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POVZETEK
Proces praznjenja družinskega gnezda tako kot samo obdobje praznega gnezda pomeni gotovo eno
večjih prelomnic v življenjskem ciklusu vsake družine. Stanje, ki sledi, kliče k reorganizaciji vseh
odnosov, tako odnosov med starši in otroki, ki so zapustili domače gnezdo, ali z otroki, ki v njem še
ostajajo, kakor tudi k reorganizaciji odnosa med partnerjema, ki sta nekako »izgubila« vlogo starša,
ki je bila v marsikaterem odnosu dominantna, in sta se sedaj ponovno znašla »samo« v vlogi
partnerja.
V teoretičnem delu sem opredelila obdobje praznega gnezda in obdobje srednje odraslosti, ki
sovpadata, se ustavila pri oblikovanju partnerskega odnosa, prehodu iz partnerske diade v
starševsko triado in naposled pogledala tudi na krivuljo partnerskega zadovoljstva med skupnim
bivanjem. V pogovorih, ki sem jih opravila s štirimi pari, me je zanimalo predvsem, kako sta se
partnerja kot posameznika, kot partnerja in kot starša soočila z osamosvajanjem otrok in kaj je
prazno družinsko gnezdo prineslo v njun zakon oziroma odnos. Zanimalo me je tudi, kako se je
njuno partnersko zadovoljstvo spreminjalo skozi čas skupnega življenja in če se med njima
pojavljajo bistvene razlike v doživljanju odhoda otrok. Želela sem poizvedeti o morebitni čustveni
krizi kot posledici praznega gnezda in o stikih, ki jih gojita z otroki, ki so se osamosvojili.
Ugotovitve kažejo, da pari odhod otrok od doma zelo različno doživljajo. To je povezano z
njihovimi življenjskimi prioritetami, osebnostno naravnanostjo in »prtljago«, ki jo nosijo s seboj iz
preteklosti oziroma iz primarnih družin. Ravno tako so se pari, ki so doživeli čustveno krizo,
uspešno spoprijeli z njo, in sicer vsak par na svoj način. Za vse pa velja, da s svojimi odraslimi
otroki ohranjajo stike in gojijo dobre odnose z njimi.
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ABSTRACT

The process of emptying the nest along with the period of the empty nest is absolutely one of the
biggest turning points in the life of the family. The state which follows this process requires the
reorganisation of relationships between parents and children who left the family nest or are still at
home as well as the relationship between partners who somehow “lost” their parenting role which
was in many cases dominant and again became only partners.

In the theoretical part of the thesis, the period of the empty nest and the period of middle adulthood
that coincide with one another were defined. In addition, the formation of a partner relationship, a
transition from a partner dyad into a parent triad and finally a scale of partner satisfaction during the
years spent together were discussed. In discussions carried out with four couples, the focus was laid
on how they were dealing with their children’s independence as individuals, partners and parents
and what the empty nest brings for their relationship. In addition, I was also interested in how their
partner satisfaction changed over the years spent together and whether there were any differences in
response to children leaving home. I also draw attention to any potential emotional crisis as a
consequence of the empty nest and the contacts the couples have with their adult children.
The findings suggest great differences in couples’ reactions to children leaving home. They depend
on their life’s priorities, personal orientation and “baggage” they are carrying from their past or
nuclear families. Even the couples who experienced an emotional crisis successfully dealt with it,
however, each in their own way. And it applies to all of them that they are in contact and on good
terms with their adult children.

KEY WORDS: partner relationship, becoming independent, middle adulthood, the period of the
empty nest, partner satisfaction
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UVOD

»Vaši otroci niso vaši otroci. Sinovi in hčere klica Življenja k Življenju so. Po vas prihajajo, a ne od
vas. Čeprav so z vami, niso vaša lastnina.
Lahko jim darujete svojo ljubezen, toda ne morete jim dati svojih misli, kajti oni imajo svoje
misli. Lahko sprejmete njihova telesa, ne pa njihovih duš, kajti njihove duše že prebivajo v hiši
jutrišnjega dne, ki je vi niti v svojih sanjah ne morete obiskati. Lahko si prizadevate, da boste takšni
kot oni, toda ne trudite se, da bi oni ravnali kot vi. Kajti življenje ne teče nazaj in se ne ustavlja ob
tem, kar je bilo včeraj.« (Gibran, Prerok, 2006, str. 29)
Vsak začetek ima nekje tudi svoj konec, kar velja tudi za družinsko življenje in njegov cikel.
Ko se moški in ženska oz. mož in žena odločita, da si bosta ustvarila družino, postaneta
soustvarjalca družinskega gnezda, ga »napolnita« in skupaj z otroki ga dolgo časa oblikujejo, potem
pa se čez nekaj let – staršem se mogoče zdi, da se to zgodi čez noč –, gnezdo, ki so ga skupaj
ustvarjali, začne prazniti. A preden se to zgodi, mora družina skozi različne faze razvoja in razvojna
obdobja. M. Žmuc- Tomori (1989) pravi, da vsako razvojno obdobje prinaša za družinske člane
posebne naloge, obremenitve in zahteve, celotni družini in vsakemu njenemu članu posebej pa ne
prinaša samo zahtev, pač pa tudi precej pozitivnega in spodbudnega. Vsaka naslednja stopnja v
razvoju družine pomeni tudi preizkušnjo zanjo, ker z vsakim razvojem pride tudi boleča izguba in z
njo nove pridobitve.
Obdobje praznega gnezda je po svojih značilnostih močno podobno obdobju prihoda novega
družinskega člana v družino, ki lahko postavi partnerski odnos na preizkušnjo. V diplomskem delu
pa sem želela raziskati ravno »obraten« pojav v družinskem ciklu, in sicer me je zanimalo, kakšen
vpliv ima na partnerski odnos sam proces praznjenja gnezda. Vsako družinsko gnezdo se slej ali
prej prične prazniti, partnerja počasi rahljata čustveno vez z otroki in režeta popkovino, a sta hkrati
ravno v tem obdobju poklicana, da osvetlita svoj dosedanji odnos, si odpustita morebitne napake in
zamere, ki so se nabrale v letih skupnega življenja, ko sta sicer živela pod isto streho, a velikokrat
drug mimo drugega ali pa sta se posvetila samo vlogi starševstva in posledično zanemarila
partnerski odnos. Sedaj je čas, da se družina in njun odnos reorganizirata.
V teoretičnem delu sem zato največ pozornosti namenila procesu praznjenja gnezda in tako
imenovanem obdobju, ki ga nekateri avtorju poimenujejo tudi »postarševsko« obdobje, ter področju
razvoja partnerskega zadovoljstva skozi življenjski cikel družine. Pred tem se mi je zdelo
-1-

pomembno, da se dotaknem teme oblikovanja partnerskega odnosa, prehoda iz diade v triado in
usklajevanja partnerske in starševske vloge. Slednja je namreč močno povezana tudi z
osamosvajanjem otrok, ki nastopi v nadaljnjem razvojnem obdobju družine in privede do stanja, ko
družinsko gnezdo ostane prazno. Ker se starši v času, ko v družini nastopi praznjenje gnezda,
nahajajo ravno nekje v obdobju srednje odraslosti, sem zato predstavila tudi bistvene značilnosti in
razvojne naloge tega obdobja.
V empiričnem delu sem uporabila kvalitativno metodo raziskovanja, ker je izbrana tema precej
osebne narave in sem ravno preko pogovorov želela dobiti širši in poglobljen vpogled vanjo.
Slednje sem pridobila preko pogovorov s štirimi pari.
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2

2.1

TEORETIČNI DEL

PARTNERSKI ODNOS

«Ljubezen je umetnost, ki ne pade kot sreča v naročje, marveč je sposobnost, ki se ji pravi aktivno
delovati in se učiti.« (Fromm, v Beer, 1993, str. 26)
Po ljubezni hrepenimo že od rojstva dalje. Najprej smo je deležni s strani staršev in skrbnikov v
družini ter naših najbližjih in preko teh primarnih odnosov se jo naučimo dajati in deliti naprej.
Pravijo, da vsi hrepenimo po sorodni duši in po združitvi z njo. Ta hrepenenja in pričakovanja
izvirajo iz našega otroštva ter imajo močno povezavo z našo primarno družino. Najverjetneje pa nas
k sočloveku poleg vseh drugih dejavnikov vleče tudi naravnanost po širjenju vrste in evolucijski
razvoj človeka.
Hendrix (1999) meni, da se zaljubljamo zato, ker naši možgani, poudari, da so to stari možgani, ne
razločujejo med partnerjem in našimi starši. Možgani pričakujejo od odnosa, da bo partner, ki ga
vidimo v idealni luči, popravil škodo v nas, ki smo jo utrpeli v otroštvu in jo nosimo s seboj.
V življenju smo vpeti v veliko najrazličnejših medosebnih odnosov, a po Nelson Jones (1990) je
partnerski odnos tista oblika odnosa, ki predstavlja pomembnejšo vez. Ljudje smo bitja potreb in
potreba po intimnih in globljih odnosih je bistvena. Del te potrebe so telesna, čustvena in spolna
bližina, ki so med drugim vir spočetja, rojstva in vzgoje otrok.
Ljubezen nam predstavlja temelj partnerskega in družinskega življenja, navaja Musek (1995). Da
sploh pride do partnerskega odnosa, pa je potrebna tudi precejšnja stopnja medsebojne privlačnosti
do ljubljene osebe. To pomeni, da drugo osebo ocenimo kot pozitivno in smo ji naklonjeni. Ključna
oblika privlačnosti pri partnerju, ki naj bi bila idealna in bi vplivala na uspešnost partnerstva, pa je
osebnostna in značajska privlačnost.
Hendrix (1999) je prepričan, da ljudje v ljubezenske odnose prinašamo čustvene rane iz našega
otroštva in si izberemo partnerja, ki nas spominja na naše starše oz. naše bližje iz primarne družine,
ki so nam povzročili te čustvene rane. Zdi se, kot da je odnos obsojen na propad, ampak potrebno je
stopiti naprej, delati korake v smeri razvoja samega sebe. Ljubiti naj bi se naučili zato, ker si naši
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partnerji to zaslužijo, in ne zato, ker si želimo, da nam bodo to ljubezen vračali, saj se ljubezen, ki
jo daješ navzven, obrne skozi neko določeno obdobje in prične zdraviti tudi naše rane. Tudi Musek
(1995) potrjuje, da ljubezenski odnosi spominjajo na ljubezen in na navezanost na starše iz našega
otroštva in navaja raziskave avtorjev Hazan in Shaver (1987, v Musek, 1995), ki sta bila prepričana,
da naj bi bila ljubezen med partnerjema proces navezovanja, ki ima svoje korenine v otroštvu,
intimni odnosi pa naj bi ravno tako bili podobni vzorcem navezovanja iz otroštva.
A. Poljanec (2015) ravno tako meni, da posameznik celo življenje išče ljudi, seveda na nezavedni
ravni, s katerimi bo ponovil to primarno shemo odnosov iz družine, in ravno tako nezavedno skuša
popraviti tiste pomanjkljivosti iz obdobja otroštva. A trdi tudi, da lahko šele razmejitev
posameznika s svojo primarno družino prinese varen partnerski odnos in varno starševstvo. Odrasli
mora osvetliti svojo primarno družino, se vprašati, kakšna so bila njegova občutja v družini, kakšne
stiske je doživljal, je bil osamljen, se je počutil sprejetega s strani staršev tak, kakršen je, ali se je
moral prilagoditi staršem in njihovim željam. Ko pogleda te vsebine iz svojega otroštva, se odloči,
kaj bi si želel ohraniti iz svoje družine in kaj si želi spremeniti v sedanjem partnerskem odnosu.
Velja namreč, da bolj ko se odrasli zaveda sebe, toliko bolj si bo dopustil razvijati se in rasti.
Dodala bi, da je za uspešen partnerski odnos potrebna zrelost, ki v odnosu pušča možnost dialoga in
empatije. Beer (1993) namreč pravi, da je potrebno za partnerstvo dozoreti, čeprav nas že v zelo
zgodnjem obdobju najstništva močno vleče k drugi osebi in želimo čimprej zapustiti domačo
družino, se osamosvojiti in se povezati z drugo osebo. A to ni zadosten razlog za trden partnerski
odnos. Dodaja (prav tam), da zrelost za partnerski odnos nikakor ni odvisna od starosti, temveč je
odvisna od popolnega medsebojnega zaupanja in občutka, da se na partnerja lahko zanesemo. V
partnerskem odnosu po njegovem velja tiho pravilo, da kakor ni prav nobeno partnerstvo od svojega
začetka usklajeno harmonično, telesno in duševno, prav tako lahko skoraj vsako partnerstvo uspe,
če si partnerja prizadevata za to, če sta vedno pripravljena zopet začenjati znova in če se zavedata,
da je potrebno dati veljavo času, ki prinese sadove, če je prisoten trud za to.
Formulo uspešnega partnerstva na zanimiv način utemeljuje Milivojević (2002). Razloži jo z
odgovorom na vprašanje: »Kaj se bolj privlači? So to podobnosti ali razlike med partnerjema?«
Zaključi, da ne enega ne drugega ne moremo z gotovostjo trditi, lahko pa smo prepričani, da
podobnosti ostajajo skupaj, medtem ko Satirjeva (1995) ljubezen med partnerjema primerja s
semenom, ki ga posejemo v zemljo, da bi vzklilo in zrastlo nad zemljo. Če nima primerne svetlobe,
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prehrane in vlage za rast, bo umrlo. Ravno tako je z ljubeznijo med partnerjema, vsak dan jo je
potrebno hraniti in negovati.

2.2

PREHOD IZ DIADE V TRIADO

Ko se partnerja odločita za skupno življenje, s tem že nekako ustvarita družino oziroma izpolnita
pogoj, da s prihodom prvega otroka postanejo skupnost v malem.
Musek (1995) označi družino kot človeški rod, v katerem se prepletata zgodovina in prihodnost. V
družini se posameznik razvija od začetka do konca – v njej dopolni svoje življenje. Družina je
temelj posameznikovega duševnega razvoja pa tudi osebnostne in duhovne rasti.
Za veliko večino parov pomeni želja po otroku nadgradnjo partnerskega odnosa, je kot nekakšna
pika na i temu, kar sta do sedaj ustvarjala. Prihod otroka, oziroma pred tem pričakovanje otroka,
ima močan vpliv na partnerski odnos.
E. Hrovat Kuhar (1995) navaja misel W. Kemplerja, da družine ne ustvarijo otroci, pač pa jo le
povečajo. Odnosi namreč obstajajo že pred spočetjem in rojstvom otroka, dejstvo pa je, da ti odnosi
s prihodom novega člana zahtevajo reorganizacijo tako v partnerstvu kot v odnosu med starši,
starimi starši in že rojenimi otroki. Za obdobje pričakovanja novega člana so značilne hitre
spremembe in občutja izgube, ki spremljajo spremembe. Kot že rečeno, takoj ko partnerja zaživita
skupaj, že postaneta družina, ki jo otroci s svojim prihodom samo še povečajo.

