(McIntosh, Silver in Wortman, 1993, v Schaefer in Moos, 2004; Stroebe in Stroebe, 1987, v 
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Stroebe in Schut, 2004). Religiozna prepričanja lahko tako v povezavi s socialnimi in 

spoprijemalnimi viri posredno vplivajo na osebno rast (Schaefer in Moos, 2004).  

4.3.2.4 Spol 

Izguba partnerja poveča umrljivost in depresijo med ovdovelimi posamezniki (Stroebe in 

Schut, 2004). Strokovnjaki (Doka in Martin, 2001, v Murray idr., 2005; Stroebe in Schut, 

2004) ugotavljajo, da naj bi moški ob izgubi partnerja/ke občutili resnejše zdravstvene 

posledice kot ženske. Čeprav je v splošni populaciji za moške značilna višja stopnja 

umrljivosti, za ženske pa višja stopnja depresivnosti (Verbrugge, 1989, v Stroebe in Schut), 

raziskave, v katerih so sodelovali ovdoveli posamezniki, kažejo na večji dvig depresivne 

simptomatike in višjo stopnjo umrljivosti pri ovdovelih moških v primerjavi z ovdovelimi 

ženskami (Doka in Martin, 2001, v Murray idr., 2005; Stroebe in Schut, 2004). 

Nasprotno pa Hayslip, Allen in McCoy-Roberts (2000, v Henderson, 2002) ugotavljajo, da 

ima smrt bližnjega večji vpliv na ženske kot na moške. Ženske poročajo o večji čustveni 

stiski, občutku nemoči in večjih spremembah v identiteti in socialni vlogi (Allen in Hayslip, 

2000, v Henderson, 2002). Moški imajo več težav pri izražanju čustev in sprejemanju 

partnerkine smrti, vendar po partnerkini smrti hitreje vstopajo v romantične odnose (Shuchter 

in Zisook, 1993, v Henderson, 2002).  

Žalovanje tako pri moških kot ženskah sproži čustva žalosti in bolečino, se pa pomembne 

razlike pojavljajo pri odzivu na žalovanje (Campbell in Silverman 1996, v Ambler Walter, 

2003; Rice, 2001). Raziskave ugotavljajo, da ženske doživljajo žalovanje bolj intuitivno, 

spoznavno, z več žalosti, krivde in depresije kot moški (Doka in Martin, 2001, v Murray idr., 

2005). Moški odziv na žalovanje pa pogosteje vključuje spoprijemalne stile, ki skrivajo strah 

in negotovost. Moški ostajajo tiho, lotijo se fizičnih ali pravnih akcij, da bi izrazili jezo in 

prevzeli nadzor, zatopijo se v delo, rekreacijske ali seksualne aktivnosti, žalujejo na samem, 

na skrivaj, kažejo odvisniško vedenje, kot na primer alkoholizem (Murray idr., 2005). Ženske 

so v večji meri osredotočene na izgubo, čutijo in izražajo svojo stisko glede izgube, moški pa 

bolj na vzpostavitev nadaljnjega življenja, aktivno se ukvarjajo s problemi in praktičnimi 

težavami, ki so povezane z izgubo (Wijngaards idr., 2008, v Stroebe in Schut, 2010). Folkman 

in Lazarus (1980) potrjujeta, da so ženske pri spoprijemanju pogosto v večji meri usmerjene 

na čustva, moški pa na problem, vendar Stroebe in Schut (2004) zavračata interpretacije, ki 

trdijo, da naj bi bile strategije, ki jih pri spoprijemanju s smrtjo bližnjega uporabljajo ženske, 
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uspešnejše. Menita namreč, da sta pri spoprijemanju s smrtjo bližnjega pomembni tako 

usmerjenost na čustva kot na problem.   

Breen in O'Connor (2011) in Cook (1988, v Murray idr., 2005) govorijo o tem, da je bilo 

razumevanje procesa žalovanja v veliki večini oblikovano s študijami, v katerih so sodelovale 

ženske. Razlogi za razlike v žalovanju glede na spol niso dobro razumljeni, vendar se verjetno 

nanašajo predvsem na pričakovanja in socializacijo, ki moške usmerja k opravljanju 

instrumentalnih nalog (Murray idr., 2005), ženske pa spodbuja k do drugih naklonjenemu 

vedenju, pomoči in odzivnosti. Poleg tega so odrasli strpnejši do čustev, ki jih izražajo 

deklice, kot do čustev, ki jih izražajo dečki (Marjanovič Umek, 2009). S spolno specifično 

socializacijo se moški učijo izogibanja svojim čustvom. Odprto izražanje čustev pri moških je 

v družbi videno kot pomanjkljivost (Šadl, 1999), ohranjati morajo moč in nadzor, ki sta 

pomembni vrednoti moškosti (Lee, 2003). To lahko povežem z ugotovitvami avtorjev Doka 

in Martin (2001, v Murray idr., 2005), ki pravita, da prihaja do disonance med tem, kako 

posameznik izkusi žalovanje in kako ga izrazi. Nekateri moški tako občutijo notranja občutja 

žalosti, vendar obvladujejo, zadržujejo njihovo izražanje (Murray idr., 2005).  

Stroebe in Stroebe (1983, v Stroebe in Schut, 2004) menita, da so lahko razlike med spoloma 

povezane tudi s količino socialne podpore, ki je ženske po smrti bližnjega prejmejo več, 

moški pa so bolj izpostavljeni socialni izolaciji (Henderson, 2002; Stroebe in Stroebe, 1983, v 

Stroebe in Schut, 2004; Umberson, Wortman in Kessler, 1992), vendar povezave med tema 

dvema spremenljivkama niso empirično potrjene (Stroebe in Schut, 2004). Raziskave, ki 

ugotavljajo razlike med spoloma, so bile opravljene predvsem v akutnih fazah žalovanja, ob 

pomanjkanju kontrolnih nežalujočih skupin. Pri raziskovanju žalujočih, ki so utrpeli nasilne 

ali travmatične izgube, so v longitudinalnih študijah zaznali zelo malo razlik med spoloma 

(Noelen in Van Den Bout, 2002–2003, v Murray idr., 2005).  

Berardo (2003) izpostavlja, da se, kljub nekaterim razlikam, med moškim in ženskim 

spoprijemanjem s smrtjo bližnjega pojavlja tudi veliko podobnosti.  

4.3.3 Dejavniki, povezani z dogodkom smrti 

4.3.3.1 Pričakovanost, čas in način smrti 

Berardo (2003) in Schaefer in Moos (2004) menijo, da lahko večja pričakovanost smrti 

prispeva k uspešnejši prilagoditvi na smrt bližnjega. Ob pričakovani smrti se lahko 

posameznik pogovori z umirajočim in se počasi privadi na realnost prihajajoče izgube 
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(Berardo, 2003; Schaefer in Moos, 2004). O'Bryant (1991, v Schaefer in Moos, 2004) 

ugotavlja, da imajo vdove, katerih partnerjeva smrt je bila pričakovana in so se z njim 

pogovorile o odnosni in finančni prihodnosti, bolj pozitivna čustva med žalovanjem.  

Tudi po teoriji stresa pričakovana smrt bližnjega prinaša manj stresa kot nenadna smrt. 

Teorija navezanosti pravi, da lahko nenadna smrt uniči posameznikov občutek varnosti tako, 

da nobene situacije ne dojema več kot varne, izguba se lahko zgodi kadarkoli (Weiss, 1999, v 

Stroebe in Schut, 2004). Začetne reakcije žalujočih ob nenadni oziroma nepričakovani smrti 

bližnjega so lahko bolj intenzivne kot reakcije ob dolgotrajni bolezni (Berardo, 2003; Bowlby, 

1980), saj se posameznikom nenadoma poruši svet, sočasno doživijo stresorje, ki so povezani 

s samo izgubo, in sekundarne stresorje, ki so povezani z izgubo identitete, načrtov za 

prihodnost ipd. (Murray, 2001, v Murray idr., 2005), poleg tega pa obstaja večja verjetnost za 

nedokončane zadeve (Lindermann, 1994). Currier, Holland in Neimeyer (2006) ugotavljajo, 

da v primeru nenadne, nasilne smrti, kot so samomori, umori in nesreče, ovdoveli težje 

osmislijo izkušnjo smrti.   

Pri razumevanju posameznikovega prilagajanja na smrt bližnje osebe je pomembno upoštevati 

tudi starost umrlega. Za starostnike tudi nenadna smrt ne more biti povsem nepričakovana, kot 

to velja za mlajše posameznike (Murphy, Johnson in Lohan 2003, v Murray idr., 2005; 

Parkes, 1975, v Stroebe in Schut, 2004). Ob nepričakovani smrti mladega odraslega žalujoči 

doživljajo več frustracij, razočaranja in jeze, saj je bilo pred umrlim še celo življenje (Rice, 

2001). Gamino, Sewell in Easterling (1998, v Schaefer in Moos, 2004) ugotavljajo, da je smrt 

mlajšega na splošno povezana z intenzivnejšimi reakcijami žalosti. 

Pomemben je tudi način oziroma narava smrti. V primeru naravnih smrti naj bi se žalujoči 

bolje prilagodili na smrt bližnjega kot v primeru smrti, na katere se veže stigma (AIDS, 

samomor, umor) (Schaefer in Moos, 2004; Stroebe in Schut, 2004). Vendar Stroebe in Schut 

(2004) opozarjata, da empirične ugotovitve ne potrjujejo, da bi imeli žalujoči po smrti zaradi 

samomora več težav pri prilagajanju na smrt bližnjega. Najbolj neposredno s posttravmatskim 

stresnim sindromom in obupom pri žalovanju naj bi bila povezana smrt zaradi umora (Webb, 

2004, v Murray idr., 2005).  

Stresna pa je tudi smrt po dolgotrajni bolezni bližnje osebe. Povezana je s travmo in 

sekundarnimi posledicami, kot so težave v fizičnem, čustvenem, kognitivnem in socialnem 

delovanju bližnjih družinskih članov (Rando, 1993, v Murray idr., 2005). Žalujoči so že pred 
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smrtjo izpostavljeni različnim stresorjem, kot so skrb negovanja, finančni pritiski zdravljenja, 

izguba zaposlitve, prekinitev kariere in družinskih rutin, čustvena izčrpanost, občutek socialne 

izolacije, pomanjkanje časa zase in druge družinske člane (Rabow, Hauser in Adams, 2004, v 

Murray idr., 2005). Poleg tega je lahko tudi smrt po dolgotrajni bolezni razumljena kot 

nepričakovana, saj bližnji nanjo še niso pripravljeni (Rando, 1993, v Murray idr., 2005).   

Doka (2002, v Murray idr., 2005) govori še o nepriznanem žalovanju (»disenfranchised 

grief«) oziroma izgubah, ki jih družba ne priznava. Ponazarja žalovanje, ki obstaja, čeprav 

družba ne priznava potreb in pravic žalujočega (Doka, 2002, v Murray idr., 2005). Primeri 

tega so na primer smrt bivšega moža oziroma žene, izvenzakonskega heteroseksualnega in 

homoseksualnega partnerja, ljubimca, sodelavca ipd. Pogosto so spregledani žalujoči stari 

starši in na splošno moški (Gilbert, 1996, v Murray idr., 2005) ter družine odvisnikov. Veliko 

ljudi vidi otroke, starejše odrasle, ljudi s težavami v duševnem zdravju kot nesposobne 

žalovanja oziroma brez potrebe po žalovanju (Doka, 2002, v Murray idr., 2005).  

Murray idr. (2005) omenjajo še stigmatizirane izgube (»stigmatized losses«), zaradi katerih je 

stigmatizirano tudi posameznikovo žalovanje. Žalujoči čutijo, da se drugi ob njih počutijo 

neprijetno in se od njih oddaljijo, žalujoči doživljajo posreden in neposreden socialni pritisk, 

da postanejo »nevidni« žalujoči (Rosaldo, 1989, v Murray idr., 2005). Nepriznano žalovanje 

je pogosto posledica stigmatiziranih izgub, predvsem ob predvidevanjih, da je bila smrt 

povzročena zaradi motenega ali nemoralnega vedenja umrlega (Shapiro, 1994, v Murray idr., 

2005) ali zaradi strahu pred okužbami, kot na primer AIDS, smrti povezane z rakom (Doka, 

2002, v Murray idr., 2005). Stigma se nanaša tudi na izgube, povezane s samomorom ali 

umorom, kar se nato kaže v spremenjenih identitetah žalujočih, občutkih jeze in krivde, kar 

vodi v izolacijo in krivdo (Bucholz, 2002, v Murray idr., 2005).  

4.3.3.2 Predhodni odnos z umrlim 

Resnost izgube in pomen, ki ga posameznik pripisuje smrti, sta povezana z odnosom do 

umrlega (Schaefer in Moos, 2004). Gamino idr. (1998, v Schaefer in Moos, 2004) ugotavljajo, 

da k intenzivnim reakcijam žalosti prispevajo konflikten, ambivalenten ali odvisen odnos, ki 

ga je imel posameznik z umrlim. Tudi Murray Parkes (1998) govori o tem, da dejavnik 

tveganja predstavlja ambivalenten in odvisen odnos z umrlim ter ne-varna navezanost na 

starše v otroštvu, predvsem naučen strah in občutek nemoči. Carr idr. (2000) pa v raziskavi o 

vplivu kvalitete partnerskega odnosa pred smrtjo na prilagoditev na partnerjvo smrt 
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ugotavljajo, da je spoprijemanje z izgubo težje za posameznike, ki so v zakonu občutili visoko 

stopnjo podpore, topline in odvisnosti od partnerja ter nizko stopnjo konfliktov.  

Nekateri strokovnjaki (Nolen-Hoeksema in Larson, 1999, v Stroebe in Schut, 2004) 

ugotavljajo, da v obdobju odraslosti posamezniku največ bolečine in depresije povzroči smrt 

otroka, najmanj pa smrt staršev. Strokovnjaki slednje razlagajo s pomočjo teorije navezanosti. 

Odnos med otrokom in staršem je v glavnem povezan z navezanostjo. Ob odraščanju se otrok 

čustveno loči od svojih staršev in vlogo »varne baze«, ki so jo prej predstavljali starši, 

prevzamejo druge figure (npr. partner). Pri starših pa starševski sistem skrbi postane 

disfunkcionalen, otroka kot figure navezanosti starši ne nadomestijo z drugimi figurami. Tako 

smrt otroka pri starših mobilizira sistem navezanosti (Weiss, 2004). Stroebe in Schut (2004) 

pa menita, da je za posameznika najbolj stresna smrt partnerja, ki se povezuje z mnogimi 

izgubami, kot so delitev odgovornosti za gospodinjstvo, vzgoja otrok, upravljanje 

vsakodnevnega življenja. Te dodatne izgube naj bi izgubo partnerja naredile bolj stresno kot 

izgubo otroka (Stroebe in Schut, 2004). Narava žalovanja je odvisna od vezi, ki so bile 

pretrgane. V partnerskem odnosu naj bi partnerja drug drugemu predstavljala »varno bazo« in 

»varno zavetje«. Partnerski odnos poleg tega uteleša tudi vez partnerstva in delujočega odnosa 

v gospodinjstvu in pri vzgoji otrok (Weiss, 2004).  

5 SMRT PARTNERJA V OBDOBJU ZGODNJE ODRASLOSTI 

Smrt partnerja predstavlja enega izmed najbolj travmatičnih in stresnih dogodkov v 

posameznikovem življenju (Holmes in Rahe, 1967, v Utz, Reidy, Carr, Nesse in Wortman, 

2004; Kogovšek, 1996; Rice, 2001). Na posameznika ima velik vpliv, ne glede na to, koliko 

časa sta bila partnerja skupaj. Predstavlja namreč prekinitev močne čustvene vezi (Bowlby, 

1980). Ob izgubi partnerja posameznik izgubi osebo, s katero je načrtoval skupno življenje, 

osebo, s katero je delil čustvene, fizične in finančne vidike svojega življenja. Žalovanje se ne 

nanaša le na umrlo osebo, ampak tudi na odnos z umrlim ter na načrte, upanja in sanje za 

prihodnost, ki jih je imel žalujoči skupaj z umrlim (Ambler Walter, 2003; Corr idr., 1997).  

Smrt partnerja je izguba v odraslosti, ki so jo strokovnjaki v največji meri raziskali, vendar so 

se raziskovalci osredotočali predvsem na obdobje pozne odraslosti, manj pa na ovdovelost pri 

mlajših posameznikih (Ambler Walter, 2003; Moss, Moss in Hansson, 2001, v Murray idr., 

2005).  
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Za mlajše odrasle smrt partnerja običajno predstavlja nepričakovan dogodek, ki pretrese 

njihov notranji svet (Haase in Johnston, 2012). Mladi ovdoveli doživljajo sekundarni stres, ki 

je povezan z nenormativnostjo smrti v obdobju zgodnje odraslosti (Shaffer, 1993, v Ambler 

Walter, 2003). Partnerjeva smrt jih postavi v kategorijo, ki ni usklajena z razvojno fazo 

življenjskega obdobja, v katerem se nahajajo. Zaradi razlikovanja od vrstnikov se počutijo 

osamljene (Levinson, 1997, v Ambler Walter, 2003). Mladi ovdoveli čutijo pomanjkanje 

podpore vrstnikov, ki bi doživeli podobno izkušnjo, pomanjkanje vzornikov, po katerih bi se 

lahko zgledovali glede spoprijemanja s tovrstnim dogodkom, pomanjkanje predhodnih 

izkušenj z izgubo bližnjih. Vsi ti dejavniki vodijo k povečanemu občutku izolacije in 

pomanjkanju podpore (Shaffer, 1993, v Ambler Walter, 2003).  

V literaturi sem zasledila nekaj značilnosti, s katerimi se srečujejo ovdoveli različnih starosti, 

vendar so najbolj izrazite prav pri mladih ovdovelih (Walter, 1997, v Ambler Walter, 2003).  

Najpomembnejša je sprememba identitete, ki se iz midva spremeni v jaz, samsko osebo 

(Walter, 1997, v Ambler Walter, 2003). Ta sprememba je pomembna zlasti pri posameznikih, 

ki so v zelo kratkem času prišli iz samskosti k poročenemu statusu in nato spet nazaj v 

samskost. Mladi odrasli po partnerjevi smrti občutijo močne posledice, saj so bile njihove 

identitete močno spremenjene, ko sploh še niso bile dobro vzpostavljene. Ovdoveli morajo 

opustiti prejšnje identitete, da lahko sprejmejo identiteto ovdovelega in napredujejo k 

oblikovanju nove identitete (Haase in Johnston, 2012). Haase in Johnston (2012) v raziskavi 

ugotavljata, da se ovdoveli posamezniki zaradi izgube identitete ne prepoznajo več.  

Pojavljajo se pomembne spremembe v socialnih odnosih (Ambler Walter, 2003). Mlade 

ovdovele ženske pogosto spoznajo, da s pari, s katerimi sta bila z možem prej prijatelja, 

nimajo več enakih oziroma podobnih interesov (Levinson, 1997, v Ambler Walter, 2003). To 

ovdovele ženske spodbudi k temu, da najdejo druge možnosti za izpolnjevanje svojih 

notranjih in socialnih potreb. Prijatelje tako poiščejo drugje, npr. v skupini za samopomoč 

(Ambler Walter, 2003).  

Ovdoveli so zaskrbljeni, kako lahko ohranjajo prostor za umrlega v svojih mislih in srcu, 

medtem ko vstopajo v nove odnose. Zmenki postavljajo vprašanje lojalnosti do umrlega 

partnerja (Ambler Walter, 2003). Lojalnost do umrlega ovdovelemu preprečuje, da bi se podal 

na zmenek, saj lahko misel o tem, da bi ljubil nekoga drugega, v njem sproži širok razpon 
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čustev, kot na primer, da je to znak, da lahko nadaljuje s svojim življenjem ali pa bo s tem 

izdal zakon oziroma odnos, ki ga je imel z umrlim (Walter, 1997, v Ambler Walter, 2003).  

Smrt partnerja za posameznika pomeni reorganizacijo dnevnih odločitev in rutinskih 

odgovornosti, ki sta si jih prej delila partnerja (Utz idr., 2004). Smrt partnerja pomeni izgubo 

partnerske podpore v družinskem sistemu, kar zahteva od ovdovelega razvoj novih vzorcev 

vedenja, ki so pomembni za ohranitev osebnega in družinskega ravnotežja. Ovdoveli mora 

sprejeti nove vloge, preoblikovati vrednote, prestrukturirati osebni čas in čas preživljanja z 

družino. Družinski sistemi se različno odzivajo na spremembe, ki jih smrt družinskega člana 

prinaša (Berardo, 2003). Za mlade ovdovele, ki po partnerjevi smrti ostanejo sami z majhnimi 

otroki, je lahko prilagoditev na smrt izjemno zahtevna, saj lahko takojšne finančne in 

skrbniške obveznosti samohranilstva ovirajo potek žalovanja (Levinson, 1997, v Berardo, 

2003).  

Smrt partnerja lahko neugodno vpliva na izvajanje dnevnih nalog, ki so bistvene za zdravo in 

neodvisno delovanje. Priprava obrokov, vzdrževanje gospodinjstva, upravljanje financ idr. so 

zanemarjeni, če so bili prej odgovornost umrlega partnerja. Žalujoči, ki ne uspejo pridobiti 

novih sposobnosti za opravljanje teh opravil, tvegajo dolgotrajne duševne in fizične 

zdravstvene probleme, ki spremljajo ovdovelost (Stroebe in Schut, 1999). Izguba partnerja je 

še posebno težka za posameznike, katerih partnerstvo je temeljilo na tradicionalni delitvi 

spolnih vlog, saj so po partnerjevi smrti nepripravljeni prevzeti vse naloge, ki so potrebne za 

ohranjanje celotnega gospodinjstva (Schaefer in Moos, 2001, v Murray idr., 2005).   

Po partnerjevi smrti se v življenju ovdovelega posameznika kažejo spremembe na različnih 

področjih. Lehman idr. (1993) v raziskavi ugotavljajo, da ovdoveli posamezniki poročajo o 

boljši samopodobi, hkrati pa o razbitih življenjskih ciljih. Primanjkuje jim motivacije za 

življenje, prihodnosti ne morejo videti pozitivno. Na področju socialnih stikov ovdoveli 

poročajo o povečani skrbi za druge in povečanem poudarjanju družine, vendar je hkrati 

pogosta tudi socialna izolacija. Težko se zbližajo z drugimi, primanjkuje jim zanimanja za 

druge ljudi. Nekateri posamezniki čutijo povečano religioznost oziroma vero, drugi pa 

zmanjšano. Poleg tega čutijo povečano zavedanje o krhkosti življenja, prebijajo se iz dneva v 

dan, ne načrtujejo prihodnosti.  

Čeprav se po smrti partnerja v življenju ovdovelega pojavlja veliko negativnih posledic, 

raziskovalci beležijo tudi prilagoditev, odpornost in osebnostno rast med žalujočimi 
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(Bonanno, 2004). Kljub težavam, s katerimi se spoprijemajo mladi ovdoveli, njihova mladost 

predstavlja tudi prednost. Shaffer (1993, v Ambler Walter, 2003) žalovanje razume kot 

pozitivno priložnost za samoizražanje in rast. Haase in Johnston (2012) v raziskavi beležita, 

da so ovdoveli posamezniki žalovanje razumeli kot pozitivne spremembe v življenjski 

perspektivi ter kot preobrazbo in ponovno rojstvo. Te spremembe pripisujejo zahtevnim 

okoliščinam, s katerimi so se morali spoprijeti sami in se zanašati le nase med izkušnjo 

žalovanja (Shaffer, 1993, v Ambler Walter, 2003). Mladi odrasli lahko po izgubi ponovno 

oblikujejo svoja življenja in začnejo znova v smislu, ki se lahko zdi za starejše ovdovele 

nerealističen. Poskušajo si ustvariti novo življenje (Ambler Walter, 2003). Shaffer (1993, v 

Ambler Walter, 2003) ugotavlja, da obstaja možnost, da si ovdoveli ustvarijo življenje, ki je 

bolj polno in izpopolnjeno, kot bi bilo lahko v preteklosti mogoče. Bolj cenijo življenje in 

uživajo v vsakem trenutku (Ambler Walter, 2003).  
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III. EMPIRIČNI DEL 

1 OPREDELITEV PROBLEMA IN CILJI RAZISKAVE 

V tuji in domači literaturi sem zasledila veliko podatkov o smrti partnerja, vendar literatura 

obravnava predvsem obdobje pozne odraslosti, na podlagi česar sklepam, da smrt partnerja v 

obdobju zgodnje odraslosti ni podrobno raziskana. Ravno zaradi tega se v svojem delu 

osredotočam na obdobje zgodnje odraslosti, ki zajema čas med 17. in 45. letom 

posameznikovega življenja (Levinson, 1978, v Zupančič, 2009), v katerem posameznik 

izpolnjuje naloge, ki se nanašajo na partnerstvo, starševstvo in poklicno kariero (Arnett, 2012; 

Levinson, 1978, v Zupančič, 2009). Smrt partnerja v obdobju zgodnje odraslosti ni 

pričakovan in običajen pojav, zaradi česar za posameznika pomeni veliko življenjsko 

spremembo (Haase in Johnston, 2012; Levinson, 1997, v Ambler Walter, 2003). Po 

partnerjevi smrti se posameznik sreča z žalovanjem, med katerim se prilagaja na življenje 

brez umrlega (Tekavčič Grad in Zavasnik, 2004). Žalovanje vsakega posameznika je 

edinstveno, je pa v veliki meri povezano z različnimi dejavniki, ki izhajajo iz posameznika 

samega, okolja, v katerem živi, in značilnostmi dogodka smrti (Schaefer in Moos, 2004; 

Stroebe in Schut, 2004).  

Namen magistrskega dela je dobiti vpogled v življenje mladih odraslih po partnerjevi smrti. V 

teoretičnem delu sem zajela pomembne teme, ki se nanašajo na posameznikovo žalovanje in 

spoprijemanje s smrtjo bližnje osebe, z empiričnim delom pa želim te ugotovitve še empirično 

poglobiti. Cilj raziskave je ugotoviti, s čim se mora mladi odrasli po partnerjevi smrti 

spoprijeti in kako se njegovo življenje spremeni. Raziskala bom, kakšen odnos sta imela 

partnerja pred smrtjo in kako je slednji povezan s spoprijemanjem s partnerjevo smrtjo. 

Zanima me, katere spremembe se pojavijo v posameznikovem življenju in kaj mu pri 

spoprijemanju s smrtjo partnerja pomaga ter kaj ovira oziroma otežuje spoprijemanje. Zanima 

me, ali se pri spoprijemanju s smrtjo partnerja pojavljajo razlike glede na spol žalujočega in 

glede na naravo partnerjeve smrti.   

2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

V magistrskem delu bom poskušala odgovoriti na naslednja raziskovalna vprašanja: 

1. Kakšen odnos sta imela partnerja pred smrtjo in kako je slednji povezan s 

spoprijemanjem s smrtjo partnerja? 

2. Kako se življenje po partnerjevi smrti spremeni? 
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3. Kaj posamezniku pri spoprijemanju s partnerjevo smrtjo pomaga in kaj ga ovira? 

4. Ali so razlike pri spoprijemanju s partnerjevo smrtjo glede na spol žalujočega? 

5. Ali so razlike pri spoprijemanju s partnerjevo smrtjo glede na naravo partnerjeve 

smrti? 

3 RAZISKOVALNA METODOLOGIJA 

3.1 Vzorec in postopek izbire 

Vzorec sestavlja pet oseb, ki so v obdobju zgodnje odraslosti izgubile partnerja. V vzorec sta 

vključeni dve osebi moškega in tri osebe ženskega spola. Do sodelujočih sem prišla preko 

metode snežne kepe. Prošnjo za sodelovanje v intervjujih sem po elektronski pošti poslala 

vsem poznanim in jih prosila, da jo posredujejo naprej. Pri iskanju je bilo pomembno, da so 

bile osebe ob partnerjevi smrti stare med 22 in 40 let
4
 ter da je od smrti minilo najmanj eno 

leto, tako da posameznikove reakcije, povezane z žalovanjem, ne bi bile več tako intenzivne 

kot na začetku žalovanja. Zgornje meje za obdobje, pretečeno od partnerjeve smrti, nisem 

postavljala, saj je bil na začetku pri iskanju odziv sodelujočih zelo slab in zato izbire nisem 

želela dodatno omejiti. 

Na mojo prošnjo se je po enem mesecu iskanja odzvalo dvanajst oseb in z osmimi sem 

izvedla intervju. Intervju sem opravila z dvema moškima in šestimi ženskami. Zaradi 

prevelikega obsega podatkov sem izbrala pet intervjujev, ki jih bom vključila v magistrsko 

delo. Pri selekciji sem skušala izbirati intervjuvance čim bolj raznoliko glede na spol, naravo 

partnerjeve smrti, starost oseb, ko so izgubile partnerja, in čas, ki je pretekel od izgube. Želela 

sem vključiti tako moške kot ženske sodelujoče, katerih partnerji so umrli zaradi različnih 

vzrokov. Zaradi širokega obsega obdobja zgodnje odraslosti sem želela vključiti intervjuvance 

različnih starosti. Poleg tega sem želela dati prednost osebam, pri katerih je od partnerjeve 

smrti minilo čim krajše časovno obdobje, saj kot Osvald (2010) ugotavlja, je spomin na 

določen dogodek povezan s časom, ki preteče od dogodka: z minevanjem časa obstaja večja 

verjetnost, da posamezniki pozabijo podrobnosti. Želela sem torej, da se sogovorniki svojih 

izkušenj, povezanih s partnerjevo smrtjo, čim bolj podrobno spomnijo.  

                                                           
4
 Obdobje zgodnje odraslosti sicer zajema čas med 17. in 45. letom posameznikovega življenja, vendar sem 

želela v empiričnem delu zajeti starostno obdobje, v katerem prevladujejo le značilnosti zgodnje odraslosti. Med 

17. in 22. letom posameznik namreč šele prehaja v obdobje zgodnje odraslosti, zaradi česar so še vedno izrazite 

razvojne značilnosti obdobja mladostništva, med 40. in 45. letom pa posameznik že prehaja v obdobje srednje 

odraslosti, zaradi česar se značilnosti zgodnje odraslosti že prepletajo z značilnostmi obdobja srednje odraslosti 

(Levinson, 1978, v Zupančič, 2009).  
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Zaradi zagotavljanja anonimnosti so imena intervjuvancev spremenjena.   

3.1.1 Kratka predstavitev sogovornikov in okoliščin partnerjeve smrti 

TANJA 

Tanja je bila ob moževi smrti stara 29 let. Skupaj sta bila 16 let, imela sta dva sinova, ki sta 

bila v času moževe smrti stara 5 in 8 let.  

Za njeno pripoved je značilno, da se je pogosto vračala v čas svojega otroštva, ki ga ocenjuje 

kot težkega zaradi slabega odnosa med starši in njunim nezanimanjem za otroke. Pravi, da v 

družini ni mogla odrasti. Med odraščanjem je pridobila slabo samopodobo, ves čas je iskala 

zunanjo potrditev. Družina je v ospredje postavljala pomembnost mnenja drugih ljudi, »(…) 

nisi bil ti nič, ampak samo, kaj si bodo sosedje mislili in rekli«. Zaradi velikih zunanjih 

pritiskov je v mladostništvu zbolela za depresijo, ki je prisotna še sedaj. Starši so izmed treh 

hčera izbrali njo, da bo prevzela domačo kmetijo, čemur ni upala nasprotovati.  

Mož se je po poroki preselil k Tanji na kmetijo, vendar je kmalu želel, da se z ženo odselita na 

svoje. Zaradi finančnih razlogov, Tanjine navezanosti na družino in strahu pred mnenjem 

okolice sta se odselila šele, ko je mož Tanji pol leta pred smrtjo postavil ultimat, ali se preseli 

z njim ali pa bosta živela ločeno. Z otrokoma sta se preselila v stanovanje, ki ga je mož uredil 

v hiši njegove matere, vendar se situacije ni dalo več izboljšati. Mož je imel težave z 

alkoholom, grozila mu je izguba službe, finančne težave so bile velike. Naredil je samomor.  

Od moževe smrti je minilo že 22 let, v tem času pa si je Tanja na novo uredila življenje in si z 

novim možem ponovno ustvarila družino, skupaj imata še dve hčeri.  

Subjektivno doživljanje in izvedba intervjuja: Pogovarjali sva se pri Tanji doma, bili sva sami 

v dnevnem prostoru. Pred začetkom intervjuja sem spoznala najmlajšo hčer, med intervjujem 

enega izmed sinov iz prvega zakona, po intervjuju pa še starejšo hčer iz drugega zakona. V 

pogovoru sem zaznala zainteresiranost sogovornice. V pogovor se je vživela, vrnila so se 

čustva iz preteklosti, kar sem zaznala v tonu in jakosti glasu, ki se je med pripovedovanjem 

spreminjal. Opazila sem, da je glas postal glasnejši in jezen, ko je govorila o sebi in tem, kako 

se ji zdi, da je preveč upoštevala mnenje drugih. Slišati je bilo, kot da si očita. Pri razmišljanju 

o tem, katere intervjuje bom vključila v magistrsko delo, sem takoj vedela, da želim vključiti 

Tanjinega, čeprav je sama med intervjujem večkrat omenila, da dvomi, da bom lahko njeno 

zgodbo uporabila, saj je nekoliko posebna zaradi prisotnosti depresije in težav v primarni 

družini. Z vključitvijo v magistrsko delo ji želim sporočiti, da je zgodba vsakega posameznika 
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edinstvena in da v svojem delu izkušenj sogovornikov ne bom vrednotila na boljše in slabše 

oziroma bolj in manj primerne. Na vsakega posameznika namreč med žalovanjem in 

prilagajanjem na partnerjevo smrt delujejo različni dejavniki, s katerimi se mora spoprijeti. Po 

končanem intervjuju sem še malo ostala in poklepetala z njo in hčerjo.  