2.2.1 Obdobje pričakovanja novega člana
Brajša (1987) meni, da je potrebno otroku, ki prihaja, ne le zagotoviti stanovanjsko udobje za
njegov telesni razvoj, pač pa je bolj kot to pomembno vzdušje, kamor prihaja, in ustrezni
medsebojni odnosi. Poudarja prostor, kjer se bodo otrok in družina lahko samostojno razvijali. Na
otroka namreč ne vpliva le posamezen starš, pač pa vplivata nanj oba starša kot celota, kot skupnost
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in z njo tudi vse, kar se v njej dogaja. Pogoj, da se otrok lahko razvije v zrelo osebnost, je prostor za
odraščanje, kjer veljajo kvalitetni in pozitivni medsebojni odnosi, kar je izrednega pomena
predvsem v zgodnjem otroštvu. Za te odnose so odgovorni predvsem starši. In kar je pri tem
bistvenega pomena – starša bosta vedno ostala starša, tudi če se bosta kot zakonska partnerja razšla
zaradi najrazličnejših vzrokov, saj se starševstva ne da razvezati z nobenimi zakoni, to pa ne velja
za partnersko (seksualno, zakonsko) skupnost.
Čas pričakovanja novega družinskega člana naj bi bil čas, navaja E. Hrovat Kuhar (1995), ki naj bi
partnerja povezal. Ne bi smela pozabiti, da sta najprej par in da je nosečnost le en košček izražanja
njune medsebojne ljubezni. Pogoj, da bosta nosečnost in starševstvo potekala normalno in srečno, je
najprej zadovoljstvo s samim seboj, zadovoljstvo s partnerjem in

odnosom do partnerja ter

zadovoljstvo z otrokom.
M. Tomori (1994) hudomušno pravi, da se že pogovor med dvema osebama spremeni, ko stopi
zraven tretja oseba, ko pa v družino oziroma življenje para pride otrok, takrat pa govorimo o pravih
spremembah. Tudi Beer (1993) meni, da se medsebojni odnosi med partnerjema spremenijo že v
obdobju, ko pričakujeta otroka, saj tudi nosečnost prinese v njuno življenje nekaj novega, zvrstijo se
kupi vprašanj in navajati se morata na misel, da bosta postala par z otrokom. Poudarja, da so med
partnerjema prisotne bistvene razlike, kako se odzivata in pripravljata na prihod otroka. Oče
navadno do bitja, ki ga nosi partnerka, še nima nekega odnosa, ali če že, so to občutki ljubosumja,
bolj pa opazi, da se je partnerka spremenila vizualno in mu ne posveča več toliko pozornosti kot
prej. Ravno tako je E. Hrovat Kuhar (1995) prepričana, da je obdobje nosečnosti zahtevna doba za
partnerstvo. Če partnerja ne zadovoljujeta osebnih potreb drug drugega, pride do neskladja v
zakonu oziroma v odnosu in nezadovoljstva. Če ne čutita medsebojne podpore, jo bosta začela
iskati drugje in to pomeni tudi vedno več medsebojnega odtujevanja.
E. Hrovat Kuhar (1995) navaja kot negativno stran nosečnosti tudi pretirano materino
posvečanje nerojenemu otroku in izkazovanje vse naklonjenosti samo njemu, medtem ko se
partnerja postavlja na stranski tir. To utegne tudi pozneje povzročati težave v medsebojnem odnosu.
Otrok naj zato nikoli ne nadomesti partnerja.
Oče ima vso pravico, da se že od spočetja naprej ukvarja s svojim otrokom, pravi Brajša (1987), in
nadaljuje, da bo le tako pomemben člen v njegovem življenju tudi v obdobju otrokovih
mladostniških kriz. Če je namreč oče v otrokovem življenju prisoten le občasno ali v določenih
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primerih, se njun odnos dokončno pretrga prav v obdobju mladostništva. To pa pomeni odsotnost
očetovega lika v obdobju mladostništva in odraščanje brez pomembnih življenjskih izkušenj.
Gostečnik, Pahole in Ružič (1999) opozarjajo na čustveni umik moža oziroma partnerja v obdobju
ženine nosečnosti in v obdobju otrokovega rojstva, kar povzroči v njej čustvene rane in občutja
osamljenosti ter bolečine. O teh občutjih se zakonca velikokrat ne zmoreta pogovarjati in se z njimi
soočiti, zato ostajajo kot nezaceljena rana, ki ponovno zaboli, ko otroci odraščajo in odhajajo od
doma.

2.2.2 Prihod otroka v družino
Z rojstvom otroka zakonca postaneta starša. Danes, ko se močno poudarja že prenatalni razvoj
otroka, svojo starševsko vlogo partnerja lahko živita že v času nosečnosti, se povežeta z otrokom
preko petja, božanja trebuha in branja.
A. Pori (1995) označuje to obdobje kot kritično, saj rojstvo otroka prinaša spremembe v strukturi
zakonskega odnosa, ki jih morata starša sprejeti in se jim prilagajati. Prilagoditve namreč vplivajo
na prihodnje odnose med zakoncema in tudi na kvaliteto starševstva. Tudi A. Poljanec (2015)
ugotavlja, da se starši s prvimi stiskami soočijo že pred rojstvom otroka, najbolj pa takoj po rojstvu
otroka. Vsak nov dan z novorojenim bitjem prinaša polno novosti – izzivov, veselja, utrujenosti,
skrbi, zadovoljstva, dvomov. Med seboj se prepletajo pozitivna in negativna čustva. S prihodom
otroka se zaznamujejo odnosi v družini, ne glede na to, kateri po vrsti je otrok, družinski sistem se
poruši in družina se mora spoprijeti z novimi nalogami in vzpostavljanjem družinskega ravnovesja.
Vsak prihod novega družinskega člana pomeni tudi začetek novega obdobja za družino.
Ravno tako je Brajša (1987) prepričan, da se s prihodom otroka spremeni prilagajanje očeta in
matere že utečenemu sistemu zakonskega, družinskega in širšega družbenega življenja. Nikakor se
ne strinja s tem, da se matere prilagajajo izključno otroku oz. preko otroka predvsem sebi, in ne tudi
ostalim dejavnikom. Ob tem vidi ključno vlogo očeta, ki se naj ne bi sam preusmeril na druge
odnose, ženo pa prepuščal materinstvu in otroku kot edino pravilno izbiro. A kot pravi A. Pori
(1995), je otrok na prvem mestu, saj je popolnoma odvisen od staršev in jih potrebuje za
zadovoljitev svojih osnovnih potreb. Ravno to lahko povzroči med staršema občutja ljubosumnosti,
saj zakonca preprosto nimata več toliko časa drug za drugega, zaposlena sta z otrokom,
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preobremenjena, utrujena in si ne posvečata dovolj pozornosti. Ker zakonca čutita, da zanemarjata
drug drugega in svoje potrebe zaradi naporov, se med njima pojavijo trenja in nezadovoljstvo.
Temu se mnogokrat pridruži še tekmovanje med njima v skrbi za otroka, pri ženskah pa je opazno
neskladje med seksualnimi in materinskimi občutki, kar privede do zapostavljanja spolnega
življenja z zakoncem.
M. Zattoni (2003) je ugotovila, da se s prihodom novorojenčka ustvari sorodstven preskok med
generacijami, a ne gre le za preskok v poimenovanju novih družinskih vlog, pač pa tudi za preskok
na odnosni ravni. V drugačen odnos ne vstopa samo posameznik, pač pa tudi posameznik, ki je v
nekem odnosu. Odnos med partnerjema je drugačen od odnosa med staršema, otrok ju spremeni v
starša, v mamo in očeta, in med njima nastane še ena vez, ki pa nikakor ne sme izničiti prve. Pravi
tudi (prav tam), da če partnerja (zakonca) drug drugega vidita samo v luči starša in njun partnerski
odnos pristane na stranskem tiru, delata s tem škodo sebi, kar se pokaže v velikih starševskih
težavah, otroku pa delata dolg, zaradi katerega bo imel oteženo življenje. Otroku dajeta občutek
dolžnosti skozi sporočila, da jima predstavlja smisel življenja, ki ju povezuje in predstavlja vir, ki
jima bo vse to v prihodnosti iz hvaležnosti vračal.
Vsekakor pa velja, kot meni A. Pori (1995), da potrebuje ženska v novi vlogi matere veliko
čustvene podpore moža in ohranjanje dobrega medsebojnega odnosa. To pripomore k njeni
samozavesti. Ravno tako velja za moške, ki kot očetje potrebujejo ženino podporo in potrditev, ko
na začetku gradijo odnos z otrokom. Oče je namreč pomemben člen tudi v obdobju novorojenčka in
dojenčka.

2.3

USKLAJEVANJE PARTNERSKE IN STARŠEVSKE VLOGE

Usklajevanje partnerske in starševske naloge gotovo ni lahko delo. Terja ogromno truda in
prilagajanja. Menim, da gre za vzajemen proces: zadovoljujoče partnerstvo prinaša tudi
zadovoljujoče materinstvo in očetovstvo. Pomembno je, da partnerja, ki postaneta starša, negujeta
vzpostavljeno starševsko koalicijo, ki je nujna za normalen razvoj otrok in vzgojo, da ohranita
generacijske razlike in svoje čustvene težave ne rešujeta pred otroki oziroma si ne dovolita, da
otroci postanejo njuni čustveni partnerji.
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Brajša (1987) poudarja, da pri ustvarjanju svoje družine najprej velja pravilo, da morata biti starša
med seboj povezana, če želita biti povezana tudi s svojimi potomci. Ta bližina med starši in otroki
namreč pozneje v življenju vpliva na otrokov odnos do zunanjega sveta in skupnosti. Otrok izkušnje
s skupnostjo iz primarne družine prenese na skupnosti in odnose izven svoje družine in je pri tem
lahko zaupljiv ali pa nezaupljiv do drugih, če v svoji družini ni uspel razviti zaupanja.

2.3.1 Koalicija staršev oz. zavezništvo
»Zavezništvo med staršema se definira zelo preprosto kot ravnanje, v katerem si vlogi staršev in
vlogi zakoncev ne nasprotujeta. Drugače povedano to pomeni, da sta roditelja sposobna upoštevati
drug drugega pri ravnanju s svojimi otroki.« (Čačinovič Vogrinčič, 1995, str. 124)
Starša morata ustvariti koalicijo, kar pomeni, da sta med seboj enotna in povezana. To pomeni, da
drug drugega podpirata v svojih vlogah, dajeta drug drugemu in celotni družini občutke varnosti in
gotovosti. V odnosu do otroka najprej upoštevata drug drugega in se v vsem dopolnjujeta in ne
dovolita otroku, da bi razbil starševsko diado. Slednja je onemogočena v odnosu, kjer se starša med
seboj ne spoštujeta, ali še več, tekmujeta za otrokovo naklonjenost in v pričo njega obravnavata
lastne konflikte. Če starševske diade oziroma koalicije ni, je otrok primoran izbirati med enim ali
drugim staršem in se zaradi tega v sebi boriti z občutki krivde. Lahko se čuti on krivega za vse
nesporazume med staršema. Starša ga potisneta v vlogo razbremenjevalca konfliktov med njima
(Čačinovič Vogrinčič, 1998).
Zato G. Čačinovič Vogrinčič (prav tam) dodaja, da naj bi starša bila med seboj enotna in povezana,
ohranjala naj bi medgeneracijske razlike, sprejemala vlogo spola, ki mu pripadata, in bila med seboj
v interakciji, saj nosita odgovornost za to, kako se bo družinska skupnost oblikovala in kakšne
posledica bo imela na psihosocialni razvoj otroka. Otrok je namreč član te skupnosti, v kateri se
vedenje vsakega posameznega člana družine kaže na vedenju vseh ostalih družinskih članov.
Beer (1993, str. 75) pravi takole:« Otrok ne potrebuje matere, ki se počasi otrese zakona in živi
samo še za otroke. To ne bi bila usluga otrokom. Uspevajo lahko samo, če rastejo v ozračju
srečnega zakona. Otroci to zelo natančno občutijo, tudi ko so še čisto majhni. Zato je potrebno še
enkrat poudariti: zakonska zveza ima prednost pred starševstvom. Žena je najprej partnerica in
potem mati. Mož je najprej zakonski mož in potem oče. Navadno se slabo konča, če je ravno
narobe.«
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Tudi Brajša (1987) na primeru ločitve moža in žene izpostavlja, da se prepogosto zgodi, da se
partnerja ločujeta kot starša in ne kot zakonca. To se zgodi, ker se v odnosu istoveti partnerske in
starševske odnose in se žrtvuje zakonski odnos družini in starševstvu. Otrok in njegovo blagostanje
je le navidezno v ospredju, praviloma gre za starše in njihove interese, pri čemer je mati praviloma
v boljšem položaju kakor oče. Če pa starša zrelo rešita svoje partnerske težave, otroci niso
katalizatorji napetosti in ne sredstvo zlorabe enega od staršev zaradi lastnih koristi. Nadalje (prav
tam) avtor opozarja, da tam, kjer prevladuje mati in izključno materinstvo, s tem mati navezuje
otroka samo nase za vse življenje in istočasno ločuje partnerstvo, mater od očeta. To se nadaljuje
tudi, ko starša vstopita v tretje življenjsko obdobje. Oče ostaja nekako brez otroka in brez žene, sam
s svojimi aktivnostmi in zaslužkom, ki si ga je prigaral, mati pa ostaja močno čustveno povezana s
svojimi otroki.
Bistvo zavezništva je, kot pravi G. Čačinovič Vogrinčič (1995), da v odnosu poveš, kdo si in kaj si
želiš ter si ravno tako dopustiš, da to slišiš tudi od drugega. V kolikor tega zavezništva med
staršema ni, pomeni to porušenje generacijskih razlik.

2.3.2 Ohranitev generacijskih razlik
To je pomemben dejavnik družinskega življenja, od katerega je odvisna družinska klima in
navsezadnje tudi starševska avtoriteta.
G. Čačinovič Vogrinčič (1998) še posebno poudarja, da starši pri zadovoljevanju svojih potreb
nikakor ne bi smeli postati odvisni od svojih otrok, starša sta lahko odvisna le drug od drugega,
medtem ko je otrokova odvisnost od staršev njegova potreba in služi razvoju občutka varnosti in
celotnega zdravega razvoja. Ta je lahko ogrožen, če je otrok tisti, ki skrbi za čustveno oporo staršev
v obdobju, ko starše potrebuje zase, za svojo varnost. Oba, tako mati kot otrok, sta primorana
razrešiti simbiozo, ki vlada med njima. Mati se mora vrniti nazaj v koalicijo s svojim možem
oziroma otrokovim očetom, otrok pa mora to vez preseči, da bo lahko nemoteno oblikoval odnose s
svojimi vrstniki.
V družinah, kjer vladajo obrnjene družinske vloge, A. Poljanec (2015) navaja, da starši zmotno
pričakujejo, da so otroci odgovorni za srečo in zadovoljstvo staršev. Otroci naj bi skrbeli, da svojih
staršev ne bi čustveno preveč obremenjevali. Tako prevzemajo nase starševske vloge, saj se starši

- 10 -

počutijo nemočne in krhke in potrebujejo otroke za svoje udobje. Na drugi strani pa otroci čutijo
krivdo za razočaranje staršev in so s strani staršev čustveno zanemarjeni. Vloge se lahko celo
obrnejo do te mere, da otroci predstavljajo avtoriteto in starši od njih pričakujejo, da odločajo o
pomembnih zadevah, kar otroke preveč obremenjuje. To pomeni, da morajo v takšnih primerih
otroci svoje razvojne potrebe postaviti na stranski tir, jih zanikati in v ospredje postaviti potrebe
staršev.
Pomembno mesto ima ohranitev generacijskih razlik tudi v obdobju odraščanja otrok, za normalen
in nemoten razvoj mladostnika je ključnega pomena.
Obdobje mladostništva ne pomeni samo krizo za mladostnike, ampak predstavlja krizo tudi za
starše, še posebej očetu. Ta se mora pripraviti na to, da se bo zgodil prehod iz odnosa mati- očeotrok v odnos mož-žena in ob njiju odrasel otrok. To je potrebno za uspešen otrokov razvoj, in če ta
prehod ne poteka, kot bi moral, je otroku oteženo odraščanje, v zakonu staršev pa ostaja nedorasel
mladostnik, odvisen od materinstva, z očetom, prisotnim nekje na robu vsega dogajanja (Brajša,
1987).
Mladostnik v svoji ranljivi dobi odraščanja potrebuje starše, pravi G. Čačinovič Vogrinčič (1995). S
starši naj bi se soočil na črti, ki razmejuje generacije, to pa je možno takrat, ko starša drug drugemu
pomagata pri vzgoji. Kjer so generacijske razlike porušene, postajajo starši odvisni od svojih otrok,
a bilo naj bi ravno obratno – mladostnik namreč potrebuje varno odvisnost od staršev.

2.3.3 Razmejitev partnerskih težav in starševske vloge
A. Poljanec (2015) meni, da neprimerne čustvene razmejitve med otroki in starši ter obrnjene vloge
razvoju družine ne doprinesejo nič dobrega. Čisto konkretno opiše, pri čem naj otroci ne bi bili
»udeleženi« v družini, in sicer, naj ne bi vedeli za konflikte in zaplete med partnerjema, ne bi jim
bilo treba skrbeti za sorojence in ne skrbeti za čustveno stisko staršev, s katero naj bi se soočila
partnerja sama s pogledom v svojo notranjost. Dodaja, da če med partnerskim (zakonskim) in
otroškim podsistemom ni razmejitev, pride do »postaršenja« otroka, kar pomeni za otroka
onemogočeno avtonomijo in nasploh onemogočen zdrav nadaljnji razvoj.
M. Tomori (1994) ob tem izpostavlja, da vse težave in pomanjkljivosti, ki se pojavljajo v
partnerskem odnosu, ne vplivajo ugodno na družinsko dinamiko in tudi ne na življenje otrok.
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Namreč, vse čustvene potrebe, ki v partnerskem donosu niso zadovoljene, kakor tudi prisotnost
pogrešanja potrditve osnovne človeške vrednosti, kar vodi v nezadovoljstvo med partnerjema,
vodijo k temu, da se oče ali mati preveč čustveno navezuje na otroke, jih obremenjuje s svojimi
čustvenimi stiskami in jim posledično otežuje odraščanje. V svojem starševstvu pretirava z zaščito,
zahtevami ali pa s čustvi in pričakovanji. Nadaljuje (prav tam), da se še posebno pri materah, ki se v
odnosu s partnerjem ne počutijo dovolj sprejete in potrjene kot ženske, pojavi dejstvo, da začnejo ta
primanjkljaj kompenzirati tako, da svoje otroke pretirano navezujejo nase. To jim daje občutek, da
so za nekoga pomembne in jih nekdo potrebuje, kar privede do tega, da zadržujejo otroke – ali vsaj
enega od njih – v močni odvisnosti od sebe in jim tako podaljšujejo otroštvo oziroma jih zadržuje v
otroštvu dlje, kot bi jim to koristilo. Vsak poskus osamosvajanja otrok je zaznamovan z občutki
krivde in tesnobe. Matere se čutijo prizadete. Od vsakega otroka posebej, od njegovih osebnostnih
značilnosti in vpliva ostalih družinskih članov je odvisno, kako se bo ta na materine reakcije odzval
in kakšno pot bo ubral. Ima dve možnosti: pretesno vez, ki omejuje njegovo odraščanje, lahko sam
na silo pretrga ali pa se ji podredi in ostane varovalec materinega čustvenega ravnotežja.
Ob tem M. Tomori (prav tam) poda tudi primer, in sicer pravi, da takšno družinsko dinamiko nosijo
s seboj marsikateri petnajstletni pivci in razgrajači in prenekateri petdesetletni žrtvujoči se samci.

Ravno tako A. Poljanec (2015) meni, da naj bi bil zakonski odnos varen prostor za odraslega. Velja
namreč, da se starši, ki se med seboj pogosteje prepirajo, tudi do svojih otrok ne morejo biti posebej
občutljivi in empatični, saj jim zmanjka moči, da bi umirjali otroka, ker so preveč v stresu zaradi
težav s partnerjem. Čustva pa, ki se partnerjema porajajo ob otroku, naj bi sama predelala v
simetričnem odnosu, a če zaradi njunih konfliktov to ni mogoče, je otrok tisti, ki občuti stres preko
nasilja ali preko čustvene zanemarjenosti.
Gostečnik (2003) pojasnjuje, da prevladujoča negativna čustva v zakonu ne pomenijo nujno zakona,
ki je obsojen na ločitev. Nedvomno pa je odnos med zakoncema zelo vzdražen in njuna medsebojna
komunikacija otežena. Čustveni boji med zakoncema se nekoliko umirijo, ko otroci odraščajo, a se
istočasno zgodi, da zakonca ravno v tem obdobju v njih iščeta čustvene partnerje in zato s strahom
pričakujeta odhod otrok od doma. Ko začno otroci odhajati od doma, se namreč spomnita, da se še
nista naučila pogovarjati in bosta od sedaj naprej iz dneva v dan obsojena drug na drugega.
Gostečnik (prav tam) še dodaja, da bosta tako oče kot mati, ne glede na njuno čustveno življenje v
zakonu, vedno na preizkušnji, ko se bo otrok poslavljal od doma ali ko bo sprejemal življenjske
odločitve. V teh trenutkih sta poklicana, da se izkažeta kot starša in preverita svojo brezpogojno
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ljubezen do otrok. Če otroku ne bosta dajala občutka, da je popolnoma sprejet in da zaupata vanj, da
lahko uspe v življenju, bo zelo težko odhajal od doma, se samostojno odločal in osamosvajal.

Ženske
Ženske so oziroma smo v odnosu najverjetneje prej tiste, ki bomo poiskale zamenjavo za čustveno
boleč odnos s partnerjem pri otrocih v smislu pretiranega žrtvovanja zanje in predanosti izključno
materinstvu.
M. Žmuc-Tomori (1989) izpostavi matere, ki se kot ženske počutijo nepotrjene ali so v
nezadovoljivem partnerskem odnosu. Te namreč vso svojo energijo usmerijo na materinsko vlogo.
Čustveno nezadovoljstvo jih lahko privede do nejasnih občutkov glede otroka in materinstva ali pa
jih privede do premočnega navezovanja na otroka, ki gre čez meje koristnega. V njih se prebudijo
zaščitniški mehanizmi, preveč se vmešavajo v otrokovo intimno sfero in skrbijo za otrokovo
nesamostojnost, saj le tako otrok ostane odvisen od njih, kar jim ustreza.
M. Žmuc-Tomori (prav tam) o materah, ki so v nezadovoljivem odnosu, še pravi, da posledično
svojemu otroku dodelijo vlogo partnerja in postanejo čustveno odvisne od njega, vsa svoja
pričakovanja usmerijo vanj in ga čustveno popolnoma omrežijo. Za odraščajočega otroka pa to ne
pomeni nič dobrega, saj pri njem proces osamosvajanja ne more normalno steči, ker je čustveno
obvezan in obremenjen z mamo, hkrati pa že poskus osamosvajanja pri njem zato sproža občutke
krivde in posledično mešana čustva do mame.
Moški
Problem čustvenega navezovanja na otroka pa se ne pojavlja samo pri ženskah, tudi moški lahko
postanejo ujetniki svojih čustev in nezadovoljivih odnosov.
M. Žmuc-Tomori (1989) trdi, da se moški želi uveljaviti na drugačen način, a se ravno tako
poslužuje svoje družine in otrok. Če se namreč ne more dokazati in uspeti na področju dela in
ustvarjalnosti, svojo prikrajšanost kompenzira v odnosih s svojimi bližnjimi. V družini si nadene
vlogo vzvišenega in vsemogočnega očeta, kar blaži njegove rane neuspeha in prizadetega
samospoštovanja. Da si pridobi lastno veljavo, otrokom postavlja stroge omejitve, prepovedi in
zahteva, da se mu podrejajo. Otroci do njega gojijo negativna čustva, ga zasovražijo, saj v njih
vzbuja negotovost.
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2.4

RAZVOJNA OBDOBJA DRUŽINE OZ. DRUŽINSKI CIKLUS

Vsak posameznik gre v življenju skozi različne faze razvoja. Raste in se razvija, tako biološko kot
duševno. Ravno tako veljajo isti zakoni rasti in razvoja za posamezno družino, ki deluje kot nek
sistem.
M. Žmuc-Tomori (1989) pravi, da gre družina skozi različna razvojna obdobja in vsako od obdobij
prinese nove razvojne naloge in zahteve, hkrati pa tudi spodbude za naprej in prijetnosti za vsakega
člana posebej kakor tudi za družino kot celoto. Vsaka nova stopnja razvoja pomeni za družino
preizkušnjo in prinaša tudi boleče izgube za ceno novih pridobitev. Vsak družinski član je poklican,
da se prilagaja novim spremembam, da sodeluje pri spremembah družinskih vlog. Sestavni del
vsakega zorenja družine so krize, ki so sestavni del razvoja in priložnost za zorenje celotne družine
in osebnostni razvoj vsakega posameznika v njej. Če jih družina uspešno prebrodi, izpolni vse
razvojne naloge, lažje preide na novo stopnjo razvoja. Tukaj velja pravilo, da bolje kot družina
opravi z nalogo določenega razvojnega obdobja, trdnejša gre v naslednjo.
Družinski razvoj poteka nekako v naslednjem vrstnem redu: moški in ženska oblikujeta partnerski
odnos, pričakujeta prvega otroka, otrokovo rojstvo in zgodnje obdobje otroštva, obdobje
predšolskega otroka, obdobje šolskih otrok, adolescenca prvega otroka in prehajanje v obdobje
adolescence tudi ostalih otrok v družini, osamosvajanje otrok in zapuščanje družinskega gnezda,
čemur sledi pomanjšana osnovna družina in hkrati razširjena zaradi novih družinskih članov otrok.
Prav vsako obdobje prinese družini preizkušnje in težave, a istočasno pomeni zanjo veliko lepega in
novega (Žmuc-Tomori, 1989).
V povezavi z razvojnimi nalogami družine se omenja tudi družinski ciklus oziroma družinski krog.
Kaj je družinski krog?
Rice (1998) pravi, da družinski krog v življenju družine razdeli njene izkušnje v razvojne stopnje
skozi nek časovni življenjski razpon in tako poskuša opisati spremembe v strukturi družine in
njihovo sestavo skozi posamezen stadij. Besedo krog oziroma ciklus lahko uporabimo tudi, da
pokažemo vse kritike, naloge, dolžnosti in probleme, s katerimi se morajo soočiti družinski člani
med posameznim stadijem, in s tem prikažemo tudi njihovo zadovoljstvo.
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Primer življenjskega kroga ameriške družine po starosti družinskih članov (U.S. Bureau of the
Census, 1995, v Rice, 1998):
Ob poroki je mož star 26 let, žena pa 24 let. Po dveh letih zakona imata dva otroka. Mož je star 50
let, žena 48 let, ko najmlajši otrok, ki je star 20 let, zapusti dom. Leta praznega gnezda nastopijo od
upokojitve naprej – torej od 50. leta – in trajajo do 65. leta za moške, za ženske pa od 48. leta naprej
do 65. leta. Ženske so v povprečju do 79. leta poročene, potem pa 7 let naprej živijo kot vdove.
Možje umrejo okoli 72. leta.
Primer življenjskega kroga slovenske družine po starosti pa je takšen (Popis 2002, SURS): Leta
1999 je bila povprečna starost moškega ob poroki v povprečju 31 let, ženske pa 28 let. Povprečna
starost matere ob rojstvu prvega otroka je takrat znašala tudi 28 let. Družina ima v povprečju 1, 2
otroka. Kot najbolj zanimivo je dejstvo, da je leta 1999 pri starših oziroma v skupnem
gospodinjstvu s starši živelo še 96 odstotkov mladih med 20. in 24. letom. Tako tudi leta praznega
gnezda nastopijo nekoliko pozneje kot v primerjavi z ameriško družino. Moški se je leta 2002
upokojil približno v starosti 60. let, ženska pa je bila stara 56 let. Življenjska doba moškega znaša v
povprečju 76, 6 let, ženske pa 82, 9 let.
Kot navajata M. Ule in M. Kuhar (2003) se v Sloveniji povprečna starost partnerjev ob sklenitvi
zakonske zveze povečuje. Dejstvo je tudi, kot kažejo statistični podatki RS, da družina ni več
univerzalna oblika življenja, kakor je to bila včasih. Pari se za družino odločajo vse pozneje.
Avtorici navajata med drugim, da ostajajo mladi v družinskem gnezdu dlje zaradi podaljšanega
izobraževanja, kar posledično privede do vse bolj odloženega začetka reprodukcijske dobe. Ravno
tako ostajajo dlje v sožitju s starši zaradi finančnih nezmožnosti za nakup lastnega stanovanja. Cote
(2000, v Ule in Kuhar, 2003) poroča, da se tudi v ZDA, kjer so se mladi osamosvajali precej zgodaj,
soočajo z dejstvom, da postaja podaljšana odvisnost od staršev normalen pojav.
Duvall (1971, v Musek, 1995, str. 135) pa je prikazal faze družinskega življenjskega cikla skozi
osem stopenj. To je tudi model, ki prikaže, kako se razvijajo odnosi med partnerjema skozi
življenjski cikel.
1. MEDENO OBDOBJE (novoporočenci, brez otrok)
2. OBDOBJE NEGE (mali otroci, starejši otrok do 2 let)
3. OBDOBJE AVTORITETE (predšolski otroci, starejši otrok 2–5 let)
4. OBDOBJE ŠOLANJA (otroci v šoli, starejši otrok 6–13 let)
5. OBDOBJE SOODVISNOSTI (družina z najstniki)
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6. OBDOBJE LANSIRANJA (otroci zapuščajo dom)
7. PRAZNO GNEZDO (otrok ni več doma)
8. OBDOBJE UPOKOJITVE (zreli in starejši zakonci)
M. Tomori (1994) je prepričana, da je vsako življenjsko obdobje združeno z določenimi temami,
okrog katerih se odločilno oblikujejo družinski odnosi. To so teme, ki so pomembne tudi za
osebnostno rast vseh družinskih članov, saj se z razvojem družine ravno skozi posamezna obdobja
spreminjajo tudi vloge njenih družinskih članov. Spremenijo se zadolžitve, odgovornosti,
razporeditev moči, moč odločanja, zadolžitve in odgovornosti, ki jih družinski člani živijo v odnosu
do drugih članov v družini. Sočasno pa se z razvojem družine spreminja tudi samopodoba njenih
članov. Velja, da ima mati v družini z majhnimi otroki najverjetneje drugačno predstavo o sebi kot
mati v družini skorajda odraslih otrok, saj ima drugačno motivacijo.
Tudi Gostečnik (2004) pojasnjuje družinski ciklus preko družinskih vlog in prilagoditev in sicer
pravi, da se morata že zakonca pripraviti na prihod otroka in ravno tako vsa družina na prihod
vsakega nadaljnjega otroka, ker se z njegovim prihodom bistveno spremeni družinski sistem.
Družinski sistem se mora prilagajati ob vseh spremembah, ki še sledijo: vstop otroka v vrtec, v šolo,
odraščanje otrok in odhajanje od doma. Tudi določeni nenadni dogodki spremenijo družino in
zahtevajo njeno prilagoditev (ločitev staršev, prihod novega partnerja, smrt starša ali otroka,
brezposelnost). Vse spremembe lahko obrnejo že utečeni ritem odnosov v družini in vzpostaviti je
potrebno novo ravnovesje v sistemu.