BOŠTJAN 

Boštjan je bil ob ženini smrti star 28 let. Skupaj sta bila 10 let, v zakonu sta imela dva otroka. 

Hči je bila v času ženine smrti stara 3 leta, sin 5.  

Od ženine smrti je minilo 31 let. Žena je doživela kap in tri dni kasneje umrla. Smrt je bila 

nepričakovana. Tudi Boštjan si je od takrat na novo uredil življenje, se poročil in imel z novo 

ženo še dva otroka.  

Subjektivno doživljanje in izvedba intervjuja: Intervju je potekal v prostorih fakultete. Boštjan 

ni pristal na snemanje intervjuja, zaradi česar me je bilo pred izvedbo strah, če mi bo uspelo 

povedano sproti zapisovati na računalnik. Boštjanova uvidevnost in prilagajanje tempa 

pogovora sta prispevala k temu, da mi je v veliki meri uspelo dobesedno zapisati njegovo 

zgodbo. Na začetku se mi je zdelo, da intervjuja ni jemal preveč resno, saj se je večkrat 

pošalil, vendar sem med intervjujem zaznala, da je na vprašanja odgovarjal skrbno in zavzeto.  

ANA 

Ana je bila ob partnerjevi smrti stara 30 let in pol. V odnosu sta bila deset let in pol, imela sta 

hči, ki je bila ob partnerjevi smrti stara 7 let in pol.  

Partner je doživel prometno nesrečo z motorjem. Ana je predstavila okoliščine, ki so 

pripeljale do usodne nesreče. Običajno partner v službo ni hodil z motorjem, ampak z 

organiziranim prevozom, tisti dan pa je šel v službo prej, saj je želel podpisati pogodbo za 

delo v tujini, za katerega se je odločal zaradi hitrega zaslužka, da bi lahko z Ano prenovila 

hišo. Preden je odšel od doma, je po telefonu poklical partnerko in jo vprašal, ali naj gre 

podpisat pogodbo ali ne. Zaradi slednjega je imela Ana po smrti občutek krivde, razmišljala 

je, da bi lahko nesrečo preprečila.  

Med intervjujem sem zaznala močno navezanost na hči, ki predstavlja središče njenega 

življenja. Od partnerjeve smrti je sedaj minilo dve leti in pol. Sama pravi, da si je življenje 

uredila, kot je želela. Je samska in nima želje po novem partnerju.  

Subjektivno doživljanje in izvedba intervjuja: Pogovor je potekal v Aninem domu, bili sva 

sami. Čas je izredno hitro minil, obe sva bili presenečeni, da sva se pogovarjali eno uro in pol. 
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Po končanem intervjuju sva še malo poklepetali. Izbran intervju je bil zame najbolj čustven od 

vseh. Pred tem sem imela intervjuja s Tanjo in Boštjanom, ki sta partnerja izgubila pred več 

kot 20 leti, zaradi česar intervjuja nista bila tako čustveno obarvana. Ana se je v pogovor 

vživela. Pripovedovanje je bilo čustveno, ob začetnih vprašanjih glede partnerjeve smrti je bil 

pri Ani prisoten jok, zaradi česar sem se ustrašila, da sem morda vprašala kaj neprimernega, 

da sem preveč posegla v njeno zasebnost, vendar mi je Ana nato povedala, da ji način 

pogovora ustreza in da čustva ne odražajo tega, da ji je v pogovoru neprijetno. V nadaljevanju 

pogovora sem se počutila prijetno in sproščeno. V veliki meri sem se vživela v njeno 

pripoved.   

PABLO 

Pablo je Anin prijatelj, s pomočjo katere sem tudi prišla v kontakt z njim. Pablo je bil ob 

ženini smrti star 37 let. Odnos je trajal devet let in pol, imela sta tri otroke. Sin je bil v času 

ženine smrti star 1 leto, hčeri pa 4 in 5 let.  

Eno leto pred ženino smrtjo se je družina preselila v Slovenijo. Iz Italije so se preselili zaradi 

finančnih razlogov, poleg tega so želeli mestno življenje zamenjati za podeželskega, za 

katerega Pablo meni, da je bolj primerno za otroke. Žena je nato zbolela za rakom in po šestih 

mesecih je umrla. Od smrti sta minili dve leti. Trenutno je samski, je pa odprt za novo zvezo.  

Subjektivno doživljanje in izvedba intervjuja: Pred izvedbo intervjuja sem bila zaskrbljena, 

kako bo intervju sploh potekal, saj nisem vedela, ali se bova pogovarjala v slovenščini ali 

angleščini, vendar sem ob prihodu videla, da Pablo slovensko govori in razume zelo dobro, le 

določene dele sem mu med intervjujem pojasnila v angleščini. Zaznala sem zainteresiranost 

za intervju, odgovarjal je zbrano. Pogovarjala sva se v njegovem domu v dnevnem prostoru, 

kjer sta bila prisotna še dva otroka in dedek. Opazila sem, da zaradi prisotnosti otrok ni mogel 

povsem izraziti svojih čustev. Ob določenem vprašanju mu je postalo hudo, hči je to videla in 

se mu usedla v naročje, zaradi česar je Pablo začel odgovarjati drugače, uporabil je druge 

besede, kar je morda povezano s tem, da ni želel, da ga hči vidi kot ranljivega, žalostnega. Hči 

je nekajkrat prisedla zraven mene, na koncu je bila že precej neučakana, kdaj bom odšla, saj 

so imeli nato večerjo. Pablo je med intervjujem nekajkrat vstal in pomiril otroka, ki sta se 

glasno igrala in gledala televizijo, kar pa ni zmotilo poteka intervjuja.  
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MAŠA 

Maša je bila ob partnerjevi smrti stara 25 let. Njun odnos je trajal eno leto in pol, opisuje ga 

kot tipično študentskega, saj sta se videvala med vikendi. Med tednom je zaradi študija in 

študentskega dela živela v Ljubljani, fant pa je bil že zaposlen v domačem kraju.  

Za razliko od drugih intervjuvancev s svojim fantom ni živela skupaj, sta pa v zadnjih 

mesecih intenzivno načrtovala skupno prihodnost in se dan pred smrtjo odločila, da se bosta 

skupaj vselila. Fant je umrl zaradi nesreče pri delu, in sicer nesreče z gradbenim strojem. Od 

partnerjeve smrti so minila tri leta in pol, sedaj si je uredila življenje in živi z novim fantom.  

Subjektivno doživljanje in izvedba intervjuja: Intervju sva izvedli pri njej doma, bili sva sami. 

Z Mašine strani sem zaznala zainteresiranost za intervju, na vprašanja je odgovarjala zavzeto 

in mirno. Počutila sem se sproščeno. Do takrat sem opravila že nekaj drugih intervjujev, zato 

sem si že predstavljala, kako približno bo intervju potekal in odpirala še dodatne teme, ki so 

se pri prejšnjih intervjujih izkazale kot pomembne, kar je morda razlog, da je intervju trajal 

najdlje od vseh.  

Za boljšo preglednost glavne podatke intervjuvancev prikazujem v naslednji tabeli. 
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Tabela 2: Predstavitev vzorca raziskave 

 TANJA BOŠTJAN ANA PABLO MAŠA 

obdobje, ki 
je minilo od 
partnerjeve 
smrti 

22 let 31 let 2 leti in pol 2 leti 3 leta in pol 

starost  
ob 
partnerjevi 
smrti 

29 let 28 let 30 let in pol 37 let 25 let 

vzrok 
partnerjeve 
smrti 

samomor kap prometna 

nesreča 

rak nesreča pri 

delu 

trajanje 
odnosa z 
umrlim 
partnerjem 

16 let 10 let 10 let in pol 9 let in pol 1 leto in pol 

zakonski 
stan z 
umrlim 
partnerjem 

da da ne da ne 

skupno 
življenje z 
umrlim 
partnerjem 

da da da da ne 

otroci z 
umrlim 
partnerjem 

2 otroka 2 otroka 1 otrok 3 otroci / 

starost otrok 
ob 
partnerjevi 
smrti 

5 in 8 let 3 in 5 let 7 let in pol 1, 4 in 5 let / 

trenutno v 
partnerski 
zvezi 

da da ne ne da 

otroci iz 
nove 
partnerske 
zveze 

2 otroka 2 otroka / / / 

 

3.2 Raziskovalni instrument ter postopek zbiranja podatkov 

Zaradi specifičnosti izbrane tematike sem se odločila za kvalitativno raziskovanje. Raziskava 

je temeljila na polstrukturiranem (Vogrinc, 2008) oziroma delno strukturiranem, odprtem 

intervjuju, pri katerem vprašanja niso popolnoma natančno določena vnaprej (Mesec, 1998). 

Na podlagi študija strokovne literature in raziskovalnih vprašanj sem pripravila okvirna 
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vprašanja (glej Prilogo 1), s katerimi sem ohranjala rdečo nit pogovora, med intervjujem pa 

sem po potrebi postavljala dodatna vprašanja in podvprašanja. Poleg tega sem pustila prostor 

za lasten prispevek udeležencev in njihova vprašanja. Z vsako osebo sem izvedla individualni 

intervju. Intervjuji so bili neposredni (Vogrinc, 2008), saj sem podatke pridobivala 

neposredno od ljudi z izkušnjo izgube partnerja v obdobju zgodnje odraslosti.  

Vsak intervjuvanec je izpolnil tudi Vprašalnik medosebnih odnosov (»Relationship 

Questionnaire«), avtorjev Bartholomew in Horowitz (1991), ki je bil v pomoč pri poskusu 

identifikacije stila navezanosti intervjuvancev. Intervjuvanci so reševali vprašalnik v 

slovenskem jeziku, ki sta ga v slednjega prevedla in priredila Žvelc in Žvelc (2000, v Uršič, 

2014). Gre za samoocenjevalni vprašalnik, ki prepoznava štiri stile navezanosti v odraslosti: 

varnega, plašljivega, preokupiranega in odklonilnega, ki sem jih podrobneje opisala v 

teoretičnem delu naloge. Vprašalnik je sestavljen iz dveh delov. V prvem delu so navedeni 

opisi vseh štirih stilov navezanosti in posameznik obkroži tistega, ki najbolj opisuje njegov 

stil navezanosti v odnosu do bližnjih oseb. V drugem delu vprašalnika pa posameznik na 7-

stopenjski lestvici (pri čemer 1 pomeni sploh ni značilno zame, 7 pa pomeni zelo značilno 

zame) oceni, v kolikšni meri vsak izmed štirih stilov navezanosti velja zanj. Vsak 

intervjuvanec je izpolnil dva Vprašalnika medosebnih odnosov. Enega za obdobje pred 

partnerjevo smrtjo in drugega, ki se je nanašal na sedanji čas.  

Intervju s Tanjo sem izvedla 9. 3. 2015, trajal je eno uro in štirideset minut. Sledil je dvourni 

intervju z Boštjanom, ki je potekal 12. 3. 2015. Intervju z Ano, 13. 3. 2015, je trajal eno uro in 

pol, intervju s Pablom, 19. 3. 2015, pa eno uro in petdeset minut. Zadnji intervju sem opravila 

z Mašo, 23. 3. 2015, trajal je dve uri in dvajset minut. S štirimi sem izvedla intervju pri njih 

doma, z Boštjanom pa sva se dobila v prostorih Pedagoške fakultete v Ljubljani. Štiri 

pogovore sem med izvedbo zvočno posnela in jih kasneje dobesedno pretipkala v elektronsko 

obliko. Boštjan se s snemanjem ni strinjal, zato sem povedano sproti beležila na prenosni 

računalnik. Pred obdelavo podatkov sem pretipkane intervjuje poslala vsem sogovornikom v 

avtorizacijo. Tri intervjuvanke so zapis intervjuva prebrale in ga potrdile. Boštjan je zapis 

intervjuja vsebinsko dopolnil in spremenil nekatere podatke, za katere je menil, da lahko 

razkrijejo njegovo identiteto. Pablo po avtorizaciji ni imel potrebe.  

3.3 Postopek obdelave podatkov 

Podatke sem obdelala z induktivnim oziroma odprtim pristopom kodiranja. Zapisane 

intervjuje sem najprej pozorno prebrala in ob tem podčrtala vsebinsko pomembne izjave, s 
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čimer sem določila enote kodiranja. Tem enotam sem pripisala kode prvega reda, ki 

predstavljajo skrajšano obliko enot kodiranja. Nato sem kode prvega reda povezala v kode 

drugega reda in na podlagi tega oblikovala končne kategorije intervjujev. Kodiranje sem 

večkrat pregledala in uskladila tako, da so kategorije za vse intervjuje skupne: odnos med 

partnerjema pred smrtjo, spoprijemanje s partnerjevo smrtjo, spremembe po partnerjevi smrti, 

potrebe in pomoč pri spoprijemanju, nadaljnji partnerski odnosi in sedanji pogled na izkušnjo 

smrti. Tanjin intervju ima še dodatno kategorijo, in sicer razmere v primarni družini. Podatke 

iz omenjene kategorije sem predstavila v Tanjini predstavitvi. Primera načina kodiranja 

intervjujev se nahajata v Prilogi 2, celotni intervjuji pa zaradi prevelikega obsega in zaradi 

zagotavljanja večje anonimnosti intervjuvancev v delo niso priloženi, so pa dostopni pri meni. 

Vsi intervjuvanci med intervjuji niso izpostavljali enakih tem, kar je povezano s tem, da so 

bila vprašanja, ki sem jih sogovornikom postavljala, odprtega tipa. Določene kode II. reda se 

tako pri nekaterih intervjuvancih pojavljajo, pri drugih ne. Kot primer lahko izpostavim kodo 

II. reda: podpora osebe s podobno izkušnjo. Intervjuvance sem vprašala, na koga so se lahko 

med spoprijemanjem s partnerjevo smrtjo oprli. Vsak je izpostavil tiste osebe, ki so bile zanj 

pomembne in se jih je v tistem trenutku spomnil. Vsi so na primer izpostavili pomoč družine 

in prijateljev, le Ana, Pablo in Maša so spregovorili o podpori osebe s podobno izkušnjo. 

Pomembno pa se mi zdi izpostaviti, da ni rečeno, da med spoprijemanjem Tanja in Boštjan 

podpore osebe s podobno izkušnjo nista bila deležna, lahko da je med intervjujem le nista 

izpostavila. Kot drug primer lahko izpostavim kodo II. reda: nudenje pomoči ženi v času 

umiranja, o kateri je spregovoril le Pablo, kar je povezano z okoliščinami ženine smrti in 

sicer, da je obdobje ženinega umiranja trajalo pol leta, pri ostalih intervjuvancih pa je bila 

smrt v večji meri nepričakovana.  

Rezultate Vprašalnika medosebnih odnosov sem obdelala tako, da sem za vsakega 

intervjuvanca posebej pogledala, kolikšno vrednost je označil za posamezen stil navezanosti 

in na podlagi tega razbrala, kateri stil navezanosti je za posameznika najbolj značilen. 

Rezultate vprašalnikov vseh intervjuvancev v utemeljeni teoriji dodajam h kategorijama 

Odnos s partnerjem in Spremembe po smrti. Posameznikovo oceno stila navezanosti na 7-

stopenjski lestvici bom v utemeljeni teoriji napisala v oklepaju.  

Preden sem se lotila utemeljene teorije, sem na podlagi kodiranja naprej napisala zgodbo za 

vsak intervju posebej, s čimer sem pridobila večjo preglednost podatkov. Nato sem oblikovala 

skupno utemeljeno teorijo, v kateri sem s pomočjo kod II. reda predstavila vsako kategorijo 
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posebej. Zajela sem vse pomembne teme, ki so se med intervjuji pojavljale. V utemeljeni 

teoriji sem izjave intervjuvancev povezala s teoretičnimi izhodišči.  

4 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

4.1 Odnos med partnerjema pred smrtjo 

Kategorijo bom predstavila skozi naslednje kode II. reda: trajanje odnosa, opis odnosa, vloge 

v partnerskem življenju, starševstvo, prosti čas, komunikacija in reševanje konfliktov.  

Trajanje odnosa 

Odnosi med intervjuvanci in umrlimi partnerji so trajali različno dolgo. Najdlje je trajal 

Tanjin odnos, in sicer šestnajst let, Anin deset let in pol, Boštjanov deset let, Pablov devet let 

in pol ter Mašin eno leto in pol. Tanja, Boštjan in Pablo so bili s partnerji poročeni, Ana in 

Maša ne. Brajša (1984) meni, da partnerski odnos predstavlja vsak relativno trajen, intimen in 

neposreden odnos, pri čemer ni pomembno, ali partnerja vstopita v zakonsko zvezo ali ne. 

Vsi, razen Maše, so živeli skupaj s partnerjem. 

Opis odnosa 

Pri štirih intervjuvancih sem zaznala podobnosti pri opisovanju partnerskega odnosa. Pri 

Boštjanu, Ani, Pablu in Maši na vprašalniku o stilu navezanosti pred partnerjevo smrtjo 

prevladuje varen stil navezanosti (7), ostali stili so manj pogosti in so jih označili z 

vrednostmi 4 ali manj. Boštjan izpostavlja, da je varni stil navezanosti veljal le za odnos z 

ženo, za odnose z drugimi je v največji meri veljal plašljiv stil navezanosti (4). Posamezniki s 

plašljivim stilom navezanosti se pri navezovanju tesnih odnosov z drugimi počutijo 

neprijetno. Želijo imeti tesne odnose z drugimi, vendar se bojijo, da bodo v odnosu prizadeti. 

Za posameznike z varnim stilom navezanosti pa je značilno, da se lahko brez težav čustveno 

zbližajo z drugimi, v njihovih odnosih prevladuje intimnost, bližina, spoštovanje in zaupanje 

(Bartholomew in Horowitz, 1991). Vsi štirje intervjuvanci so bili z odnosom z umrlim 

partnerjem zadovoljni. Odnos jim je pomenil veliko.  

Boštjan: »(…) vse. Ženo, prijateljico. Veliko.«  

Ana: »(…) sem jaz bila njemu vse, on pa men (…)« 

Pablo: »(…) sva vedno vedela, da bova imela eden drugega (…)«  
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Boštjan, Ana, Pablo in Maša izpostavljajo, da jim je partnerski odnos prinašal občutek 

varnosti, moči, topline in pripadnosti. Weiss (1998) potrjuje, da partnerski odnosi 

predstavljajo pomemben vir varnosti. 

Tanja pa za obdobje pred partnerjevo smrtjo poroča o plašljivem stilu navezanosti (7), visoko 

uvrščena pa sta tudi preokupiran (6) in odklonilen (6) stil navezanosti. Gre torej za ne-varne 

stile navezanosti. To lahko nakazuje na to, da so bile v partnerskem odnosu prisotne težave, 

kar se bo v nadaljnji analizi potrdilo.   

S partnerskim odnosom Tanja ni bila zadovoljna: »Nisva imela nobenga dobrega odnosa med 

sabo.« Imela sta se rada, vendar sta oba izhajala iz neurejenih družin, zaradi česar je imel vsak 

težave sam s seboj. Zaljubila sta se zgodaj, saj Tanja pravi, da sta oba iskala potrditev, 

sprejemanje in pripadnost, ki je nista dobila v primarnih družinah. Njuni starši so imeli med 

seboj slab odnos, bili so zaposleni z drugimi obveznostmi. Tanjino pripovedovanje je v skladu 

s Weissovimi (1998) ugotovitvami, ki trdijo, da se otroci, katerih starši so v nesrečnih 

zakonih, pogosto počutijo osamljene in same. Tanja in njen mož sta iskala rešitev drug v 

drugem, vendar je nista našla. Ihan (2000) govori o tem, da je mogoče pridobiti le partnerjevo 

bližino, »(…) ljubezen, ki nas osrečuje, pa je vedno naša lastna« (str. 107). Na podlagi tega 

sklepam, da bi moral vsak izmed njiju najprej priti v stik s samim seboj in izboljšati lastno 

samopodobo, kar lahko navežem na ugotovitve avtorice Rozman (2007), ki pravi, da se otroci, 

ki zatirajo lastne želje z namenom, da bi pridobili naklonjenost staršev, oddaljujejo od samega 

sebe, čustvene bolečine pa se naučijo blažiti z različnimi odvisnostmi. Kljub nezadovoljstvu z 

odnosom sta v njem vseeno vztrajala, kar je morda povezano s pasivnostjo in čustveno 

odvisnostjo v odnosu, ki je značilna za plašljiv stil navezanosti (Bartholomew, 2000, v Žvelc 

in Žvelc, 2006). Tanja pravi, da se sploh ne bi smela poročiti, meni, da bi že na začetku zveze 

oba potrebovala pomoč. Razmišljam, če sta bila morda od odnosa odvisna in nista znala 

izstopiti iz njega. Njun odnos lahko opišem kot prazno ljubezen, o kateri govori Sternberg 

(1986, v Zupančič in Svetina, 2009; Sternberg, 1986, v Rice, 2001), kjer partnerja vztrajata v 

odnosu zaradi praktičnih razlogov, obstaja pa velika verjetnost, da se bosta ob pomembnem 

življenjskem dogodku razšla. Odnos ni bil prioriteta, ukvarjala sta se z drugimi stvarmi. 

Odnos je bil le na videz urejen: »So ljudje vse okol rekli: poglej, sej maš vse poštiman.« 

Predvidevam, da sta Tanja in njen mož navzven želela dajati vtis, da imata odnos urejen, saj 

jima je bilo pomembno mnenje okolice.  
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Vloge v partnerskem življenju 

Rice (2001) izpostavlja, da je pomembna razvojna naloga partnerskega odnosa razdelitev 

gospodinjskih opravil in obveznosti. Ana in Pablo pravita, da so bile v njunih partnerskih 

odnosih vloge razdeljene glede na moška in ženska opravila. Moška partnerja sta se ukvarjala 

predvsem z zunanjimi hišnimi opravili, ženski pa z gospodinjskimi opravili. Pablo poudarja, 

da sta imela z ženo vloge razdeljene glede na to, kaj je kdo raje in lažje opravljal, vloge pa sta 

si tudi menjala. Boštjan pa pravi, da z ženo vlog nista imela razdeljenih in sta oba delala vse, 

vendar iz njegovega pripovedovanja razberem, da je imela žena osrednjo vlogo pri 

gospodinjskih opravilih, sam pa ji je pomagal, saj pravi »(…) sem pomagal, ni bilo problem«. 

To potrjuje tudi njegovo splošno mnenje, da želijo biti ženske pri gospodinjskih opravilih 

pogosto dominantnejše. 

Iz zapisanega lahko sklepam, da so Anin, Pablov in Boštjanov partnerski odnos temeljili na 

sodelovalnem oziroma modernem partnerstvu, o katerem govorita Gilbert in Dancer (1992, v 

Sadar, 1993), pri katerem ženska ohranja glavno vlogo pri gospodinjskih opravilih, si pa 

partnerja delita starševske odgovornosti, kar bo razvidno v nadaljevanju. V Mašinem odnosu 

še ni prišlo do delitve dela, saj s partnerjem nista živela skupaj, zato le predvideva, da bi si vse 

vloge delila. Tanja pa pravi, da z možem nista imela razdeljenih vlog, ker sta živela v 

skupnem gospodinjstvu z njenimi starši, starimi starši in sestro. »Nič ni blo z delitvijo del.« 

Starševstvo 

Tanja in Boštjan sta imela v zakonu dva otroka, Ana enega in Pablo tri otroke. Maša s 

partnerjem ni imela otrok.  

Tanja in njen mož sta kot starša delovala slabo. Žarn (2005) govori o tem, da je osnova za 

uspešno starševstvo uspešen partnerski odnos, ki temelji na medsebojnem prilagajanju 

partnerjev, sodelovanju, usklajevanju vrednot in želja. Sklepam, da je slabo opravljanje 

starševske vloge pri Tanji in njenem možu povezano z nezadovoljstvom s partnerskim 

odnosom in dejstvom, da partnerskih vlog nista imela razdeljenih.  

Ana, Pablo in Boštjan pravijo, da sta bila oba partnerja enako vpletena v starševstvo. Ana in 

Pablo izpostavljata, da sta bila le na začetku moška partnerja bolj zadržana v starševski vlogi. 

Žarn (2005) govori o tem, da je prilagajanje na očetovstvo proces, med katerim očetje 

spoznavajo obveznosti in zadovoljstva, ki so povezana z novo vlogo očeta. Pablo pravi, da je 

bila odločitev za prvega otroka v večji meri ženina želja, zaradi česar je sam potreboval več 
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časa, da se je nanj navadil. Pablo: »Js sem rabil ene šest mesecev, da sem se je navadil.« Ana 

pa izpostavlja, da partner na začetku »(…) ni imel zaupanja vase, v tem smislu, da bi jo on kot 

oče sam dlje časa imel«. 

Prosti čas 

Rice (2001) kot pomembno razvojno nalogo partnerstva omenja usklajevanje partnerstva z 

drugimi obveznostmi in pomembnost skupnega preživljanja prostega časa. Najmanj časa je s 

svojim partnerjem preživela Tanja. Dneve sta preživljala ločeno, kljub temu da sta živela 

skupaj. Pogosto sta se videvala le ob večerih, ko sta šla spat. Iz tega lahko razberem, da sta 

živela en mimo drugega. Nekaj časa sta preživela skupaj ob nedeljah, na dopust sta šla redko, 

saj si Tanja zaradi strahu pred mnenjem lastne družine ni upala iti. Razvidno je torej, da je 

želela Tanja ugajati svoji družini, zaradi česar je zapostavila odnos z možem.  

Maša se je zaradi geografske oddaljenosti s partnerjem videvala med vikendi, poleg tega sta 

skupaj preživljala praznike in dopust. Ostali intervjuvanci izpostavljajo, da so imeli zaradi 

otrok in službenih obveznosti malo prostega časa, vendar so ga poskušali v čim večji meri 

preživeti s svojimi partnerji. Iz tega je očitno, da so si kljub različnim obveznostim vzeli čas 

za partnerski odnos in ga s tem negovali ter ohranjali. Boštjan in Ana omenita, da sta imela s 

svojima partnerjema skupne hobije.  

Komunikacija in reševanje konfliktov  

Boštjan, Ana, Pablo in Maša so se s svojimi partnerji pogovarjali o vsem. Konflikte so 

reševali s komunikacijo. Pablo izpostavi, da so konflikti pozitivno prispevali k njunemu 

odnosu, saj sta skušala v prihodnje izboljšati svoje vedenje: »Sva se poskusila razumet, kako 

bi se lahko obnašala boljše, da bi tudi tisto brezvezno kreganje prej rešila.« Rice (2001) 

potrjuje, da je v partnerskem odnosu pomembna konstruktivna medsebojna komunikacija in 

zaupanje.  

Tanja in njen mož pa se v odnosu nista odprto pogovarjala, pravi, da nista znala komunicirati 

med seboj: »Tud če sva kej začela, sva bila vsak v svojih mislih.« Pri konfliktih je vsak 

zagovarjal svoje stališče, Tanja se je nato umaknila, da se prepir ni stopnjeval. Iz tega lahko 

razberem, da njun odnos ni temeljil na zaupanju, sklepanju kompromisov in samorazkrivanju, 

kar so poleg intimnosti za Eriksona (1976, v Zupančič in Svetina, 2009) glavne značilnosti 

partnerstva. Glede na to, da Tanja z odnosom ni bila zadovoljna, poleg tega z možem nista 

imela razdeljenih partnerskih vlog, slabo sta delovala kot starša, med seboj nista odprto 
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komunicirala in konstruktivno reševala konfliktov, ugotavljam, da sta bila v nefunkcionalnem 

odnosu, za katerega Sernec (2006, v Munda, 2013) navaja neustrezno delitev vlog v družini, 

konflikte in težave z bližino med partnerjema. V njunem odnosu ni bilo intimnosti, kar lahko 

povežem s plašljivim stilom navezanosti, za katerega je značilen strah pred intimnostjo 

(Hazan in Shaver, 1987).  

4.2 Umiranje in smrt 

Ob partnerjevi smrti je bila najmlajša izmed intervjuvancev Maša, stara je bila 25 let, prav 

tako tudi njen partner. Boštjan in njegova partnerka sta bila ob smrti stara 28 let, Tanja 29 let, 

njen mož 30. Ana je bila stara 30 let in pol, njen partner 37. Tudi Pablo in njegova žena sta 

imela ob smrti 37 let. Intervjuvanci so bili ob partnerjevi smrti v razvojnem obdobju zgodnje 

odraslosti, ki poteka med 17. in 45. letom posameznikovega življenja (Levinson, 1978, v 

Zupančič, 2009). V tem obdobju posameznik prevzema odrasle vloge in odgovornosti, vstopi 

v dolgoročna partnerska razmerja in se poda na stabilno poklicno pot (Arnett, 2011, v 

Konstam, 2007; Arnett, 2012; Levinson, 1978, v Zupančič, 2009). Smrt partnerja je v obdobju 

zgodnje odraslosti nepričakovan in nenormativen dogodek, ki pretrese posameznikov notranji 

svet (Haase in Johnston, 2012) ter posameznika postavi v kategorijo, ki ni usklajena z 

razvojno fazo življenjskega obdobja, v katerem se nahaja (Levinson, 1997, v Ambler Walter, 

2003).  

Partnerji intervjuvancev so umrli zaradi različnih razlogov. Smrt partnerja je bila pri Tanji, 

Ani, Maši in Boštjanu nepričakovana. Tanjin mož je storil samomor, v domači garaži se je 

zastrupil z avtomobilskim plinom, partnerja Ane in Maše sta doživela nesrečo: Anin partner 

prometno nesrečo, Mašin pa nesrečo pri delu. Green (2000, v Currier idr., 2006) smrti zaradi 

samomora in nesreč uvršča med nasilne smrti (»violent deaths«). Boštjanova žena pa je umrla 

naravne smrti, doživela je kap in tri dni zatem umrla.  

Smrt Pablove partnerke je bila v večji meri pričakovana kot pri ostalih intervjuvancih. Žena je 

umrla za rakom, vzrok smrti je bil torej naraven. Diagnozo je dobila v roku enega meseca in 

pol od odkritja simptomov, po pol leta je umrla. Pablu so zdravniki takoj povedali, da žena 

bolezni ne bo preživela. Pablova žena je torej umrla zaradi neozdravljive bolezni, za katero 

Cassell idr. (2005) pravijo, da je smrt pričakovana v relativno kratkem časovnem obdobju. V 

času bolezni je Pablova žena bivala doma, zanjo je skrbel sam, vsakodnevno izvajal terapije. 

Zadnji mesec je preživela v bolnišnici. Smrt Pablove žene se razlikuje od smrti partnerjev pri 

ostalih intervjuvancih. V nadaljnji analizi bom smrt v Pablovem primeru primerjala s tem, kar 
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teorija pravi o umiranju po dolgotrajni bolezni in skušala prepoznati razlike in podobnosti, ki 

se pojavljajo med nepričakovanimi smrtmi, ki so jih doživeli ostali intervjuvanci, in v večji 

meri pričakovano smrtjo, ki jo je izkusil Pablo. Pomembno pa se mi zdi poudariti, da je 

umiranje Pablove žene trajalo pol leta, trajanje dolgotrajne bolezni posameznika pa je lahko 

bistveno daljše, poteka lahko od nekaj mesecev do več let (Corr idr., 1997), kar se kaže tudi v 

razlikah pri prilagajanju na samo smrt bližnje osebe (Stroebe in Schut, 2004).  

Od smrti so pretekla različno dolga obdobja. Pablo je ženo izgubil pred dvema letoma, Ana 

pred dvema letoma in pol, Maša pa pred tremi leti in pol. Več časa je minilo pri ostalih dveh 

intervjuvancih, in sicer 22 let pri Tanji in 31 let pri Boštjanu.   

Čas umiranja 

O tej temi sta spregovorila Boštjan in Pablo. Boštjan je o času umiranja povedal zelo malo, 

kar menim, da je povezano s tem, da je vse skupaj trajalo le tri dni, zaradi česar težko 

primerjam čas umiranja pri obeh intervjuvancih. Boštjan je bil v času ženine bolezni »Zelo 

občutljiv in obupan ... Nisem verjel, da se to lahko nam zgodi.« Pred operacijo je slutil, da bo 

umrla.  

Pablu se je zdel čas umiranja veliko težji kot sama smrt in dogajanje po njej: »Najbolj težek 

čas ni bil, ko je ona umrla, ampak ko je bila živa.« Teoretične ugotovitve potrjujejo, da je 

dolgotrajna bolezen za bližnje stresna, saj so prisotni stresorji, kot so skrbi negovanja, 

čustvena izčrpanost, pomanjkanje časa zase in druge družinske člane ipd. (Rabow idr., 2004, 

v Murray idr., 2005). Brecelj-Kobe in Trampuž (2002) pravita, da je proces prilagajanja na 

novico o neozdravljivi bolezni podoben procesu žalovanja, Berardo (2003) prav tako verjame, 

da se proces žalovanja pri dolgotrajni bolezni začne že pred smrtjo in je lahko tako intenzivno 

kot žalovanje po dejanski smrti. Obdobje ženinega umiranja je bilo za Pabla težko tudi zato, 

ker se je odločil, da bo informacijo o ženini neozdravljivi bolezni zadržal zase in tako ženi ni 

povedal, da bo umrla, saj je želel, da ohrani upanje in bi lahko v času, ki ji je še ostal, uživala 

z otroki: »Za eno mamo … čutit in uživat otroke, mislim da je najbolj pomembno.« Počutil se 

je grozno, sploh ker sta bila z ženo v odnosu vedno iskrena, vendar meni, da se je odločil 

prav. Za ženo je želel preostali čas narediti čim manj stresen in prijeten. Sprašujem se, kako bi 

Pablo doživljal ženino umiranje, če bi z njo spregovoril o diagnozi. Poleg tega se mi postavlja 

vprašanje, kakšne bi bile ženine potrebe in želje, če bi za diagnozo izvedela že takoj ob 

postavitvi le-te. Kübler-Ross (1973) govori o tem, da gre posameznik ob neozdravljivi 

bolezni, enako kot žalujoči posamezniki, skozi fazo šoka in zanikanja, fazo jeze, fazo 
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pogajanja, fazo potrtosti ali depresije in fazo sprijaznjenja. Za realno stanje bolezni je žena 

izvedela šele teden dni pred smrtjo, ko se je njeno zdravstveno stanje zelo poslabšalo. Za 

Pablovo ženo je bila tako smrt v veliki meri nepričakovana. 

Pablo pravi, da se je v času umiranja zavedal realnosti situacije, vendar o njej ni želel preveč 

premišljevati. Ni si znal predstavljati, kaj bo ženina smrt pomenila, zaradi česar ni mogel 

spati. Iz tega lahko razberem, da ga je situacija obremenjevala in skrbela. Predvidevam, da je 

k temu prispevalo to, da je realno stanje glede ženinega zdravja zadržal zase in ni imel 

nikogar izmed bližnjih, s katerim bi se pogovoril in izrazil svojo stisko. Berardo (2003) in 

Schaefer in Moos (2003) pravijo, da se lahko v primeru pričakovane smrti posameznik 

pogovori z umirajočim in s tem predela nekaj žalosti, vendar v Pablovem primeru temu ni bilo 

tako. Poudarja, da v času ženinega umiranja ni mogel načrtovati vnaprej, kar običajno počne, 

čeprav se zaveda, da bi bilo to dobro, sploh zaradi finančnih zadev, saj je bil potem po smrti 

bančni račun blokiran. »Je bilo dovolj težko lagat, biti lažno pozitiven, fakely positive, da 

nisem prej organiziral (…)« Lehman idr. (1993) skladno s tem govorijo, da v času žalovanja 

posamezniki pogosto ne morejo načrtovati prihodnosti. Pablo meni, da če bi preveč razmišljal, 

se ne bi mogel soočiti tako, kot se je. Predvidevam, da je s tem, ko je edini vedel, da bo žena 

umrla in s tem, ko ni premišljeval o situaciji, v neki meri zanikal samo realnost situacije, 

zaradi česar mu je bilo čez dan lažje, zvečer pa so se vrnile skrbi, kar razberem iz tega, da ni 

mogel spati.  

4.3 Spoprijemanje s partnerjevo smrtjo 

Izbrano kategorijo bom predstavila s kodami II. reda, med katere spadajo: sprejemanje 

partnerjeve smrti; čustva in občutki; izražanje čustev; pogovor z otroki o smrti, skrb zanje in 

vedenje v njihovi prisotnosti; psihična stabilizacija in uporaba zdravil oziroma alkohola; 

obveznosti po partnerjevi smrti; cilji in motivacija pri vzpostavljanju nadaljnjega življenja; 

spominjanje partnerja in prilagajanje na življenje brez njega; težave pri spoprijemanju s 

partnerjevo smrtjo.  

Sprejemanje partnerjeve smrti 

Večina intervjuvancev izpostavlja, da je partnerjeva smrt zanje pomenila veliko spremembo.  

Boštjan: »Vse je bilo drugače. Sam si.«  
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Ana: »Men se je takrat sesul svet. Js sem z njegovo smrtjo zgubila nekoga, ki me je totalno 

poznal, ki me je sprejel tako, kakršna sem bla, z vsemi mojimi napakami in dobrimi in slabimi 

lastnostmi.« 

Pablo: »(…) ena sprememba, velika.« 

Maša:»(…) ostaneš brez vsega (…)«  

Strokovnjaki (Holmes in Rahe, 1967, v Ambler Walter, 2003; Holmes in Rahe, 1967, v Utz 

idr., 2004; Kogovšek, 1996; Rice, 2001) potrjujejo, da predstavlja izguba partnerja enega 

izmed najbolj travmatičnih in stresnih dogodkov v posameznikovem življenju. Posameznik 

izgubi osebo, s katero je bil povezan na vseh področjih svojega življenja (Ambler Walter, 

2003; Corr idr., 1997). 

Tanja pa izpostavlja, da je v partnerjevi smrti iskala rešitev, »(…) sem mislila, da me bo pa 

mogoče to rešil. Da bom k sebi prišla (…)« Ob borbi z depresijo in zavrženostjo je mislila, da 

jo bo partnerjeva smrt rešila. Sklepam, da je k temu, da partnerjevi smrti pripisuje pomen 

rešitve, prispevalo tudi to, da s partnerjem nista imela dobrega odnosa.  

Vsi intervjuvanci omenjajo težave pri sprejemanju partnerjeve smrti. Niso mogli takoj 

sprejeti, da je partner umrl. Bowlby (1961, v Tomlinson, 2001; Bowlby, 1980) podobno 

govori o tem, da posameznik v fazi šoka in otrplosti izgubo pogosto zanika in je ne razume 

popolnoma. Kübler-Ross (1973) omenjeno fazo razume kot obrambni mehanizem 

posameznika na boleč dražljaj. Čeprav je bila smrt Pablove partnerke v večji meri 

pričakovana, pravi, da ni mogel razumeti smrti, dokler se ni zgodila. Še po partnerkini smrti 

Pablo pravi: »Niti takoj ne zastopiš. Je trajalo kakšen čas.« Rando (1993, v Murray idr., 

2005) pravi, da je lahko tudi smrt po dolgotrajni bolezni razumljena kot nepričakovana, saj 

lahko bližnji nanjo še niso pripravljeni.  

Šele ko se zanikanje počasi umakne, posameznik začne realno razumevati pomen smrti 

bližnjega, čemur sledijo različne čustvene reakcije (Brecelj-Kobe in Trampuž, 2002; Worden, 

1991, v Carmichael, 2005; Worden, 2009, v Jeffreys, 2011).  

Čustva in občutki 

Vsi intervjuvanci so po smrti partnerja doživeli intenzivne čustvene reakcije. Teoretične 

ugotovitve (Worden, 1991, v Carmichael, 2005; Worden, 2009, v Jeffreys, 2011) potrjujejo, 

da je med žalovanjem pomembno izkusiti čustveno bolečino, ki pa se sčasoma zmanjša.  
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Boštjan obdobje takoj po smrti partnerke opisuje kot zelo težko. Najprej je doživel šok, sledil 

je občutek osamljenosti in pogrešanje žene, čemur so sledile čustvene težave, glede katerih 

pove, da so čustva in občutki nihali. Nato je sledilo zavedanje, da mora nekaj ukreniti: »Iščeš 

pomoč zase in za vzgojo, ta pa je lahko samo partnerka.« Njegovo pripovedovanje lahko 

povežem z glavnimi fazami žalovanja, torej začetnim šokom, zanikanjem in zmedenostjo; 

fazo čustev in aktivnega »grief work«; in fazo sprejetja ter vzpostavitve življenja (DeSpelder 

in Strickland, 1992, v Murray, 1994). Iz njegovega pripovedovanja razberem začetno 

osredotočenost na izgubo in z njo povezana čustva ter kasnejšo usmerjenost na vzpostavitev 

nadaljnjega življenja, kar je značilno za žalovanje po modelu dveh procesov (Stroebe in 

Schut, 1999).  

Pablo začne ob vprašanju o čustvih na splošno opisovati reakcije ljudi: »Nekdo je obupan, 

nekdo nič ne čuti, nekdo se zapre … Odvisno.« Ob nadaljnjem spraševanju o čustvih 

nadaljuje, da zaradi obveznosti ni imel časa razumeti, kaj se dogaja. To lahko povežem z 

ugotovitvami Levinsona (1997, v Berardo, 2003), ki pravi, da lahko pri mladih odraslih, ki 

ostanejo brez partnerja, obveznosti, ki jih imajo v okviru družine, zmotijo sam proces 

žalovanja (Levinson, 1997, v Berardo, 2003). V nadaljevanju intervjuja pa Pablo pravi, da 

obremenjenost z obveznostmi ni vplivala na njegove občutke in čustva: »Če sem bil žalosten, 

sem bil.« Na podlagi tega sklepam, da se je želel na začetku intervjuja izogniti pogovoru o 

čustvih, proti koncu intervjuja pa se je v večji meri odprl. Menim, da je bil na začetku bolj 

zadržan, saj me ni poznal, med intervjujem pa se je že ustvarila neka mera zaupanja v najinem 

odnosu, zaradi česar se je morda počutil varneje. Takrat pove, da je imel po smrti slabo 

obdobje, v katerem je prevladovala slaba volja, črno-bel pogled na svet, jok. Pravi, da je le 

sedel in čakal, da mine čas, česar sedaj ne bi mogel, ker bi se počutil krivega, da časa ne 

izkoristi. Stanje se je nato samodejno izboljšalo. Menim, da je bil v tistem času osredotočen 

na izgubo, kot to omenjata Stroebe in Schut (1999), bil je v fazi čustvenega dela žalovanja 

(DeSpelder in Strickland, 1992, v Murray, 1994). Predvidevam, da se je stanje izboljšalo, ko 

so se začetna intenzivna čustva umirila in je lahko začel razmišljati o nadaljnjem življenju.  

O čustvih in občutkih so v intervjuju podrobneje spregovorile ženske. Allen in Hayslip (2002, 

v Henderson, 2002) menita, da ženske po smrti partnerja občutijo večjo čustveno stisko, 

nemoč in spremembe identitete ter socialne vloge. Tanja in Maša govorita o obupu, Maša 

dodaja še občutke groze in ustavljenosti, ostala je namreč brez prihodnosti, saj jo je načrtovala 

skupaj s partnerjem. Ambler Walter (2003) in Corr idr. (1997) izpostavljajo, da se žalovanje 



 
56 

 

ne nanaša le na umrlo osebo, ampak tudi na načrte, upanja in sanje za prihodnost, ki jih je 

imel žalujoči skupaj z umrlim. Občutki obupa in nezmožnosti videnja prihodnosti in 

življenjskega smisla so značilni za tretjo fazo žalovanja – zmedenost in obup (Bowlby (1961, 

v Tomlinson, 2001; Bowlby, 1980). Glede na to, da sta tovrstne občutke Tanja in Maša 

doživljali že na začetku žalovanja, slednje povežem s postmoderno paradigmo žalovanja, ki 

poudarja, da faze niso statične, časovno omejene in predvidljive (Moules, 1998, v Tomlinson, 

2001). Na podlagi tega razberem, da si čustva in občutki ne sledijo po vnaprej predpisanem 

vrstnem redu, faze se med seboj lahko prepletajo. V ospredju je individualnost vsakega 

posameznika. Stroebe idr. (2004) pravijo, da so pri žalujočih pogosto prisotni tudi bolečina, 

strah, žalost, krivda, sram, občutek osamljenosti, nemoči, jeza, obup ipd. O občutku krivde 

zaradi partnerjeve smrti govorita Tanja in Ana.  

Tanja: »(…) sam kup ene krivde je v meni bilo … Da ni šlo, da si je to naredu (…)«  

Ana: »Js sm imela skoz v glavi, kaj če bi js takrat rekla ne it.« 

Tanja in Ana govorita tudi o skrbeh, ki so se v njunem življenju pojavile po partnerjevi smrti. 

Obe je bilo strah prihodnosti, vzgoje otrok, Tanjo je skrbelo še mnenje drugih ljudi: »(…) ni 

službe, kaj bodo ljudje rekli (…)« V Anini in Mašini pripovedi pa je zaznati še strah, ki 

prevladuje zlasti pri Ani. Strah jo je bilo za lastno in hčerino varnost. Vlom v hišo, ko je bil 

partner še živ, je strahove še večal. Takoj po partnerjevi smrti je sebe in hčer zaprla v hišo, v 

stiku je bila le s svojimi starši. Počutila se je osamljeno in izgubljeno, čutila je tesnobo. 

Govori tudi o jezi, spraševala se je, zakaj se je to moralo zgoditi prav njej. Zaradi strahov je 

morala hči spati pri njej v sobi, Ana je »(…) spala z nožem pod posteljo, rolete dol (…)«. 

Ponoči ni mogla spati. Na začetku žalovanja je torej občutila močen strah, ki se je nanašal na 

izgubo varnosti. To lahko povežem s teorijo navezanosti, ki pravi, da lahko nepričakovana 

smrt bližnjega uniči posameznikov občutek varnosti tako, da nobene situacije ne dojema več 

kot varne (Weiss, 1999, v Stroebe in Schut, 2004).  

Maša pa pravi, da si zaradi strahu pred lastnimi čustvenimi reakcijami en mesec po partnerjevi 

smrti ni upala voziti avtomobila in biti v stiku z neznanimi ljudmi: »Ful sem se bala svojih 

čustev, nisem vedela, kaj bom nardila (…)« Iz tega razberem, da so bila čustva močna in so 

izbruhnila nepredvideno. Tudi Ana pravi, da je na začetku žalovanja bolj »burno reagirala na 

določene stvari«, potem se je to umirilo. V obeh primerih se je intenzivnost čustvenih reakcij 
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postopoma zmanjšala. Delespaux idr. (2013) govorijo o tem, da so specifične reakcije 

žalovanja težavne, če trajajo daljše časovno obdobje.  

Izražanje čustev 

Boštjan izpostavlja pomen individualnega spoprijemanja s smrtjo partnerke: »Sam moraš to 

preboleti. Ne z drugimi. Sam s sabo moraš razčistiti.« Nasprotno pa Maša pravi, da se je s 

smrtjo partnerja lažje spoprijeti skupaj z bližnjimi: »Delit jo z nekom je lažje.« To se povezuje 

s teoretičnimi ugotovitvami, ki pravijo, da moški v manjši meri izražajo svoja čustva in se z 

drugimi pogovarjajo o osebnih stvareh, odnosih itd. (Ambler Walter, 2003), zaradi česar 

imajo pri žalovanju več težav pri izražanju čustev kot ženske (Ambler Walter, 2003; 

Schuchter in Zisook, 1993, v Henderson, 2002). Boštjan se ni odpiral in jokal pred drugimi. 

Prijateljem je pod vplivom alkohola povedal nekatere stvari, »(…) ne pa najglobljih težav 

(…)«, saj jih ni želel obremenjevati in jim sitnariti. To se sklada s teoretičnimi ugotovitvami, 

ki pravijo, da imajo moški prijatelji pogosteje vlogo zaveznikov kot zaupnikov. Poleg tega naj 

bi moški težje priznali, da potrebujejo pomoč (Campbell in Silverman, 1996, v Ambler 

Walter, 2003; Rice, 2001). Boštjan na jokanje v družbi gleda kot na postavljanje pred 

drugimi: »Smrt najbližjega imaš kot trofejo, da rečeš, da si 'frajer', da še lahko živim.« 

Njegova trditev, ki se nanaša na izražanje čustev pred drugimi, se mi zdi zanimiva. 

Razmišljam, ali je želel Boštjan s tem sporočiti, da se čustev v družbi ne sme kazati in da je 

odkrito čustvovanje posameznika pred drugimi nezaželeno in neprimerno. Morda Boštjan na 

izpostavljanje smrti bližnjega v družbi gleda kot na način pridobivanja pozornosti, kot da želi 

posameznik zaradi dejstva, da mu je bližnja oseba umrla, izpasti bolj pomemben. Teoretične 

ugotovitve govorijo o tem, da se moški pogosto sramujejo jokanja oziroma izkazovanja 

čustvenih stisk pred drugimi ljudmi (Ambler Walter, 2003; Rice, 2001). Bojijo se 

nekontroliranih izrazov čustev, saj lahko le-ti pred drugimi ljudmi ustvarijo dvom o njihovi 

moškosti (Murray idr. 2005; Rice, 2001). To se povezuje z ugotovitvami avtorjev Doka in 

Martin (2001, v Murray idr., 2005), ki pravita, da moški pogosto občutijo žalost, vendar 

obvladujejo njeno izražanje. V skladu s tem predvidevam, da je Boštjana skrbelo, kaj bi si 

drugi mislili o njem, zaradi česar svojih čustev ni želel deliti z drugimi.  

Ženske intervjuvanke so v večji meri svoja čustva delile z drugimi. Vse tri so se zaupale 

bližnjim družinskim članom in prijateljem. 
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Pogovor z otroki o smrti, skrb zanje in vedenje v njihovi prisotnosti 

Po partnerjevi smrti so morali ovdoveli otrokom sporočiti novico o smrti. Starost otrok je ob 

smrti partnerja segala od enega do osmega leta. American Cancer Society (2012) in Borucky, 

Križan Lipnik, Perpar, Štadler in Valenčak (2004) poudarjajo, da je treba razlago prilagoditi 

razvojni stopnji otroka. Borucky idr. (2004) pravijo, da otroci do petih let ne razumejo, da je 

smrt dokončna, medtem ko med petim in desetim letom že razumejo smrt kot neizbežno in 

univerzalno. American Cancer Society (2012) pa govori o tem, da otroci končnost smrti 

začnejo razumeti šele med devetim in desetim letom.  

Boštjan, Ana in Pablo so spregovorili o tem, kako težko je bilo otrokom povedati, da je 

partner umrl. Ana: »Pol je pa treba povedat. To je bil najhujš trenutek v mojem življenju.« 

Boštjan je otrokoma razložil ob pomoči vere: »Rekel sem, da je v nebesih pri angelčkih.« 

Pablo je hčeri peljal na bazen in jima povedal tam, da spomin ne bi bil vezan na dom. Bal se 

je, kako bosta odreagirali. Tudi Ana se je bala hčerine reakcije, zato je razmišljala, ali naj ji 

pove sama, ali naj to prepusti komu drugemu, vendar se je nato odločila, da ji pove sama, saj 

jo je najbolj poznala. Tanja o informiranju otrok o partnerjevi smrti ni povedala ničesar.  

Tanja in Ana izpostavljata, da ju je po partnerjevi smrti zelo skrbelo za otroke. Kot sem že 

prej omenila, je Ano skrbelo za hčerino varnost, Tanjo pa je skrbelo, da bi se do otrok kdo 

obnašal neprimerno, zaradi česar je postala zelo zaščitniška: »Čeprav sem bila čist uničena, 

ampak to sem bila pa kot kakšna žival, ki napade, ko ima mladiče.«  

Tanja in Ana sta spregovorili o tem, kako je partnerjeva smrt vplivala na otroke. Mikuš Kos in 

Slodnjak (2000) govorita o tem, da se pri otrocih, tako kot pri odraslih, po izgubi pojavijo 

različna čustva, kot so žalost, strah, krivda, jeza, občutek nemoči ipd. Tanjina otroka je 

partnerjeva smrt med seboj zelo povezala, »sta postala velika prijatelja«, postala pa sta tudi 

zelo prestrašena. »Ko sem js bla v službi, sta se skupi tiščala. … ju je blo strah pred taščo in 

pred vsem.« Predvidevam, da je k njunemu strahu prispevala tudi materina depresija, saj kot 

sama pove, nista imela od nje nič, doma je le ležala in obupovala. Zaradi tega menim, da sta 

otroka drug v drugem še bolj iskala podporo.  

Anina hči je po partnerjevi smrti postala agresivna: »Enkrat je nož prijela in rekla, da mi bo 

nož zagnala (…)« Prva dva meseca, dokler Ana ni pomirila sebe, sta bili s hčerjo 

vsakodnevno v konfliktu. Prizna, da se tudi sama takrat ni vedla primerno, saj ni vedela, da je 

hčerino vedenje posledica partnerjeve smrti: »Namesto da bi jo pomirila, sem znorela nad njo. 
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Obe sva šli v ekstreme (…)« Na podlagi tega prepoznavam pomembnost razumevanja 

žalovanja otrok po smrti bližnjega, saj lahko le tako starši prepoznajo otrokove reakcije in se 

nanje primerno odzovejo. 

Od moških intervjuvancev nisem dobila informacij o tem, kako je smrt partnerke vplivala na 

njune otroke, prav tako nista izpostavila nobenih skrbi, ki bi se ob partnerkini smrti pojavile 

glede otrok in vzgoje. Predvidevam, da je imela tudi na njune otroke smrt partnerke velik 

vpliv, prav tako verjamem, da sta intervjuvanca po smrti partnerk začutila skrbi glede vzgoje 

itd., zato razmišljam o razlogih, zaradi katerih o tem nista spregovorila. Eden izmed razlogov 

je lahko, da med intervjujem nisem postavila specifičnega vprašanja, ki bi bilo usmerjeno na 

vpliv partnerjeve smrti na otroke, poleg tega se jima morda te tematike ni zdelo pomembno 

omeniti. Dejstvo, da Boštjan in Pablo nista izpostavila skrbi glede otrok in vzgoje, ki sta jih 

občutila po ženini smrti, lahko potrjuje teoretične ugotovitve (Ambler Walter, 2003), da se 

moški v manjši meri kot ženske pogovarjajo o osebnih stvareh, odnosih ipd. Kot sem že prej 

ugotovila, lahko za moške izražanje čustev pred drugimi predstavlja neprimerno in 

nezaželeno vedenje, zato sta skrbi raje zadržala zase. Morda menita, da bi bila lahko zaradi 

izražanja skrbi glede otrok videna kot šibka in ne dovolj moška. Golden (1996, v Ambler 

Walter, 2003) namreč govori o tem, da so moški v družbi prepoznani kot močni, skrbijo za 

varnost drugih družinskih članov. Izražanje skrbi pri Boštjanu in Pablu bi lahko namigovalo 

na to, da nalogi starševstva nista kos oziroma sta pri njej neuspešna.  

Razlike med intervjuvanci so se pojavile tudi pri izražanju čustev pred otroki in pogovoru z 

njimi. Boštjan in Pablo nista želela, da ju med žalovanjem otroci vidijo jokati. To se povezuje 

z ugotovitvami avtorja Golden (1996, v Ambler Walter, 2003), ki pravi, da moški v družini 

predstavljajo vlogo zaščitnika in oskrbovalca, kar se ne sklada z odprtim žalovanjem, 

jokanjem. Oba sta se svojim čustvom posvetila šele zvečer, ko so otroci zaspali. Pablo pravi, 

da je »(…) polovico noči gledal slike, poslušal kakšno pesmico, da me spomni«. To se 

povezuje s teoretičnimi ugotovitvami (Murray idr., 2005), ki pravijo, da moški pogosteje 

žalujejo na samem in na skrivaj.   

Boštjan: »Najhuje je, če otrokom pokažeš in se pred njimi jočeš (…)« 

Pablo: »Ne morjo vidit, da je oče žalosten.«  

Pablo izpostavi, da je del sebe postavil na stran: »Ne morem tega tolko kazat zaradi otrok.« 

Otrokom kaže, da čeprav je žalosten, se ne obnaša žalostno. Boštjan meni, da če bi pokazal 



 
60 

 

svojo žalost, bi otroci to prevzeli po njem. Oba sta otrokom želela predstavljati zgled in vzor. 

Prav tako se tudi Tanja z otrokoma ni pogovarjala o moževi smrti. Meni, da je otroka takrat 

nista razumela, ker sta bila premajhna. Pravi, da se tudi med odraščanjem in sedaj, ko sta že 

velika, niso veliko pogovarjali o umrlem možu. Klevišar (1994) pa poudarja, da je za otrokov 

razvoj pomembno, da se ob izkušnji smrti od drugih družinskih članov uči izražanja čustev. 

Predvidevam, da Tanjini, Boštjanovi in Pablovi otroci niso imeli možnosti videti odkritega 

čustvovanja staršev, zaradi česar bodo morda imeli kasneje v življenju težave pri izražanju 

svojih čustev, predvsem čustev žalosti.  

Nasprotno pa se Ana s hčerjo pogovarja o umrlem partnerju. Izpostavi, da sta prav odkrit 

pogovor in izražanje čustev prispevala k izboljšanju odnosa s hčerjo: »Ful velik je bilo na 

pogovoru, na odprtih stvareh (…)« Klevišar (1994) potrjuje, da je pomembno, da imajo otroci 

možnost izraziti svoja čustva, poleg tega se ob pogovorih z odraslimi naučijo dojeti smrt kot 

končno, American Cancer Society (2012) izpostavlja še, da se ob pogovoru s starši otroci 

lažje soočijo z lastnimi strahovi. Je pa pomembno omeniti, da je težko nuditi tolažbo drugim, 

medtem ko so posamezniki sami v procesu žalovanja (prav tam). Ana izpostavlja, da kljub 

temu, da sta se skupaj zjokali, ni želela, da jo hči vidi, »(…) da sem se js za kakšno stvar 

scmerala, ker mi je kipnlo (…)«, zato se je takrat raje umaknila. Menim, da je ravnala 

konstruktivno, da hčerke ni izpostavljala vsem svojim čustvenim reakcijam, saj so bile na 

začetku žalovanja njene reakcije burnejše in morda niso bile primerne. O partnerju se še sedaj 

pogovarjata: »O njem komunicirava čist normalno. On ni tabu tema.« Ani je všeč in želi, da 

lahko hči sproščeno govori o svojem očetu. Glede na to, da je Anina odprta komunikacija s 

hčerjo pozitivno vplivala na njun odnos, menim, da je zelo pomembno, da odrasli ne skrivajo 

svojih čustev pred otroki, ampak jih konstruktivno izrazijo in se z otroki o tem pogovorijo, 

poleg tega morajo otrokom nuditi odprt prostor, kjer lahko otroci izrazijo svoja čustva, 

občutke in misli. S tem se namreč otroci učijo prepoznavanja in ustreznega izražanja lastnih 

čustev, kar jim bo v nadaljnjem življenju koristilo.  

Psihična stabilizacija in uporaba zdravil oziroma alkohola  

Ženske intervjuvanke so spregovorile o prisotnosti zdravil pri procesu žalovanja, Boštjan 

omenja uživanje alkohola.  

Ana izpostavlja, da je bila po partnerjevi smrti psihično sesuta, zato je morala »(…) prvo sebe 

psihično v red spravt«. Mislila je, da bo zmogla sama, vendar je po enem mesecu poiskala 

psihiatrično pomoč in dobila pomirjevala. »Dva meseca sem tablete jemala in po dveh 
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mesecih (…)« se je stanje izboljšalo. Pomirjevala so ji torej pomagala pri začetnih intenzivnih 

čustvenih reakcijah, nato pa se je lahko posvetila hčeri in njunemu odnosu.  

Psihiatrično pomoč je poiskala tudi Tanja in dobila zdravila, prav tako je imela zaradi močnih 

čustvenih reakcij Maša na začetku žalovanja pri sebi vedno pomirjevala. Stroebe idr. (2004) 

potrjujejo, da je v času žalovanja pogosta povečana uporaba zdravil. PsychGuides.com (b.d.) 

piše, da pri normalnem poteku žalovanja običajno ni potrebna uporaba antidepresivov 

oziroma drugih zdravil. Na podlagi tega, da so si ženske intervjuvanke med žalovanjem 

pomagale z zdravili, je verjetno, da so naletele na težave pri žalovanju. Glede na to, da so si le 

ženske intervjuvanke pomagale z zdravili, bi lahko sklepala, da so doživljale intenzivnejše 

čustvene reakcije kot moški. Pomembno se mi zdi poudariti, da sta bila psihiatrična pomoč in 

jemanje zdravil pri Tanji povezana z depresijo, o kateri bom več pisala kasneje. Le pri Ani in 

Maši lahko uporabo zdravil neposredno povežem z intenzivnimi čustvenimi reakcijami, ki so 

bile prisotne na začetku žalovanja in so se s pomočjo zdravil postopoma zmanjšale. Stroebe in 

Schut (2004) pravita, da imajo žalujoči, ki so doživeli smrt bližnje osebe zaradi nenaravne 

smrti, na začetku intenzivnejše reakcije v primerjavi z žalujočimi, ki so doživeli smrt bližnje 

osebe zaradi bolezni.  

Vendar pa je tudi Boštjan na začetku žalovanja doživljal intenzivne čustvene reakcije, zaradi 

katerih je posegel po alkoholu. Pil je ob večerih, sam, doma. Stroebe idr. (2004) potrjujejo, da 

se pri spoprijemanju s smrtjo bližnjega lahko pojavi povečana uporaba drog, kar je pogostejše 

pri moških ovdovelih. Murray idr. (2005) govorijo, da moški pogosteje žalujejo na samem, se 

zatopijo v delo, rekreacijske dejavnosti, odvisnosti ipd. Boštjan pitje opisuje kot omamo, ki se 

mu zdi boljša kot jemanje pomirjeval, drog ali obiskovanje zdravnikov. Iz tega lahko 

razberem, da se mu zdi pitje sprejemljivejše kot uporaba zdravil. »To je bila zame kar v redu 

stvar, je pa treba pravi trenutek nehati.« Predvidevam, da se je s pomočjo alkohola želel 

izogniti svojim čustvom, morda pa se je pod vplivom alkohola lažje soočil z njimi.  

Tako Tanja, Boštjan, Ana in Maša so si torej v začetnem obdobju žalovanja pomagali z 

določenimi substancami. Razliko med tem, da so ženske intervjuvanke jemale zdravila, 

Boštjan pa je posegel po alkoholu, lahko povežem s teoretičnimi ugotovitvami (Campbell in 

Silverman, 1996, v Ambler Walter, 2003; Rice, 2001), ki govorijo o tem, da moški težje 

priznajo, da potrebujejo pomoč. Ženske so zdravila dobile na podlagi tega, da so se obrnile na 

zdravniško pomoč, Boštjanu pa ni bilo treba priznati, da pomoč potrebuje, saj je alkohol 

večini ljudi dostopen. Predvidevam, da so bili zdravila in alkohol za intervjuvance v vlogi 
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blaženja intenzivnih čustvenih reakcij, morda pa so se intervjuvanci s pomočjo substanc želeli 

izogniti svojim čustvom in občutkom, povezanim z žalovanjem. S pomočjo različnih načinov 

so želeli doseči enak namen.  

Ana govori o pozitivnem in negativnem vplivu zdravil. Zaradi pomirjeval je bila bolj 

sproščena, lažje je spala in ni razmišljala negativno. Slaba stran zdravil pa je bila, da ni mogla 

izraziti svojih čustev: »Mene je v prsih tok tiščal. Občutek imaš, da te bo od joka in žalosti 

raztrgal, pa ne moreš jokat.« Po eni strani so ji pomirjevala torej pomagala, po drugi pa so 

spoprijemanje oteževala.  

Obveznosti po partnerjevi smrti 

Večina intervjuvancev omenja obveznosti, ki so sledile po partnerjevi smrti. Moška pravita, 

da so ju obveznosti silile k spoprijemanju s partnerjevo smrtjo. Iz tega razberem prizadevanje 

za orientacijo v svetu brez umrlega, v katerem se posameznik spoprijema s sekundarnimi 

stresorji, kot so opravljanje opravil, ki so bile prej v domeni umrlega, oblikovanje nove 

identitete ipd. (Stroebe in Schut, 1999). Boštjan izpostavlja skrb, kako drugim razložiti, da je 

žena umrla. Pravi, da je po smrti bližnjega velik poudarek na okolici, kar se mu zdi podobno 

kot na porokah. O smrti partnerke je razložil vsakemu drugače, odvisno komu je razlagal.   

Boštjan, Ana in Pablo so imeli po partnerjevi smrti obveznosti s pogrebom. DeBruin (2012) 

ugotavlja, da bližnji mladim ovdovelim pogosto pomagajo pri pogrebnih obveznosti. Pablo 

pove, da je sam uredil vse potrebno za pokop, pri čemer je imel še težave s taščo. Urediti je 

moral dokumentacijo v Sloveniji in Italiji. Ana izpostavi, da se je avtomatsko odločila, da bo 

partnerjevo truplo upepeljeno: »Sem pa potem zvedela od enega soseda, da je on reku, da 

nikoli ne bi bil upepeljen.« S partnerjem sta se pred smrtjo pogovarjala, kaj bo s hčerjo, če se 

jima kaj zgodi, nista pa razmišljala o tem, kaj bo, če umre le en izmed njiju ali o načinu 

pokopa. Tu vidim razlikovanje od teoretičnih ugotovitev, saj Doka (2002, v Murray idr., 

2005) pravi, da netradicionalni partnerji, kamor spadajo tudi heteroseksualni neporočeni pari, 

pogosto ne morejo sodelovati pri načrtovanju pogreba in udeležbi nanj. Ana je namreč 

sodelovala pri organizaciji pogreba. Menim, da je k temu prispevalo dolgo trajanje njune 

partnerske zveze in dejstvo, da partner ni imel več nobenega člana bližnje družine in je ostala 

le ona.  

Boštjan in Ana sta po smrti partnerja razmišljala o selitvi. Boštjan je o selitvi razmišljal zaradi 

razpoložljive pomoči: »Kje boš živel naprej: ali boš pri starših ali sam, tam, kjer si, pa bodo 
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morali starši in zaupniki hodit k tebi, da ti bodo pomagali.« Pri Ani pa je bil v ospredju strah 

– v svojem domu se ni več počutila varno. Razmišljala je o selitvi v blok, ko pa so se čustva 

umirila, je ugotovila, da želi ostati v hiši. Berardo (2003) podobno govori o tem, da 

ovdovelost pogosto spremlja sprememba bivalnih ureditev, k želji po spremembi okolja pa 

lahko prispevajo različni razlogi, kot so finančni ali zdravstveni razlogi, želja po bližini 

sorodnikov in prijateljev. Vsi intervjuvanci so ostali nastanjeni tam, kjer so živeli že pred 

partnerjevo smrtjo. Tanja pravi, da je vedela, da želi ostati v novem domu. Šele po partnerjevi 

smrti se je lahko postavila zase in se odtrgala od primarne družine: »Me ne briga kmetija, 

ljudje, ne nič. Js imam dva majhna otroka gor za spravit.« Na podlagi tega razberem 

pozitiven vpliv partnerjeve smrti na njeno življenje.  