2.4.1 Oteženo prehajanje na višje stopnje razvojnih obdobij
Pri razvoju pa le ne gre vedno vse tako, kot je »predpisano« oziroma tako gladko, kot bi bilo najbolj
prav in najlažje za posameznika in družino. Razvoj lahko zmoti kakšen zunanji dejavnik in
najverjetneje prizadene posameznike in družine, ki nimajo dovolj kompetenc prilagajanja in dovolj
visoke stopnje čustvene inteligence.
M. Tomori (1994) tako ugotavlja, da je razvoj še posebej težaven za družine, ki se na posameznih
stopnjah razvoja ne znajo prilagoditi in ostati vitalne, ter za tiste družine, v katerih eden ali oba
starša ne uspeta predelati tem, ki prihajajo skupaj s posamezno fazo razvoja. Ta občutja in
pomanjkljivosti staršev izvirajo iz obdobja njihovega odraščanja. Ravno tako imajo otežen prehod
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iz ene v drugo razvojno stopnjo družine, ki v določenem obdobju doživijo hude preizkušnje in
strese. To so nesreče, težke bolezni, smrt otroka ali starša. Te družine potrebujejo veliko moči, da
vzdržujejo ravnotežje, da sploh preživijo. Zgodi se, da dolgo ne morejo na naslednjo stopnjo
razvoja ali pa celo stopijo korak nazaj v razvoju. Za posamezne družinske člane te preizkušnje niso
tako usodne za njihov nadaljnji razvoj, če se družina kot celota trudi biti prilagodljiva in prožna.
Kot smo že omenili in kot navaja tudi A. Poljanec (2015), vsaka sprememba v družini poruši njeno
ravnovesje, tudi če je ta sprememba pozitivna (rojstvo ali poroka), kaj šele, če je negativna.
Potrebno je prepoznati stiske, ki se pojavijo, in se truditi, da bi prevladovalo zaupanje, varnost in
sočutje med člani. Če ni pozitivnih nagnjenj in truda v družini, je njen nadaljnji razvoj otežen in
celo onemogočen. V kolikor pa so odnosi varni in med družinskimi člani prevladuje povezanost, se
bodo iz vsake stiske naučili kaj novega in razvili še globljo povezanost med seboj.
Družina ima torej pomembno funkcijo pri razvoju posameznika, a kot najbolj ranljivo obdobje,
skozi katero gresta družina in posameznik, se omenja prav obdobje mladostništva. Preden se v
nadaljevanju osredotočimo na obdobje osamosvajanja, naj poudarimo še eno od bistvenih nalog
staršev do odraščajočih otrok, in sicer njihovo vključenost v razvoj in ljubezen.
Coleman in Feinstein (2011 in 2013, v Gostečnik, 2014) menita, da mladostnik najbolj potrebuje
starše in družino v letih odraščanja, čeprav kaže ravno nasprotno. S strani staršev so dobrodošli vsi
nasveti, ki ga ne ogrožajo in jih sam ne dojema kot ukaz. Vse to prispeva k njegovi emocionalni
potrditvi, kar mladostnik potrebuje za svojo rast. Starševska aktivnost namreč prav v dobi
mladostništva odločilno vpliva na vedenje potem odraslih otrok do svojih staršev, ker je to
vzajemen proces, pravi Brajša (1987). Koliko ljubezni bo otrok pozneje vračal svojim staršem, je
odvisno prav od tega, koliko so bili starši resnično udeleženi pri razvoju svojih otrok.

2.5

PARTNERJA oz. STARŠA V OBDOBJU SREDNJE ODRASLOSTI

Ko se v družini prične osamosvajanje otrok, se starši večinoma nahajajo v obdobju srednje
odraslosti, ki ravno tako kot ostala razvojna in starostna obdobja prinaša določene spremembe v
njihovo dosedanje življenje.
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L. Marjanovič Umek in M. Zupančič (2009) obdobje srednje odraslosti definirata kot obdobje, ki
nastopi med petdesetim in sedemdesetim letom posameznikovega življenja in ki prinese v
primerjavi s prejšnjim obdobjem večje individualne razlike v biološkem staranju posameznika, v
njegovem spoznavnem razvoju in učinkovitosti, stališčih in vedenju.
To je tudi ena izmed najdaljših faz življenjskega cikla, ki traja okoli 20 let. Če jo časovno omejimo,
se prične nekako okoli 45. leta in traja približno do 65. leta starosti. Zaobjema pa izselitev prvega
otroka iz skupnega gospodinjstva in se zaključi z upokojitvijo enega od staršev, navaja Blacker
(1999).
Shapiro (1996, v Blacker, 1999) omeni, da obstaja veliko mitov o obdobju srednjih let. »Izstrelitev«
oz. osamosvojitev otrok, prazno gnezdo, kriza srednjih let – vse te fraze povezujemo s širokim
vplivom predstav, ki jih imamo o obdobju srednjih let. So sestavni del življenja, a naj bi na drugi
strani naznanile konec pomembnega obdobja posameznikovega življenja, upadanje zadovoljstva na
vseh področjih, obdobje depresij in smrti. Ženske so na tem področju večinoma označene kot tiste,
ki slabše prenašajo vse te spremembe v primerjavi z moškimi, saj se je njihova primarna vloga
vzgajanja otrok z njihovo osamosvojitvijo zaključila. V 60. letih prejšnjega stoletja so vse slabe
predstave in zaključke o tem obdobju poimenovali z besedno zvezo »sindrom praznega gnezda«.
Slednji izraz je močno prisoten tudi danes v našem prostoru, navaja Žigon (2010) in sicer naj bi šlo
za sociološki izraz, ki se je prvič pojavil v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja. Z njim so
poimenovali občutke depresije, čustev žalovanja in žalosti, ki prizadenejo starše, ko njihovi otroci
dozorijo in pričnejo zapuščati dom. Velja poudariti, da je še posebno prisoten v jesenskih mesecih,
ko se prične novo šolsko oz. študijsko leto in se otroci preselijo v dijaške oz. študentske domove.
To je že veliko znamenje, da otroci postajajo neodvisni in samostojni ter postanejo kreatorji svoje
prihodnosti. Načeloma velja, da se sindrom praznega gnezda pogosteje pojavlja pri ženskah kot pri
moških, ker so tudi vse življenje bolj predane svojemu »poklicu« matere. Stres je še večji, če se
otrok odseli iz družinskega gnezda ravno v obdobju, ko je ženska pred pomembnimi življenjskimi
spremembami, kot je menopavza ali hujša oblika bolezni ostarelih staršev. Raziskave še kažejo, da
traja obdobje prilagoditve na stanje praznega družinskega gnezda od 18 mesecev do dveh let. Če so
bili odnosi z otroki v času njihovega otroštva in adolescence kvalitetni, je ta prilagoditev še lažja in
se zgodi hitreje.
A vendar ni vse tako črno in življenje se v tem obdobju še zdaleč ne zaključi, temveč pomeni za
mnoge nov začetek v novem življenjskem obdobju.
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Še posebno za ženske velja, kot omenjata McCullough and Rutenberg (1989, v Blacker, 1999), da
jim po odselitvi otrok kariera predstavlja smisel življenja in veselje. Večina žensk kmalu po odhodu
otrok iz gnezda vidi sebe kot žensko, polno talentov, ki ji življenje nudi nove priložnosti, in ne zgolj
kot žensko, ki je ostala sama brez otrok. Moški, ki so se do sedaj bolj ali manj posvečali svoji
karieri in zaslužku, pa šele v tem obdobju pričnejo na prvo mesto postavljati zakonsko zadovoljstvo,
menijo Julian idr. (1992, v Blacker, 1999).
Levinson (1980, v Marjanovič Umek in Zupančič, 2009, str. 713) omenja štiri konfliktne
osebnostne težnje, s katerimi se spoprijema posameznik ob vstopu v obdobje srednje odraslosti:
1. Konflikt med mladostjo in starostjo: zaradi telesnih sprememb, starajočih se staršev in
bolezni se posameznikov pogled usmeri na staranje in posledično ponovno ocenjevanje
življenjskih prioritet.
2. Konflikt med destruktivnostjo in konstruktivnostjo: posameznik se zaveda, da je polovica
življenja že mimo, in se zato ukvarja z lastno smrtnostjo ter vprašanjem, kako bi preostanek
življenja preživel kar najbolj kvalitetno. Svojemu dosedanjemu razmišljanju in vedenju do
drugih daje oceno in želi v prihodnje popraviti, kar je bilo destruktivnega v odnosih.
3. Konflikt med moškimi in ženskimi značilnostmi: pri reflektiranju dosedanjega življenja se
želijo posamezniki osredotočiti tudi na osebnostne značilnosti, ki jih v prejšnjih obdobjih
niso razvili. Težijo k razvoju ravnotežja med moškimi in ženskimi osebnostnimi
značilnostmi (za moške je to empatija in skrb za druge, za ženske pa pomeni to neodvisnost
in asertivnost).
4. Konflikt med povezanostjo z drugimi in ločevanjem od njih: v tem obdobju posebno pri
moških in ženskah, ki so bile usmerjene v kariero, upade ambicioznost in zanimanje za
dosežke, postanejo bolj introvertirani – poglobljeni vase in v odnose z bližnjimi. Pri tistih, ki
pa so bili bolj povezani z družino (to so bile v večini ženske), pa naj bi se v tem obdobju, ki
tudi sovpada z osamosvojitvijo otrok, razvila težnja po uveljavitvi sebe tudi širše v družbi.
F. Walsh (1993) še opiše specifike tega obdobja, in sicer je najpomembnejši vidik tega obdobja
izražen v velikem številu odhodov in prihodov družinskih članov. Začne se z odhodom odraslih
otrok in se nadaljuje z vstopom njihovih partnerjev in nato še otrok. To je čas, ko stari (ostareli)
starši pogosto postanejo bolni ali umirajo. To obdobje je posebno stresno, povezano je s težavami
pri iskanju pomembnih novih življenjskih aktivnosti, mogoče neke nove aktivnosti. Starši se morajo
sprijazniti s spremembami svojega statusa, medtem ko pripravljajo sobo za novo generacijo, morajo
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biti pripravljeni sprejeti pozicijo starega starša. Ravno tako si morajo utreti pot različnim vzorcem
odnosov s svojimi lastnimi starši, ki so mogoče postali odvisni, jim dajati (posebno ženske)
precejšnjo skrb, kar zahteva odgovornost. To je lahko tudi čas osvoboditve in dajanja prednosti
hobijem, potovanjem, novi uspehom, saj je v tem obdobju finančno lažje, kot je bilo to v času, ko
je bilo potrebno poskrbeti za družino in bolj odgovorno ravnati s financami. Za posamezne družine
je to čas uživanja in »dovršitve dela« in kot druga možnost okrepitve in razširitve obzorja skozi
raziskovanje novih območij in novih vlog. Za ostale pa lahko pomeni ravno nasprotno – vodi v
razdor, občutek praznosti in silne izgube, depresije in splošnega razkroja, razpada družine. Faza
zdaj zahteva rekonstrukcijo zakonskega odnosa, saj starševska odgovornost v družini ni več
potrebna.

2.5.1 Razvojne naloge srednje odraslosti
Če povzamemo razvojne naloge srednje odraslosti širše, so te naslednje (Marjanovič Umek in
Zupančič, 2009):
– prilagoditev na telesne spremembe,
– ponovna iniciativnost na področju ustvarjalnosti in poklicnem področju,
– poživitev socialnih stikov s prijatelji oziroma širšim okoljem, ki posameznika obdaja,
– reorganizacija partnerskega odnosa,
– ukvarjanje s starajočimi se in obolelimi starši,
– prilagajanje na življenje brez otrok.

Blacker (1999) opisuje naloge srednje odraslosti, med katerimi je nekako najpomembnejša ravno
»izstrelitev« otrok iz družinskega gnezda, ki naj bi se zgodila v času, ko se starša nahajata v
obdobju srednje odraslosti. Razvojne naloge, ki sledijo, zahtevajo, da starša »zopet postaneta« par.
Te so:
– gojenje odnosov z odraslimi otroki na odrasli ravni,
– sprejemanje porok in rojstev novih družinskih članov ter vloge starih staršev,
– reflektiranje dosedanjih dogodkov,
– skrb za bolne, ostarele in umirajoče starše.
Pomembno je poudariti, da obdobje srednje odraslosti ni le obdobje, ki prinaša zgolj osamosvajanje
otrok in bolezni ter smrt starih staršev, pač pa je to tudi obdobje regeneracije, ki prihaja s poroko
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otrok in s prihodom vnukov v družno. Družine morajo spremeniti svoje običajne odnose z
odraščajočimi otroki in sprejeti njihove partnerje, navaja Bergquist idr. (1993, v Blacker, 1999).