Cilji in motivacija pri vzpostavljanju nadaljnjega življenja 

Vsi intervjuvanci z otroki so si pri ponovnem vzpostavljanju življenja zadali cilje, ki so bili 

povezani z otroki in njihovo prihodnostjo. Boštjan izpostavlja, da si je zadal ponovno 

oblikovanje družine, v kateri sta prisotna tako oče kot mati. Otroci so intervjuvancem 

predstavljali glavno motivacijo pri spoprijemanju s partnerjevo smrtjo. Boštjan: »Če imaš 

otroke, hitro prideš na tirnico, po kateri se moraš peljati.« Predvidevam, da je k temu v veliki 

meri prispevalo dejstvo, da so ostali sami z otroki, za katere so morali poskrbeti.  

Med intervjujem Ana nekajkrat poudari, da če ne bi bilo hčere, bi še isti dan, ko je izvedela za 

partnerjevo smrt, naredila samomor. Hči ji pomeni vse: »Men je res otrok vse.« Sprašujem se, 

če se pri Ani morda pojavlja pretirano poudarjanje hčere in osredotočanja svojega življenja 

okrog nje, kar zna biti na dolgi rok škodljivo tako zanjo kot za hčer. Lehman idr. (1993) 

govorijo o tem, da žalujočim pogosto primanjkuje motivacije za nadaljevanje življenja. V 

nasprotju s tem pa so Boštjan, Pablo, Tanja in Ana imeli zelo jasno motivacijo – otroke. To 

lahko povežem z ugotovitvijo Lehmana idr. (1993), ki pravijo, da je pri žalujočih pogosta 

povečana skrb za druge in povečano poudarjanje družine. Boštjan in Ana povesta, da so otroci 

poleg motivacije predstavljali tudi breme, obveznost. Ana: »Lažje po eni strani, po drugi pa je 

breme, ki ga skoz nosiš, ker veš, da moraš.« 

Ana izpostavlja, da je motivacijo predstavljala tudi mladost. »Js sem bila stara trideset let, 

sem rekla, da ne mislim umret, ker se je on ubil.« Tudi Maša izpostavlja, da si je ponavljala, 

da je mlada in mora živeti naprej. Ambler Walter (2003) potrjuje, da lahko mladost 

predstavlja prednost. Mladi odrasli lahko namreč po smrti partnerja začnejo znova v smislu, ki 

se lahko zdi za starejše ovdovele nerealističen. Iz omenjenega lahko razberem, da je obdobje 
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zgodnje odraslosti predstavljalo varovalni dejavnik in spodbudo za spoprijemanje s 

partnerjevo smrtjo.  

Spominjanje partnerja in prilagajanje na življenje brez njega 

Intervjuvanci se na umrle partnerje spomnijo različno pogosto. Tanja in Boštjan sta se nanju 

na začetku spomnila pogosto, sedaj malokrat. Menim, da je to v veliki meri povezano s tem, 

da je od partnerjeve smrti minilo že več kot dvajset let in sta si že pred časom oba na novo 

uredila družini, kar bo v analizi razvidno kasneje. Boštjan se je na ženo večkrat spomnil v 

obdobju, ko je še živel v stanovanju, v katerem sta bivala z umrlo ženo. Po dvajsetih letih se 

je preselil, sedaj se je spominja redko. Tanja izpostavlja, da je nedavno čutila stisko in spomin 

na umrlega partnerja ob poroki sinov, »(…) sem tud čutila, kako mislita na očita (…)«. Iz tega 

lahko razberem, da ob pomembnih dogodkih in prelomnicah še vedno občuti stisko, ki je 

povezana s partnerjevo smrtjo.  

Ostali trije intervjuvanci se na umrlega partnerja spomnijo vsakodnevno. Ana pravi, da so 

spomini pozitivni, tako kot Maša tudi ona s spomini nanj ni obremenjena. Maša se na 

partnerja pogosteje spomni ob negativnih trenutkih, ko je bolj občutljiva: »Ponavad sem 

najbolj žalostna in obremenjena glede njega takrat, ko gre neki res ful narobe (…)« Izpostavi, 

da se zadnje mesece pogosteje spominja umrlega fanta, kot se ga je pred enim letom, za kar 

menim, da je povezano s tem, da ni več v fazi zaljubljenosti z novim fantom. Na podlagi tega 

sklepam, da ji je na začetku vstop v novo partnersko zvezo pomagal na način, da je nekoliko 

odmislila umrlega fanta in se zaposlila s spoznavanjem novega fanta.  

Tanja in Boštjan menita, da je žalovanje zaključeno, kar spet povezujem z obdobjem, ki je 

minilo od partnerjeve smrti, medtem ko Pablo in Maša dvomita, da se bo žalovanje sploh kdaj 

končalo. Maša: »Sej nekoga pogrešaš lahko v nedogled (…),« dodaja pa, da žalovanje ni več 

tako intenzivno kot na začetku, po nekaj mesecih je videla, da gre življenje naprej. Tu vidim 

povezavo s postmoderno paradigmo žalovanja, ki opozarja, da žalovanje ni časovno omejen 

proces, žalujočemu z umrlim ni treba pretrgati vezi (Silverman in Klass, 1996), se pa 

intenzivnost čustev sčasoma (Rubin, 1999) in z orientiranostjo v prihodnost zmanjša 

(Silverman in Klass, 1996). Pablo razmišlja, da bo morda žalovanja konec, ko bo spoznal 

novo partnerko. »Morda, če bom kakšno punco, kako se reče, ta pravo. Če se bova dosti 

lovila, bo morda pomagalo.« Tematiko novih odnosov bom podrobneje obravnavala pri točki 

Nadaljnji partnerski odnosi.  
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Ana in Maša gledata na umrlega partnerja kot na nekoga, ki je še prisoten v njunem življenju. 

Ana ga ohranja v sedanjosti s pogovorom o njem, poleg tega jo nanj opominja hči, ki mu je 

zelo podobna. Ana: »(…) imam občutek, da ga bom skoz nekak imela še pol v mislih (…)«, 

»(…) on bo vedno tist prvi in edini, k je bil.« To lahko povežem z nadaljevanjem odnosa z 

umrlim, ki se po smrti preoblikuje (Silverman in Klass, 1996) in lahko še naprej poteka in se 

razvija na simbolični, internalizirani in imaginarni ravni (Schucher in Zisook, 1993, v Ambler 

Walter). Razvidno je, da se pri Ani, Pablu in Maši odnos z umrlim ni končal, ampak se 

nadaljuje. Strokovnjaki (Rubin, 1999; Silverman in Klass, 1996; Tomlinson, 2001) menijo, da 

lahko nadaljevanje vezi z umrlim izboljša posameznikovo delovanje v sedanjosti.  

Ani se zdi, da je prilagajanje, ki je sledilo partnerjevi smrti, končano, saj si je uredila 

življenje, oblikovane ima tudi predstave za prihodnost, nasprotno pa Maša meni, da 

prilagajanja še ni konec in da bo za to potrebno še veliko dela: »Js se bom prilagodila, ko ne 

bom več obremenjena s tem, kdaj se lahko človeku kej naredi, čeprav ne vem, če me bo to kdaj 

zapustil.« Strokovnjaki potrjujejo, da večina ljudi uspešno zaključi žalovanje in se prilagodi 

na življenje brez umrlega (Bonanno in Mancini, 2008, v Delespaux idr., 2013). Ugotavljam, 

da si je Maša v večji meri uredila svoje življenje in z njim nadaljevala, so pa ostale nekatere 

posledice, in sicer pretirana previdnost ter podoživljanje situacije, o katerih bom pisala v 

nadaljevanju.  

Težave pri spoprijemanju s partnerjevo smrtjo 

Sogovorniki so se po smrti partnerja srečali z različnimi težavami. Tanja in Pablo omenjata 

težave s taščama, s katerima pa se že pred partnerjevo smrtjo nista razumela. Tanja je po smrti 

partnerja ostala v hiši, kjer je živela tudi tašča. Tašča jo je krivila za moževo smrt, želela je, 

da se Tanja vrne na domačo kmetijo. Tanja pravi, da se je tašče »(…) bala, po sodiščih z njo 

hodila … Ona je podtikala laži.« Tudi Pablo je imel težave s taščo, in sicer zaradi pogreba, 

»(…) ona je dobila dokumente in je takrat naredila težave (…)«, vendar o omenjenih težavah 

ne pove ničesar drugega.  

Ana se je srečala s težavami z dedovanjem zaradi neurejenih papirjev glede hiše, zaradi česar 

bi hči lahko dedovala dolgove: »Sem zato potem imela en kup letanja in iskanja in prošenj in 

vsega, da sem dokazala, da ni dolgov.« Poleg tega so delež pri dedovanju želeli dobiti tudi 

partnerjevi sorodniki. Doka (1987, v Ambler Walter, 2003) pravi, da se pri netradicionalnih 

parih po smrti pogosto pojavijo pravne težave. Izpostavlja problem dedovanja, bitko s 

sorodniki in problem lastništva (Doka, 1987, v Ambler Walter, 2003). Ana pravi, da težave z 
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dedovanjem niso bile povezane z dejstvom, da nista bila poročena, je pa res, da če bi bila 

poročena, »(…) bi bil moj delež v dedovanju morda večji, za kar pa mi je popolnoma vseeno, 

ker tako in tako vse pripada najinemu otroku (…)«.  

Kljub pojavljanju težav pa Tanja, Pablo in Ana pravijo, da jih omenjeni dejavniki pri 

spoprijemanju s partnerjevo smrtjo niso ovirali. Boštjan med spoprijemanjem s smrtjo 

partnerke ni naletel na težave oziroma se jih ne spomni. Ovire oziroma težave, povezane s 

spoprijemanjem s partnerjevo smrtjo, izpostavita le Tanja in Maša, ki pravita, da so bile 

slednje povezane z njima samima. Tanja se je preveč ozirala na mnenje drugih, kar se med 

analizo večkrat potrdi. Sklepam, da je oziranje na mnenje drugih ljudi povezano z slabo 

samopodobo in iskanjem potrditve drugih, kar je pri njej prisotno že od otroštva. Poleg tega 

kot oviro navaja tudi prisotnost depresije. Gilevski idr. (1991, v Henderson, 2002) pravijo, da 

imajo posamezniki, ki so imeli že pred izgubo zmerno do močno depresijo, po izgubi več in 

resnejše psihološke probleme, še zlasti pa imajo posamezniki z depresijo težave pri 

prilagoditvi na izgubo partnerja zaradi samomora. Tanja izpostavi svoje negativno 

razmišljanje, in sicer, da je premalo zaupala življenju: »Ni bilo hudo tok, kot sem js vse črno 

videla.« Meni, da bi bila lahko že zdavnaj bolj zadovoljna s svojim življenjem, saj si ga je 

uredila. Teoretične ugotovitve govorijo o tem, da je pozitivna prilagoditev na smrt bližnjega 

povezana z optimističnim pogledom na življenje (Meichenbaum, 2007), dobro samopodobo 

(Stroebe in Schut, 2004), zaupanjem, s katerim žalujoči pristopijo k nalogam žalovanja 

(Hayslip idr., 2000, v Henderson, 2002) ipd., ravno te lastnosti pa so Tanji primanjkovale.   

Maša kot oviro izpostavi pretirano pazljivost, ki se je pojavila kot posledica izkušnje 

partnerjeve smrti. Če se znajde v situaciji negotovosti, začne podoživljati situacijo in občutke, 

ki so bili prisotni, ko je izvedela za fantovo nesrečo. Postane panična. Če fant ne dvigne 

telefona, misli, da se mu je nekaj zgodilo. Vmes se poskuša zamotiti, vendar se ne more 

prepričati, da bo vse v redu: »Tist občutek, da bom js nekje v nevednosti, kaj se z nekom 

dogaja (…)« Občutki panike in podoživljanje situacije smrti so tri leta in pol po partnerjevi 

smrti še vedno intenzivni, zato lahko njeno vedenje morda povežem s posttravmatsko stresno 

motnjo, za katero so značilni podoživljanje travmatičnega dogodka, močni čustveni in telesni 

odzivi ob srečanju z ljudmi oziroma situacijami, ki spominjajo na travmatični dogodek, 

pretirana plašljivost, izguba zanimanja za običajne dejavnosti ipd. (Inštitut za razvoj človeških 

virov, b.d.; National Institute of Mental Health, b.d.). Poleg tega lahko Mašin strah in občutke 

negotovosti, tako kot pri Ani, povežem s teorijo navezanosti, ki pravi, da lahko nenadna smrt 
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bližnjega uniči posameznikov občutek varnosti, saj vidi, da se lahko izguba zgodi kadarkoli 

(Weiss, 1999, v Stroebe in Schut, 2004). Maša kot oviro omenja tudi slabe živce in težave pri 

spoprijemanju s stresnimi situacijami, ki jih je imela že pred izkušnjo partnerjeve smrti.  

4.4 Spremembe po partnerjevi smrti 

Po partnerjevi smrti so nekateri intervjuvanci doživeli več, drugi manj sprememb. Pod 

področja sprememb sem uvrstila: povečane obveznosti; finance; zdravje; stike s prijatelji in 

prosti čas; osebnostne spremembe in spremenjen pogled na življenje; prekinitev študija. 

Sproti bom napisala tudi, kaj so intervjuvanci naredili, da so svoje življenje po partnerjevi 

smrti ponovno uredili. V zadnjem delu bom obravnavala spremembe stila navezanosti, do 

katerih sem prišla na podlagi samoocenjevalnega vprašalnika.  

Povečane obveznosti  

Tanja, Boštjan, Ana in Pablo so po partnerjevi smrti ostali v gospodinjstvu sami z otroki. 

Izpostavljajo, da so morali nadomestiti partnerja v smislu, da so postali mati in oče hkrati. 

Izmed vseh sta največ skrbi in obveznosti izpostavila Pablo in Ana, kar menim, da je 

povezano z dejstvom, da sta partnerja izgubila približno pred dvema letoma, zaradi česar sta 

še vedno v situaciji z majhnimi otroki in obveznostmi. Umberson idr. (1992) potrjujejo, da so 

skrbi povezane s časom, ki je pretekel od smrti, in se čez čas zmanjšajo. Menim, da Tanja in 

Boštjan ravno zaradi tega nista omenjala toliko obveznosti, saj je od smrti njunih partnerjev 

minilo že več kot dvajset let, oba sta si na novo ustvarila družini, zaradi česar je življenje z 

umrlim partnerjem nekoliko v ozadju in obremenitve, s katerimi sta se spoprijemala takrat, 

niso več prisotne. Pablo in Ana izpostavljata, da imata od partnerjeve smrti več obveznosti, 

zaradi česar čutita več bremena. Weiss (1998) potrjuje, da starši samohranilci pogosto 

občutijo velike obremenitve. Takoj po partnerjevi smrti se pojavijo finančne in skrbniške 

obveznosti (Levinson, 1997, v Berardo, 2003). Boštjan omeni, da je smrt partnerke prinesla 

organizacijske težave, ki so v veliki meri povezane s tem, da je imel družino. Ana izpostavlja, 

da je za vsa opravila ostala sama. 

Pablo na vprašanje, kako se je spoprijel in se spoprijema z obveznostmi, odgovori: »Sem 

naredil in to je to. Zdej al naredim al naredim.« Razberem lahko, da nima druge možnosti, 

kot da naredi, kar je potrebno, saj bo drugače ostalo nenarejeno. Umberson idr. (1992) 

ugotavljajo, da smrt partnerja moškim povzroči več težav pri gospodinjskih opravilih kot 

ženskam. V moji raziskavi so tako moški kot ženske poročali o skrbeh, ki so po smrti 

povezane z gospodinjskimi in hišnimi opravili. Razlik med spoloma nisem zaznala, tako 
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Tanja, Boštjan, Ana in Pablo so po partnerjevi smrti občutili povečane obveznosti, ki jih 

povezujem z reorganizacijo dnevnih odločitev in rutinskih odgovornosti, ki jo v 

posameznikovo življenje prinese partnerjeva smrt (Utz idr., 2004). Smrt partnerja namreč od 

posameznika zahteva razvoj novih vzorcev vedenja, ki so pomembni za ohranitev osebnega in 

družinskega ravnotežja. Ovdoveli mora sprejeti nove vloge, preoblikovati vrednote, 

prestrukturirati osebni čas in čas preživljanja z družino (Berardo, 2003). Predvidevam pa, da 

sta Boštjan in Tanja ravno zaradi skrbi in obremenitev hitro vstopila v novo partnersko zvezo. 

Pri točki Podpora novega partnerja namreč ugotavljam, da sta družinsko ravnovesje 

vzpostavila šele s prihodom novega partnerja. Obremenitev v intervjuju ni omenila le Maša, 

kar je po mojem mnenju povezano s tem, da s partnerjem ni živela skupaj in nista imela otrok.  

Finance 

Boštjan in Maša ne omenjata finančnih sprememb po partnerjevi smrti. Boštjan kot razlog, da 

ni imel finančnih težav, navaja visoko izobrazbo in visoke dohodke že pred ženino smrtjo. Za 

Mašo pa sklepam, da sprememb ni doživela, saj s partnerjem nista živela skupaj in si financ 

nista delila.  

Pri Tanji je po partnerjevi smrti prišlo do izboljšanja finančnega stanja. Od okolice je dobila 

finančno pomoč, s čimer je uredila finančne težave, ki sta jih imela z možem pred smrtjo. 

Govori torej o instrumentalni socialni podpori, ki zajema oprijemljivo pomoč, kot so denar, 

dobrine in usluge (Lazarus in Folkman, 1984; Taylor, 2007, v Breen in O'Connor, 2011). Vir 

dohodkov je predstavljala oddaja delavnice umrlega moža, poleg tega se je zaposlila za 

polovični delovni čas. Glede na to, da se je zaposlila, razberem, da je po partnerjevi smrti 

čutila pomanjkanje dohodkov in je zato potrebovala dodatni vir le-teh. Tako Tanja kot 

Boštjan kot vir dohodka po partnerjevi smrti izpostavita pokojnino, ki so jo dobivali otroci.  

Ana in Pablo po smrti partnerja na finančnem področju čutita velike spremembe. Ana 

izpostavlja, da finance sedaj predstavljajo veliko psihično obremenitev in skrbi. Oba 

izpostavljata, da morata bolj skrbeti za vsak mesec sproti. Tanja: »Zdej moraš pa res 

preračunat, kako boš spelu iz mesca v mesec.« Pablo pravi, da je sedaj z eno plačo potrebno 

več časa in truda za dosego istih ciljev kot prej: »Kar sva zaslužila prej v pol leta, bo sedaj 

leto in pol.« Zaradi potrebe po rednih mesečnih dohodkih si Pablo sedaj ne more vzeti 

očetovskega dopusta, ki mu je še ostal, saj v Italiji, kjer je zaposlen, očetovski dopust ni 

plačan. »Ne morem vzet, ker vedno mora pridet plača.« Ko je bila žena živa, si je eden izmed 
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njiju lahko vzel porodniški oziroma očetovski dopust, saj sta imela prihranke in redne 

mesečne dohodke tistega, ki ni bil na tovrstnem dopustu.  

Ana je trenutno v obdobju, ko jo močno skrbi za finance. Dokler bo lahko, želi hčeri nuditi 

vse kot prej. Finančne skrbi so tudi pri Pablu povezane z otroki: »Če bodo vsi trije želeli na 

faks, to nekaj je za plačat.« Iz tega pa lahko razberem, da načrtuje vnaprej, usmerjen je v 

prihodnost, za kar Ambler Walter (2003) pravi, da je pogosteje pri moških kot pri ženskah.  

Zick in Smith (1988) ter Umberson idr. (1992) ugotavljajo, da smrt partnerja povzroči 

ekonomske težave, zlasti pri ženskah. Moje ugotovitve tega ne potrjujejo, med spoloma nisem 

zasledila večjih razlik pri finančnih spremembah po partnerjevi smrti. Ugotavljam, da so 

ekonomske težave oziroma spremembe v veliki meri povezane s finančnim stanjem pred 

smrtjo in socialno podporo po smrti ter lastno angažiranostjo.  

Zdravje 

Dve intervjuvanki sta po partnerjevi smrti občutili zdravstvene spremembe.  

Tanja, ki se že od mladostništva sooča z depresijo, pravi, da je bila zaradi le-te izkušnja 

partnerjeve smrti zanjo še težja. »So ble to tok grozne življenjske stvari in tok grozne 

spremembe, da to mi je sigurn dodajal (…)« Govori o tiščanju pri srcu, nemiru in tresenju. 

Zaradi depresije je kmalu po partnerjevi smrti dobila zdravila, imela je tudi možnost 

hospitalizacije, vendar se zaradi zunanjih pritiskov zanjo ni odločila. »Da mi rečejo, da sem 

bila v Polju (…)« S tem se potrjuje, kako pomembno se ji je zdelo mnenje drugih, da se je 

zaradi njega odrekla psihiatrični pomoči. Glede na to, da je imela možnost hospitalizacije, 

predvidevam, da se je depresija po partnerjevi smrti poslabšala. Tudi Stroebe in Schut (2004) 

potrjujeta, da izguba partnerja poveča možnosti za depresijo.  

Tanja je negativne učinke na zdravje čutila več kot pet let po partnerjevi smrti. Ob obletnicah 

partnerjeve smrti in na dan njegovega rojstnega dne je zbolela. Pogosto je dobila virozo, 

angino, še dodatno so se ji poslabšali živci. Čez čas je bilo boljše, vendar, kot sem prej 

ugotovila, ob pomembnih prelomnicah še vedno občuti stisko. Murray Parkes (1998) pravi, da 

se posameznikova bolečina žalovanja pogosto vrne ob obletnicah in drugih priložnostih, ko 

ovdoveli misli na umrlega. Kasneje so se pojavile še težave s ščitnico, vendar Tanja ne ve, če 

so povezane z izkušnjo partnerjeve smrti. Strokovnjaki potrjujejo, da je med žalovanjem 

posameznik bolj občutljiv za različne bolezni, saj žalovanje predstavlja velik stres in niža 

posameznikovo telesno odpornost (Jeffreys, 2011; Norris in Murrel, 1987, v Rice, 2001; 
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Stroebe idr., 2004). Menim, da kljub stresnosti dogodka vseh težav ne gre pripisovati smrti 

partnerja, saj na posameznika delujejo še drugi dejavniki, zaradi katerih lahko nastopijo 

težave. Predvidevam, da so z žalovanjem najbolj povezane začetne zdravstvene težave, 

kasneje pa se vloga žalovanja zmanjša.  

Negativne zdravstvene spremembe so se pojavile tudi pri Maši. Pravi, da je njeno zdravje 

nihalo. Takoj po izgubi je močno shujšala: »Js nisem človek, ki pod stresom je, ampak 

shujša.« S tem si je uničila želodec, imela je vsakodnevne bolečine. To se povezuje s 

teoretičnimi ugotovitvami, saj Shahar idr. (2001, v Lund idr., 2010) pravijo, da žalujoči, ki so 

preveč okupirani z žalovanjem, pogosto zanemarijo svojo prehrano. Težave je kasneje rešila 

sama. 

Ostali intervjuvanci po partnerjevi smrti niso zaznali večjih zdravstvenih sprememb. 

Izpostavljajo, da zaradi skrbi za otroke zanje ne bi bilo ugodno, če bi zboleli: 

Boštjan: »Slabo bi bilo, če bi bil bolan. Kdo bi jih pazil (…)« 

Pablo: »(…) zdaj nimam cajta bit bolan.« 

Pablo izpostavlja, da v službi ne more vzeti bolniške ali dopusta zase, saj ga raje izkoristi, če 

ga potrebuje za otroke. Poleg tega v službi dela nadure, da bi jih lahko uporabil za nujne 

primere, če bi to otroci potrebovali. To se povezuje s financami, saj se finančno zanj najmanj 

pozna, če izkoristi nadure in ne dopusta ali bolniške. Lundin (1984, v Rice, 2001) pravi, da se 

pri ovdovelih pogosto pojavlja povečano število bolniških izostankov, česar pa moje 

ugotovitve ne potrjujejo. Tudi Tanja, ki se je srečala z zdravstvenimi težavami, je ob bolezni 

delala. Tanja: »Potna, premočena vse, ampak delala.« Bolniške niso vzeli zato, ker ne bi bili 

bolni, ampak navajajo skrb za otroke, Tanji pa je zaposlitev pomagala pri spoprijemanju s 

partnerjevo smrtjo, čemur se bom podrobneje posvetila kasneje.  

Ana izpostavlja, da je na področju zdravja postala močnejša, saj »(…) sem vedla, da sem sama 

in sem se še bolj čuvala, da nisem obležala«. Sklepam torej, da so Boštjan, Ana in Pablo bolj 

varovali svoje zdravje, saj zaradi skrbi glede otrok niso želeli zboleti. Tanja pa pri 

pripovedovanju o zdravju ni omenjala otrok, kar predvidevam, da je povezano s tem, da je 

imela med žalovanjem veliko zdravstvenih težav s seboj. Menim, da je najprej poskušala 

poskrbeti zase in urediti svoje zdravje, ki bi ga nato lahko, tudi zaradi otrok, ohranjala.  
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Stiki in odnosi s prijatelji ter prosti čas 

Na področju stikov z drugimi in prostega časa so intervjuvanci po partnerjevi smrti zaznali 

različne spremembe.  

Tanja in Ana od partnerjeve smrti naprej več časa preživita s prijatelji. Tanja: »(…) prej sem 

bila bolj sama pri nas doma pa žlahta, sorodniki (…)«, kar je povezano z dejstvom, da sta v 

času skupnega življenja s partnerjem živela pri njeni družini. Po partnerjevi smrti je dobila 

dve prijateljici, s katerima je od takrat naprej v rednem stiku. Sklepam, da je Tanja nova 

prijateljstva oblikovala tudi zaradi prekinitve stikov s svojo primarno družino. Breen in 

O'Connor (2011) govorita o tem, da se po smrti bližnjega pogosto oblikujejo manjša, vendar 

pomembnejša socialna omrežja. Žalujoči spoznajo, s kom se lahko prosto pogovarjajo o 

izgubi in s kom ne. Ana pa več druženja s prijatelji povezuje s koncem »družinskega 

življenja«. »V bistvu je zdej tko bolj tisto samsko življenje (…)« Boštjan pa je imel po 

partnerkini smrti manj časa za druženje s prijatelji. »Če imaš dva otroka in delaš, ni bilo nekaj 

veliko druženja.« Pablo in Ana izpostavljata, da imata manj časa zase. Teoretične ugotovitve 

(Jeffreys, 2011) potrjujejo, da izkušnja žalovanja različno vpliva na posameznikovo socialno 

življenje.  

Boštjan otrok ni želel dajati v varstvo, da bi šel lahko ven, medtem ko Ana pravi, da se 

potrudi in najde čas zase, saj gre hči čez vikend pogosto k starim staršem. V nadaljevanju bo 

razvidno, da je obema družina ponudila možnost varstva otrok, zaradi česar menim, da razlike 

pri odločitvi za varstvo niso povezane s pomanjkanjem pomoči v Boštjanovem primeru. 

Sklepam, da je drugačen pristop povezan s pomembnostjo, ki jo posameznik pripisuje 

določeni stvari. Predvidevam, da Ana lastnemu prostemu času pripisuje večjo pomembnost 

kot Boštjan v času, ko sta bila njegova otroka majhna.  

Boštjan in Maša sta se nehala družiti s partnerjevimi prijatelji, s svojimi sta ostala povezana. 

Breen in O'Connor (2011) potrjujeta, da se kljub trudu za ohranitev odnosa po smrti bližnjega 

veliko odnosov konča. Prioritete žalujočih so namreč po smrti bližnjega spremenjene: več 

časa želijo preživeti s svojo družino in zmanjša se zanimanje za poln socialni koledar. Maša 

po enem letu ni več ohranjala intenzivnega odnosa s fantovo družino, saj je le-to postalo zanjo 

preveč obremenjujoče. »Čustva hodjo nazaj in po taki boleči izgubi ne moreš z nekom tazga 

stika istega vzrževat, tud če bi si želel …« Na začetku je stik z njimi lažje ohranjala, saj še ni 

imela novega fanta. Zaradi zmanjšanih stikov s fantovo družino ima občutek krivde, saj si ga 

želi ohranjati. »Se bom enostavno oddaljila od tega, da so to sestre, starši mojega pokojnega 
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fanta, do tega, da so moji prijatli (…)« Razvidno je, da želi družino umrlega fanta obdržati v 

svojem življenju, vendar s spremenjeno identiteto in odnosi. Gilles in Neimeyer (2006) 

potrjujeta, da mora posameznik ob prilagoditvi na izgubo oblikovati novo realnost in 

spremeniti pomene, kar stori s pomočjo osmišljanja, iskanja koristi in spremembo identitete. 

Boštjan je ohranil stike z družino umrle žene, tako Tanja kot Pablo pa s partnerjevima 

družinama že pred njuno smrtjo nista imela dobrega odnosa, zaradi česar se tudi po smrti niso 

družili. Bližnji člani družine Aninega partnerja pa so že pred njegovo smrtjo umrli.  

Pri Pablu po partnerkini smrti ni prišlo do sprememb pri stikih s prijatelji, saj se je njihovo 

število zmanjšalo že, ko sta se z ženo preselila v Slovenijo. Prijatelji, s katerimi sta ostala v 

stiku po selitvi, so »(…) prišli tudi po tem, ko je umrla (…)«. Raje vidi, da pridejo prijatelji k 

njemu na obisk, saj izpostavlja, da je njemu težko hoditi »(…) s tremi otroci do Italije 

popoldne za tri ure (…)«. 

Pri Maši se je spremenilo preživljanje prostega časa. Vikende je prej preživljala s partnerjem, 

po njegovi smrti pa je hodila k svoji družini, takoj po smrti tudi k fantovi družini ter njegovim 

prijateljem, kjer se je pogovarjala o umrlem fantu. Ambler Walter (2003) pravi, da lahko 

posameznik preko spominov, preživljanja časa z njegovimi sorodniki ipd. ohranja vez z 

umrlim. Predvidevam, da ji je takoj po smrti pomagalo, da je lahko govorila o umrlem fantu, s 

čimer je ohranjala vez z njim. Sklepam, da je to bolj potrebovala na začetku žalovanja, 

kasneje pa se je njena potreba po tem zmanjšala in ni več ohranjala intenzivnega stika, o 

čemer sem pisala prej. Menim, da je slednje v veliki meri povezano z vstopom v zvezo z 

novim fantom, ki je pomenila korak naprej in stran od umrlega. Preživljanje prostega časa in 

druženje se je pri Maši spremenilo tudi zaradi strahu pred lastnimi čustvenimi reakcijami, o 

katerih sem govorila že pri točki Čustva in občutki. Ni vedela, kako jo bodo novi ljudje 

sprejemali, če bodo zvedeli za fantovo smrt. Težko ji je bilo, če je kdo začel flirtati z njo, ni 

želela razlagati svoje situacije. Ko so se čustva umirila, se je lahko začela družiti z vsemi. 

Zapisano je v skladu s teoretičnimi ugotovitvami (Jeffreys, 2011), ki pravijo, da veliko 

žalujočih po smrti zmanjša svoje socialne stike z drugimi.  

Osebnostne spremembe in spremenjen pogled na življenje 

Boštjan pravi, da partnerkina smrt ni vplivala na njegovo osebnost. Že pred smrtjo je imel 

določene izkušnje in zahteve okolja, ki so vplivale nanj. Boštjan: »Je najtežja, ni pa edina 

stvar, ki vpliva na spremembo.« 
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Ostali intervjuvanci beležijo vplive partnerjeve smrti na osebnost. Tanja, Pablo in Ana 

govorijo o pozitivnih vplivih. Tanja izpostavlja, da je šele po dvajsetih letih lahko začela 

razmišljati o tem, da je postala modrejša. »Kok si ti iskal, kok neprespanih noči, kok si mogu ti 

naprej rint, tiščat, tiščat, tiščat, k mogoče drgač ne bi.« Shaffer (1993, v Ambler Walter, 

2003) potrjuje, da pozitivne spremembe na osebnost in življenjsko orientacijo posamezniki 

pogosto pripisujejo zahtevnim okoliščinam, s katerimi so se morali spoprijeti sami, in dejstvu, 

da so se med žalovanjem lahko zanesli le nase. Pablo poskuša biti po partnerkini smrti bolj 

odgovoren in vztrajen, Ana pa pravi, da je postala močnejša, naučila se je postaviti zase in 

začela je delovati bolj čustveno. Po partnerjevi smrti se ni več ozirala na mnenje drugih ljudi, 

medtem ko se je pri Tanji to nadaljevalo. Menim, da je tovrstna sprememba pri Ani povezana 

z omenjenimi pozitivnimi posledicami na osebnost in razširjenim zornim kotom razmišljanja, 

kar bo razvidno v nadaljevanju, pri Tanji pa oziranje na druge ljudi povezujem z nizko 

samopodobo in prisotnostjo depresije.  

Maša nasprotno govori o negativnih vplivih partnerjeve smrti. Na hitro je morala odrasti, 

poleg tega je postala preveč pazljiva. Maša: »V mojem svetu vse je v redu ne velja več.«, »(…) 

ne znam razmejit, da bo vse v redu, da ne bo vsak umrl.« Lehman idr. (1993) skladno s tem 

govorijo, da se lahko pri ovdovelih pojavi povečano zavedanje krhkosti življenja. Slednje 

Maša vidi kot oviro pri spoprijemanju, o čemer sem pisala že pri točki Težave pri 

spoprijemanju. Zaveda se, da se lahko stvari končajo negativno, zaradi česar je postala 

premišljena in racionalna.  

Tanja, Ana in Maša izpostavljajo, da jim je izkušnja partnerjeve smrti razširila zorni kot 

razmišljanja. Ana vidi, da se vse težave da premostiti, ne skrbi je lastna umrljivost. Ana: »Če 

mi je namenjen, mi je namenjen.« Lehman idr. (1993) in Ambler Walter (2003) potrjujejo, da 

se po smrti bližnjega pogosto pojavijo spremembe na področju življenjske orientacije. 

Ovdoveli bolj cenijo življenje, uživajo v sedanjosti in v večji meri sprejemajo smrt, na katero 

gledajo kot na neizogibni del življenja. Slednje sem zasledila tudi pri Boštjanu. Vsi štirje 

gledajo na smrt kot na nekaj naravnega, minljivega, zato je pomembno življenje v sedanjosti 

čim bolj izkoristiti.  