2.5.2 Obdobje osamosvajanja otrok
»Ko pa otrok začne hoditi, ti prvi koraki pomenijo začetno pot v poznejšo samostojnost«.
(Gostečnik, 2009, str. 34)
Gostečnik (2009) meni, da začne otrok graditi svojo samostojno pot že na začetku svojega življenja,
ki je tedaj še krhka, a nakazuje znake, da bo nekoč šel po svoje. Vsak otrokov korak stran od matere
pomeni že prvi manjši odhod in mati ga mora znati ozavestiti ter mu dati vrednost – z veseljem
sprejemati otrokove prve odhode. Otrok čaka, kako se bo mati odzvala na odhajanja, kako jih bo
sprejela in kako bo sprejela njega, ko se bo vrnil. Ti prvi poskusi odhoda otrok so bistveni za
poznejše otrokove odhode. Mati naj bi otroku dovolila, da se preizkusi, in mu dajala vso podporo,
ne sme biti preveč zaščitniška in preveč skrbna v otrokovo škodo.
M. Žmuc-Tomori (1989) pravi, da obdobje adolescence ni le krizno obdobje za odraščajoče, temveč
tudi za odrasle. Starši se morajo namreč soočiti z dejstvom, da se otrok osamosvaja, da jih ne
potrebuje več toliko kot prej in da mu kot starši predstavljajo tudi vzorec partnerstva. Ob njegovem
zorenju na različnih področjih preverjajo tudi sebe in svoj partnerski odnos. V tem obdobju se tudi
najbolj pokaže, če so zaradi starševstva zanemarili svoj partnerski odnos. Avtorica poudarja, da je
adolescenca otrok težko obdobje za starše predvsem zato, ker tudi oni ravno v tem času prehajajo na
drugo življenjsko stopnjo in reflektirajo preteklost ter delajo načrte za prihodnost. Ob vsem tem pa
je to tudi čas, ko se poleg zdravstvenih in drugih težavah svojih staršev soočajo tudi s svojimi
mogoče še nerazrešenimi odnosi s starši. M. Tomori (1994) dodaja tudi, da adolescenca, ki je znana
po močnem čustvenem naboju in prekipevanju energije, staršev ne najde v njihovem najbolj
ugodnem življenjskem obdobju, ampak pride ravno takrat, ko starši niso ravno najbolj zadovoljni s
svojim življenjem. To je v obdobju, ko so tudi sami v čustveno posebnem razmerju s starši. Slednji
jih zaradi bolezni, osamljenosti in telesne nemoči želijo v svoji bližini, brez katere pa so se že oboji
navadili živeti. Tako se hkrati srečujejo z vprašanji avtonomije in odvisnosti na dveh straneh.
Gostečnik (2009) meni, da se v obdobju mladostništva ponovi vsa scena iz otroštva, razlika je le v
tem, da so v mladostništvu vsi ti izzivi za starše in otroke močnejši, še posebno, ko otroci napovejo
poroko.
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Novejši evropski podatki kažejo, da je za mlade prav neodvisnost od doma ključna za njihovo
občutenje odraslosti. M. Ule in E. Kuhar (2003, v Ule, 2008) pravita, da danes med mladimi
objektivni kazalci – dokončanje šolanja, zaposlitev, ustvarjanje lastne družine – niso več merilo
osamosvajanja, bolj so neki subjektivni pogoji vsakega posameznika. Nekoč je bilo samoumevno,
da je življenje šlo naprej v neki določeni smeri življenjskih oblik, danes pa mladi vstopijo v obdobje
odraslosti, ko so na to čustveno pripravljeni. Uletova (prav tam) pa poudarja še močan vpliv
družinskega in prijateljskega okolja na odraščanje. Študije kažejo, da imajo starši pomembno vlogo
pri odraščanju otrok. Starši so najpomembnejše osebe v življenju odraščajočih mladih, s katerimi
ohranjajo čustveno bližino vse do odraslosti. Če je mladostnik čustveno navezan na starše, pomeni
to tudi obrambo pred odklonskim vedenjem mladostnika. Če se starši čustveno odzivajo na
spremenjene potrebe svojih odraščajočih otrok, se znajo zato bolje prilagajati in jih podpirati, kar
pomeni za mladostnike velik plus. Vsa ta čustvena navezanost se razvije v zgodnjem otroštvu in na
odraščajočega mladostnika deluje varovalno ali ogrožajoče, če gre preveč v skrajnost.
M. Žmuc-Tomori (1989) govori o tem, da začetki osamosvajanja otrok lahko družini prinesejo novo
bogastvo v smislu zrelejšega prijateljstva in občutkov zrelosti in zaupanja na eni in drugi strani.
Lahko pa se ravnotežje družine tudi zamaje. To se zgodi v družini, ki med skupnim življenjem ni
gradila na avtonomnosti vsakega družinskega člana posebej, zato je osamosvajanje za otroke
pretežko, za starše preboleče.
Block, Davidson in Grambs (1981, v Walsh, 1993) obdobje osamosvajanja označijo kot obdobje, ki
se nahaja »na sredini« družinskega življenja. To je namreč najdaljša faza v družinskem življenjskem
ciklu in v mnogočem tudi najbolj problematična od vseh faz. V preteklosti so bile mnoge družine
okupirane z vzgajanjem svojih otrok z namenom, da bi ti v odraslosti dosegli popolno aktivno
življenje in ga živeli vse do starosti. V današnjih časih pa po njegovem mnenju zaradi nizkega
odstotka rodnosti in dolgega življenjskega cikla večine odraslih starši spustijo iz gnezda svoje
otroke skoraj 20 let, preden se starši upokojijo, in to zanje pomeni, da si morajo poiskati druge
aktivnosti. Mnogi se srečujejo s težavami, ko otroci zapuščajo dom, se jih pretirano oprimejo, v njih
pusti odhod otrok občutke samote in depresije, še posebno pri ženskah, ki so vso svojo energijo
usmerile na svoje otroke in ki se sedaj čutijo nepripravljene za nekaj novega.
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2.5.3 Osamosvajanje otrok – res drama ločitve za družino?
Mnogi avtorji obdobje osamosvajanja otrok in zapuščanja primarne družine označijo kot »dramo«
ločitve in odhoda. S tem izrazom najverjetneje želijo poudariti, da je to obdobje v življenju
posameznika, ki je odločilno in ga močno zaznamuje, pa ne samo odraščajočega mladostnika, pač
pa tudi njegove starše in vso družino.
Stierlin (1980, v Čačinovič Vogrinčič, 1998) opiše osamosvajanje otrok kot dramo ločitve in pravi,
da je to temeljna drama vsake družine. Otrok je poslan, da se osamosvoji, ko v družini dobi
dovoljenje in spodbudo. Avtorica meni, da je ta odhod le pogojen in da ostane otrok privezan na
dolgi vrvici, kar pomeni, da hkrati odide in ostane. Otrok in starši ostanejo povezani med seboj vse
življenje z vezmi hvaležnosti, maščevanja, občutkov krivde in sramu, obveznostmi, zahtevami po
vrnitvi in nepopravljivi krivici.
Ta nerešljiva drama ločitve med starši in otroki je ena od pomembnejših značilnosti družinske
psihodinamike.
Brajša (1987) pravi, da ravno to obdobje predstavlja staršem preizkušnjo in oceno njihovega
dosedanjega dela. Avtoriteta, ki sta jo mladostniku predstavljala kot njegova biološka starša, je
izgubila pomen. Ali ju bo mladostnik še naprej doživljal kot avtoriteto v pozitivnem smislu, pa je
odvisno od tega, kakšno oceno bo pripisal njunemu vedenju v dobi otroštva. Veliko je staršev, ki
tega ocenjevanja ne opravijo pozitivno in svojemu otroku, za katerega so mislili, da jih bo
potreboval vse življenje, postanejo tujci in breme. V družini se odvije prava drama.
Odrasli, torej starši, ki jim ni uspelo razviti prave samostojnosti in osebne avtonomije, ne zaupajo
vase. Osamosvajanje svojih otrok doživljajo kot nevarno in ogrožajoče. Bojijo se, da bodo iz tega
prišli ranjeni in prizadeti. S takim obrambnim vedenjem posredno in neposredno sporočajo tudi
svojim otrokom, da varnost in zavetje zagotavljata le tesna bližina in popolna medsebojna
odvisnost. Tako svoje otroke omejujejo pri osamosvajanju in jim zunanji svet prikazujejo kot
nenaklonjen in neprivlačen. V kolikor otroci nakažejo znamenje osamosvajanja, jih kaznujejo s
svojo prizadetostjo. Šteje samo pripadnost družini, ki je naj ne bi nikoli zapustili, ugotavlja M.
Tomori (1994).
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Gostečnik idr. (1999) pravijo, da mladostniško obdobje otrok za starše pomeni neke vrste
poslavljanje. To je slovo od otroštva otrok, istočasno soočanje z lastnim življenjem in z lastnim
smislom. V tem obdobju pa se starši srečujejo tudi z onemoglostjo, boleznijo in s smrtjo svojih
staršev, kar pomeni še eno poslavljanje. Ko se otroci osamosvojijo oziroma zapustijo dom staršev,
se v doživljanju med moškimi in ženskami pojavijo razlike. F. Walsh (1993) meni, da mnogi moški
takrat dojamejo, da so zamudili veliko intimnosti otrokovega razvoja in mogoče začenjajo to
zamujeno bližino iskati, medtem pa se ženske po letih fokusiranja na skrb za druge začnejo počutiti
navdušeno nad razvijanjem svojega življenja – kariera, prijateljstva izven družine in druge
aktivnosti. Hvaležne so in polne energije, veselijo se ponovnega prostega časa in raziskovanja novih
opcij zase in svoj razvoj. Ženske niso žalostne, ko gledajo na obdobje otrokovega odhajanja od
doma, kot se to velikokrat domneva.
Ravno tako M. Tomori (1994) ugotavlja, da osamosvajanje otrok za starše pomeni priznanje in ne
izgube. Ko se prične obdobje osamosvajanja v družini, starši ne doživljajo to kot neko izgubo,
temveč kot spodbudo v razvoju celotne družine. Pogoj je, da obdobje mladostništva vidijo med
drugim tudi kot pomembno polje zrele osebnosti. Če se ob vsem, kar obdobje mladostništva prinese
s seboj, počutijo ogrožene, si otežujejo življenje, težko vzdržijo v tesnobnosti in bojaznih, s katerimi
spremljajo otrokovo dozorevanje.

2.6

OBDOBJE PRAZNEGA GNEZDA

Prazno gnezdo je velika sprememba v življenjskem ciklu družine, ki lahko prinese veselje in
sproščenost v nove odnose, navsezadnje se partnerja oziroma zakonca lahko veselita novih skupnih
intimnih trenutkov in povezanosti v novi luči, lahko pa prinaša polno strahu in bolečine ob pomisli,
da so otroci odšli. Slednje še posebej velja za starše, ki so vse svoje življenje in ves svoj čas
posvetili samo otrokom in ne negi partnerskega odnosa.
Fox (2001a, v Sigelman in Rider, 2009) označi izraz »prazno gnezdo« kot eno izmed faz
družinskega življenjskega cikla, v kateri se nahaja družina po odhodu zadnjega otroka iz nje.
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L. Marjanovič Umek in M. Zupančič (2009) pa obdobje praznega gnezda natančneje opredelita s
terminom »postarševsko obdobje«. Menita, da je to obdobje, ki se prične takrat, ko se iz
družinskega gospodinjstva odseli zadnji otrok in konča takrat, ko se eden od staršev upokoji.
Ravno tako o postarševskem obdobju govori Požarnik (1981), in sicer pravi, da to obdobje nastopi v
partnerskem odnosu tedaj, ko se otroci poročijo, odselijo od doma in imajo tudi sami svoje otroke.
Pravi tudi, da to obdobje lahko traja celo dve ali tri desetletja, kar pomeni, da je to obdobje včasih
daljše, kot je bilo obdobje vzgoje otrok.

2.6.1 Odziv staršev na praznjenje gnezda
Odhod otrok iz skupnega gospodinjstva oz. skupnega družinskega gnezda prinese mnoge
spremembe, ki jih nedvomno najbolj občutita starša oziroma partnerja. Zakaj se zgodi, da starši
običajno ne sprejmejo najbolje, da se družinsko gnezdo prazni oziroma, da je postalo prazno?
Kot meni Pečjak (2007), velika večina ljudi vsaj polovico svojega življenja preživi v krogu zakonca
in družine. Družina naj bi imela pozitiven vpliv na življenjsko dobo, zato tudi odhod otrok iz
družine in bolezen ter smrt zakonca upravičeno označimo kot dva najbolj stresna dogodka v
življenju človeka. Ko odide prvi otrok, pomeni to stres za starše, a kljub temu jima ostane še kakšen
otrok v družinskem gnezdu. Najhujše zanje zato pomeni odhod zadnjega otroka iz družine, saj to
pomeni tudi prekinitev starševske vloge. Starša se kar naenkrat počutita zelo stara, ne glede na to,
koliko sta dejansko stara, saj med njima ni več mlade osebe.
M. Tomori (1994) pravi, da se z odhodom otrok iz skupnega doma v odnosih znotraj družine
marsikaj spremeni. Najmočneje se preoblikuje partnerski odnos staršev. Ko otroci odidejo, se
pokaže, koliko vsebine je imela partnerska dvojica še ob svojem starševskem odnosu v vseh
prejšnjih obdobjih družine. Poleg preoblikovanja starševskega odnosa se v tem obdobju preveri
tudi vsebina odnosov med starši in otroki. Če so bili ti osrečujoči in obojesmerni ter niso temeljili le
na materialni in bivanjski odvisnosti drug od drugega, jih tudi sprememba bivališča ne bo odtujila
med seboj. Ravno tako igrajo pomembno vlogo med starši in otroki odnosi, ki so osvobojeni občutij
dolžnosti, kar pomeni osnovo za bolj zrelo prijateljstvo med njimi.
M. Tomori (1994) ravno tako trdi, da je obdobje praznega gnezda boleče predvsem za tiste starše, ki
so v prejšnjih obdobjih družinskega življenja opustili vse dejavnosti zunaj družine. Ravno tako po
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odhodu otrok od doma ostane prizadeta in ranjena samopodoba, ki je temeljila le na starševski
vlogi in prepričanju, da je edino pravo potrjevanje vrednosti v dajanju in žrtvovanju. To so razlogi
za mnoge krize pri starših v tem družinskem obdobju. Tako prizadeti starši zelo težko razvijajo
zdrave, sproščene in za obe strani prijetne odnose z otroki, ki so odšli iz skupnega gnezda. Starši
imajo namreč občutek, da so jih otroci zapustili.
Tudi Span (2000, v Sigelman in Rider, 2009) meni, da praznjenje družinskega gnezda prinese
spremembe v življenjskem stilu staršev, a še posebno prizadene matere oziroma tiste matere, ki so
svoja življenja usmerile samo v vzgajanje in rejenje svojih otrok. Pri slednjih so prisotni globoki
trenutki žalosti. Čustveno plat praznjenja gnezda ravno tako navaja M. Žmuc-Tomori (1989), in
sicer meni, da obdobje praznega gnezda staršem ne prinese zgolj možnosti, da lahko končno
prisluhnejo marsikateri želji, ki si je prej spričo otrok niso mogli izpolniti. Zgodi se namreč, da
postane praznina doma zanju tudi močna čustvena praznina, ki lahko resno ogrozi njuno občutje
lastne vrednosti in potrebnosti oziroma občutka koristnosti.
Odselitev otrok namreč vsak starš posebej doživlja zelo različno. So ženske, ki bodo jokale teden ali
dva, nekatere pa bodo presenečeno ugotovile, da so zelo dobro prenesle otrokov odhod od doma.
Ravno tako ni pravila, ali je za starša težje sprejeti odhod prvega ali zadnjega otroka iz gnezda.
Mešani občutki žalosti in sreče se seveda pojavljajo, saj se s tem obdobjem nekako zaključi faza
aktivnega starševstva. Medtem ko ravno za ženske velja, da so po določenem času spet pripravljene
na življenje in na svojo »osamosvojitev« v poklicni karieri ali kako drugače, pa za moške prazen
dom velikokrat pomeni izgubo, še posebno za tiste, ki so večino svojega časa usmerili samo v
poklicni razvoj in niso bili prisotni pri vzgoji in rasti svojih otrok. Ravno v obdobju, ko otroci
odhajajo oz. so nekateri že odšli, očetje porabijo manj časa za poklicno kariero in si želijo preživeti
več časa z družino, kar pa privede do razočaranj, saj otroci »že« odhajajo, meni Blacker (1999).

2.6.2 Pozitivni odzivi staršev na praznjenje gnezda
Po ameriških raziskavah, ki so jih izvedli Van Laningham, Johnson in Amato (2001, v Sigelman in
Rider, 2009) se starši nekje na praznjenje gnezda odzovejo tudi pozitivno. Medtem ko je prihod
otroka v družino povod za zmerno upadanje zakonskega zadovoljstva, se velikokrat pokaže, da pa je
odhod zadnjega otroka iz družine zakonsko zadovoljstvo, ki je bilo prisotno v zgodnji fazi zakona,
zmerno povečal.

- 26 -

White & Edwards (1993, v Blacker, 1999) poročata, da moški in ženske, ki se nahajajo v obdobju
srednje odraslosti, ko so se otroci že odselili iz gnezda, poročajo o tem, kako sedaj bolj uživajo
življenje in so srečnejši v zakonu kot njihovi vrstniki, ki imajo otroke še doma.
Shapiro (1996, v Blacker, 1999) poroča med drugim o študijah 3000 moških in žensk, v katerih so
prišli do zaključka, da so odrasli v obdobju praznega gnezda v primerjavi s tistimi odraslimi, ki še
živijo z otroki oziroma nimajo otrok, celo manj potrti.
Ko se družinsko gnezdo dokončno sprazni, ženske velikokrat čutijo, da je njihov zakon sedaj bolj
»pravičen« in da je njihov zakonec bolj prilagodljiv in ustrežljiv do njihovih potreb (Mackey &
O'Brien, 1995 in Suitor, 1991, v Sigelman in Rider, 2009).
To so starši, ki spremembe v tem obdobju praznjenja gnezda doživijo zelo vznemirljivo in v
pozitivni luči.
White in Edwards (1990, v Sigelman in Rider, 2009) pripisujeta vzrok tem občutjem dejstvu, da si
starši pripisujejo vlogo in odgovornost pri osamosvajanju svojih otrok. Ker so bili udeleženi v tem
procesu, tudi ne doživljajo toliko čustvenega napora in pritiska. Pari, ki so sprejeli dejstvo, da otroci
odhajajo, se lažje posvetijo svoji zakonski zvezi oziroma partnerskemu odnosu. Dovolijo si, da
skupaj uživajo v skupnih prostočasnih aktivnostih, saj imajo sedaj tudi več denarja zase. Povrh tega
lahko rečemo, da je možno, da starši praznjenje gnezda vidijo kot dokaz, da so delo vzgoje otrok
dobro opravili in so sedaj zaslužili to, kar Erikson imenuje »a sense of generativity« oziroma razvoj
generativnosti. Sicer pa se večina staršev po praznjenju gnezda dogovarja o stikih s svojimi otroki,
tako da ni videti, kot da so v resnici izgubili vez starš-otrok.
Če starši vidijo, da so njihovi otroci kot mladi odrasli postali neodvisni v svojih novih življenjskih
vlogah zunaj in znotraj družine, čutijo, da je bilo njihovo »delo« dobro opravljeno in si lažje
odpustijo kakšno starševsko napako, ki so jo zagrešili med vzgajanjem, trdi Troll (1994, v Blacker,
1999).
Kakorkoli, večina praznih gnezd oziroma gospodinjstev, v katerih starša ostaneta sama, se prilagodi
in predela odhod otrok, še posebej, če so njihovi otroci odgovorni mladi odrasli, ki obiskujejo šole
ali so zaposleni. Starši ne glede na vso bolečino in občutke osamljenosti, ki se seveda pojavijo ob
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odhodu otrok, veliko raje vidijo samostojne otroke kakor prisklednike in zdi se, da se na tem
področju dogaja napredek v prid neodvisnosti, pravi Ward in Spitze (2004, v Sigelman in Rider,
2009.
Ravno tako Swenson in ostali (1981, v Musek, 1995) ugotavljajo, da imajo starši z otroki, ki so
zapustili domače gnezdo, boljše odnose kakor s tistimi, ki v družini ostajajo dlje časa, kot se od njih
pričakuje.

2.6.3 Otroci, ki v družinskem gnezdu ostanejo dlje
Vsi ti procesi osamosvajanja, ki pustijo doma prazno gnezdo, pa si vendarle ne sledijo več tako v
določenem redu, saj so se spremenile življenjske prioritete mladih, zaradi dolgega študija in
finančnih razlogov jih vse več ostaja doma pri starših.
V sodobnih časih je prišlo do porasta števila odraslih otrok, ki so ostali v družinskem gnezdu kot
poslednji otroci ali pa so ga zapustili in so ga pozneje zopet »napolnili« zaradi nezaposlenosti,
omejenih finančnih sredstev, ločitev ali drugih težav, ki jim onemogočajo, da bi živeli rutino in se
popolnoma osamosvojili, navajajo Ward in Spitze in White in Rogers (1992, 1997, v Sigelman in
Rider, 2009).
Zaradi ekonomskih sprememb našega časa in finančnih razlogov je v veliko družinah
osamosvajanje otrok zapoznelo. Otroci in starši so nekako prisiljeni živeti skupaj zaradi okoliščin –
predvsem, da bi dosegli boljši življenjski standard ali zaradi potrebe ene ali druge generacije po
delitvi denarnih sredstev. Velikokrat starši, ki se starajo, potrebujejo pomoč in podporo, mnogokrat
pa je razlog skupnega bivanja in delitve virov finančna nezmožnost oditi na svoje, izpostavlja F.
Walsh (1993).
V primerjavi s tistimi, ki jim je uspelo v življenju in so zapustili družinsko gnezdo ob času, ki naj bi
bil zato primeren, pa za tiste, ki ostanejo ali odidejo in se potem zopet vrnejo v družino, velja, da
nimajo izkušnje varne povezanosti starša in otroka, ki naj bi jim dovoljevala prostor za razvoj svoje
avtonomije, meni Seiffge- Krenke (2006, v Sigelman in Rider, 2009).
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Sigelman in Rider (2009) menita, da je te odrasle otroke staršem doma težko gledati, saj je zanje to
boleče, mučno in žalostno. Blacker (1999) ravno tako meni, da je za starše stresno imeti doma
odrasle otroke, saj odgovornost za njihovo prisotnost doma pripišejo sami sebi. Starši namreč
situacijo ocenjuje bolj negativno, če so otroci nezaposleni ali pridejo nazaj domov po ločitvi, kakor
če otroci ostanejo v domačem gnezdu in so zaposleni ali se izobražujejo ali če se nikoli sploh niso
poročili. Velja pravilo, da bolj kot so odrasli otroci samostojni in neodvisni, lažje je za starše
sprejeti dejstvo, da so ostali doma.

2.7

PARTNERSKO ZADOVOLJSTVO MED SKUPNIM ŽIVLJENJEM

»Zadovoljstvo s partnerskim odnosom je dober napovednik življenjskega zadovoljstva v srednji
odraslosti, še posebej v obdobju, ko se otroci osamosvojijo.«
(Ishii- Kutz, 1990, str. 722, v Marjanovič Umek in Zupančič, 2009).
Musek (1995) meni, da se med družinskim življenjskim ciklom odnosi med partnerjema
spreminjajo. Poleg ostalih dejavnikov, ki vplivajo na te spremembe, poseben pečat prinesejo otroci.
Swenson in ostali (1981, v Musek, 1995) potrjujejo, da rojstvo otrok v partnerski odnos prinese
veliko novega in neznanega, partnerja nimata več toliko časa za skupne aktivnosti, zato je tudi njun
odnos manj intenziven. A to ne pomeni, da se poslabša. Otroci prinesejo novo kakovost odnosu, za
starše pomenijo tudi smisel življenja in zadovoljstvo, ki prednjači pred težavami. Najbolj kritično
obdobje za partnerja pomeni zato ravno odhod otrok iz družinskega gnezda. A partnerji sčasoma
prebrodijo to krizo in občutke, povezane z njo, ter se spet poglobijo v medsebojne odnose in skupne
aktivnosti. Če starša ohranjata stike z otroki, ki so zapustili gnezdo, je zanje prebolevanje krize
praznega gnezda lažje.
L. Marjanovič Umek in M. Zupančič (2009) navajata raziskavo severnoameriških avtorjev Papalia
in Olds (1992), ki kaže, da se partnersko zadovoljstvo v življenju spreminja v obliki črke U. V
povprečju je zadovoljstvo največje pred rojstvom prvega otroka, takoj po njegovem rojstvu upade in
se v dveh letih dvigne na prejšnjo raven. Nato začne v predšolskem obdobju prvega otroka zopet
rahlo upadati do otrokovega srednjega mladostništva. To je tudi obdobje, ko se starša ukvarjata z
vzgojo in izobraževanjem otrok ter hkrati s svojo poklicno kariero. Ko to najbolj krizno obdobje
mine, prične zadovoljstvo med pari, ki negujejo svoj odnos, ponovno naraščati.

- 29 -

Ravno tako Shapiro (1996, v Blacker, 1999) zakonsko zadovoljstvo predstavi na podlagi Umodela, in sicer pravi, da zakonsko zadovoljstvo svoj prvi vrh doseže takoj po poroki, pade v času
vzgajanja in rejenja otrok ter se ponovno dvigne v času osamosvajanja otrok. Poroča tudi o
minimalnem stresu, ki se pojavlja v družini, ko otroci zapuščajo dom, še najbolj stresna za družino
je odselitev zadnjega otroka.
Papalia in Olds in Rice (1992 in 1998, v Marjanovič Umek in Zupančič, 2009) niso na spreminjanje
odnosa pogledali zgolj s časovno razvojnega vidika, pač pa tudi z vidika partnerske dinamike.
Menijo, da se pozitivne značilnosti odnosa med partnerjema spreminjajo v obliki črke U. To so
medsebojno sodelovanje in podelitev izkušenj, prisotnost, kvaliteta in količina komunikacije med
partnerjema, medtem ko negativne značilnosti – neskladnost med partnerjema pri pomembnih
odločitvah, izražanje jeze in zbadljivo odzivanje – uberejo drugačno pot. Te značilnosti namreč med
pari, ki ostanejo skupaj do pozne odraslosti, z njihovo starostjo upadajo. Avtorji vzroke pripisujejo
dejstvu, da se pari, pri katerih so močno prisotni prej imenovani negativni vzorci oziroma se le ti
povečujejo, ločijo v zgodnji ali srednji odraslosti.
Prav tako menijo, da precejšen delež partnerjev vztraja v odnosu kljub težavam, konfliktnosti in
nenaklonjenosti, dokler se njihovi otroci ne osamosvojijo. Menijo, da s tem koristijo otrokom in
njihovemu počutju. Nekateri pari pa šele potem, ko otroci zares odidejo iz družinskega gnezda,
spoznajo, da kot partnerja nimata več nič skupnega, nimata več tem za pogovor in ne čutita več
medsebojne navezanosti drug na drugega.
L. Marjanovič Umek in M. Zupančič (2009) kot enega bistvenih razlogov, da partnerja ostaneta
skupaj tudi po osamosvojitvi otrok, navajata ekonomski razlog, in ravno tako pravita, da partnerja
svoj odnos nekoliko spremenita, ko se otroci osamosvojijo. To obdobje imenuje »postarševsko
obdobje«, kot sem že omenila v prejšnjem poglavju, ki naj bi se začelo tedaj, ko se še zadnji odrasli
otrok odseli iz skupnega družinskega gospodinjstva, in se sklene tedaj, ko se eden od staršev
oziroma starš, če gre za enostarševsko družino, upokoji.
Istočasno z osamosvajanjem otrok, ki vodi do njihove odselitve iz družinskega gnezda, se spreminja
tudi družinska struktura. Partnerja ostajata sama in se prilagajata na življenje brez otrok v
gospodinjstvu, kar pomeni več prostega časa zanju in za druge interesne aktivnosti. Vse to vpliva na
njun partnerski odnos. Kakšen je ta odnos, je odvisno od preteklih izkušenj. Velja namreč, da tisti
partnerji, ki so imeli v svojem odnosu večinoma pozitivne izkušnje z občasnimi konflikti in
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nezadovoljstvom, na tej stopnji svoje odnose še izboljšajo, pravita L. Marjanovič Umek in M.
Zupančič (2009).

White& Edwards (1993, v Blacker, 1999) ugotavljata, da je osamosvojitev otrok v zakonu
dobrodošla in pozitivno vpliva na partnersko zadovoljstvo. Poročata celo, da sama prisotnost otrok
v družini sploh ne vpliva na zakonsko zadovoljstvo ne glede na to, v kateri starostni skupini se
partnerja nahajata.
Johnson, Amoloza in Booth (1992, v Rice, 1998) so na podlagi študij ugotovili, da je zakon v
začetnih osmih letih kot neka mešanica nagnjenosti k ločitvi, zakonskim težavam, zakonski sreči,
zakonski interakciji in zakonskega nestrinjanja.
Za pare, ki imajo nezadovoljiv zakon že na začetku periode skupnega življenja, obstaja večja
verjetnost, da ga bodo imeli tudi na koncu periode. Raziskave namreč kažejo, da se zakonsko
zadovoljstvo spreminja skozi daljša časovna obdobja in se prepleta skupaj z različnimi fazami
družinskega cikla. Študije so dokaj enotne v prikazu upadanja zakonskega zadovoljstva v zgodnjih
letih zakona, še posebno v obdobju rojstva prvega otroka in ob koncu predšolskega ali šolskega
obdobja, sta prepričana Schumm in Bugaighis (1986, v Rice, 1998).
Praktično vse raziskave pa kažejo na rast v zakonskem zadovoljstvu šele po tem, ko otroci dosežejo
šolska leta ali ob koncu najstniških let. Nekatere raziskave nakažejo tudi upadanje zakonskega
zadovoljstva pred upokojitvijo, kar pa se ne šteje za tako drastično pomembno. Načeloma pa naj bi
krivulja zakonskega zadovoljstva izgledala takole: zadovoljstvo je najvišje v času poroke, nižje v
obdobju vzgajanja otrok in nato spet višje, ko najmlajši otrok v družini »preseže« obdobje
najstniških let. Očitno je, da rojstvo in vzgoja otrok najbolj posežeta v zakonsko zadovoljstvo, so
ugotovili Anderson, Russell in Schumm (1983, v Rice, 1998).
Lahko pa se zgodi, da se neskladje in disharmonija v družinskih odnosih oziroma odnosih otrokstarš še povečajo, ko otroci odrastejo, navajata Stattin in Klackenberg (1992, v Rice, 1998).
Odstotek ločitev v obdobju srednje odraslosti je precej velik. Prvi večji skok doživi 15 do 18 let po
zakonu in drugega 25 do 28 let po sklenitvi zakona, poroča Shapiro (1996, v Blacker, 1999). A kot
pravi Gallagher (1993, v Blacker, 1999) moramo kljub velikemu odstotku ločitev v tem obdobju
imeti pred očmi dejstvo, da je še vedno 75 odstotkov parov v tem obdobju, ki ostajajo poročeni ali v
partnerskem odnosu.
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M. Zupančič (2009) zaključi, da se tudi vsi taki pari, ki doživljajo krizo svojega odnosa pozneje, ne
ločijo, poročeni in/ali v skupnem gospodinjstvu ostajajo predvsem zaradi ekonomskih razlogov.