Tanja: »(…) pomembno je, kdo sem zdele, kakšna sem, kaj širim (…)« 

Ana: »(…) izkoristi vsak trenutek s tisto osebo, s katero si (…)« 
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Maša: »(…) pomembno, da ne kuhaš razprtij z nekom, ker ko bo enkrat šel, razlagi komur češ, 

njemu ne boš mogel.« 

Prekinitev študija 

Maša omeni spremembe na področju izobraževanja. Po partnerjevi smrti je prekinila študij. 

Maša: »Mi je res padlo dol in potem je tko kar ostal.« Kljub želji in možnosti, da študij 

dokonča, dvomi, da ga bo, saj je pridobljeno znanje vse bolj v ozadju. Obdobje po partnerjevi 

smrti povezuje z nedokončanimi študijskimi obveznostmi. »Imam občutek, da grem nazaj v 

preteklost brskat.« Meni, da zaradi tega, ker se je odločila, da bo študij dokončala, vendar ga 

vseeno ni. O študiju ne želi govoriti, doma ne želi povedati, da jo je študij minil. Sedaj je že 

dve leti zaposlena.  

Spremembe stila navezanosti 

Intervjuvanci so izpolnili tudi vprašalnik o stilu navezanosti sedaj, po partnerjevi smrti. Zaradi 

večje preglednosti spremembe stilov navezanosti prikazujem v tabeli.   

Tabela 3: Spremembe stilov navezanosti pri intervjuvancih 

Intervjuvanec Prevladujoč stil navezanosti v 

obdobju pred partnerjevo 

smrtjo 

Prevladujoč stil navezanosti 

sedaj, po partnerjevi smrti 

Tanja plašljiv (7), preokupiran (6), 

odklonilen (6) 

varen (7) 

Boštjan varen (7), za odnose z 

drugimi plašljiv (4) 

varen (7), za odnose z 

drugimi plašljiv (4) in 

odklonilen (4) 

Ana varen (7) odklonilen (6), varen (6) 

Pablo varen (7) varen (7) 

Maša varen (7) plašljiv (6) 

Boštjan in Pablo enako kot za obdobje pred smrtjo tudi za obdobje po partnerkini smrti 

poročata o varnem stilu navezanosti. Boštjan tudi za trenutno stanje izpostavlja, da varni stil 

navezanosti velja le za odnos z ženo, za odnose z drugimi pa plašljiv (4) in v enaki meri tudi 

odklonilen stil navezanosti (4). Pri Tanji je prišlo do spremembe, saj je prej prevladoval 

plašljiv stil navezanosti, po partnerjevi smrti pa je zanjo bolj značilen varen stil navezanosti 

(7), plašljivega, ki ga je za obdobje pred smrtjo postavila na prvo mesto, je sedaj označila z 
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vrednostjo 5. Kobak in Hazan (1991) potrjujeta, da se lahko značilnosti navezanosti 

posameznika spremenijo z vzpostavitvijo novega čustvenega odnosa in ponovne interpretacije 

preteklih in sedanjih izkušenj, kar se pogosto zgodi v partnerskih in terapevtskih odnosih. 

Sklepam, da je pri Tanji pozitivna sprememba povezana z obiskovanjem duhovne podporne 

skupine in religioznostjo, za katero sama pravi, da ji pomaga pri osebnostni rasti. 

Predvidevam, da je k pozitivnim spremembah prispeval tudi vstop v nov partnerski odnos, ki 

temelji na odprti medsebojni komunikaciji.   

Pri Ani in Maši, ki sta za obdobje pred partnerjevo smrtjo navedli varen stil navezanosti, je 

prav tako prišlo do spremembe. Ana je za sedanje obdobje kot najznačilnejšega označila 

odklonilen stil navezanosti (6), prav tako pa je z enako vrednostjo označila tudi varen stil 

navezanosti (6). Maša pa je sedaj kot najpomembnejšega označila plašljiv stil navezanosti (7). 

Za posameznike z odklonilnim in plašljivim stilom navezanosti je značilno, da se izogibajo 

intimnosti in odvisnosti od drugih. Posamezniki z odklonilnim stilom navezanosti se izogibajo 

odnosov z drugimi, da bi se izognili razočaranju. Raje ohranjajo občutek neodvisnosti in 

neranljivosti. Za plašljiv stil navezanosti pa je značilno, da posamezniki želijo imeti tesne 

odnose z drugimi, vendar se v odnosu težko prepustijo, saj se bojijo, da bodo prizadeti 

(Bartholomew in Horowitz, 1991). Predvidevam, da je izkušnja partnerjeve smrti, ki 

predstavlja velik stres in šok, negativno vplivala na Anin in Mašin stil navezanosti. 

Spremembo lahko povežem z nepričakovanostjo partnerjeve smrti in izgubo varnosti, ki jo je 

smrt prinesla. Nepričakovano sta izgubili ljubljeni osebi, zaradi česar se želita sedaj v odnosih 

zaščititi, da ne bi bili spet prizadeti. Tako pri Ani kot Maši je bila vzrok za partnerjevo smrt 

nesreča in glede na to, da sta le onidve doživeli negativne spremembe stilov navezanosti, 

lahko sklepam, da ima nepričakovana in nasilna smrt najmočnejši vpliv na posameznikovo 

(pre)oblikovanje novih odnosov. Smrt zaradi samomora, s katero se je spoprijela Tanja, se 

prav tako uvršča med nepričakovane in nasilne smrti, vendar je Tanja pri navezanosti doživela 

pozitivne spremembe stila navezanosti, ki je po partnerjevi smrti postal varen. Razliko med 

negativno spremembo pri Ani in Maši ter pozitivno spremembo pri Tanji lahko morda 

povežem z dejstvom, da Tanja z življenjem pred smrtjo in odnosom z umrlim možem ni bila 

zadovoljna, zato je morda po partnerjevi smrti v večji meri poskusila izboljšati kvaliteto 

svojega življenja in odnosov z drugimi. Pri Ani in Maši pa je partnerjeva smrt prekinila 

življenje in partnerski odnos, s katerima sta bili zadovoljni, zato se sedaj po smrti želita 

zaščititi, da ne bi bili ponovno prizadeti. Tanjino nezadovoljstvo z življenjem in partnerskim 
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odnosom je lahko v tem primeru videno kot prednost pri spoprijemanju z moževo smrtjo. Ne 

izključujem tudi dejstva, da so razlike pri spremembi stila navezanosti pri Ani in Maši ter stila 

navezanosti pri Tanji povezane tudi s časom, ki je pretekel od same smrti. Tanjin mož je umrl 

pred več kot 20 leti in v tem času je imela več možnosti za vstopanje v nove odnose, 

osmišljanje in ponovno interpretiranje preteklih izkušenj.  

4.5 Potrebe intervjuvancev in dejavniki, ki so prispevali k spoprijemanju s partnerjevo smrtjo 

Najprej bom predstavila potrebe intervjuvancev, nato se bom osredotočila na dejavnike, ki so 

bili intervjuvancem v pomoč pri spoprijemanju s partnerjevo smrtjo, in sicer: družina 

žalujočega; družina umrlega partnerja; prijatelji; intenzivnost podpore družine in prijateljev; 

sosedje in njihov odziv; podpora osebe s podobno izkušnjo; religioznost; zaposlitev z 

različnimi aktivnostmi; podpora novega partnerja; strokovna pomoč pri žalovanju; slovo od 

partnerja in razčiščen odnos z njim; zaupanje in usmerjenost v prihodnost; pomen oddaljitve 

od partnerjeve smrti; bivanje v Sloveniji; nudenje pomoči ženi v času umiranja.  

Potrebe 

Med intervjujem so nekateri udeleženci omenili potrebe, ki so se pojavile po partnerjevi smrti.  

Boštjan izpostavlja potrebo po avtonomiji. Sam je želel poskrbeti za svojo družino, bližnjim je 

povedal, da ne želi preveč pomoči. Berardo (2003) pravi, da bližnji moškim ovdovelim v večji 

meri priskočijo na pomoč kot ženskam. Boštjan je moral otrokom dati občutek zaupanja, da 

drugi ne bodo posegali mednje. Kmalu je občutil potrebo po novi partnerki oziroma materi 

otrokom. »Otroci so rabili mamo, tega se ne da predstavljati.« Njegov vstop v novo zvezo 

lahko tako v veliki meri povežem z željo po ponovnem oblikovanju družine, kar je bil tudi 

cilj, ki si ga je ob spoprijemanju s partnerkino smrtjo postavil.  

Ana, Maša in Tanja izpostavljajo potrebo po druženju. Omenjeno potrebo lahko povežem s 

tem, da so ženske intervjuvanke med žalovanjem svoja čustva in občutja v večji meri delile z 

drugimi, zaradi česar so potrebovale več druženja kot moška sogovornika. Maša omenja še 

potrebo po deljenju svoje izkušnje. »Ful se mi zdi pomembno, da vsake tok časa komu kar 

povem pa mu recimo nisem povedala lep cajt (…)« Neimeyer (2001, v Ambler Walter, 2003) 

potrjuje, da po smrti bližnjega žalujoči poskušajo najti priložnosti, da govorijo in ponavljajo 

zgodbe izgube, saj tako krepijo socialno veljavnost spremenjenih identitet. Na podlagi tega 

predvidevam, da Maša s pomočjo deljenja izkušenj utrjuje svojo identiteto in osmišlja 

izkušnjo izgube.  
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Dejavniki, ki so prispevali k spoprijemanju s smrtjo 

Družina žalujočega 

V največji meri intervjuvanci omenjajo pomoč družine, ki so je bili deležni že takoj po 

partnerjevi smrti. Tanja izpostavlja pomoč starejše sestre in svaka, ostali intervjuvanci 

izpostavljajo pomoč svojih staršev. Boštjanu, Pablu in Ani so pomagali pri hišnih in 

gospodinjskih opravilih ter skrbi za otroke. Gre torej za instrumentalno socialno podporo 

(Lazarus in Folkman, 1984; Taylor, 2007, v Breen in O'Connor, 2011). Berardo (2003) 

potrjuje, da mlajšim ovdovelim, ki so ostali sami z otroki, prijatelji in sorodniki pogosto 

zagotovijo pomoč pri vsakodnevnih opravilih, kot so kuhanje in čiščenje. Pablu so pomagali 

tako v času ženine bolezni kot tudi po njeni smrti. Ana in Pablo pravita, da bližnjih ne želita 

obremenjevati preveč, čeprav bi pomoč potrebovala ves čas.  

Ani so starši poleg opore predstavljali tudi breme, saj je bila partnerjeva smrt tudi zanje 

boleča, zaradi česar sta »skoz jokala«, kar je negativno vplivalo nanjo. Tanja, Boštjan in Maša 

pravijo, da je družina kasneje pozitivno sprejela novega partnerja, prav tako prijatelji. Tanja: 

»So vedli, da sem mlada, da ne morem sama bit.« Od okolice pa je bila Tanja deležna dvojnih 

odzivov, nekateri so jo pri novem partnerju podprli, drugi ne. Jeffreys (2011) podobno govori 

o tem, da so nekateri ljudje žalujočim v oporo, drugi ne.  

Družina umrlega partnerja 

Boštjan in Maša izpostavljata podporo družine umrlega partnerja. Pri vstopu v nov partnerski 

odnos so Boštjanu v večji meri pomagali starši umrle žene, saj so bili geografsko bližje, poleg 

tega meni, da »(…) so potrebovali navezavo na vnuke in nas ob izgubi edinke (…)«. To se 

sklada s teorijo navezanosti, ki pravi, da je smrt odraslega otroka za starše težka, saj 

mobilizira njihov sistem navezanosti, starši ne nadomestijo otroka kot figure navezanosti 

(Weiss, 2004). Kot sem že ugotovila, je Maši takoj po partnerjevi smrti pomagalo, da je čas 

preživljala z družino umrlega partnerja. Ostali intervjuvanci od družine umrlega partnerja niso 

dobili pomoči, razloge za to pa sem navedla že prej.   

Prijatelji 

Poleg družinskih članov primarni vir podpore predstavljajo še kolegi in širša socialna in 

skupnostna omrežja (Taylor, 2007, v Breen in O'Connor, 2011). Poleg družine vsi 

sogovorniki omenjajo podporo bližnjih prijateljev. Ana izpostavlja, da je s pomočjo prijateljev 

lahko preusmerila misli. »Te odpelje, se zabavaš, mal odklopiš (…)« Še sedaj ji zaposlitev s 
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prijatelji pomaga. V družbi ni premišljevala o negativnih stvareh. Bonanno (2004) izpostavlja 

pomen pozitivnih čustev in smeha, kar sklepam, da so intervjuvanci dobili ob druženju s 

prijatelji. Maša poleg bližnjih prijateljev omenja podporo sostanovalcev, za katere pravi, da so 

se do nje obnašali običajno, zaradi česar se je počutila dobro.  

Intenzivnost podpore družine in prijateljev 

Maša je spregovorila o intenzivnosti podpore bližnjih oseb, za katero pravi, da je bila močna 

približno pol leta. »Na začetku je bila prav sam zaradi te izkušnje specifična podpora 

intenzivnejša, na splošno pa podpora ostaja (…)« Pravi, da se je s partnerjevo smrtjo uspešno 

spoprijela predvsem zaradi podpore, ki je je bila deležna od bližnjih. Lahko je izrazila svoja 

čustva, imela je dovolj prostora zase. Zaradi podpore, ki so ji jo bližnji nudili, jih sedaj vidi v 

novi luči in jih še bolj spoštuje. Podpora je izboljšala njihove odnose: »Daš čez stvari, ki jih 

prej nikol skupi nisi dal (…)« Zaradi podpore je ni bilo toliko strah prihodnosti. Mnogi 

strokovnjaki govorijo o pomembnosti socialne podpore pri prilagajanju na smrt bližnjega 

(Breen in O'Connor, 2011; DeBruin, 2012; Rice, 2001; Schaefer in Moos, 2004; Stroebe in 

Schut, 2004). Schaefer in Moos (2004) potrjujeta, da lahko socialna podpora in pozitivno 

družinsko delovanje lajšata prilagoditev na smrt bližnjega in prispevata k osebnostni rasti 

žalujočih.  

Sosedje in njihov odziv 

Ana, Pablo in Tanja omenjajo še podporo sosedov. Pablovi sosedi sta postali prijateljici in mu 

pomagata, če ju potrebuje. Ani so na začetku sosedi zelo pomagali. Z njimi se je lahko 

pogovarjala, soseda ji je prinašala pripravljena kosila. Imela je občutek, da ni sama. Tudi 

Tanja izpostavlja podporo okolice, predvsem sočustvovanje ljudi: »(…) sem čutila, da me 

ljudje razumejo, da mi hočejo dobro.« Tanji je okolica darovala oblačila in denar. Tako Tanja 

kot Ana sta torej od sosedov oziroma skupnosti prejeli instrumentalno in čustveno podporo 

(Lazarus in Folkman, 1984; Taylor, 2007, v Breen in O'Connor, 2011). Breen in O'Connor 

(2011) v raziskavi ugotavljata, da so pogosti še telefonski klici, pošiljanje voščil, pomoč pri 

pogrebnih stvareh ipd. V Aninem primeru je podpora sosedov trajala nekaj mesecev. Ko pa so 

nekajkrat prišli k njej prijatelji, so se sosedje umaknili, »(…) ker sem po njihovo prehitro 

začela ven hodit (…) Js bi mogla objokana hodit okrog, cela žalostna, zafrustrirana (…)« 

Tudi Tanja izpostavlja, da podpora okolice ni trajala dolgo. Ostal ji je krog ljudi, ki jih je 

želela okrog sebe. Breen in O'Connor (2011) potrjujeta, da se podpora zunaj družine hitro po 

prvih dneh in tednih zmanjša.  
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Ana meni, da je odmik sosedov povezan z njihovo starostjo in tradicionalnostjo. »To so vaški 

ljudje (…)« Njihova reakcija jo je presenetila in razočarala, meni pa, da nanjo ni negativno 

vplivala. Sklepam, da zaradi tega, ker je postala močnejša in se ni več ozirala na mnenje 

drugih ljudi, kot se je pred partnerjevo smrtjo. Tudi ena izmed sosed, s katero sta bili prej zelo 

povezani, se je po smrti Aninega partnerja od nje oddaljila, sedaj se spet družita. Sosedin 

odmik je v skladu s teoretičnimi ugotovitvami Jeffreysa (2011), ki govorijo o tem, da se 

nekateri ljudje izogibajo žalujočih. Pogosto se okolica implicitno (Breen in O'Connor, 2011) 

ali eksplicitno izogiba žalujočega (Rosenblatt, 2000, v Breen in O'Connor, 2011). Durkin 

(2003) in Barry in Yuill (2011) potrjujejo, da je ob tematiki smrti v družbi med ljudmi 

pogosto prisotna napetost, večina ljudi se je v vsakdanjih pogovorih izogiba. Ocenjujem, da se 

je soseda Ane eksplicitno izogibala, saj se je zaradi Aninega žalovanja ob njej počutila 

neprijetno. Morda bi lahko pogovor o izbrani tematiki pri sosedi sprožil morebitne strahove, 

povezane s smrtjo.  

Podpora osebe s podobno izkušnjo 

Maša, Ana in Pablo so spregovorili o podpori osebe s podobno izkušnjo.  

Maša je začutila potrebo po deljenju svoje izkušnje z vrstniki s podobno izkušnjo, vendar ni 

poznala nikogar. Pravi, da se je težje spoprijela, ker smrt mladih ni nekaj običajnega oziroma 

se sploh ne sme dogajati. »(…) se mi zdi spoprijemanje težje, ker si v tem obdobju sam zase.« 

»Počutila sem se, kot da bi padla z vesolja.« Teoretične ugotovitve (Shaffer, 1993, v Ambler 

Walter, 2003) potrjujejo, da mladi ovdoveli zaradi nenormativnosti dogodka izgube partnerja 

pogosto čutijo pomanjkanje podpore oseb s podobno izkušnjo.   

Podpore osebe s podobno izkušnjo sta bila deležna Pablo in Ana, oba jo izpostavljata kot zelo 

pomembno. Spoznala sta se na spletu in postala prijatelja. V njunem pripovedovanju zaznam 

informacijsko in čustveno podporo (Lazarus in Folkman, 1984; Taylor, 2007, v Breen in 

O'Connor, 2011), ki jo nudita drug drugemu.   

Ana: »V bistvu samo usta odpreva in razumeva drug druzga, ker je ista situacija.« 

Pablo: »(…) kot bi bila dvojčka.« 

Religioznost 

Tanji in Boštjanu je religioznost pri spoprijemanju s partnerjevo smrtjo pomagala. 

Strokovnjaki potrjujejo, da veliko ljudi v težkih trenutkih poišče pomoč religije, kjer najdejo 
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tolažbo, podporo in nasvete (Corr idr., 1998; Jeffreys, 2011). Oba sta bila verna že pred 

partnerjevo smrtjo. Tanja pravi, da je ves čas iskala Boga in verjela, da ji lahko pomaga. 

Boštjan je v cerkvi našel občutek varnosti, domačnosti: »Lahko sem se obračal do nekoga, ki 

ni človek.« Zaupal mu je in Bog ni reagiral. Iz tega razberem, da je imel potrebo po izražanju 

svojih čustev in misli, ki pa si jih v družbi ni upal izraziti zaradi strahu pred reakcijo okolice. 

Ambler Walter (2003) in Rice (2001) pravita, da se moški pogosto sramujejo izkazovanja 

čustvenih stisk pred drugimi, zaradi česar po mnenju Murray idr. (2005) pogosto žalujejo na 

skrivaj. Iz tega lahko sklepam, da je bil pri Boštjanu Bog v vlogi zaupnika za izražanje čustev 

in občutkov. Boštjan pravi, da je religioznost pomagala celi družini. Pomagala mu je tudi pri 

razlagi otrokom, da je njihova mati umrla. Stroebe in Schut (2004) ter Schaefer in Moos 

(2004) govorijo o tem, da lahko religiozna prepričanja pomagajo pri iskanju smisla izgube, 

pozitivni ocenitvi smrti in spoprijemanju, ki je usmerjeno na problem. Poleg tega religiozna 

participacija prinaša razširjena socialna omrežja (Stroebe in Stroebe, 1987, v Stroebe in Schut, 

2004; McIntosh, Silverman in Wortman, 1993, v Schaefer in Moos, 2004). Tanja je na primer 

po partnerjevi smrti hodila v versko podporno skupino, sedaj obiskuje še molitveno skupino. 

Pravi, da preko religioznosti počasi osebnostno raste: »Bom rekla, da počasi preko tega 

prihajam do jaza.« 

Ostalim trem intervjuvancem religioznost ni pomagala. Pablo ni veren, pravi, »Js živim tuki v 

zemlji (…)«, iz česar razberem, da ima stvaren pogled na življenje, kar Meichenbaum (2007) 

izpostavlja kot pomembno lastnost odpornih posameznikov. Ana in Maša pa sta bili vzgojeni 

v katoliški družini, vendar pri spoprijemanju s partnerjevo smrtjo kljub temu nista iskali 

pomoči v religioznosti. Obema se je občutek religioznosti po partnerjevi smrti še zmanjšal. 

Ana: »Če bi karkoli kje bilo, ne bi mojmu otroku očeta vzel.« Lehman idr. (1993) skladno s 

tem ugotavljajo, da lahko po smrti bližnje osebe pride do zmanjšane religioznosti in izgube 

vere. Omenjeno lahko morda povežem z naravo partnerjeve smrti pri Ani in Maši, saj Currier 

idr. (2006) pravijo, da v primeru nenadne in nasilne smrti ovdoveli težje osmislijo izkušnjo 

smrti. Predvidevam, da se je Anino in Mašino zaupanje v religioznost zmanjšalo, saj v veri 

nista videli smisla za partnerjevo smrt. Partnerjeva smrt se jima namreč zdi krivična in ne 

verjameta, da bi Bog, če bi res obstajal, takšno smrt dopustil. Maša je obdržala le molitev 

Sveti angel, vendar z njo naslavlja umrlega partnerja. »Ko sem bila najbolj fertik, sem kar 

konstantno eno in isto molitev molila (…)« 
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Poleg religioznosti nihče izmed sogovornikov ni izpostavil drugih življenjskih filozofij 

oziroma duhovnosti, ki bi mu pomagale pri spoprijemanju s partnerjevo smrtjo. Jeffreys 

(2011) govori, da nekateri posamezniki pri žalovanju poiščejo podporo in odgovore v 

neteoloških, humanističnih in drugih življenjskih filozofijah.  

Zaposlitev z različnimi dejavnostmi 

Večina sogovornikov kot pomoč pri spoprijemanju navaja različne vrste zaposlitev in 

dejavnosti, s pomočjo katerih so lahko žalujoči preusmerili misli stran od umrlega partnerja in 

začasno pozabili nanj. Strokovnjaki (Lund idr., 2004; Lund idr., 2010) menijo, da je ena 

izmed temeljnih značilnosti usmerjenih na vzpostavitev nadaljnjega življenja potreba po 

predahu od žalovanja. Posamezniki se začnejo vključevati v različne aktivnosti, hobije, 

zaposlitve, ki jim pomagajo pri vzpostavitvi osebnega ravnovesja.  

Tanja, Boštjan in Maša izpostavljajo pomen službene zaposlitve. Za Boštjana in Mašo je bila 

služba v vlogi odklopa od partnerjeve smrti. Maša: »(…) nisem bila punca, ki je fanta zgubila 

(…)« Za Tanjo pa je bila v vlogi spodbude pri spoprijemanju s partnerjevo smrtjo: »(…) da 

sem se borila, da nisem umrla.« Razberem lahko, da jo je službena zaposlitev držala pokonci, 

jo spodbujala.  

Maša omenja podporo šefa in sodelavcev. Po enem tednu se je vrnila v službo. V raziskavi 

Breen in O'Connor (2011) ugotavljata, da se ovdoveli vrnejo v službo v roku nekaj tednov, za 

kar izpostavljata predvsem finančno potrebo. Maša pravi, da je bila služba v vlogi varne 

rutine, ni se spremenila. Izpostavlja profesionalni odnos, nikomur se ni smilila. V situacijah, 

kjer se je drugim smilila, se je počutila grozno. Prav tako tudi Boštjan. Iz tega razberem, da je 

bilo delovno okolje nevtralno in neobremenjeno s partnerjevo smrtjo, zaradi česar sta lahko 

sogovornika odmislila samo smrt.  

Ana je bila po partnerjevi smrti na kolektivnem dopustu, zaradi česar se je en mesec po smrti 

lotila prenove hiše. »(…) men bi se zmešalo, da bi bila samo doma in razmišljala o teh 

stvareh (…)« Preden se je je lotila, sploh ni dobro premislila, želela je le zaposliti svoje misli. 

Prenove se je lotila tudi zaradi strahu, da ne bi njej in hčeri kdo škodoval. Rice (2001) meni, 

da odločitve, ki so po smrti bližnjega sprejete v naglici in v fazi šoka posameznika, običajno 

niso pravilne, vendar Ana meni, da se je prav odločila, saj se v tistem času res potrebovala 

zaposlitev.  
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Boštjan in Ana sta si pri žalovanju pomagala s športom. Kot sem že napisala, si je Boštjan pri 

začetnih čustvenih reakcijah pomagal z uživanjem alkohola. Po nekaj mesecih pa je alkohol 

zamenjal za šport. Pravi, da se je moral izživeti. »Nekaj sem moral delati, da sem pozabil.« 

Šele nato je lahko začel razmišljati o prihodnosti. Na podlagi tega lahko potrdim sklep, ki 

govori o tem, da je alkohol služil kot izogibanje čustvom, kar povezujem z represivnim 

spoprijemanjem, za katerega je značilno izogibanje neprijetnim mislim, čustvom in spominom 

(Weinberger, 1990, v Bonanno, 2004). Šele, ko je intenzivnost čustev popustila, se je lahko 

začel ukvarjati s prihodnostjo, kar je podobno kot pri Ani in Pablu. S športom se je začela 

ukvarjati tudi Maša. »Da sem se bolš počutila, sem po eni strani reševala to žalost, hkrati sem 

pa to seveda odmislila,« kar je dosegla s pomočjo teka. Tu vidim povezavo z modelom dveh 

procesov, ki izpostavlja pomembnost nihanja med spoprijemanjem, usmerjenim v izgubo, in 

spoprijemanjem, usmerjenim v vzpostavitev nadaljnjega življenja (Stroebe in Schut, 1999). 

Tek je Maši pomagal tudi pri zdravstvenih težavah. S tekom se je razbremenila tako 

čustvenega kot službenega stresa. Iz tega lahko razberem, da je sčasoma pridobila novo 

strategijo razbremenitve in reševanja težav. Tekla je, ko ji je bilo najtežje, po enem letu je 

nehala, sedaj želi spet začeti, saj je nanjo tek deloval kot terapija.  

Podpora novega partnerja 

Kot sem že ugotovila, je Maši pomagal sam vstop v novo zvezo, Tanja in Boštjan pa sta 

spregovorila o pomoči in podpori, ki sta jo prejela od novega partnerja.  

Tanja pravi, da je nov partner »(…) prišel k en odrešenik (…)«, »(…) js sem se ga takrat tok 

oklenila, ker sem bila še vedno nesposobna sama živet (…)« Iz tega je razvidno, da je 

potrebovala pomoč novega partnerja, v odnos se je podala, ker sama ni mogla delovati. To 

povezujem s teoretičnimi ugotovitvami (Brecelj-Kobe in Trampuž, 2002), ki pravijo, da 

rigidni in nefleksibilni vzorci vedenja družinam, ki so imele težave že pred smrtjo člana, 

preprečujejo vzpostavitev sprememb. Čim prej želijo zapolniti vlogo umrlega. Tanja je torej 

potrebovala novega partnerja, da je lahko družina začela optimalno delovati. Tudi Boštjan 

pravi, da je bila nova partnerka zaslužna za delovanje družine. »Ko je ona pograbila za delo v 

družini, smo vsi pomagali.« S tem potrjujem svoj sklep, da je bil v odnosu s prvo ženo pri 

partnerskih vlogah bolj v pomoč in je žena vodila gospodinjstvo, kar je nato prevzela nova 

partnerka. Russi Zagožen (1998) pa pravi, da ima vsak član družine svoje vloge, ki jih je drugi 

član v odsotnosti prvega le delno sposoben prevzeti. Na podlagi tega sklepam, da Boštjan ni 
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mogel popolnoma prevzeti vlog umrle žene in so bile izpolnjene šele s prihodom druge žene, 

zato je šele takrat lahko družina ponovno vzpostavila porušeno ravnovesje.  

Boštjanu in Tanji je pomagalo, da sta v odnosu s partnerjem lahko izrazila svoja čustva in 

doživljanje, povezano z umrlim partnerjem. Menim, da je Boštjan to potreboval, saj, kot sem 

že prej ugotovila, čustev z drugimi ni delil in se je z njimi spoprijel sam. V pripovedi obeh 

prepoznam instrumentalno in čustveno podporo novih partnerjev (Lazarus in Folkman, 1984; 

Taylor, 2007, v Breen in O'Connor, 2011). Smith idr. (1991) ponovni vstop v zakon 

povezujejo tudi z izboljšanjem zdravstvenega stanja. Predvidevam, da se je Tanji zaradi 

partnerjeve podpore in pomoči zdravstveno stanje po vstopu v partnerski odnos počasi 

izboljševalo. Z novim partnerjem se ji je uresničila tudi želja po družini, h kateri je ves čas 

stremela, ravno zaradi neurejene primarne družine: »Js sem zmeri občudovala družine (…)« 

Tudi v obdobju hude depresije jo je dvigovala misel na družino. Na podlagi tega sklepam, da 

je močna želja po vzpostavitvi družine predstavljala motivacijo pri spoprijemanju in 

prilagoditev na partnerjevo smrt. Zaradi pripadnosti družini in možu se ji zdi, da jo je začela 

okolica obravnavati bolj odraslo.  

Strokovna pomoč pri žalovanju 

Kot sem že ugotovila, so se intervjuvanke na začetku žalovanja obrnile na zdravniško pomoč 

in tako dobile zdravila, nihče izmed intervjuvancev pa ni poiskal strokovne pomoči, ki bi mu 

pomagala pri samem procesu žalovanja. Madison (2005) pravi, da večina žalujočih 

posameznikov ne poišče ali ne potrebuje psihosocialne pomoči.  

Boštjan strokovne pomoči pri procesu žalovanja ni poiskal, saj pravi, da se mora v odnosu 

najprej vzpostaviti zaupanje, za kar je potrebno veliko časa. Pablu pa se zdi, da tovrstna 

pomoč ni zanj. Maša je ni potrebovala, saj so bližnji zadovoljili to potrebo. Ani so predlagali 

obiskovanje podpornih skupin, vendar pravi, da »(…) ko ostaneš sam za vse, ne najdeš časa 

za to (…)« Tanja je začela obiskovati versko podporno skupino, kar sem omenila že prej. 

Pablo in Maša izpostavita, da sta na internetu pregledala stopnje žalovanja. Iz slednjih sta 

lahko razbrala, kaj ju še čaka, niso pa posebej pomagale pri spoprijemanju s partnerjevo 

smrtjo.  

Lowe in McClement (2010-2011, v DeBruin, 2012) podobno ugotavljata, da mladi ovdoveli 

starši ne poiščejo strokovne pomoči, saj nimajo časa, da bi se osredotočili na svoje potrebe. 

Poleg tega Lopata (1996, v DeBruin, 2012) ugotavlja, da niso pripravljeni z neznanci govoriti 
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o svojih čustvih. Madison (2005) verjame, da se žalujoči pogosto za strokovno pomoč 

odločijo, če se z okolico ne morejo več pogovarjati o umrlem, ali če sami ne morejo govoriti o 

umrlem, zaradi česar ne morejo prevzeti novih vlog in resničnosti smrti. Vloga svetovanja je 

tako lahko odnos, ki dovoljuje žalujočemu pogovor o umrlem (Madison, 2005). Iz tega je 

razvidno, da se bo v primeru zadostne socialne podpore posameznik manj verjetno odločil za 

strokovno pomoč. Intervjuvanke so se lahko o umrlem partnerju pogovarjale z družino in 

prijatelji. Moška sta se za to odločila v manjši meri, Boštjanu je čustveno podporo nudila nova 

partnerka, Pablu pa Ana, oseba s podobno izkušnjo partnerjeve smrti.   

Slovo od partnerja in razčiščen odnos z njim 

Ani je pomagalo, da se je od umrlega partnerja lahko poslovila, preden so ga odpeljali v 

Ljubljano.  

Maši je bilo v pomoč zavedanje, da sta imela s partnerjem odnos razčiščen: »(…) imela sva se 

ful rada, res sva se razumela in nimam obžalovanja, da nečesa nisem naredila, preden je 

umrl.« Ravno zaradi tega na celotno situacijo ne gleda z negativnega vidika. Razvidno je 

torej, da kljub nepričakovanosti smrti, pri kateri obstaja večja možnost nedokončanih zadev v 

odnosu (Lindermann, 1944), v partnerskem odnosu ni ostalo nerazčiščenih zadev, kar je 

pozitivno vplivalo na spoprijemanje s partnerjevo smrtjo. Urejen odnos povezujem z odprto 

komunikacijo med partnerjema in konstruktivnim reševanjem konfliktov. Predvidevam, da je 

to razlog, da tudi Ana, Pablo in Boštjan ne omenjajo nedokončanih zadev v odnosu. Pablu je v 

času ženine bolezni in kasneje še posebej pomagalo, da sta z ženo znala izkoristiti trenutek in 

stvari nista odlagala na kasneje. »Danes je lep dan, izkoristimo ga. To je ful pomagalo glede 

tega, kar se je zgodilo, ker sva izkoristila takoj.«  

Zaupanje in usmerjenost v prihodnost 

Maši je pomagalo zaupanje v svojo prihodnost. Govorila si je, da je mlada, da mora živeti in 

iz te izkušnje pobrati najboljše ter se čim manj obremenjevati za naprej. V njenem 

pripovedovanju zaznam upanje in optimizem, samozavest, iskanje smisla in zaupanje v lastne 

moči, omenjene lastnosti pa strokovnjaki povezujejo s pozitivno prilagoditvijo na smrt 

bližnjega in jih hkrati povezujejo z odpornostjo (Berardo, 2003; Henderson, 2002; 

Meichenbaum, 2007; Stroebe in Schut, 2004). Stroebe in Schut (2004) pravita, da so 

kratkotrajni pozitivni učinki pri prilagajanju na smrt bližnjega pri nenadnih izgubah povezani 

z dobro samopodobo in notranjim lokusom kontrole. Kot pomoč pri spoprijemanju razberem 
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tudi obdobje zgodnje odraslosti, ki je Mašo spodbudilo k spoprijemanju. Zaradi svoje 

mladosti je vedela, da se mora postaviti nazaj na noge.  

Boštjanu je prav tako pomagala usmerjenost v prihodnost. Zaradi slednje se v razmišljanju ne 

vrača v preteklost, izpostavlja pa, da je to po eni strani slabo, saj stvari, ki so se zgodile, 

pogosto pozabi. »Jaz ne razmišljam o preteklosti … To je slabo, ker pozabiš.« Sprašujem se, 

zakaj meni, da je to slabo. Ob spoprijemanju s smrtjo bližnjega se mi zdi namreč pomembno, 

da posamezniki niso ves čas osredotočeni na boleče podrobnosti izgube, vendar se mi hkrati 

postavlja tudi vprašanje, koliko tega lahko posameznik dejansko pozabi. Ambler Walter 

(2003) pravi, da so moški pri spoprijemanju s smrtjo bližnjega pogosteje usmerjeni v 

prihodnost in žalost izražajo z dejanji. Predvidevam lahko torej, da je lahko to tudi eden 

izmed razlogov, zakaj Boštjan in Pablo svojih čustev nista v tolikšni meri delila z drugimi kot 

ženske intervjuvanke.  

Pomen oddaljitve od partnerjeve smrti 

Maša je spregovorila o pomenu oddaljitve od smrti partnerja. Meni, da ji je bilo lažje, ker s 

partnerjem nista živela skupaj. »Sem se lažje spopadala, kot nekdo, ki se temu ne more 

izognit, ki to dnevno gleda (...)« Stvari, ki jih je dobila od njega, je umaknila, da je lahko 

prebolevala, »(…) da tega nisem skoz gledala (…)«. Sklepam, da se je s pomočjo odmika 

njegovih stvari lažje odmaknila od misli na umrlega fanta in se posvetila sebi in kasneje 

nadaljevanju življenja. Murray Parkes (1998) potrjuje, da se žalujoči pogosto skušajo izogniti 

stvarem, ki jih spominjajo na izgubo in skušajo obvladati izražanje žalosti. To lahko povežem 

z modernimi teorijami žalovanja, ki menijo, da je namen žalovanja prekinitev vezi z umrlim, 

žalujoči se mora oddaljiti od odnosa z umrlim in iti naprej (Silverman in Klass, 1996). Glede 

na to, da so odzivi in potrebe žalujočih različne, pa je nekaterim, ravno nasprotno, pri 

žalovanju v pomoč ohranjanje stika s stvarmi umrlega in spomini nanj (Tekavčič Grad, 2007). 

Kot sem že prej omenila, je Pablu na primer pomagalo, da je na začetku žalovanja ponoči 

pregledoval ženine slike in poslušal pesmi, ki so ga spomnile nanj.  

Bivanje v Sloveniji 

Pablo je spregovoril o tem, da mu je pri spoprijemanju s partnerkino smrtjo pomagalo bivanje 

v Sloveniji. V Sloveniji je en mesec po smrti partnerke uredil dokumentacijo, povezano z 

dedovanjem, pri čemer mu je pomagala tudi socialna delavka. Izpostavlja še pomoč 

prijateljev, poleg tega ima tu hišo in lahko preživi. Razberem lahko, da je bivanje v Sloveniji 
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povezano s socialno podporo, ki jo ima tu na voljo, in boljšimi življenjskimi pogoji. Pravi, da 

»(…) bi bila katastrofa (…)«, če bi partnerka umrla v Italiji. V Italiji zapuščinski postopek dve 

leti po ženini smrti še vedno ni zaključen, poleg tega mu nihče ni ponudil pomoči pri urejanju 

dokumentacije.  

Nudenje pomoči ženi v času umiranja 

Pablu je v času ženinega umiranja »(…) pomagalo videt, da sem naredil nekaj, da bi njej 

pomagal«. Sklepam, da se je ob ženini diagnozi počutil nemočnega, saj situacije ni mogel 

spremeniti; se je pa s pomočjo ženi počutil koristnega, da je lahko vsaj nekoliko obvladoval 

situacijo in bil v pomoč. 

4.6 Nadaljnji partnerski odnosi 

Kategorijo bom predstavila s kodami II. reda, in sicer: vstop v nov odnos; pogovor o umrlem 

partnerju; (ne)primerjanje z umrlim partnerjem; strah ob konfliktih z novim partnerjem; 

(ne)zaupanje v novega partnerja in sprejemanje le-tega s strani otrok.  

Vstop v nov odnos 

Vsi intervjuvanci so že vstopili oziroma vsaj poskusili vstopiti v nov partnerski odnos. Tanja, 

Boštjan in Maša so v nov odnos partnerski odnos stopili eno leto po partnerjevi smrti. Izbrani 

partnerski odnosi trajajo še sedaj, Tanja in Boštjan sta s svojima partnerjema poročena. Pablo 

je v nov odnos stopil tri mesece, Ana devet mesecev po partnerjevi smrti. Pablo je odnos 

končal po šestih, Ana po enem mesecu. Poskusila sta vstopiti v nov odnos, vendar sta oba 

videla, da na to še nista pripravljena. Pri tem zaznam povezavo z integrativno paradigmo 

žalovanja, ki pravi, da posameznik niha med oklepanjem odnosa z umrlim in željo po 

nadaljevanju novega življenja (Bowbly, 1980; Stroebe in Schut, 1999). Pablo in Ana sta 

želela nadaljevati življenje in vstopiti v novo zvezo, hkrati pa sta se še vedno oklepala odnosa 

z umrlim partnerjem. Pablo: »(…) nisem bil pripravljen, ker sem bil prevečkrat žalosten.« 

Meni, da je bila nova punca bolj v pomoč otrokom kot njemu: »(…) takrat so otroci rabili 

nekoga, ker nismo imeli tolko prijatlov tle okoli, se je več časa ukvarjala z otroki.« Iz tega je 

razvidno, da je mu je nova partnerka pomagala pri skrbi za otroke, kar je bilo prisotno tudi pri 

Boštjanu in Tanji.  

Ana vstop v novo zvezo obžaluje. Teoretične ugotovitve pravijo, da se ovdoveli pogosto 

počutijo krive, ko jih začnejo privlačiti drugi ljudje (Boykin, 1991, v Ambler Walter, 2003). 

Pogosto se pojavi skrb, kako ohranjati star odnos ob vstopanju v nove odnose (Ambler 
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Walter, 2003). Ana ni imela in še vedno nima želje po novem partnerju, na začetku je imela le 

željo po bližini, kar se sklada s tem, da se je na začetku počutila osamljeno. Boji se, da ne bo 

več našla tega, kar je imela. Iz tega razberem idealizacijo, za katero Berardo (2003) in Rice 

(2001) pravita, da je po smrti bližnjega pogosta. Posameznik se osredotoči le na pozitivne 

spomine na umrlega in zmanjša njegove negativne značilnosti. Če se idealizacija nadaljuje, 

lahko prepreči oblikovanje novih intimnih odnosov (Berardo, 2003; Rice, 2001). Dve leti in 

pol po smrti je Ana še vedno v veliki meri osredotočena na partnerja in preteklost, zaradi 

česar sklepam, da so čustva do partnerja še vedno močna in odnos zaradi tega še ni 

preoblikovan do te mere, da bi Ana našla orientacijo v novi realnosti, o čemer govorita Gilles 

in Neimeyer (2006). Rubin (1999) poudarja, da odnos z umrlim ne nudi zamenjave za odnose 

v sedanjosti, ampak jih zgolj dopolnjuje. Menim, da glede novih partnerskih odnosov pri Ani 

prevladuje osredotočanje na izgubo, o kateri govorita Stroebe in Schut (1999). Če se bo to 

nadaljevalo, predvidevam, da bo imela težave pri vstopanju v nove odnose.  

Boštjan in Ana sta v novo zvezo stopila s človekoma, ki sta bila že prej prisotna v njunem 

življenju. Boštjan: »Moraš dobiti človeka, k ga poznaš. Takemu lahko zaupaš.« Na podlagi 

tega predvidevam, da se je lahko novi partnerki glede svojih čustev in občutkov odprl ravno 

zaradi tega, ker jo je že poznal.   

Pablo opisuje, da zaradi ženine smrti ne pomeni, da ne bo ničesar čutil do drugih žensk: »Kar 

čutim, čutim in upam, da bom vedno tako čutil, kar še ne pomeni, da ne bom čutil nečesa do 

kakšne druge.« Gre torej za nadaljevanje odnosa, o čemer govori postmoderna paradigma 

(Silverman in Klass, 1996). Pablo pravi, da je sedaj na prvem mestu pri iskanju nove 

partnerke to, da bi otrokom priskrbel novo mater, takrat o tem ni razmišljal. Boštjan poudarja, 

da je iskal osebo, ki bo sprejela njega in njegove otroke: »Če ne bi imel otrok, bi iskal 

partnerko na drugačen način.« Iskanje nove partnerke je tako v veliki meri povezano z 

iskanjem nove matere otrokom.  

Tanja je partnerja po vstopu v zvezo dve leti skrivala, saj se je bala: »Kaj si bodo ljudje 

mislili, kako me bodo obsojali (…)« To spet kaže na močno skrb glede mnenja drugih ljudi. 

Nasprotno pa je Boštjan partnerko predstavil takoj, pravi, da sta se spoznavala preko otrok. 

Kot sem ugotovila prej, sta se v novo zvezo tako Tanja kot Boštjan podala, ker sama nista 

mogla v celoti vzpostaviti ravnovesja v družini, potrebovala sta podporo novih partnerjev. 

Skladno s tem Uglenberg (1989, v Smith idr., 1991) govori, da so razlogi za ponovno poroko 

predvsem ekonomski, družinski in čustveni.  
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Maša se je s sedanjim fantom začela videvati nepričakovano in slučajno: »Slučajno sem šla 

ven, ker je to dobro zame, da grem ven (…)« Želela je preveriti, če je že pripravljena na novo 

razmerje, poudarja pa, da se v novo razmere ni zaletela. Bila je previdna, do fanta hladna in 

brezbrižna, kar ji je dajalo občutek nadzora nad situacijo. »Vedla sem, da lahko čustva še 

vedno privrejo in da če bom prizadeta, bo hudo (…)« Pravi, da glede odnosa ni bila 

optimistična. Ravno zaradi te neobremenjenosti z odnosom se je počutila varno in postopoma 

se je odnosu predala. Po enem letu zveze sta se z novim fantom vselila skupaj. Zaradi tega, 

kar je doživela, pravi, da se ne obremenjuje s tem, kam bo odnos vodil. Se pa večkrat 

sprašuje, če se je odločila pravilno, da se je v odnos podala po enem letu, saj ne pozna 

nikogar, ki bi storil tako, vendar pravi, da se ni želela oklepati izgube. Iz tega je razvidno, da 

je želela nadaljevati svoje življenje, usmerjena je bila v prihodnost. Kljub temu pa razmišlja, 

ali je bila dejansko pripravljena na nov odnos ali se je le bala biti sama. Glede na to, da je v 

pogovoru omenila, da ji je vstop v nov odnos pri spoprijemanju pomagal, sklepam, da je bila 

njena odločitev za nov odnos konstruktivna. Poleg tega lahko svoj sklep podkrepim z 

dejstvom, da se v nov odnos ni zaletela, ampak je šla vanj premišljeno. Maša razmišlja, da se 

je morda v nov odnos podala hitro ravno zato, ker prejšnji odnos ni trajal dolgo in nista živela 

skupaj. Meni, da bi bilo težko, če odnos z novim fantom ne bi bil uspešen: »Če se vrtiš v enem 

takem krogu neuspelih razmerij … Ne vem, kako človek to spelje …« 

Pogovor o umrlem partnerju 

Mašo je skrbelo, kako naj novemu fantu pove o umrlem, saj meni, da nihče ne želi imeti 

partnerja s težko preteklostjo: »Kaj si bo mislu od mene, od naju, da bo mogoče mislu, da se 

je ena vsa čustvena obesila nanga …« Povedala mu je po treh tednih. Tanja je partnerju 

povedala takoj, Boštjan in Ana pa sta se zapletla z znancema, zato sklepam, da sta partnerja že 

vedela za izkušnjo partnerjeve smrti. Glede Pabla o tem ne morem sklepati ničesar, saj glede 

tega nisem pridobila informacij.  

Tanja in Boštjan sta se z novim partnerjem predvsem na začetku pogovarjala o umrlem 

partnerju, o čemer sem pisala že pri točki Podpora novega partnerja. Sedaj ne čutita več 

potrebe po tovrstnem pogovoru, kar lahko povežem z dejstvom, da je od smrti partnerja 

minilo že več kot dvajset let, poleg tega sta oba nadaljevala s svojima življenjema. Tudi Maša 

umrlega partnerja novemu partnerju ne omenja veliko, omeni ga le v povezavi s splošnimi 

stvarmi, »kakšne izkušnje, kje sva bila, kaj sva videla«. O čustvenih stvareh, ki so povezane s 

prejšnjim fantom, se raje pogovori s prijateljico. Predvidevam, da se raje obrne na prijateljico, 
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ki ji je stala ob strani takoj po smrti, in sedanjega fanta ne obremenjuje s čustvi, povezanimi z 

žalovanjem in umrlim partnerjem, saj tako razmejuje in ločuje prejšnji partnerski odnos od 

sedanjega. Sklepam, da se na fanta ne obrača tudi zaradi široke socialne podpore, poleg tega 

morda umrlega fanta novemu fantu ne omenja, saj ju med seboj ne želi primerjati, o čemer 

bom pisala v nadaljevanju. S sedanjim fantom se o umrlem pogovarjata predvsem takrat, ko 

jo zagrabi panika in se pojavijo občutki negotovosti. »Ne prinašam nazaj svojega pokojnega 

fanta, ampak prinašam nazaj situacijo, v kateri ne vem, kaj se dogaja (…)«  

(Ne)primerjanje novega partnerja z umrlim partnerjem 

Boštjan in Maša sta spregovorila o tem, da novega partnerja nista želela primerjati s 

prejšnjim, čeprav Boštjan pravi, da se je na začetku zveze to dogajalo: »To je neko obdobje, 

ko ti je tisto pred očmi.« Maša se prav tako zaveda, da verjetno podzavestno pride do 

primerjanja: »(…) si zaradi izgube rahlo nagnjen k temu, da ga mal idealiziraš (…)« 

Strah ob konfliktih z novim partnerjem 

Tanja in Maša sta spregovorili o strahu pred konflikti z novim partnerjem. Tanja izpostavlja, 

da jo je bilo na začetku zveze strah konfliktov s partnerjem. Strah jo je bilo, da bi še on 

naredil samomor: »(…) bo pa cel svet reku, da z mano neki ni prav.« Iz tega lahko spet 

razberem skrb glede mnenja drugih ljudi, hkrati pa se mi zdi omenjen strah specifičen za 

naravo smrti njenega moža, in sicer samomor.  

Maša pa razmišlja o tem, kako bi bilo, če bi v zvezi prišlo do velikega konflikta. Meni, da 

obstaja možnost, da bi postala sentimentalna za nazaj: »A bi mogoče rekla, da je bilo tisto 

razmerje več vredno (…)«  

(Ne)zaupanje v novega partnerja in sprejemanje le-tega s strani otrok 

Tanja je bila na začetku zveze v odnosu zadržana, saj ji partner vizualno ni bil všeč, »(…) 

zakaj ni mal bl fejst, da bi se še mal považla z njim (…)«. Iz tega lahko razberem, da je na 

začetku novega partnerja primerjala s prejšnjim, v smislu, da je bil umrli vizualno 

privlačnejši. Poleg tega spet pride do izraza njena skrb glede mnenja drugih, saj je želela pred 

drugimi izpasti čim bolje. Vendar ji je novi partner v komunikaciji zelo odgovarjal. 

»Kadarkoli sva govorila, sem videla, da je balzam zame.« Izpostavlja, da je bilo na začetku za 

novega partnerja težko, saj se je preselil k njej v zanj novo okolje. Razberem lahko, da ni 

verjela vanj, ni zaupala, da bo šlo, saj pravi: »Na začetku sem ga kar, kot da ni priden, da 
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noče nič delat.« Iz tega je vidno njeno negativno razmišljanje in nezaupanje, kar sama 

izpostavlja kot oviro pri žalovanju. Nasprotno pa je Boštjan v novo partnerko zaupal in ji bil v 

oporo. Ni je bilo strah njegove preteklosti, jo je bilo pa strah, »(…) kako jo bodo otroci 

sprejeli (…)«. Weiss (1998) govori o tem, da se lahko otroci na prihod novega partnerja 

različno odzovejo. Nova oseba lahko otrokom predstavlja novega starša in jim nudi pomoč in 

podporo. Predvidevam, da sta Boštjanova otroka vlogo nove partnerke videla tako, saj sta jo 

pozitivno sprejela. Tudi Tanjinega partnerja sta otroka sprejela. Tanja meni, da se z njim bolje 

razumeta, kot bi se razumela z umrlim možem: »(…) ko je imel 50 let, sta mu lepo rekla, da je 

dobro nadomestil očeta.«  

Boštjan in Tanja sta v zakonu z novim partnerjem imela še vsak dva otroka. Oba se še danes s 

celotno družino enkrat tedensko zbereta na kosilu.  

4.7 Sedanji pogled na izkušnjo smrti 

Kategorijo bom predstavila z naslednjimi kodami II. reda: pogled na izkušnjo partnerjeve 

smrti in spoprijemanje z njo; razlike pri spoprijemanju s partnerjevo smrtjo glede na naravo 

smrti; razlike pri spoprijemanju s smrtjo glede na spol ovdovelega; razlike pri spoprijemanju s 

partnerjevo smrtjo glede na zadovoljstvo s partnerskim odnosom pred smrtjo; spoprijemanje s 

partnerjevo smrtjo ob prisotnosti otrok; razlike pri spoprijemanju s partnerjevo smrtjo glede 

na starost žalujočega.  

Pogled na izkušnjo partnerjeve smrti in spoprijemanje z njo 

Tanja verjame, da je njena pot morala biti taka, kot je. Boštjan na izgubo gleda kot na eno 

izkušnjo več. S skupnim življenjem z umrlo ženo je bil zadovoljen, zato na smrt partnerke 

gleda kot na zaključek skupne poti. Iz tega razberem, da je Boštjanovo zadovoljstvo s 

partnerskim odnosom pozitivno prispevalo k osmišljevanju izgube. Razberem lahko, da sta 

Tanja in Boštjan izgubo osmislila, kar menim, da je povezano z dejstvom, da je od izgube 

minilo že več kot dvajset let. Haase in Johnston (2012) pravita, da preden lahko mladi 

ovdoveli osmislijo izgubo partnerja, morajo sprejeti izgubo in se z njo spoprijeti, kar za 

vsakega posameznika predstavlja različno dolgo pot. Tudi Boštjan kot pomemben dejavnik 

pri spoprijemanju s smrtjo partnerke izpostavi čas. S tem se povezuje ugotovitev, da lahko 

Tanja šele po toliko preteklih letih v smrti partnerja vidi pozitiven pomen. Meni, da bivši mož 

v takem stanju, kot je bil, ne bi mogel delovati: »Js sem skor gotova, da bi najina starejša 

fanta slabš odskočila v odraslost.« Verjame, da če bi bil mož še živ, si ne bi upala preseliti od 

staršev in bi sedaj imela težave s kmetijo. Shaffer (1993, v Ambler Walter, 2003) skladno s 
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tem govori, da si lahko ovdoveli po smrti ustvarijo življenje, ki je bolj polno in urejeno, kot bi 

bilo to v preteklosti mogoče. Na podlagi analize je razvidno, da si je Tanja po partnerjevi 

smrti življenje uredila in je z njim veliko bolj zadovoljna, kot je bila zadovoljna s svojim 

življenjem v času prvega zakona. V nekem smislu je partnerjeva smrt zanjo pomenila novo 

rojstvo, o čemer govorita Haase in Johnston (2012). Clinton (2008) govori o tem, da so 

odporni posamezniki tisti, ki si opomorejo in življenje nadaljujejo na pozitiven način. Med 

prilagajanjem na partnerjevo smrt je Tanja osebnostno rastla in pridobila lastnosti, ki so 

povezane z odpornostjo. Strokovnjaki (Bonanno, 2004; Bonanno in Mancini, 2008, v 

DeBruin, 2012; Mancini in Bonanno, 2006) potrjujejo, da se odpornost pogosto razvije na 

podlagi pomembne čustvene stiske. Tudi Maša govori o pozitivnem pomenu partnerjeve 

smrti, in sicer, da se je z ljudmi, ki so ji stali ob strani, zbližala.   

Boštjan meni, da spoprijemanje s partnerkino smrtjo »ni nič kaj takega« in da se vsak pobere, 

»uspeh pa je splet okoliščin«. To lahko morda nakazuje na minimaliziranje izkušnje žalovanja 

in truda, ki je bil potreben za prilagoditev na smrt partnerke. Zdi se mi, da Boštjan zmanjšuje 

pomen lastne vloge pri spoprijemanju s smrtjo partnerke in uspeh zanj pripisuje zunanjim 

dejavnikom. Kot sem ugotovila, se je Boštjan že med spoprijemanjem s partnerkino smrtjo 

izogibal lastnim čustvom in predvidevam, da tudi sedaj, več kot trideset let po ženini smrti, 

želi dajati vtis, da ga njena smrt ni močno prizadela in vplivala na njegovo življenje. V tem 

razberem željo po moči in ohranjanju nadzora nad situacijo, lastnosti, ki ju Lee (2003) 

izpostavlja kot pomembni moški vrednoti.  

Pablo na svoje življenje gleda kot na nekaj običajnega: »Tako je moje življenje zdej. Meni je 

zdej vse normalno.« »Za nekoga kot ti, je nekaj posebnega.« Na podlagi tega predvidevam, da 

se je na življenje brez partnerke prilagodil. Ve, kako bi lahko bilo, če bi bila partnerka živa, 

vendar pravi, da o tem ne more razmišljati, saj je zdaj življenje tako, kot je.  

Ana je s svojimi dejanji med spoprijemanjem s partnerjevo smrtjo zadovoljna. Spremenila bi 

le to, da bi hitreje poiskala pomoč za hčer: »Sem najprej probala sama, ampak niti sama 

nisem bila dobra (…)« Pomoč za hčer je nato poiskala pri zdravnici.  

Tudi Maša je s potekom spoprijemanja s partnerjevo smrtjo zadovoljna. Razmišlja, če je 

prebolevala dovolj dolgo, vendar pravi, da se med spoprijemanjem s partnerjevo smrtjo s tem 

ni obremenjevala, usmerjena je bila na vsak dan posebej. Ne ve, kaj vse bo še v njeno 
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življenje prinesla izkušnja izgube partnerja: »Verjetno je situacij še velik, ob katerih se bom 

mogoče na to ozrla.« 

Razlike pri spoprijemanju s partnerjevo smrtjo glede na naravo smrti 

Vsi intervjuvanci menijo, da se glede na naravo partnerjeve smrti pojavljajo razlike pri 

spoprijemanju z njo.  

Samomor 

Tanja, ki ima izkušnjo spoprijemanja s partnerjevo smrtjo zaradi samomora, izpostavi 

obsojanje ljudi. Pravi, da je okolica iskala krivdo za možev samomor pri njej: »(…) kaj je bilo 

z njo narobe, kako mu ni mogla pomagat (…)« »Kaj pa sta vidva imela, da ni mogu s tabo 

živet?« Izpostavi, da ljudje ob samomoru vedo, da se je posameznik sam odločil za smrt in ni 

želel več živeti. Meni, da bi ob drugačni naravi smrti z njo v večji meri sočustvovali. Iskanje 

krivde in manjšo mero sočustvovanja okolice povezujem s stigmatiziranostjo samomora v 

družbi. Posameznikovo žalovanje je stigmatizirano in nepriznano, predvsem kadar je do 

posameznikove smrti prišlo zaradi motenega ali nemoralnega vedenja umrlega (Shapiro, 

1994, v Murray idr., 2005), kar velja za samomor, saj s slednjim posameznik odstopa od 

kulturnih norm. Tanja se je že pred moževo smrtjo obremenjevala z mnenjem drugih ljudi, 

zaradi česar menim, da je dejstvo, da so drugi iskali krivdo v njej, še bolj negativno vplivalo 

nanjo. Predvidevam, da je bila lahko ravno zaradi skrbi glede mnenja drugih bolj pozorna na 

tovrstna sporočila okolice. Morda nanje kdo drug z boljšo samopodobo ne bi bil v tej meri 

pozoren in se zaradi njih ne bi obremenjeval. Ana na primer na samomor gleda kot na sebično 

dejanje in meni, da v primeru slednjega sploh ne bi žalovala, saj »(…) bi bila prevelika 

zamera«. Rice (2001) potrjuje, da so posamezniki, katerih partner naredi samomor in jih pusti 

same z odvisnimi otroki, upravičeno jezni, poleg tega so pogosto prisotna občutja krivde, 

zmedenosti in bolečine. Pri Tanji so bila prisotna občutja obupa, krivde, strahu in skrbi glede 

prihodnosti, vendar so bila ta občutja prisotna tudi pri drugih dveh intervjuvankah, katerih 

partnerja sta umrla zaradi nesreče, tako da ne morem trditi, da so se pojavila izključno zaradi 

dejstva, da je mož storil samomor.  

Pablo meni, da se samomor od drugih vzrokov smrti razlikuje v psihičnem smislu. Verjame, 

da samomor žalujočega posameznika pusti z nerešenimi vprašanji, ki ne bodo nikoli 

odgovorjena, kar pa se manj verjetno zgodi pri drugih vzrokih smrti. Pablo meni, da bi, če bi 

njegova žena naredila samomor, razmišljal, če bi lahko smrt z drugačnim vedenjem preprečil, 
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čeprav se zaveda, da je samomor težko preprečiti. Tanja prav tako omenja, da se je spraševala, 

zakaj je mož storil samomor in Rice (2001) potrjuje, da se pri posameznikih, katerih bližnji so 

naredili samomor, pogosto pojavljajo tovrstna vprašanja. Morda lahko z naravo smrti 

povežem dejstvo, da se Tanja z otrokoma ni pogovarjala o moževi smrti za razliko od ostalih 

dveh intervjuvank. Možno je, da se o tem niso pogovarjali, saj je samomor v družbi 

stigmatiziran, ali pa ni želela, da bi še sinova iskala krivdo v njej. Najbolj zagotovo lahko z 

moževim samomorom povežem Tanjin strah, da bi še novi partner storil samomor. 

Predvidevam, da bi v takem primeru še v večji meri krivdo za samomor prvega moža iskala 

pri sebi. Poleg tega lahko z naravo partnerjeve smrti povežem poslabšanje Tanjine depresije 

takoj po moževi smrti, saj teoretične ugotovitve (Schaefer in Moos, 2004; Stroebe in Schut, 

2004) potrjujejo, da se pri žalovanju zaradi smrti, na katero se veže stigma (kamor sodi tudi 

samomor), kažejo slabši izidi pri prilagoditvi na smrt bližnjega. 

Bolezen 

Boštjan izpostavlja razliko med dolgotrajno in kratkotrajno boleznijo, pri čemer meni, da 

dolgotrajna bolezen bližnjega bolj izčrpa. Pri kratkotrajni bolezni izpostavlja pomen pozabe, 

pri dolgotrajni pa meni, da se pozabiti ne da: »Če je kratkotrajna, je pomembno, da znaš 

stvari pozabljati. Če pa dolgotrajna, po moje ne moreš.« Na podlagi Boštjanovih besed lahko 

predvidevam, da je ob spoprijemanju z ženino smrtjo, ki je bila nepričakovana in čas bolezni 

kratek, poskušal pozabiti na dni, ko je bila žena bolna. Če bi bolezen trajala dlje časa, pa bi 

bilo spomine, povezane z njo, težje pozabiti.  

Ana in Maša menita, da je spoprijemanje s smrtjo bližnjega po dolgotrajni bolezni lažje zaradi 

možnosti pogovora z umirajočim posameznikom in priprave na smrt, po drugi strani pa je 

težje, ker bližnji med trajanjem bolezni dlje časa trpijo in situacije ne morejo spremeniti. 

Teoretične ugotovitve potrjujejo, da se lahko bližnji ob dolgotrajnih boleznih pogovorijo z 

umirajočimi (Berardo, 2003; Schaefer in Moos, 2003). Smrt partnerke v Pablovem primeru je 

bila v večji meri pričakovana kot smrt pri ostalih intervjuvancih, kljub temu pa se Pablo z 

ženo ni pogovoril o smrti, saj ji ni povedal, da je njena bolezen neozdravljiva. Če bi bolezen 

trajala dlje časa, bi se verjetno z ženo pogovoril, kar menim, da bi vplivalo na njegovo 

doživljanje v času ženinega umiranja in prilagajanje na njeno smrt.  

Specifično za Pabla je, da je bilo zanj bolj kot obdobje po smrti težko obdobje ženinega 

umiranja. V obdobju umiranja ga je smrt močno obremenjevala, ni mogel razmišljati vnaprej, 

ni želel razmišljati o sami smrti, počutil se je nemočnega. Teoretične ugotovitve potrjujejo, da 
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je čas umiranja za bližnje zelo stresen (Rabow idr., 2004, v Murray idr., 2005). Zanimivo se 

mi zdi, da le Pablo med intervjujem ni omenjal nobenih dejavnosti, ki bi mu pomagale pri 

zaposlitvi misli. To lahko kaže na to, da je morda ženina smrt pri njem predstavljala manjši 

šok kot smrt partnerja pri ostalih intervjuvancih. Morda se je Pablo hitreje sprijaznil z ženino 

smrtjo, ker je bila v večji meri pričakovana kot smrti partnerjev pri ostalih intervjuvancih. 

Strokovnjaki (Berardo, 2003; Brecelj-Kobe in Trampuž, 2002) potrjujejo, da se proces 

žalovanja ob dolgotrajni bolezni začne že pred samo smrtjo, zaradi česar je morda Pablo 

določene stvari predelal že v času bolezni in obdobje žalovanja po partnerkini smrti zanj ni 

bilo tako težko kot za ostale intervjuvance. Morda lahko s tem povežem tudi dejstvo, da je v 

primerjavi z drugimi sogovorniki najhitreje vstopil v novo ljubezensko zvezo, in sicer tri 

mesece po ženini smrti. Vendar se mi pri tem pojavlja vprašanje, ali se je v času ženinega 

umiranja res lahko pripravil na smrt partnerke, glede na to, da se o prihajajoči smrti ni mogel 

z nikomer pogovoriti in o njej ni želel razmišljati.  

Nepričakovana smrt 

Berardo (2003) in Bowlby (1980) govorita o tem, da so začetne reakcije ob nenadni smrti 

bližnjega intenzivnejše kot reakcije ob dolgotrajni bolezni. Z analizo ugotavljam, da so bile na 

začetku žalovanja pri vseh intervjuvancih prisotne intenzivne čustvene reakcije, tako pri Ani, 

Maši, Boštjanu in Tanji, ki so se spoprijeli z nepričakovno smrtjo partnerja, kot pri Pablu, 

katerega partnerkina smrt je bila v večji meri pričakovana kot pri ostalih intervjuvancih. Le 

Ana in Maša v intervjuju izpostavljata, da sta svoja čustva na začetku težko nadzorovali.  

Lindermann (1994) pravi, da obstaja ob nepričakovani smrti večja verjetnost za nedokončane 

zadeve v odnosu, vendar pri Ani in Maši, ki sta se spoprijeli z nepričakovano smrtjo 

partnerjev zaradi nesreč, ter Boštjanu, ki s je spoprijel z nepričakovano smrtjo partnerke 

zaradi naravnega vzroka, tega nisem zaznala, kar predvidevam, da je povezano z 

zadovoljstvom v odnosu s partnerjem in odprti komunikaciji ter reševanju konfliktov. V 

Tanjinem primeru nedokončane zadeve v odnosu povezujem s samomorom in slabim 

partnerskim odnosom. Ugotovila pa sem, da imata Ana in Maša težave pri osmišljevanju 

izkušnje smrti. Njun občutek religioznosti se je zmanjšal, poleg tega Maša pravi, da ne more 

najti smisla v smrti mladih, o čemer bom več napisala v nadaljevanju. To se sklada s 

teoretičnimi ugotovitvami, ki potrjujejo, da v primeru nenadne, nasilne smrti ovdoveli težje 

osmislijo izkušnjo smrti (Currier idr., 2006). Predvidevam, da je v primerjavi z njima Boštjan 

zaradi naravne smrti lažje osmislil ženino izgubo.  
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Ana in Maša menita, da je zaradi nepričakovanosti nesreča velik šok. Maša: »Nesreča je šok 

in te prizemlji. To je res grozno, ker te sezuje, ko najmanj pričakuješ.« Pri obeh 

intervjuvankah je prisoten strah, za katerega sem ugotovila, da je povezan z izgubo občutka 

varnosti, kar je značilno za nepričakovane smrti bližnjih (Weiss, 1999, v Stroebe in Schut, 

2004). S tem lahko povežem tudi spremembe stila navezanosti: Ana poleg varnega stila 

navezanosti poroča tudi o odklonilnem stilu navezanosti, pri Maši pa je prišlo do spremembe, 

in sicer iz varnega stila navezanosti v plašljivega. Na podlagi tega lahko predvidevam, da ima 

nepričakovana in nasilna smrt najmočnejši vpliv na posameznikovo (pre)oblikovanje odnosov 

z drugimi. Zaradi strahu, da bi bili v prihodnje spet prizadeti, se raje zanašata nase in 

ohranjata neodvisnost. Maša sicer ima partnerja, vendar se ne obremenjuje s prihodnostjo in 

tem, kam bo odnos vodil, z umrlim partnerjem pa sta prihodnost načrtovala.  