2.7.1 Partnersko zadovoljstvo v obdobju osamosvajanja otrok oziroma v obdobju srednje
odraslosti
Podrobneje bomo pogledali na partnerski odnos v obdobju osamosvajanja in odraščanja otrok. Kot
smo že omenili, je to pomembno in odločilno obdobje ne samo za odraščajočega mladostnika, pač
pa tudi za njegove starše. Strinjala bi se z Brajšo (1987), ki meni da otroci ne glede na to, v katerem
razvojnem obdobju je družina, zelo dobro začutijo, ali sta v družini starša skupaj le zaradi otrok ali
zato, ker si to v resnici želita.
Gostečnik (2003) ugotavlja, da med možem in ženo večkrat nastane smrtna tišina. To se dogaja
predvsem zakoncema, ki se tudi sicer nikoli nista veliko pogovarjala v zakonu, če je mož že po
naravi bolj tih. Ko odide še zadnji otrok iz družine, se naenkrat znajdeta v boleči in »zadušljivi«
atmosferi, naenkrat se nimata več kaj pogovarjati. Vse dokler med zakoncema prevladuje
prepričanje, da se drug na drugega ne moreta več zanesti in se drug drugemu prikrito maščujeta ter
živita drug mimo drugega, bodo otroci, ki so še doma, prevzeli in posrkali veliko njunih čutenj in
razočaranj. Ko starša drug drugega razočarata, eden od otrok dobi vso njuno pozornost, ki se kaže
kot pretirano posvečanje otroku ali pa zanemarjanje in kaznovanje otroka brez pravega vzroka. Zato
se situacija obrne na glavo, ko otroci odhajajo oziroma odidejo od doma, saj se popolnoma vse, kar
se dogaja v njunem odnosu, vrne k njima. Na dan zato pridejo občutja osamljenosti, nezaželenosti s
strani partnerja in občutja izdajstva s strani otrok, ki so ju »zapustili«. Dejstvo je, da si otroci ne
želijo več reševati njunih problemov in gotovo v sebi nosijo neko jezo in zamero, saj bi starša
morala sama poskrbeti zase.
Kot pojasnjujejo Gostečnik idr. (1999) obdobje mladostništva sovpada s krizo srednji let pri starših.
To je obdobje, ko tudi sami dajo oceno svojemu dosedanjemu življenju, ga vzamejo pod
drobnogled, pregledajo cilje glede poklicnega in osebnega življenja ter kujejo načrte za naprej in
predvsem tisti starši, ki so pretirano skrb namenjali predvsem zaposlitvi ali so živeli »mimo«
družine, ugotovijo, da so zamudili velik in pomemben del obdobja razvoja svojih otrok. Na drugi
strani so starši, ki so pozabili nase in živeli samo za svoje otroke. Tako prvi kot drugi odraščanje in
odhajanje otrok od doma zelo težko prenašajo. Prvi žalujejo, ker so zamudili odraščanje svojih
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otrok in bi ta izgubljeni čas želeli nadoknaditi, drugi pa izgubijo smisel svojega življenja, ko otroci
odidejo. Oboji ne morejo mladostnikom nuditi potrebne opore, saj si želijo, da bi mladostnik ostal
v obdobju otroštva in bi tako poskrbel za njihove notranje potrebe in ne za svoje. Ravno tako starši,
ki so preveč »razočarani« nad življenjem, ker niso dosegli svojih ciljev, postanejo depresivni in
izgubijo smisel življenja. V istem razvojnem obdobju družine se tako prepletata strah in negotovost
staršev in mladostnikov, kar privede v družinsko krizo. Ta se lahko razreši, če starša prevzameta
odgovornost in se potrudita rešiti težave, v kolikor pa se ne zavedata svojih težav, bosta vse svoje
težave projicirala v otroke, ki bodo prej ali slej odšli iz družine, njun problem pa bo še vedno ostal
tam.
Blacker (1999) navaja, da partnerja po mnogih letih skupnega življenja v obdobju, ko se otroci
osamosvajajo, ugotovita, da ni prazno samo družinsko gnezdo, pač pa je prazen njun zakon oziroma
odnos. Namreč, če se nista znala spopadati s spremembami, sta čustva in občutja skrila pod
preprogo in bežala stran drug od drugega, ko so nastopile težave, se ravno v tem obdobju pokažejo
sadovi njunega odnosa.

Dejstvo je, da nekateri zakoni preprosto ne morejo preživeti brez

navzočnosti otrok. Zato si nekateri starši na vso moč prizadevajo, da bi otroke čim dlje zadržali
doma, ostali pa se odločijo za ločitev. K slednji izbiri lahko pripomore sprememba družinske
strukture in svoboda, ki nastopi, ko vsakodnevnih obveznosti, rutin in odgovornosti za otroke ni
več. Partnerja imata več časa, denarja in možnosti, da se uveljavita na drugih področjih, ali pa
zaradi občutkov, da je eden od partnerjev ostal doma sam z neznancem ali tekmecem, s katerim si
ne predstavlja več skupnega življenja.
Če povzamemo po Gostečniku (2003) in pod drobnogled vzamemo starše, ki vse svoje življenje
žrtvujejo le skrbi za svoje otroke, opazimo, da sta te vrte starša med odraščanjem otrok popolnoma
zanemarila drug drugega in sta po odhodu otrok ne samo ostala osamljena in sama, ampak sta
pustila nek čuden priokus življenja tudi v svojih otrocih. Ti namreč niso imeli možnosti okusiti
ljubezni med staršema tako, kot bi to od njiju pričakovali.
Kot že omenjeno, je obdobje mladostništva odločilno tudi, lahko bi rekli, za »ponovno rojstvo« ali
razvoj partnerskega odnosa, saj ravno obdobje mladostništva staršem postavlja zrcalo, kot ugotavlja
Gostečnik idr. (1999). To je obdobje, ko starši vidijo rezultate vlaganja v partnerski odnos in tudi v
odnos z otroki. Na dan pridejo vse pomanjkljivosti in v primeru, da si jih dopustijo videti, si lahko
dajo priložnost, da poskušajo narediti za odnos še kaj več, sicer pa lahko to obdobje doživijo le kot
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svoj poraz in razočaranje nad vsem in vsemi. V sebi si želijo, da bi ta doba čim prej minila, odnosi
pa ostajajo nezadovoljujoči.

Na drugi strani pa so partnerji, ki si prizadevajo za rast odnosa tudi po tem, ko otroci odhajajo od
doma. Namreč, Dowling (1996; v Blacker, 1999) pravi, da je ključ zakonske sreče tudi po odhodu
otrok ravno v odsotnosti stresa in gospodinjskih rutin, ki so bile potrebne zaradi otrok. Partnerja
nista več fokusirana samo na otroke in vzgojo, zato lahko sedaj več misli in energije posvetita
svojemu zakonu. Ravno tako z zavedanjem, da čas hitro teče naprej, partnerja pričakujeta vedno več
od partnerske zveze. Partnerja sta skupaj že nekaj let in sta najverjetneje razvila veščine, s katerimi
sta premagovala težave in stres med odraščanjem otrok, kar ju je utrdilo in povezalo med seboj. Za
to obdobje je še posebno značilno, da se v partnerski odnos vedno bolj vnaša prvine prijateljstva,
tovarištva, enakopravnosti, tolerance in deljenja interesov.

2.8

ODNOS STARŠEV Z OTROKI PO NJIHOVI OSAMOSVOJITVI

Otrok ostaja otrok svojih staršev ne glede na razdaljo, ki jih ločuje med seboj. Pravijo, da prav vsak
otrok na svetu hrepeni po svojih starših, ne glede na to, v kakšnih odnosih je oziroma je bil z njimi.
Hrepenenje po tem primarnem stiku ostaja in z osamosvojitvijo ter odraščanjem se ne neha. Vsi se
radi vračamo domov.
Brajša (1987) izpostavlja, da tudi po tem, ko se otrok osamosvoji, ostaja otrok svojih staršev, ostaja
povezan z njimi. Ta povezanost med njimi ne predstavlja motečega dejavnika, ko otroci odrastejo in
se osamosvojijo, če se je proces individuacije otrok uspešno zaključil, če so starši dovolili, da se
otroci osamosvojijo, in če so ob tem tudi sami ohranili dober stik z zakonskim partnerjem. Če pa so
starši svoj partnerski odnos zapostavili zaradi starševstva in otroke dojemali kot edini smisel in
razlog za bivanje, kot smo omenili že v prejšnjem poglavju, si bodo zelo težko priznali, da so že
odrasli. Želeli bodo, da bi otroci ostali »majhni otroci«, da bi še naprej vodili njihovo življenje, se
zanje »žrtvovali«, skrbeli in delali.
Za starše je izrednega pomena za njihovo dobro počutje, pravita White and Edwards (1993, v
Blacker, 1999), če ostanejo povezani s svojimi otroki, ko se ti osamosvojijo. Če nimajo osebnih in
ne telefonskih stikov, se starši počutijo, kot da se je njihova vloga staršev popolnoma zaključila, in
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to veliko težje prenašajo ter se posledično zaprejo vase. Dodajata, da je na srečo precej otrok in
staršev, ki težijo k temu, da ostanejo povezani in se v primeru geografske oddaljenosti tudi
nekajkrat tedensko slišijo.
Brajša (1987) je prepričan, da se mati v povprečju več »žrtvuje« za svoje otroke, kar pomeni, da
ima po njihovi osamosvojitvi tudi večje »koristi«, v smislu, da odrasli otroci, ki so bili z njo bolj
povezani in navezani nanjo, to tudi nekako ostanejo, tudi bolj jo obiskujejo, jo kličejo in z njo
delijo svoje izkušnje. Oče, ki je bil v tej vlogi vedno bolj na obrobju kot v družini, pa lažje sprejme
otrokovo osamosvajanje, saj nanj ni bil toliko navezan, sam je razvil tudi druge načine življenja
izven družine, česar mati ni uspela, a mu v obdobju staranja, ko se zopet vrača v družino, k
partnerki, to prav nič ne koristi, saj se mora spet približati svojim družinskim članom na čustveni
ravni.
M. Zupančič (2001, v Marjanovič Umek in Zupančič, 2009) pojasnjuje, da je večina staršev v
obdobju srednje odraslosti v tako imenovanem neodvisnem in odhodnem obdobju starševstva.
Slednje je začetno obdobje postarševskega obdobja, ki se zaključi, ko se družinsko gnezdo z
odselitvijo otroka reorganizira. Velika večina staršev, še posebej tistih iz razvitih delov sveta, pravi,
da so ostali s svojimi odraslimi otroki v pozitivnih odnosih. Starši, ki pa v zgodnejših obdobjih
razvoja svojih otrok z njimi niso imeli zadovoljujočega odnosa, poročajo o težavah v medsebojnih
odnosih tudi sedaj. Košir (2002, v Marjanovič Umek in Zupančič, 2009) poroča da so ti starši poleg
tega tudi sami nezadovoljni s svojim življenjem na vseh področjih.
Za veliko večino staršev pa kljub vsemu velja, kot raziskuje Berk (1998, v Marjanovič Umek in
Zupančič, 2009), da se tudi v odhodnem obdobju starševstva znajo učinkovito prilagoditi
spremembam v družini. Kakovost in hitrost prilagajanja sta povezani s stopnjo pomembnosti, ki jo
imajo starši še na drugih področjih življenja – v poklicnem udejstvovanju, politični dejavnosti,
partnerstvu – pa tudi s tem, kakšno oceno so pripisali celotnemu obdobju svojega starševstva,
otrokovim dosežkom in stopnji partnerskega zadovoljstva. Kapur Stanulovič (1988, v Marjanovič
Umek in Zupančič, 2009) temu dodaja še zadovoljstvo staršev z njihovimi osebnostnimi
značilnostmi, kot so ekstravertiranost, sprejemljivost, odprtost, nizka stopnja nevroticizma in s temi
lastnostmi povezanih ostalih značilnosti (npr. kompetentnim socialnim vedenjem). Velja, da večina
mladih odraslih ohranja redne in pogoste stike s starši. Kakovost teh odnosov, predvsem v
primerjavi z odnosi, ki so jih imeli s starši v obdobju adolescence, se nekoliko izboljša. Še posebej,
ko mladi odrasli otroci oblikujejo svojo družino.
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Že sam odnos med starši in otroki se je, kot meni Pečjak (2007), v zadnjih desetletjih spremenil.
Bolj je enakopraven, ni več toliko podrejenega odnosa otrok do staršev, kar pomeni, da so se tudi
razlike med njimi zmanjšale in stari starši nimajo več toliko vpliva pri vzgoji svojih vnukov, kot so
ga imeli nekoč. Vnuki pomenijo zanje osvežitev življenja in običajno so do njih prizanesljivejši, kot
so bili do svojih otrok.
Načeloma drži, da odnosi starši-otroci postanejo bolj ljubeči in bližji, ko se otroci odselijo iz
družinskega gnezda, pravi Troll (1994, v Blacker, 1999). Starši v tem obdobju namreč pogosteje
videvajo svoje otroke kakor svoje prijatelje, še posebno tedaj, ko se otroci poročijo in ko dobijo
vnuke.
Rojstvo vnukov prinaša v družino novo svežino, sploh se za starše, ki postanejo stari starši, začenja
novo obdobje in marsikatero življenje verjetno dobi nov smisel.
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3