Razlike pri spoprijemanju s partnerjevo smrtjo glede na spol ovdovelega 

Večina intervjuvancev meni, da se pri spoprijemanju s partnerjevo smrtjo pojavljajo razlike 

glede na spol žalujočega. Ženske intervjuvanke menijo, da so ženske bolj čustvene in svojih 

čustev ne zadržujejo v sebi, kar jim pri spoprijemanju s partnerjevo smrtjo pomaga. Ob 

izvedbi intervjujev in analizi sem tudi sama zasledila nekatere razlike pri spoprijemanju, ki so 

povezane s spolom posameznika.  

Ženske so se med intervjujem o čustvih razgovorile hitreje in podrobneje, medtem ko moška 

nista v tolikšni meri izpostavljala svojih čustev, morala sem ju spodbuditi z dodatnimi 

vprašanji. Slednje lahko razložim s pomočjo teoretičnih ugotovitev, da moški na splošno v 

manjši meri razkrivajo svoje osebne stvari (Ambler Walter, 2003). Doka in Martin (2001, v 

Murray idr., 2005) pravita, da ženske v primerjavi z moškimi žalovanje doživljajo bolj 

intuitivno, z več krivde, žalosti in depresije, vendar sem med analizo ugotovila, da so tako 

ženske kot moški intervjuvanci ob žalovanju doživljali intenzivne čustvene reakcije. Tanja, 

Ana in Maša so si zaradi intenzivnih čustev (pri Tanji tudi zaradi prisotnosti depresije) pri 

spoprijemanju pomagale z zdravili, Boštjan pa z alkoholom. Razliko med spoloma sem 

prepoznala pri načinu blaženja čustvenih reakcij, kar je lahko povezano s teoretičnimi 

ugotovitvami (Cambell in Silverman, 1996, v Ambler Walter, 2003; Rice, 2001), ki pravijo, 

da moški težje priznajo, da potrebujejo pomoč. Ženske so namreč poiskale zdravniško pomoč, 

Boštjan ne.  

Med analizo sem med intervjuvanci zaznala razlike pri izražanju čustev. Boštjan na 

spoprijemanje gleda kot na individualen proces, medtem ko Maša meni, da se je s smrtjo 
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partnerja lažje spoprijeti ob pomoči bližnjih. Ženske intervjuvanke so svoja čustva v večji 

meri kot moška delile z bližnjimi. Teoretične ugotovitve potrjujejo, da imajo moški pri 

žalovanju več težav pri izražanju čustev (Shuchter in Zisook, 1993, v Henderson, 2002). 

Boštjan na izražanje čustev pred drugimi gleda kot na bahanje, kar lahko kaže na to, da se mu 

zdi razkrivanje lastnih čustev v družbi neprimerno. Teoretične ugotovitve (Murray idr. 2005; 

Rice, 2001) govorijo o tem, da se moški pogosto bojijo nekontroliranih izrazov čustev, saj 

lahko le-ti pred drugimi ustvarijo dvom o njihovi moškosti. Strah pred reakcijo okolice lahko 

potrdim tudi s tem, da se je Boštjan na začetku žalovanja zaupal le Bogu, za katerega je vedel, 

da mu lahko pove karkoli in Bog ne bo reagiral.  

Razliko med spoloma sem zaznala tudi pri vedenju v prisotnosti otrok. Moška sta pred njimi 

svoja čustva skrivala, žalovala sta na samem, za kar teoretične ugotovitve potrjujejo, da je 

značilneje za moške kot ženske (Murray idr., 2005). Oba kot razlog za to navajata, da sta 

želela otrokom predstavljati zgled. Tanja se z otrokoma prav tako ni pogovarjala o partnerjevi 

smrti, vendar predvidevam, da morda razlogi za to niso povezani s spolom, ampak z njenim 

zdravstvenim stanjem ali naravo partnerjeve smrti. Ana se s hčerjo odprto pogovarja o očetu 

in meni, da je ravno to tako hčeri kot njej pomagalo pri spoprijemanju.  

Strokovnjaki navajajo, da so moški pri spoprijemanju s partnerjevo smrtjo pogosteje 

usmerjeni na prihodnost in vzpostavitev nadaljnjega življenja (Ambler Walter, 2003; 

Wijngaards idr., 2008, v Stroebe in Schut, 2010). Na podlagi analize intervjujev pri 

prilagajanju na partnerjevo smrt nisem zasledila razlik med spoloma glede usmerjenosti na 

prihodnost. Tako pri moških kot ženskah je bila na začetku prisotna usmerjenost na izgubo, 

ko pa so predelali začetna čustva, so lahko začeli razmišljati o prihodnosti. Stroebe in Schut 

(1999) poudarjata, da sta oba načina pri spoprijemanju s smrtjo partnerja nujno potrebna. 

Moška intervjuvanca izpostavljata, da so ju obveznosti po smrti partnerke silile k 

spoprijemanju, iz česar razberem usmerjenost na prihodnost, prav tako pa je slednjo mogoče 

zaslediti tudi pri Ani in Tanji, ko govorita o skrbeh glede prihodnosti in vzgoje, ter pri Mašini 

pripravljenosti za vstop v nov partnerski odnos. Skrbi glede otrok in vzgoje sta v večji meri 

izražali ženski, kar lahko spet povežem s teoretičnimi ugotovitvami (Ambler Walter, 2003), ki 

govorijo o tem, da moški v manjši meri razkrivajo osebne stvari. Morda lahko s tem povežem 

tudi dejstvo, da sta samo dve ženski intervjuvanki izpostavili težave pri spoprijemanju in 

nihče izmed moških intervjuvancev ne. 
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Glede usmerjenosti na izgubo sem v primerjavi z ostalimi intervjuvanci zaznala razliko le pri 

Ani, in sicer na področju novih partnerskih odnosov, saj je dve leti in pol po partnerjevi smrti 

še vedno v veliki meri osredotočena na izgubo. V primerjavi z Ano je Pablo, pri katerem je od 

smrti partnerke minilo približno enako časovno obdobje kot pri Ani, na področju novih 

partnerskih odnosov v večji meri usmerjen v prihodnost. Oba sta trenutno samska, vendar 

Pablo razmišlja o vstopu v novo partnersko zvezo, Ana ne. Vendar pa je med intervjuvankami 

le Ana na področju partnerskih zvez v večji meri usmerjena na izgubo, Tanja in Maša sta eno 

leto po partnerjevi smrti vstopili v novo partnersko zvezo, ki še vedno traja. Usmerjenosti na 

izgubo pri Ani torej ne morem pripisati razlikam med spoloma, ampak individualnemu 

čustvovanju in prilagajanju posameznika na smrt bližnjega.  

Schuchter in Zisook (1993, v Henderson, 2002) ugotavljata, da moški po smrti partnerke 

hitreje vstopijo v nove partnerske odnose. Res je najhitreje v nov odnos vstopil Pablo, in sicer 

po treh mesecih, Boštjan je prav tako kot Tanja in Maša v nov partnerski odnos vstopil po 

enem letu, Ana je v nov odnos vstopila po devetih mesecih. Menim, da na podlagi 

pridobljenih podatkov teh razlik ne morem povezati s spolom, ampak je treba upoštevati 

celoten kontekst, kot so potrebe, ki so se pojavile po smrti, cilji, ki so si jih zadali, sposobnost 

individualnega delovanja, čustva, ki jih še gojijo do umrlih partnerjev ipd. Neimeyer (1999) 

potrjuje, da mora biti žalovanje vedno razumljeno v širšem socialnem kontekstu.  

Sprememb, ki bi jih lahko pripisala razlikam med spoloma, nisem zaznala na področjih, kot so 

povečane obveznosti po partnerjevi smrti, finance, zdravje, socialni stiki in preživljanje 

prostega časa, osebnostne spremembe in spremenjen pogled na življenje. Na področju 

spremembe stila navezanosti so se spremembe pojavile le pri ženskih intervjuvankah. To 

lahko kaže na to, da ima smrt partnerja na ženske v primerjavi z moškimi večji vpliv pri 

vzpostavljanju nadaljnjih odnosov.  

Večina intervjuvancev meni, da so moški po partnerkini smrti v težji situaciji, saj je moškim 

težje vzgajati in poskrbeti za otroke kot ženskam, vendar se to z analizo ni potrdilo. Sem pa 

ugotovila, da sta moška o pomoči okolice omenjala predvsem instrumentalno podporo, kot je 

pomoč pri otrocih in pri gospodinjstvu, ženske pa poleg te še čustveno. Berardo (2003) 

potrjuje, da moški od bližnjih pogosteje dobijo instrumentalno podporo, ženske pa so zaradi 

večjega razpona bližnjih odnosov deležne več čustvene podpore pri žalovanju. Čustveno 

socialno podporo sem pri Boštjanu zaznala pri podpori nove partnerke, pri Pablu pa pri 

podpori osebe s podobno izkušnjo partnerjeve smrti.   
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Razlike pri spoprijemanju s partnerjevo smrtjo glede na zadovoljstvo s partnerskim odnosom 

pred smrtjo 

Ana in Maša menita, da je pri spoprijemanju s partnerjevo smrtjo pomembno upoštevati tudi 

odnos, ki sta ga partnerja imela med seboj. Pomembnost slednjega omenjajo tudi številni 

strokovnjaki (Carr idr., 2000; Gamino idr., 1998, v Schaefer in Moos, 2004; Murray Parkes, 

1998; Rubin, 1999; Schaefer in Moos, 2004).  

Bowlby (1980) pravi, da ločitev od čustvene in socialno pomembne vezi sproži najmočnejše 

psihološke reakcije. Carr idr. (2000) skladno s tem ugotavljajo, da je žalovanje po partnerjevi 

smrti najtežje za posameznike, ki so bili s partnerskim odnosom zadovoljni. V raziskavi 

ugotavljajo, da so posamezniki z boljšim zakonom, v katerem je bila prisotna visoka stopnja 

podpore, topline, instrumentalne varnosti in nizka stopnja konfliktov, bolj hrepeneli za 

umrlim partnerjem in imeli več depresivnih simptomov, kot tisti v konfliktnih zakonih. Na 

podlagi pridobljenih podatkov in analize le-teh pa ne morem trditi, da so se intervjuvanci z 

zadovoljivim partnerskim odnosom težje spoprijeli s partnerjevo smrtjo. Tako Tanja, ki s 

partnerskim odnosom ni bila zadovoljna, kot tudi ostali intervjuvanci, ki so poročali o 

zadovoljstvu s partnerskim odnosom, so imeli na začetku težave pri sprejemanju partnerjeve 

smrti, čemur so sledile intenzivne čustvene reakcije. Razlike sem zaznala pri pomenu smrti. 

Boštjan, Ana, Pablo in Maša so na vprašanje o pomenu odgovorili, da je smrt predstavljala 

veliko spremembo, Tanja pa je takoj po smrti v njej iskala rešitev. Na podlagi tega bi lahko to 

povezala s sindromom ambivalentne žalosti, o katerem govorita Parkes in Weiss (1983, v 

Tekavčič Grad, 1994), ki je posledica ambivalentnega in konfliktnega odnosa z umrlim. 

Začetni odziv na izgubo predstavlja olajšanje, kasneje pa se pri posamezniku pojavijo občutki 

obupa in samoobtoževanja (Parkes in Weiss, 1983, v Tekavčič Grad, 1994). V Tanjini 

pripovedi je zaznati obup in krivdo, ki jo je čutila po smrti. Morda je partnerjeva smrt zanjo 

res pomenila olajšanje, saj je izstopila iz odnosa, za katerega sem med analizo ugotovila, da ni 

bil funkcionalen. Strokovnjaki (Gamino, 1998, v Schaefer in Moos, 2004; Murray Parkes, 

1998) govorijo, da neustrezen odnos z umrlim pri žalovanju lahko vodi k težavam, povezanim 

z žalovanjem, hkrati pa ugotavljam, da lahko neustrezen odnos z umrlim predstavlja tudi 

prednost pri spoprijemanju s partnerjevo smrtjo. V Tanjinem primeru je nezadovoljstvo s 

partnerskim odnosom namreč prispevalo k pozitivni spremembi stila navezanosti. Tanja je 

zaradi nezadovoljstva s partnerskim odnosom in življenjem pred partnerjevo smrtjo želela v 

večji meri izboljšati svoje življenje, kot Ana in Maša, ki sta bili s partnerskim odnosom in 

življenjem pred partnerjevo smrtjo zadovoljni. Ana namreč za obdobje po partnerjevi smrti 
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poleg varnega stila navezanosti poroča tudi o odklonilnem stilu navezanosti, Maša pa poroča 

o plašljivem stilu navezanosti. Doživeli sta predvsem negativne spremembe stila navezanosti, 

zaščititi se želita pred tem, da bi bili znova prizadeti.   

Strokovnjaki varnega stila navezanosti ne povezujejo s specifičnimi reakcijami pri žalovanju, 

medtem ko naj bi pri osebah s plašljivim in odklonilnim stilom navezanosti prevladovala 

osredotočenost na vzpostavitev nadaljnjega življenja (Delespaux idr., 2013), česar pa z 

analizo pri Tanji nisem zaznala. Prav tako so se reakcije žalovanja pojavile takoj po 

partnerjevi smrti in ni občutila odloženega žalovanja, ki je značilno za plašljiv in odklonilen 

stil navezanosti. Morda se zdi Tanjino spoprijemanje bolj podobno preokupiranemu stilu 

navezanosti, ki ga je na samoocenjevalnem vprašalniku prav tako ocenila visoko, za katerega 

je značilna večja usmerjenost na izgubo (Delespaux idr., 2013), poleg tega ta stil navezanosti 

strokovnjaki povezujejo z večjo možnostjo razvoja kronične stiske in depresije (Fraley in 

Bonanno, 2004). Tanja je že pred partnerjevo smrtjo zbolela za depresijo, ki se je po smrti še 

poslabšala, poleg tega je imela za razliko od ostalih intervjuvancev težave ob obletnicah 

partnerjeve smrti in njegovega rojstnega dne še več kot pet let po njegovi smrti, na podlagi 

česar je možno, da so bila čustva pri njej intenzivna dlje časa kot pri ostalih intervjuvancih, 

kar morda lahko kaže na kronično žalovanje. Vendar se to ne povezuje s plašljivim stilom 

navezanosti, za katerega sklepam, da velja za Tanjin odnos z umrlim možem. Poleg tega 

Murray Parkes (1998) govori o tem, da so težave ob obletnicah običajne in lahko trajajo še 

več let po smrti. Menim, da bi za utemeljene sklepe o tem potrebovala bolj podrobne 

informacije o značilnostih Tanjinega žalovanja in prilagajanja na moževo smrt.  

Glede povezanosti odnosa med partnerjema pred smrtjo in spoprijemanja s partnerjevo smrtjo 

ugotavljam, da je zadovoljiv in funkcionalen partnerski odnos povezan z neobžalovanjem po 

smrti partnerja. Boštjanu, Ani, Pablu in Maši je razčiščen odnos, ki ga povezujem s 

konstruktivno komunikacijo in sprotnim reševanjem konfliktov, pri spoprijemanju pomagal, 

saj v odnosu ni ostalo nerazčiščenih zadev. Tako Tanja kot Ana sta na začetku žalovanja 

občutili krivdo, za katero predvidevam, da je pri Ani v večji meri povezana z 

nepričakovanostjo partnerjeve smrti, pri Tanji pa s kvaliteto partnerskega odnosa. Ana se je 

počutila krivo zaradi svoje odločitve, da partner podpiše pogodbo za delo v tujini, saj sta 

namreč njena odločitev in njegov zgodnji odhod v službo prispevala k usodni prometni 

nesreči. Tanja pa se je počutila krivo za neustrezen partnerski odnos in okoliščine, ki so 

pripeljale do smrti, poleg tega so izmed vseh intervjuvancev le pri njej ostala neodgovorjena 

vprašanja, ki so se nanašala na smrt, kar menim, da je povezano s kvaliteto partnerskega 
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odnosa in nekonstruktivno komunikacijo med partnerjema. Poleg tega pa lahko krivdo in 

neodgovorjena vprašanja pri Tanji povežem tudi z naravo moževe smrti, in sicer samomorom.  

Bowlby (1980) pravi, da ima partnerjeva smrt na posameznika velik vpliv ne glede na trajanje 

partnerskega odnosa. Kljub temu pa sem pri Maši zaznala dejavnika, povezana z odnosom, ki 

sta pozitivno prispevala k spoprijemanju s partnerjevo smrtjo, in sicer trajanje odnosa ter 

ločeno bivanje. Maša svoj odnos opisuje kot resen, vendar hkrati pove, da ji je pri 

spoprijemanju pomagalo ravno to, da s partnerjem nista živela skupaj in se je lahko med 

spoprijemanjem z njegovo smrtjo oddaljila od same situacije smrti. Prav tako ni občutila 

finančnih sprememb in povečanih obveznosti po smrti. V njenem primeru je manjša 

vpletenost v partnerski odnos pomagala pri spoprijemanju s partnerjevo smrtjo.  

Prav tako lahko s kvaliteto odnosa morda povežem idealizacijo partnerja po smrti. Ana, ki je 

bila s partnerjem v dobrem odnosu, še vedno ni pripravljena na vstop v nov odnos in skrbi jo, 

da ne bo našla več tako dobrega partnerja. Idealizacijo sem zasledila le v Aninem primeru, pri 

ostalih intervjuvancih ne. Med analizo med intervjuvanci nisem prepoznala drugih razlik pri 

spoprijemanju, ki bi jih lahko povezala z odnosom pred partnerjevo smrtjo.  

Spoprijemanje s partnerjevo smrtjo ob prisotnosti otrok 

Schaefer in Moos (2004) govorita o tem, da imajo mladi ovdoveli več težav pri prilagoditvi na 

partnerjevo smrt, saj imajo več odgovornosti, ki so povezane s starševstvom in financami. 

Spoprijemanje intervjuvancev z otroki je res v veliki meri povezano z le-temi. Tudi Maša, ki 

sama še nima otrok, meni, da so ljudje z otroki pri spoprijemanju s partnerjevo smrtjo bolj 

osredotočeni nanje in se manj ukvarjajo s svojimi odnosi z drugimi.  

Z analizo intervjujev ugotavljam, da so otroci intervjuvancem predstavljali veliko motivacijo, 

saj so zaradi njih vedeli, kaj morajo narediti, kar nasprotuje ugotovitvam avtorjev Lehman idr. 

(1993), ki pravijo, da žalujočim pogosto primanjkuje motivacije za nadaljevanje življenja. 

Hkrati pa so otroci intervjuvancem predstavljali tudi breme, kar je povezano s tem, da so 

ostali sami z majhnimi, odvisnimi otroki, za katere so morali poskrbeti ne glede na vse. Tanjo 

in Ano je po partnerjevi smrti skrbelo za otroke in vzgojo, Boštjan in Pablo sta želela otrokom 

predstavljati vzor, vsi intervjuvanci z otroki so morali le-tem sporočiti težko novico o 

partnerjevi smrti. Ana je v intervjuju izpostavila, da je bila takoj po partnerjevi smrti s hčerjo 

vsakodnevno v konfliktu. Tako zanjo kot za hčer je bila partnerjeva smrt šok in Ana je morala 

biti poleg lastnih čustev pozorna še na hčerina čustva in njene reakcije. Začetne težave sta 
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kmalu uredili, sedaj pa sklepam, da hči Ani predstavlja pomoč pri spoprijemanju, saj se o 

umrlem partnerju pogovarjata, s čimer ga ohranjata v spominu in svojem življenju.  

Ana in Pablo doživljata finančne skrbi, ki so v veliki meri povezane z otroki, večina 

izpostavlja, da v času po partnerjevi smrti niso smeli biti bolni, saj drugače ne bi mogli 

poskrbeti za otroke. Pablo in Ana omenjata, da imata manj časa zase, Boštjan manj časa za 

druženje s prijatelji. Tudi pomoč, ki so jo Ana, Pablo in Boštjan dobili od bližnjih po 

partnerjevi smrti, je bila v veliki meri usmerjena na pomoč pri skrbi za otroke. Ana in Boštjan 

sta po smrti razmišljala o selitvi, Boštjan zaradi tega, da bi imel čim več razpoložljive pomoči, 

Ana, da bi hčeri in sebi zagotovila varnost. Cilji, ki si jih je večina ob spoprijemanju 

postavila, so bili vezani na družino in zagotavljanje prihodnosti otrokom. Tudi vstopanje v 

nov partnerski odnos je bilo pri Boštjanu in Tanji povezano z otroki in željo po oblikovanju 

nove družine. Boštjan je bil pri iskanju partnerke pozoren na to, da bo sprejela tako njega kot 

otroke, tudi Pablo pravi, da bo pri iskanju gledal na to.   

Tanja in Boštjan izpostavita, da je bilo dobro, da so bili otroci ob smrti majhni. Oba menita, 

da sta se jim nova partnerja tako lahko hitreje približala. Tanja meni, da bi bilo spoprijemanje 

za otroka težje, če bi bila v obdobju mladostništva, saj je to obdobje težko že zaradi iskanja 

samega sebe. Pablo meni, da ima vsaka starost svoje prednosti: če bi bili otroci starejši, bi 

lahko večji del svojega življenja preživeli z materjo, po drugi strani pa bi ob smrti razmišljali 

bolj odraslo, zaradi česar bi bila lahko smrt matere zanje težja in bi imeli več težav pri 

prilagajanju nanjo.   

Razlike pri spoprijemanju s partnerjevo smrtjo glede na starost žalujočega  

Intervjuvanci menijo, da obstajajo razlike pri spoprijemanju s partnerjevo smrtjo glede na 

starost žalujočega. 

Tanja in Pablo menita, da bi se težje spoprijela s partnerjevo smrtjo, če bi bila starejša. Pablo: 

»Js čutim razliko zdaj in deset let nazaj. Telo ni isto.« Izpostavlja torej fizično zmogljivost. 

Meni, da bi ob kasnejšem spoprijemanju potreboval več počitka, kar predvidevam, da bi 

negativno vplivalo na obveznosti, ki bi bile pred njim (zunanja opravila pred hišo, nega otrok 

ipd.). Stroebe in Schut (2004) govorita o tem, da so lahko mladi pri spoprijemanju s smrtjo 

bližnjega uspešnejši, saj imajo večji dostop do virov spoprijemanja. Z analizo ugotavljam, da 

so imeli intervjuvanci res veliko število virov pomoči, predvsem socialnih, in sicer podporo 
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družine, prijateljev, sosedov, sodelavcev, novih partnerjev in dva tudi podporo osebe s 

podobno izkušnjo. 

Če bi bila Tanja ob partnerjevi smrti starejša, dvomi, da bi spoznala novega partnerja: »Men 

bi bilo mogoče bl nerodno.« Rice (2001) in Berardo (2003) potrjujeta, da mlajši kot je 

posameznik, ko mu umre partner, več možnosti je, da se bo na novo poročil. Če pa bi bila ob 

partnerjevi smrti mlajša, Tanja meni, da bi partnerja bolj idealizirala: » Če se z drugim ne bi 

kej zastopila, ne bi šlo, bi gledala ideal … da bi bila s prvim bolj srečna.« Prav slednje sedaj 

skrbi Mašo, in sicer, da bi ob težavah v odnosu z novim partnerjem razmišljala o večvrednosti 

prejšnjega odnosa. 

Pablo predvideva, da bi imel, če bi bil ob ženini smrti mlajši, manj obveznosti, saj ne bi imel 

otrok. Imel bi več moči, hkrati pa manj znanja in izkušenj. Schaefer in Moos (2004) govorita 

o tem, da imajo starejši posamezniki več predhodnih izkušenj z izgubami, poleg tega Scahfiel 

in Swain (1984, v Schaefer in Moos, 2004) omenjata, da so bolj zreli, kar jim pri 

spoprijemanju s smrtjo bližnjega pomaga. Večina intervjuvancev je imela že pred partnerjevo 

smrtjo izkušnjo z izgubo bližnje osebe, vendar intervjuvanci menijo, da jim slednje pri 

spoprijemanju ni pomagalo, saj izgube partnerja ne morejo primerjati z drugimi izgubami. 

Pablo: »Sorodniki so sorodniki, partner je druga stvar.« Vsi menijo, da je izguba partnerja 

specifična zaradi intenzivnosti odnosa, poleg tega so si partnerja izbrali sami, sorodniki pa so 

jim bili dani. Stroebe in Schut (2004) potrjujeta, da je izguba partnerja posebej stresna, saj se 

povezuje še z drugimi izgubami, kot so delitev odgovornosti za gospodinjstvo, vzgoja otrok, 

vsakodnevno upravljanje življenja.  

Maša se ob smrtih mladih oseb sprašuje o pomenu smrti mladih. Ne more verjeti, da imajo 

tovrstne smrti nek namen: »Stari ljudje trpijo in želijo umreti, mladi ljudje, ki imajo še velike 

načrte za prihodnost pa ne bi smeli umreti (…)« Iz tega razberem, da Maša v smrti mladih ne 

vidi smisla in meni, se ne bi smele dogajati. Sprašuje se, kako bi bilo, če bi človek izkoristil 

ves svoj potencial. »Zakaj taki ljudje odhajajo v takem času njihovega življenja (…)« Zaveda 

se, da se o tem ni dobro preveč spraševati, ker odgovora ni. Smrt mladih se ji zdi krivična. 

Rice (2001) potrjuje, da bližnji ob smrti mladega človeka doživljajo več frustracij, razočaranja 

in jeze, saj je bilo pred umrlim še celo življenje. 

Z analizo sem zaznala, da je mladost poleg različnih skrbi, s katerimi so se morali 

intervjuvanci spoprijeti, pomenila tudi motivacijo. Ana in Maša izpostavljata, da sta bili 
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aktivni ravno zaradi mladosti, saj sta vedeli, da se njuno življenje ne more končati in morata 

iz izkušnje partnerjeve smrti potegniti najboljše. Morda so ravno zaradi mladosti ob 

partnerjevi smrti vsi intervjuvanci že poskusili vstopiti v nov partnerski odnos, čeprav Maša 

izpostavlja, da jo je bilo na začetku strah, saj meni, da si nihče ne želi partnerja s težko 

preteklostjo.  

Zaradi partnerjeve smrti v obdobju, za katerega je smrt nenormativna, z izjemo Pabla in Ane, 

intervjuvanci niso bili deležni podpore oseb s podobno izkušnjo, za kar Shaffer (1993, v 

Ambler Walter, 2003) meni, da vodi k povečanemu občutku izolacije in pomanjkanju podpore 

(Shaffer, 1993, v Ambler Walter, 2003). Maša pravi, da se je zaradi pomanjkanja podpore 

osebe s podobno izkušnjo težje spoprijela s partnerjevo smrtjo, vendar menim, da so imeli vsi 

intervjuvanci zadostno socialno podporo, kar je zmanjšalo negativne posledice odsotnosti 

podpore oseb s podobno izkušnjo partnerjeve smrti.     

Menim, da lahko z mladostjo intervjuvancev v času partnerjeve smrti povežem tudi službene 

obveznosti, ki jih večina izpostavlja kot pomembno pomoč pri spoprijemanju. Če bi bili 

starejši in bi bili upokojeni, ne bi imeli možnosti tovrstne pomoči. Hkrati pa je partnerjeva 

smrt pri Maši negativno vplivala na njeno izobraževalno pot, saj je po smrti partnerja 

prekinila študij.   

Nihče ob intervjuvancev se ni odločil za psihosocialno pomoč pri procesu žalovanja, kar je 

morda povezano z obdobjem zgodnje odraslosti, v katerem so se nahajali, saj Lowe in 

McClement (2010–2011, v DeBruin, 2012) potrjujeta, da mladi ovdoveli pri žalovanju 

pogosto ne poiščejo psihosocialne pomoči. Razloge, zakaj se niso odločili za tovrstno pomoč, 

sem navedla že med analizo. 

Na podlagi teoretičnih in empiričnih ugotovitev lahko potrdim, da na spoprijemanje s 

partnerjevo smrtjo vplivajo različni dejavniki, ki so povezani s posameznikom, okoljem in 

samo smrtjo (Schaefer in Moos, 2004; Stroebe in Schut, 2004), zato je treba pri razumevanju 

posameznikovega žalovanja in prilagajanja na partnerjevo smrt upoštevati več dejavnikov in, 

kot sem že omenila, celoten kontekst. Ugotovila sem, da se posamezniki na podobne 

okoliščine lahko različno odzovejo, občutijo različna čustva, skrbi, uporabijo drugačne načine 

spoprijemanja. Tu se potrjuje načelo postmoderne paradigme, da je žalovanje individualni 

proces, na katerega se vsak odzove drugače (Neimeyer, 1999; Silverman in Klass, 1996) in 

posameznik sam oblikuje individualni pristop žalovanja (Walter, 1994). 
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IV. SKLEP 

Raziskovanje smrti v obdobju zgodnje odraslosti se mi zdi pomembno, saj to področje še 

vedno v veliki meri ni raziskano, zaradi česar menim, da bo moja raziskava pomemben 

prispevek na tem področju. Zaradi splošnega umikanja smrti iz javnega življenja menim, da 

lahko raziskava prispeva tudi k detabuizaciji smrti v družbi. S spodbujanjem diskusije o 

tematiki smrti lahko namreč prispevamo k spremembi družbenega odnosa do umiranja, smrti 

in žalovanja, posledično pa lahko to vpliva na izboljšanje kvalitete življenja umirajočih, 

njihovih svojcev in žalujočih.  

Glavni namen magistrskega dela je bil pridobiti vpogled v življenje oseb, ki so v obdobju 

zgodnje odraslosti izgubile partnerja. V teoretičnem delu sem zajela teme, ki se mi zdijo 

pomembne pri razumevanju življenja po partnerjevi smrti. K izbrani tematiki sem pristopila 

celostno. Najprej sem preverila, kakšno je družbeno razumevanje smrti, s čimer sem želela 

izbrano tematiko umestiti v družbeni kontekst. Nato sem navedla glavne značilnosti obdobja 

zgodnje odraslosti in partnerstva v le-tem. Sledil je pregled različnih teorij žalovanja, ravni 

žalovanja in pogostih težav, ki jih strokovnjaki prepoznavajo pri procesu žalovanja. V 

nadaljevanju sem se usmerila na različne dejavnike, ki vplivajo na prilagoditev na smrt 

bližnjega, teoretični del pa zaokrožila s tematiko partnerjeve smrti in pregledala značilnosti le-

te za obdobje zgodnje odraslosti.   

V empiričnem delu sem se osredotočila na spoprijemanje s smrtjo partnerja v izbranem 

razvojnem obdobju in spremembe, ki so se po smrti partnerja pojavile v življenju 

posameznika. Vključila sem intervjuje petih oseb, ki so se v obdobju zgodnje odraslosti 

srečale s partnerjevo smrtjo. V utemeljeni teoriji sem zgodbe intervjuvancev med seboj 

prepletala in jih poskusila primerjati med seboj. Izpostaviti moram, da je bilo slednje precej 

zahtevno, saj sem zaradi polstrukturiranih intervjujev od udeležencev dobila različne podatke. 

Pri nekaterih intervjuvancih so se nekatere teme pojavile, pri drugih ne. Poleg tega so od smrti 

minila različno dolga obdobja, od dveh do enaintridesetih let, zaradi česar je pri Tanji in 

Boštjanu izkušnja smrti že bolj v ozadju in imata nanjo drugačen pogled kot ostali trije 

intervjuvanci, ki so smrt partnerja doživeli pred krajšim časovnim obdobjem.  

Empirične ugotovitve sem podkrepila s teoretičnimi izhodišči, s pomočjo katerih sem 

oblikovala utemeljene sklepe in predvidevanja, se pa zavedam, da lahko poleg slednjih 

obstajajo tudi alternativne razlage. V analizi sem podrobno obravnavala teme, ki so se med 
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intervjuji pojavljale, vmes pa sem skušala odgovarjati tudi na postavljena raziskovalna 

vprašanja. Za boljšo preglednost želim tukaj povzeti odgovore na raziskovalna vprašanja. 

Ugotovila sem, da so imeli štirje izmed intervjuvancev, Boštjan, Ana, Pablo in Maša, z 

umrlim partnerjem zadovoljiv partnerski odnos, ki jim je nudil varnost, moč, toplino in 

pripadnost ter je temeljil na odprti komunikaciji in konstruktivnem reševanju konfliktov. V 

Boštjanovem, Aninem in Pablovem partnerskem odnosu z umrlim je prišlo do delitve vlog, 

pri Maši ne, saj s partnerjem nista živela skupaj. Tanja pa s partnerskim odnosom ni bila 

zadovoljna, v odnosu ni bilo intimnosti, bližine, odprte komunikacije. S partnerjem sta dneve 

preživljala ločeno, v njunem odnosu ni prišlo do delitve partnerskih vlog in odgovornosti. 

Strokovnjaki (Bowlby, 1980; Carr idr., 2000) navajajo, da je prilagoditev na partnerjevo smrt 

najtežja za posameznike, ki so imeli z umrlim partnerjem dober odnos. Vendar v svojem 

magistrskem delu ugotavljam, da so imeli vsi intervjuvanci, tako tisti, ki so bili s partnerskim 

odnosom zadovoljni, kot intervjuvanka, ki z odnosom ni bila zadovoljna, težave pri 

sprejemanju partnerjeve smrti, čemur so sledile močne čustvene reakcije. Z analizo 

ugotavljam, da lahko zadovoljstvo s partnerskim odnosom sočasno predstavlja prednost in 

hkrati tudi težave pri spoprijemanju s partnerjevo smrtjo. Sklepam, da je Tanjino 

nezadovoljstvo s partnerskim odnosom povezano s pozitivno spremembo stila navezanosti po 

moževi smrti, saj je želela svoje življenje izboljšati, pri Ani in Maši pa predvidevam, da je 

ravno zadovoljstvo z odnosom prispevalo k negativni spremembi stila navezanosti. Poleg tega 

ugotavljam, da je zadovoljiv in funkcionalen partnerski odnos povezan z neobžalovanjem po 

smrti, kar je intervjuvancem pri spoprijemanju s smrtjo partnerja pomagalo. Pri Tanji, ki je 

imela z umrlim partnerjem nefunkcionalen odnos, pa so po smrti partnerja ostala 

neodgovorjena vprašanja in občutek krivde, kar povezujem s kvaliteto partnerskega odnosa, 

hkrati pa tudi z naravo partnerjeve smrti, in sicer samomorom. Pri Maši sta k uspešni 

prilagoditvi po smrti prispevala kratkotrajna dolžina odnosa in ločeno življenje.  

Za intervjuvance je partnerjeva smrt pomenila veliko spremembo. Spremembe so občutili na 

različnih področjih, nekateri so jih zaznali več, drugi manj, pri nekaterih so bile spremembe 

pozitive, pri drugih negativne. Menim, da so razlike glede tega, na katerih področjih so 

posamezni intervjuvanci doživeli spremembe in kakšne so te spremembe bile, povezane z 

različnimi dejavniki, ki se nanašajo tako na posameznika, okolje in značilnosti dogodka smrti, 

kar je skladno s teoretičnimi ugotovitvami (Schaefer in Moos, 2004; Stroebe in Schut, 2004). 

Pri Tanji, Boštjanu, Ani in Pablu je bila večina področij sprememb povezanih s skrbmi za 

otroke, vsi štirje intervjuvanci so po partnerjevi smrti v vsakdanjem življenju občutili 
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povečane obveznosti. Tanja, Ana in Pablo poročajo o spremembah na finančnem področju, 

Tanja in Maša omenjata zdravstvene spremembe. Ana in Maša sta doživeli spremembe na 

področju religioznosti. Vsem intervjuvancem se je spremenila količina stikov s prijatelji in 

preživljanje prostega časa. Maša omenja spremembe na področju izobraževanja. Poleg tega so 

bile pri Tanji, Ani, Pablu in Maši prisotne osebnostne spremembe, Tanja, Ana, Maša in 

Boštjan po partnerjevi smrti poročajo tudi o spremenjenem pogledu na življenje. Ženskim 

intervjuvankam se je spremenil stil navezanosti. Na podlagi omenjenih sprememb je razvidno, 

da ima partnerjeva smrt na posameznika močen vpliv, kar se sklada s teoretičnimi 

ugotovitvami (Bowlby, 1980). 

Najpomembnejši vir pomoči je intervjuvancem predstavljala socialna podpora, kar potrjujejo 

številni strokovnjaki (Jeffreys, 2011; Murray idr., 2005; Rice, 2001; Schaefer in Moos, 2004; 

Stroebe in Schut, 2004). Intervjuvanci v največji meri izpostavljajo pomoč družine in bližnjih 

prijateljev ter sosedov, Ana in Pablo omenjata tudi podporo osebe s podobno izkušnjo. Poleg 

tega je bila pri Tanji, Boštjanu, Pablu in Maši kasneje prisotna še pomoč oziroma podpora 

novega partnerja. Tanji, Boštjanu, Ani in Maši je pomagala zaposlitev z različnimi 

dejavnostmi, npr. službena zaposlitev, prenova hiše, rekreacija. Tanja in Boštjan sta 

izpostavila tudi pomoč religije. Vse ženske intervjuvanke so omenile pomoč zdravil, Boštjanu 

je pomagalo uživanje alkohola. Boštjanu, Ani, Pablu in Maši je pri spoprijemanju s 

partnerjevo smrtjo pomagalo zavedanje, da so imeli z umrlim urejen odnos, v katerem ni bilo 

nerazčiščenih težav. Poleg tega je Maši pomagala oddaljitev od smrti, Boštjanu in Maši pa še 

zaupanje in usmerjenost v prihodnost. Tanja kot pomoč pri spoprijemanju s partnerjevo smrtjo 

omenja pripadnost družini, Pablu pa je pomagalo bivanje v Sloveniji, ki je v njegovem 

primeru povezano z večjo socialno podporo in boljšimi življenjskimi pogoji kot bivanje v 

Italiji, kjer je živel prej. Kot spodbudo za spoprijemanje s partnerjevo smrtjo sem zaznala tudi 

prisotnost otrok v življenju intervjuvancev in samo obdobje zgodnje odraslosti, v katerem so 

bili intervjuvanci v času partnerjeve smrti.  

Med analizo sem zasledila nekatere težave, s katerimi so se intervjuvanci srečali, kot so na 

primer težave s taščo in dedovanjem, vendar intervjuvanci izpostavljajo, da jih ti dejavniki 

niso ovirali oziroma jim oteževali spoprijemanja. Le Tanja in Maša navajata, da sta kot oviro 

zaznali osebnostne dejavnike, kot so preveliko oziranje na mnenje drugih, depresija, 

negativno razmišljanje, nezaupanje v prihodnost, pretirana pazljivost, slabi živci in težave pri 

spoprijemanju s stresnimi situacijami, kar se sklada s teoretičnimi ugotovitvami, ki potrjujejo, 

da omenjene osebnostne lastnosti predstavljajo dejavnike tveganja pri prilagoditvi na smrt 
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bližnje osebe (American Psychological Association, 2015; Berardo, 2003; Henderson, 2002;  

Meichenbaum, 2007; Stroebe in Schut, 2004). Ani je spoprijemanje na začetku oviralo 

jemanje pomirjeval, zaradi katerih se je počutila slabo in ni mogla izraziti svojih čustev.   

Z analizo sem prepoznala nekaj razlik pri spoprijemanju, ki so povezane s spolom. Razlike so 

se kazale predvsem pri izražanju čustev. Moška sta svoja čustva v manjši meri delila z 

drugimi, Boštjanu se zdi izražanje čustev pred drugimi neprimerno in nezaželeno. 

Intervjuvanca sta žalovala na skrivaj, oba sta želela otrokom predstavljati zgled, zaradi česar 

menita, da otrokom ne smeta pokazati, da sta žalostna in ranljiva. Vse to se sklada s 

teoretičnimi ugotovitvami, ki pravijo, da moški v manjši meri z drugimi spregovorijo o lastnih 

čustvih (Ambler Walter, 2003; Shuchter in Zisook, 1993, v Henderson, 2002). Tako 

intervjuvanci moškega kot ženskega spola so med žalovanjem po partnerjevi smrti doživljali 

intenzivne čustvene reakcije, sem pa zaznala različna načina spoprijemanja s čustvi glede na 

spol intervjuvancev. Ženske so se obrnile na zdravniško pomoč in si pri spoprijemanju s 

čustvi pomagale z zdravili, eden izmed moških intervjuvancev, Boštjan, pa si je pomagal z 

uživanjem alkohola, kar povezujem s teoretičnimi ugotovitvami (Campbell in Silverman, 

1996, v Ambler Walter, 2003; Rice, 2001), ki pravijo, da moški težje priznajo, da potrebujejo 

pomoč. Ženske so med intervjujem v večji meri izražale skrbi in izpostavile težave pri 

spoprijemanju s partnerjevo smrtjo, kar je lahko povezano s teoretičnimi ugotovitvami 

(Ambler Walter, 2003), da moški z drugimi v manjši meri razkrivajo osebne stvari. Razlike 

sem zaznala tudi pri socialni podpori, in sicer sta moška omenjala predvsem instrumentalno 

podporo, ženske pa poleg tega tudi čustveno, kar se povezuje s tem, da so ženske v večji meri 

delile svoja čustva z drugimi.  

Zaznala sem tudi nekatere razlike pri spoprijemanju glede na naravo partnerjeve smrti. Pri 

samomoru izstopa obsojanje ljudi in okolica pripisuje krivdo za smrt ovdovelemu. Po smrti so 

Tanji, ki se je spoprijemala s partnerjevo smrtjo zaradi samomora, ostala neodgovorjena 

vprašanja, kar se potrjuje z navedbami strokovnjakov (Rice, 2001). Pablu, katerega ženina 

smrt je bila v večji meri pričakovana kot partnerjeva smrt v primeru ostalih intervjuvancev, 

prilagajanja na smrt ni olajšal pogovor z umirajočo partnerko, za kar strokovnjaki pravijo, da 

lahko pozitivno prispeva k spoprijemanju s smrtjo bližnjega (Berardo, 2003; Schaefer in 

Moos, 2003), saj je novico o neozdravljivi bolezni zadržal zase. Obdobje umiranja je bilo zanj 

težje kot obdobje po partnerkini smrti. Ana in Maša, ki sta se spoprijeli z nepričakovano 

smrtjo zaradi nesreč, sta izgubili občutek varnosti, kar je skladno s teoretičnimi ugotovitvami 
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(Weiss, 1999, v Stroebe in Schut, 2004). Ani in Maši se je poleg tega spremenil stil 

navezanosti. Predvidevam, da sta imeli zaradi narave smrti večje težave pri osmišljevanju 

izkušnje smrti, kar se sklada s teoretičnimi ugotovitvami (Currier idr., 2006). Boštjan, ki se je 

spoprijel z nepričakovano smrtjo partnerke zaradi bolezni, pa je v primerjavi z Ano in Mašo 

lažje osmislil izkušnjo smrti.  

Med analizo sem prepoznala nekatere značilnosti, ki jih lahko povežem z obdobjem zgodnje 

odraslosti. Ugotavljam, da so bili pri spoprijemanju s partnerjevo smrtjo pri intervjuvancih z 

otroki le-ti v ospredju. Otroci so predstavljali motivacijo za spoprijemanje in hkrati breme. Po 

smrti partnerja so se pri intervjuvancih pojavile skrbi, povezane z vzgojo otrok, otrokom so 

želeli predstavljati zgled, jim sporočiti težko novico o smrti. Socialna pomoč je bila v veliki 

meri usmerjena na pomoč pri skrbi za otroke. Tudi vstopanje v nov partnerski odnos je bilo v 

Tanjinem in Boštjanovem primeru povezano z otroki in željo po ponovnem oblikovanju 

družine. Z obdobjem zgodnje odraslosti lahko povežem dejstvo, da so v nov partnerski odnos 

posamezniki vstopili relativno hitro. Prav tako lahko z izbranim obdobjem povežem tudi 

dejstvo, da intervjuvanci niso iskali psihosocialne pomoči pri procesu žalovanja, kar se sklada 

s teoretičnimi ugotovitvami (Lowe in McClement, 2010–2011, v DeBruin, 2012). Mladost je 

predstavljala motivacijo za spoprijemanje, saj so ravno zaradi slednje želeli intervjuvanci 

nadaljevati s svojim življenjem.  

V magistrskem delu ugotavljam, da je težko iskati povezave in razlagati posameznikovo 

izkušnjo le z enim dejavnikom, ki vpliva na žalovanje, ampak je treba pogledati celoten 

kontekst in različne dejavnike, ki vplivajo nanj, kar se sklada s teoretičnimi ugotovitvami 

(Neimeyer, 1999; Schaefer in Moos, 2004; Silverman in Klass, 1996; Stroebe in Schut, 2004). 

Šele ob pregledu različnih sovplivajočih dejavnikov lahko celostno razumemo 

posameznikovo situacijo.  

Ugotavljam, da je bilo za potrebe raziskave kvalitativno raziskovanje ustrezno, saj sem z njim 

pridobila poglobljeno razumevanje izbrane tematike. Se pa zavedam, da rezultatov raziskave 

ne morem posplošiti na vse posameznike, ki se v obdobju zgodnje odraslosti srečajo s 

partnerjevo smrtjo. Raziskava je namreč narejena na majhnem in nereprezentativnem vzorcu.  

Pomanjkljivost raziskave vidim v izbiri vzorca, in sicer neenaki časovni oddaljenosti dogodka 

smrti pri različnih intervjuvancih. Manj časa, kot mine od smrti, večja je zanesljivost 

podatkov, saj se posamezniki podrobnosti, povezanih z dogodkom smrti, v večji meri 
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spomnijo. Več časa, kot mine od smrti, več je možnosti, da posameznik kakšnih pomembnih 

stvari ne bo izpostavil, saj bo nanje pozabil, zamešal vrstni red dogodkov ipd. Tudi Mendes 

de Leon, Kasl in Jacoks (1994, v Carr idr., 2000) potrjujejo, da se vplivi ovdovelosti na 

duševno zdravje posameznika manjšajo, zaradi česar lahko raziskave, pri katerih od 

ovdovelosti preteče vrsto let, podcenijo kratkoročne čustvene posledice smrti na posameznika. 

Pogled intervjuvancev, ki sta se s smrtjo partnerja spoprijela pred več kot dvajsetimi leti, je 

namreč v veliki meri povezan z značilnostmi trenutne situacije, v kateri se nahajata sedaj, kar 

po eni strani nudi drugačen zorni kot, po drugi strani pa je podatke težje primerjati z ostalimi 

intervjuvanci, ki so se s smrtjo partnerja spoprijeli pred krajšim časovnim obdobjem.   

Za boljši vpogled v izbrano tematiko bi želela v raziskavo vključiti več intervjuvancev. Vsaka 

zgodba ima namreč svoje specifike, ki pomembno prispevajo k razumevanju samega procesa 

žalovanja in prilagajanja na partnerjevo smrt. Poleg tega bi vključila več oseb, ki so se s 

smrtjo partnerja spoprijele pred enakim časovnim obdobjem, na podlagi česar bi lahko 

pridobljene podatke med seboj lažje primerjala. Zanimivo bi bilo narediti samostojne 

raziskave, ki bi se ukvarjale s specifično naravo smrti ali spolom. Prav tako bi si želela 

izvedeno raziskavo narediti na drugi starostni skupini in na podlagi tega prepoznati razlike v 

življenju po partnerjevi smrti v različnih razvojnih obdobjih. Menim, da bi bilo dobro v 

intervju vključiti tudi nekaj vprašanj zaprtega tipa, s pomočjo katerih bi lahko zajela še več 

področij sprememb, ki se po partnerjevi smrti pojavljajo, in med seboj bi jih lahko lažje 

primerjala. Raziskavo bi lahko izboljšala še z vključitvijo oseb z drugačno spolno orientacijo, 

drugačnimi naravami smrti, intervjuji z bližnjimi, ki so intervjuvancem pomagali pri 

spoprijemanju, in otroki intervjuvancev. Zanimivo bi bilo pogledati, kako se celotna družina 

odzove na smrt enega izmed partnerjev. Pri nadaljnjem raziskovanju bi se usmerila tudi na 

programe pomoči, ki so pri nas mladim žalujočim na voljo in jih primerjala s primeri dobrih 

praks v tujini ter na podlagi tega lahko predlagala možne spremembe in izboljšave 

programov, ki so žalujočim ponujeni pri nas.  

Izbrana tematika življenja po partnerjevi smrti v obdobju zgodnje odraslosti se mi zdi izjemno 

aktualna. Smrt predstavlja konec posameznikovega življenja, hkrati pa se življenje njegovih 

bližnjih nadaljuje in prilagoditi se morajo na življenje brez njega, kar je še posebej težko za 

partnerja. Življenje po partnerjevi smrti predstavlja vstop v nov, spremenjen svet, zaradi česar 

je treba žalujočim pomagati in jih podpirati, pri čemer menim, da imamo socialni pedagogi 

pomembno vlogo. Na katerem koli delovnem mestu bomo delovali, se lahko srečamo z 
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žalujočimi partnerji in žalujočimi na splošno. Prav tako se lahko s smrtjo srečamo v zasebnem 

življenju. Treba je imeti ustrezno znanje, da lahko k žalujočim pristopimo na ustrezen način in 

jim nudimo možnost podpore in pogovora, kar je zlasti pomembno na začetku žalovanja. 

Pomagamo jim lahko pri organizaciji dneva, učenju novih veščin, načrtovanju prihodnosti in 

seveda tudi pri pristopu do otrok. Pomembno se mi zdi, da starše informiramo in jih 

ozavestimo o pomembnosti pogovora o smrti z otroki. V ta namen lahko organiziramo 

različna izobraževanja za starše in delavnice, na katerih bi lahko med drugim premagovali 

stereotipe in predsodke, ki so pri izražanju čustev povezani s spolom. Pomembno se mi zdi 

narediti tudi nekaj glede tega, da bi mlade ovdovele starše nekoliko razbremenili, s čimer bi 

slednji dobili nekaj časa zase, kar bi jim pomagalo pri spoprijemanju s partnerjevo smrtjo. Za 

otroke ovdovelih partnerjev lahko organiziramo prostočasne dejavnosti, tabore ipd. Lahko bi 

spodbudili vključitev otrok v že obstoječe rekreativne dejavnosti s tem, da bi staršem s 

finančnimi omejitvami omogočili subvencionirano financiranje. Organizirali bi lahko 

podporne skupine za pomoč ovdovelim partnerjem, ki bi v tistem času ponujale brezplačno 

varstvo za otroke. Pomembno se mi zdi namreč medsebojno povezovanje mladih ovdovelih, 

saj lahko tako pridobijo podporo oseb s podobno izkušnjo, ki lahko prinese izmenjavo 

izkušenj, vzajemno razumevanje, podporo in pomoč. Pomembno se mi zdi mlade ovdovele 

informirati o možnostih psihosocialne pomoči, ki so jim na voljo, ter jih opozoriti na težave, 

na katere lahko naletijo med spoprijemanjem s partnerjevo smrtjo, da se lahko nanje 

pripravijo. Naloga socialnih pedagogov pa je tudi informiranje in izobraževanje drugih 

profilov strokovnjakov o pomembnosti izbrane tematike in pristopu k njej, ki temelji na 

razumevanju in znanju. Moram poudariti, da lahko socialni pedagogi pomembno prispevamo 

tudi na skupnostni ravni. Ljudi je treba informirati, seznaniti, s čim se morajo posamezniki po 

smrti bližnjega spoprijeti in kako jim lahko okolica pri tem pomaga. Spodbujati moramo 

javne diskusije o izbrani tematiki in opozarjati na težave, ki so povezane z zakonskimi 

omejitvami (npr. glede dedovanja), stigmatizacijo (npr. v primeru smrti homoseksualnega 

partnerja, smrti zaradi samomora ipd.) in drugimi dejavniki, ki jih zaznamo kot težavne.  
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VI. PRILOGE 

1 OKVIRNA VPRAŠANJA POLSTRUKTURIRANEGA INTERVJUJA 

Obdobje pred partnerjevo smrtjo 

Koliko časa sta bila s partnerjem skupaj? Sta bila poročena? Sta imela otroke? 

Kako bi opisali vajin partnerski odnos? Kako ste bili zadovoljni z odnosom? Kaj vam je 

odnos prinašal? Kaj vam je partner pomenil? Kaj menite, da ste vi pomenili njemu? 

Kakšna je bila stopnja zaupanja v odnosu? Ali sta se pogovarjala o različnih temah (služba, 

finance, družina, prijatelji idr.)? 

Kakšne so bile vloge znotraj odnosa? Kakšna je bila delitev dela? 

Koliko časa sta preživljala skupaj? Ali sta skupaj preživljala prosti čas? 

Ali je v odnosu prihajalo do kakšnih težav? Kako sta jih reševala? 

Kako sta delovala kot starša? Koliko ste bili vi vpleteni v vzgojo? Koliko partner?  

Partnerjeva smrt, spoprijemanje z njo in spremembe v posameznikovem življenju 

Koliko ste bili stari, ko je partner umrl? Koliko je bil ob smrti star on? Koliko ste stari sedaj? 

Kakšen je bil vzrok za partnerjevo smrt? 

Kaj je smrt partnerja pomenila za vas? 

S katerimi čustvi ste se ob smrti partnerja soočili? Kako ste z njimi ravnali, se spoprijeli?  

Kaj vse se je v vašem življenju spremenilo? Kako je partnerjeva smrt vplivala na finančno 

stanje, prosti čas, vsakdanje življenje, družinsko življenje, vaše zdravje, socialne stike … ? 

Kako ste se spopadli s temi spremembami? Kaj ste naredili? 

Pomoč in težave pri spoprijemanju s smrtjo 

Kaj vam je bilo pri spoprijemanju s partnerjevo smrtjo v pomoč? Ste se lahko na koga oprli, 

poiskali strokovno pomoč, se s čim zaposlili …?  

Kaj se vam je takrat zdelo, da vam pomaga? Kako sedaj gledate na to?  
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Kaj je oteževalo spremembe, vaše življenje? Kaj ste kot oviro videli takrat, kako to vidite 

danes?  

Kakšen je bil vaš odnos do otrok? So bili morda otroci vir podpore?  

Kako se je cela družina spopadla s tem? 

Kakšni so bili vaši cilji, ko ste reorganizirali življenje? Kako je to vplivalo na vaše nadaljnje 

odnose? 

Ste imeli pred partnerjevo smrtjo že kakšne predhodne izkušnje z izgubo bližnje osebe?  

Sedanji pogled na izkušnjo partnerjeve smrti 

Kako vidite proces prilagajanja? Se vam zdi, da še vedno traja? Kako ste spremljali svoj 

proces žalovanja?  

Kako pogosto se še spomnite na smrt partnerja? So spomini na smrt v vašem življenju še 

vedno prisotni? 

Kaj ste iz partnerjeve smrti pridobili? Na kakšen način je to vplivalo na vas (osebnostno, 

nadaljnji odnosi ...)? 

Kakšen je vaš pogled na partnerjevo smrt sedaj? 

Se vam zdi, da bi bila izkušnja partnerjeve smrti za vas drugačna, če bi bili nasprotnega 

spola?  

Se vam zdi, da bi bila izkušnja partnerjeve smrti za vas drugačna, če bi bil vzrok smrti drug? 

Se vam zdi, da bi bila izkušnja partnerjeve smrti za vas drugačna, če bi bili ob smrti starejši 

ali mlajši?  

Je še kaj pomembnega, kar bi radi izpostavili? 
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2 PRIMER NAČINA KODIRANJA INTERVJUJEV 

2.1 Intervju z Ano 

BESEDILO KODE I. REDA KODE II. REDA KATEGORIJE 

Kaj se ti zdi, da ti je 

bilo vse v oporo? Pri 

žalovanju, 

sprejemanju, 

spremembah? 

Predvsem moji starši. 

Po eni strani. Po 

drugi strani so mi 

bili pa noro v napoto, 

ker moja starša sta 

imela njega rada kot 

svojega sina. In ko je 

on umrl, sta onadva 

izgubila enega 

otroka. Potolčena sta 

bila čist. Sta skoz 

jokala in vse … sem 

potem rekla, zdej pa 

nehajta, ker me 

tolčeta dol. Po drugi 

strani sta mi pa skoz 

pomagala. Karkoli 

sem rabila, sta bila 

onadva zraven. Pa ta 

zaposlitev mi je bila 

ful. Manja, hčerka. 

Njo sem skoz imela 

pred očmi. Bodi 

močna, poberi se, ne 

sme te videt, da 

jokaš, čeprav sva se 

zjokali skupaj, ampak 

da bi me pa tko 

videla, da sem se js 

za kakšno stvar 

scmerala, ker mi je 

kipnlo, ker sem si 

mislila, zakaj moram 

js to sama … me pa 

ni. Sem se umaknila. 

Sosedje so mi strašno 

pomagal. Js ne vem, 

kako bi takrat … Vsi 

so bili okrog in 

 

 

 

 

 

najbolj pomagali 

starši, hkrati bili v 

napoto 

 

 

 

 

za starša je bila 

izguba boleča, jokala 

sta, kar pa ni 

pomagalo Ani 

 

 

 

 

 

vedno bila 

pripravljena 

pomagati 

 

imela pred očmi hčer 

 

želela biti močna za 

hčer 

ni želela, da jo hči 

vidi jokati zaradi 

kakšnih stvari, zato 

se je umaknila 

 

 

 

 

 

 

veliko pomagali 

sosedi 

 

 

 

 

 

 

 

 

pomoč staršev 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

motivacija 

 

 

 

vedenje pred hčerjo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pomoč sosedov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

potrebe in pomoč pri 

spoprijemanju s 

smrtjo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

spoprijemanje s 

smrtjo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

potrebe in pomoč pri 

spoprijemanju s 

smrtjo 
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okrog. Z vsemi sem 

se razumela in vsi so 

pršli. Karkoli sem 

rabila. Soseda gor mi 

je prinesla oprano 

solato, pripravljeno 

piščančje meso, 

krompirček, da si 

bom spekla, 

pripravla v posodi, 

da sem si nardila za 

kosilo. Ljudje okrog 

mene … Da sem 

imela občutek, da 

nisem sama. To mi je 

ful pomagalo. Da je 

bil skoz nekdo kje 

blizu, da sem se 

lahko pogovarjala, 

dala ven iz sebe to. 

Men ni težko o tem 

govorit. Sej mi je 

hudo, pridejo čustva 

pa vse. Eni se 

zaprejo, nočejo o tem 

premlevat, govorit, 

men pa je lažje. Js 

imam občutek, da ga 

bom skoz nekak 

imela še pol v mislih, 

da ne more nikakor 

it. Ker itak ne gre. Pa 

to, da sem se lahko 

poslovila od njega, v 

smislu, da sem ga šla 

pogledat, preden so 

ga odpeljal v 

Ljubljano. To si ne bi 

oprostila, da ga ne bi 

niti vidla. Manja tega 

ne ve. Zarad Manje 

sem se izvila.  

A še traja ta podpora 

sosedov? Kok časa je 

to trajalo? A je to 

prvih par dni, 

mesecev …? 

Par mesecev. Potem 

pa tko … Js sem 

človek, ki je strašno 

 

 

 

soseda prinesla 

kosilo 

 

 

 

 

 

 

 

 

občutek, da ni sama 

 

 

z drugimi se je lahko 

pogovarjala 

 

 

lahko govori o 

partnerju, prisotna so 

čustva 

 

 

 

lažje se počuti po 

pogovoru 

občutek, da ostaja v 

mislih 

 

 

lahko poslovila od 

partnerja, preden so 

ga odpeljali v 

Ljubljano 

 

 

 

 

uspelo ji je zaradi 

hčere 

 

 

 

 

podpora sosedov 

trajala nekaj mesecev 

 

nekajkrat prišli na 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pogovor o partnerju  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

slovo od partnerja 

 

 

 

 

 

 

 

motivacija 

 

 

 

 

 

pomoč sosedov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

spoprijemanje s 

smrtjo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

potrebe in pomoč pri 

spoprijemanju s 

smrtjo 

 

 

 

 

 

spoprijemanje s 

smrtjo 

 

 

 

 

potrebe in pomoč pri 

spoprijemanju s 

smrtjo 
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rad v družbi. Parkrat 

so prišli kakšni 

prijatelji k men in 

smo bili tko v zuni. In 

so se sosedje kar 

umaknli, ker sem po 

njihovo prehitro 

začela ven hodit. To 

so starejši ljudje in 

so tradicionalno, kok 

časa moraš biti v 

črnini … Js nisem tak 

človek. Sem šla 

naprej zaradi sebe, 

otroka. Js sem rekla: 

Ja. Je umrl. Del 

mene je umrl z njim, 

ampak ne cela js. Js 

sem bila stara 

trideset let, sem 

rekla, da ne mislim 

umret, ker se je on 

ubil. Js sem tak 

človek. Realist in 

optimist. In sem šla 

naprej. In to jim ni 

pasal. Že to, da sem 

šla bajto rihtat, jim 

ni pasal. Da sem na 

veliko trošila. Sem 

svoj denar, ne 

njegovega. So se mal 

umaknli. Familija mi 

je itak skoz ob strani, 

ni debate, smo od 

nekdaj bili povezani.  

 

obisk prijatelji in 

sosedje so se 

umaknili, ker so 

menili, da je začela 

prehitro hoditi ven 

 

 

starejši, tradicionalni 

ljudje 

 

 

naprej šla zaradi sebe 

in hčere 

 

Peter je umrl, ona ni, 

le del nje je 

 

bila stara 30 let, ni 

želela umreti tudi 

sama 

 

 

sosedom ni 

odgovarjalo, da je šla 

naprej in urejala hišo, 

ker naj bi zapravljala 

Petrov denar, zato so 

se umaknili 

 

družina ves čas stoji 

ob strani 

 

 

 

odziv sosedov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

motivacija 

 

 

 

 

 

motivacija 

 

 

 

 

odziv sosedov 

 

 

 

 

 

 

pomoč staršev 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

spoprijemanje s 

smrtjo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

potrebe in pomoč pri 

spoprijemanju s 

smrtjo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
128 

 

2.2 Intervju s Pablom 

BESEDILO KODE I. REDA KODE II. REDA KATEGORIJE 

Kaj pa je bil vzrok 

smrti?  

Rak.  

Kok časa je pa vse 

skupaj trajalo? 

Čaki … šest, sedem 

mesecev.  

Se pravi, je bila 

pričakovana smrt, 

expected death? 

Ja. Ko je naredila 

test in dobila 

rezultate, diagnozo, 

je trajalo mesec in 

pol, da so mi 

povedali. Takoj. 

Kaj pa je njena smrt 

pomenila za vas? 

Hm … Veš, da ne 

morem … Pomenila 

… Ne morem 

odgovarjat, ker nikoli 

nisem mislil, če ima 

en pomen. Tako je 

življenje. Ne gledam, 

da ima en pomen. 

Ima consequences … 

posledice, ne 

pomena.  

Pa mi povejte, 

kakšne posledice so 

pa bile? 

Itak, da ena 

sprememba, velika. 

Potrebno se je bolj 

močno potrudit. Kar 

je čisto enostavno, če 

si skupaj … Ko si 

sam, tud take stvari, 

da ne razmišljaš, 

pridejo težke. 

Mi lahko daste 

primer? 

Na primer gripa. Js 

imam izpit za avto. 

Imam mejčkeno 

pomoč, da zjutraj, 

 

 

rak 

 

 

šest, sedem mesecev 

 

 

 

 

 

 

diagnozo dobila po 

enem mesecu in pol, 

takoj so mu povedali, 

kaj se dogaja 

 

 

 

 

 

ni pomislil, da ima 

smrt pomen, ampak 

ima posledice 

 

 

 

 

 

 

 

 

velika sprememba 

 

kar je bilo prej 

enostavno, zdaj ko je 

sam, zahteva več 

truda 

 

 

ko si sam, so stvari 

težje, npr. bolezen 

 

 

 

 

pomoč zjutraj, da 

 

 

vzrok smrti 

 

 

trajanje bolezni 

 

 

 

 

 

 

postavitev  diagnoze 

 

 

 

 

 

 

 

 

sprejemanje smrti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

povečane obveznosti 

po smrti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pomoč sosedov in 

 

 

umiranje in smrt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

spoprijemanje s 

smrtjo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

spremembe po smrti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

potrebe in pomoč pri 
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ker grem prej v 

službo, peljejo otroke 

v vrtec. Če sem 

recimo bolan en 

teden, je to problem. 

Moram vprašat 

nekoga, če ima čas, 

da mi pomaga, če 

nekdo lahko, ima čas, 

da gre iskat otroke. 

Tuki kdo naredi 

hišna opravila …? 

Ja. Stari starši mi 

pomagajo, a ne 

morem preveč 

vprašat. Fizično delo 

… zunaj žagat, 

pripravljat drva, vrt, 

drevesa … Ful stvari. 

Če ena neumna gripa 

… ker prej en lepo 

ostane v postelji, 

počiva, spije nekaj 

toplega čaja … Zdej 

je problem. Problem 

je kot puzzle. Je treba 

vsak dan razmišljat 

za drugi dan. Manj 

mir je.  

Nimate tok časa zase 

več? 

Zelo zelo malo.  

Kaj pa finančno 

področje, kako se je 

to spremenilo po 

smrti? 

Itak, da je. Kar sva 

oba mislila, da bi 

naredila naprej z 

našim življenjem z 

dvema plačama, zdej 

je vse na pol. Je 

treba bolj močno 

skrbet vsak mesec, za 

kaj se gre. Ker js 

računam za dolgo. 

Zdaj so majhni, naj 

bodo 15, 17, 20. Če 

bodo vsi trije želeli 

na faks, to nekaj je za 

otroke peljejo v vrtec 

 

 

v primeru 

celotedenske bolezni 

mora vprašati, če 

lahko gre kdo iskat 

otroke, kdo bo 

opravil hišna 

opravila 

 

 

starši pomagajo, a ne 

more preveč 

zahtevati 

fizično delo zunaj 

ostaja 

 

 

 

 

 

 

 

 

vsak dan mora 

razmišljat za 

naslednji dan 

ima manj miru 

 

 

zelo malo časa zase 

 

 

 

 

kar sta nameravala 

narediti z dvema 

plačana, je šlo zdaj 

na pol 

 

 

večja skrb za vsak 

mesec 

 

 

 

razmišljanje o 

financah, če bodo šli 

vsi trije na fakulteto 

staršev 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pomoč staršev 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

povečane obveznosti 

po smrti 

 

 

 

 

stiki s prijatelji in 

prosti čas 

 

 

 

finance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

spoprijemanju s 

smrtjo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

spremembe po smrti 
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plačat. Js gledam 

vedno vnaprej. Itak 

vsak dan gledam za 

drugi dan, ampak 

mislim tudi za drug 

teden, mesec, čez pet 

let. Bolj dolgo. Da bi 

imel cajta, da bi prej 

popravil, kar se 

lahko zgodi. Če bi 

bile kakšne 

spremembe, če so 

bolani, bilo kaj …  

 

gleda za vnaprej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