3.1

EMPIRIČNI DEL

Opredelitev problema

Družina gre skozi različne faze razvoja. M. Žmuc-Tomori (1989) pravi, da vsako razvojno obdobje
prinaša za družinske člane posebne naloge, obremenitve in zahteve, celotni družini in vsakemu
njenemu članu posebej pa ne prinaša samo zahtev, pač pa tudi precej pozitivnega in spodbudnega.
Vsaka naslednja stopnja v razvoju družine pomeni tudi preizkušnjo zanjo, ker z vsakim razvojem
pride tudi boleča izguba in z njo nove pridobitve.
V diplomskem delu sem se osredotočila predvsem na proces praznjenja gnezda, ki nastopi v
življenjskem ciklusu vsake družine in vpliva tudi na partnerski odnos, saj utegne prinesti korenite
spremembe med partnerjema, ki počasi rahljata čustveno vez z otroki in režeta popkovino, ter v
njunih nadaljnjih življenjskih ciljih. Fox obdobje praznega gnezda (2001a, v Sigelman in Rider,
2009) označi kot eno izmed faz družinskega življenjskega cikla, v kateri se nahaja družina po
odhodu zadnjega otroka iz nje, medtem ko L. Marjanovič Umek in M. Zupančič (2009) obdobje
praznega gnezda natančneje opredelita s terminom »postarševsko obdobje«. Menita, da je to
obdobje, ki se prične takrat, ko se iz družinskega gospodinjstva odseli zadnji otrok, in konča takrat,
ko se eden od staršev upokoji.
Družinski sistem je z osamosvajanjem otrok potrebno zopet reorganizirati in s tem je partnerski
odnos postavljen pred novo preizkušnjo. Po svoji karakteristiki je namreč prihajajoče obdobje
praznega gnezda močno podobno obdobju prihoda novega družinskega člana. A. Pori (1995)
označuje obdobje prihoda otroka v družino kot zelo kritično, ker prinaša spremembe v strukturi
zakonskega odnosa, ki jih morata starša sprejeti in se jim prilagajati. Prilagoditve namreč vplivajo
na prihodnje odnose med zakoncema in tudi na kvaliteto starševstva. Slednjemu se pripisuje velik
pomen v večini medijev in literaturi, mladi starši imamo/imajo možnost obiskovanja različnih
priprav na starševstvo, obstaja nešteto samopomočnih skupin za mlade mamice z otroki, v katerih
imajo možnost izpostaviti marsikatero težavo in dobiti rešitev zanjo, skratka, na prihod otroka nas
vsi nekako pripravljajo, medtem ko se o posledicah odhoda otroka iz družine in posledicah, ki jih to
prinaša za starše in za partnerski odnos, niti ne govori oziroma se starše s tem ne sooča dovolj. Pa
vendar njihov odhod od doma lahko ravno tako drastično spremeni dotedanje odnose v družini.
Tudi M. Tomori (1994) piše o tem, kako se z odhodom otrok iz skupnega doma v odnosih znotraj
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družine marsikaj močno spremeni. Pravi, da se najmočneje preoblikuje partnerski odnos staršev.
Šele ko otroci odidejo, se pokaže, koliko vsebine je imela partnerska dvojica ob svojem starševskem
odnosu v vseh prejšnjih obdobjih družine. A poleg preoblikovanja starševskega odnosa se v tem
obdobju preveri tudi vsebina odnosov med starši in otroki.
Najdaljša faza v družinskem življenjskem ciklu in v mnogočem tudi najbolj problematična od vseh
faz je ravno faza osamosvajanja otrok oziroma faza praznega gnezda, so prepričani Block,
Davidson in Grambs (1981, v Walsh, 1993). Starši, ki so svoje življenje posvetili otrokom, si
morajo poiskati druge aktivnosti. Mnogi se srečujejo s težavami, ko otroci zapuščajo dom, in se jih
pretirano oprimejo. V njih pusti odhod otrok občutek samote in depresije, še posebno pri ženskah,
ki so vso svojo energijo usmerile na svoje otroke in ki se sedaj čutijo nepripravljene za nekaj
novega.

Osnovni problem diplomske naloge je bil torej raziskati vpliv praznjenja gnezda na partnerski
odnos in poiskati razlike, ki se ob doživljanju praznjenja gnezda morebiti pojavljajo med pari in
med spoloma, ter vzroke zanje. Dobljene rezultate sem primerjala s teorijo oziroma raziskavami, ki
so bile opravljene na to temo – te izvirajo bolj iz ameriškega prostora –, in podala zaključke, za
katere upam, da bodo v pomoč parom, ki se nahajajo v tem obdobju družinskega življenja, pa tudi
tistim, ki so na tej poti.

3.2

Cilji raziskave

Širše sem želela raziskati pomembnost zgoraj imenovanega obdobja v življenju vsakega starša in
spremembe, ki jih odhod otrok iz gnezda prinese partnerskemu odnosu. Podrobneje sem želela
raziskati intenzivnost partnerskega odnosa pred osamosvajanjem otrok, med njim in po njem
(poizvedeti glede skupnega prostega časa oziroma časa, ki si ga vzameta samo drug za drugega,
ugotoviti čustveno komponento odnosa … idr.) Ker sem predvidevala, da se utegnejo pojavljati
razlike med spoloma oziroma med materami in očeti v doživljanju osamosvajanja (odhoda) otrok,
sem jih želela raziskati oziroma jih izluščiti iz pogovora. Poleg tega pa sem raziskala tudi, katerih
veščin in tehnik so se starši posluževali, da so prebrodili morebitno čustveno krizo, ki se je
pojavljala oziroma se pojavlja, ter kakšne odnose sedaj gojijo z otroki, ki so že zapustili družinsko
gnezdo.
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3.3

Raziskovalna vprašanja

V diplomskem delu sem skušala odgovoriti na naslednja zastavljena raziskovalna vprašanja:
1. Ali je osamosvajanje otrok prineslo v partnerski odnos kakšne bistvene spremembe in katere
so te?
2. Kako se je partnersko zadovoljstvo razvijalo med življenjem v dvoje? Kdaj sta partnerja
čutila, da jima partnerski odnos prinaša zadovoljstvo, in kdaj, v katerem obdobju življenja je
bilo tega zadovoljstva manj?
3. Ali se pojavljajo razlike v doživljanju praznjenja družinskega gnezda med spoloma in
katere so?
4. Kako se par spoprijema z razvojno krizo družine?
5. Kako se je družinski sistem uspel reorganizirati po odhodu otrok iz njega? Kdo je prevzel
pobudo – so bili to starši ali otroci?

3.4

Raziskovalna metoda

Uporabila sem deskriptivno metodo kvalitativnega raziskovanja. Analizirala sem delno
strukturirane intervjuje, ki sem jih opravila s štirimi pari staršev.

VZOREC
V vzorec sem zajela 8 oseb oziroma 4 pare, ki so stari med 51 in 62 let. Pridobila sem jih preko vezi
s prijatelji in znanci. V družini prvega para se je polovica otrok (dva od štirih) že osamosvojila, v
družini drugega para so se srečevali z osamosvajanjem otrok že ob vstopu otrok v študentski dom.
Dva od treh otrok sta še v odhajanju od doma, vendar večino časa preživita v kraju študija. V
družini tretjega para sta se dva otroka osamosvojila pred kratkim in oba v relativno kratkem
časovnem obdobju, kar sta starša zelo stresno doživela. Dva adolescentna otroka sta še doma. V
družini četrtega para pa so se vsi trije oziroma štirje otroci (en otrok je iz moževega prvega zakona)
že osamosvojili in par stanuje v stanovanjski hiši popolnoma sam.
PRIPOMOČEK
Uporabila sem delno strukturiran ali polstrukturiran intervju. Pri tem sem si pomagala z nekaj
vnaprej pripravljenimi vprašanji odprtega tipa, da sem se med pogovorom čim bolje usmerila na
področja, ki pokrivajo raziskovalna vprašanja. Po potrebi sem jih prilagajala vsakemu intervjuvancu
posebej glede na to, kako se je pogovor odvijal, a nisem želela preveč omejevati intervjuvancev in
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posegati v njihova pripovedovanja. Puščala sem odprto pot pogovoru in parom, ki so želeli dodati
tudi svoja razmišljanja in videnja na izbrano temo pogovora.

POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV
Pare in njihove kontakte sem za svojo raziskavo pridobila preko poznanstev, in preden sem se lotila
izvajanja empiričnega dela, sem preko elektronske pošte vsak par posebej še enkrat in natančneje
seznanila s temo, jim predstavila namen tega pogovora in jim dala možnost izbire za sodelovanje.
Trem parom sem vnaprej poslala v vpogled tudi vprašanja in oporne točke, ki sem si jih oblikovala
za pomoč pri opravljanju intervjujev (nahajajo se v Prilogi 1). Mojemu povabilu so se najprej
odzvali trije pari, eden od parov ni mogel sodelovati zaradi daljše odsotnosti in obveznosti v tujini.
Po daljšem času sem zato poiskala še četrti par, ki je bil z veseljem pripravljen sodelovati. Ko smo
se z vsakim parom posebej dogovarjali za srečanje, sem želela, da sami izberejo kraj in datum
srečanja, ker je tema precej osebna in sem predvidela, da potrebujejo prostor, kjer se lahko sprostijo
in odprejo. Ob tem sem jim zagotovila intimnost in varnost podatkov. Ravno tako jih ni motilo
snemanje pogovora.
Z vsemi sem se srečala na njihovem domu v popoldanskih urah. S parom 1 sem se pogovarjala
konec marca 2016, s paroma 2 in 3 aprila in s parom 4 v začetku maja istega leta. Pri pogovoru sta
bila sočasno prisotna oba partnerja. Pogovori so trajali od 42 minut do 1ure 18 minut, ko pa sem
ugasnila diktafon, smo se o tej temi sproščeno pogovarjali še nekaj časa. Intervjuvanci so imeli
precej vprašanj in vsi so želeli še kaj dodati. Paru 3 sem na njegovo željo poslala zapis intervjuja v
branje, ostali pari te želje niso izrazili.

POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV
Zvočne posnetke sem najprej dobesedno prepisala in uredila, nato sem zapise intervjujev večkrat
prebrala. Vogrinc (2008) poudarja, da naj bi dobesedni prepis intervjuja vseboval vse informacije,
kar pomeni, da intervju prepišemo z vsemi slovničnimi napakami ali slengovskimi izrazi in
medmeti, ki jih sogovorniki uporabljajo. Ne moremo ubesediti le njihove neverbalne komunikacije
in tona glasu, s katerim govorijo. Sama sem težila k temu, da intervju čim natančneje prepišem in
upoštevam vse oblike sogovornikovih sporočanj. V naslednjem koraku sem v vsakem intervjuju
posebej podčrtala pomembne informacije, torej tiste, ki so uporabne za mojo diplomsko nalogo. Iz
podčrtanih delov besedila sem tako poimenovala kode I. reda (primer kodiranja se nahaja v Prilogi
2). Nato sem vsem kodam I. reda poiskala nadpomenke, ki sem jih poimenovala s kodo II. reda. Z
branjem vsakega intervjuja posebej in kodiranjem sem glede na vsebino dodajala smiselne kode II.
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reda, ki so se morebiti pojavljale na novo. Slednje sem združila v širše enote – kategorije, ki sem jih
vnaprej določila na podlagi prej zastavljenih raziskovalnih vprašanj in so mi pri kodiranju služile
kot oporna točka oziroma so bile cilj mojega raziskovanja (primeri se nahajajo v tabelah v poglavju
Rezultati analize in utemeljena teorija).

3.5

REZULTATI ANALIZE IN UTEMELJENA TEORIJA

V utemeljeno teorijo, ki se navezuje na posamezne kode II. reda, sem združila vse štiri intervjuje s
pari in v posameznih poglavjih predstavila rezultate analize. Rezultati, ki so prikazani v obliki tabel,
se v posameznih poglavjih nahajajo za utemeljeno teorijo.

3. 5. 1 Spremembe po osamosvojitvi otrok
Starši kot najpomembnejše spremembe, ki so se zgodile po osamosvojitvi otrok, navajajo ravno
spremembe na področju partnerskega odnosa (1. koda II. reda), kar navaja tudi M. Tomori (1994),
in sicer, da se z odhodom otrok iz skupnega doma v odnosih znotraj družine marsikaj spremeni.
Najmočneje se preoblikuje partnerski odnos staršev. Ko otroci odidejo iz družinskega gnezda, se
namreč pokaže, koliko vsebine je imela partnerska dvojica še ob svojem starševskem odnosu v vseh
prejšnjih obdobjih družine. Par 1 predvsem omeni, da se je njun odnos v času osamosvajanja prvih
dveh otrok izboljšal, a poudarita, da to ne sovpada ravno z osamosvojitvijo otrok, marveč z njunim
lastnim trudom za odnos (… »Ne, še naprej bi šel na dol, če ne bi midva reagirala«), kar ravno tako
ugotavljata White& Edwards (1993, v Blacker, 1999). Osamosvojitev otrok v zakonu je po njunem
mnenju dobrodošla in pozitivno vpliva na partnersko zadovoljstvo. Poročata, da sama prisotnost
otrok v družini sploh ne vpliva na zakonsko zadovoljstvo ne glede na to, v kateri starostni skupini
se partnerja nahajata. Slednje je ugotovil tudi par 1. Ravno tako par 2 omenja, da se je z
osamosvajanjem otrok njun odnos izboljšal. Vzrok pripišeta prepirom zaradi šolskih obveznosti
otrok (»/…/ so se odnosi izboljšali zdej, ko otrok ni doma, … pa ugotovila sem, da je bil razlog
prepirov najinih sigurn neenoten pogled na šolanje otrok, na njihove ocen, …«), medtem ko para 3
in 4 poročata o tem, da se je partnerski odnos z odhodom otrok precej poslabšal in bil na preizkušnji
ter da je kar nekaj časa trajalo, da sta se partnerja zopet zbližala. Par 4 je moral celo poiskati
terapevtsko pomoč (»Malček nama je pomagalo, da sva hodila na zakonsko, ampak zakonska
skupina ni dost, ko maš resen problem, ker deluje po principu skupine, kjer ti noben ne postavi
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ogledala in je treba poiskat pomoč od odzunaj, terapevtsko pomoč. Tako da, nazadnje sva bla pri
terapevtskemu paru…«)
Z osamosvojitvijo otrok so se zgodile tudi spremembe na individualnem področju (2. koda II. reda).
Par 2 predvsem omenja, da imata sedaj več časa zase in za svoje potrebe, ravno tako par 4, ki pa
ravno čas zase vidi kot pomemben faktor predvsem v povezavi s partnerskim odnosom (»/…/skozi
mojo rast sem vidla, da midva tudi potrebujeva nujno čas sam zase. In da sva se naučila rečt, ne
samo se umaknit, it, ampak rečt, lej zdaj pa rabim bit sama«). Par 3 omenja duhovno področje, kjer
sta poiskala pomoč in kjer želita tudi naprej osebnostno rasti in se razvijati (» / …/ tko se mi je zdel,
da moram neki na sebi nardit, da bom zmogla, a ne, da bom mela več opore v veri, ker je vera ena
taka stvar, tud molva zvečer /…/«).
Z osamosvojitvijo otrok se ravno tako spremeni starševska vloga (3. koda II. reda). Para 1 in 2
poročata o manj obveznostih in obremenjenosti predvsem s šolskimi zadevami (»/…/ ne gledava na
to, kaj bomo skup naredili, kam skupaj šli, skupaj, skupaj, … nisva več tolk obremenjena«). Par 3 pa
omenja nekoliko drugačno specifiko spremenjene starševske vloge, saj sta otroka, ki sta še ostala v
družinskem gnezdu, ravno v obdobju adolescence, kar pomeni zanju še vedno veliko ukvarjanja z
vzgojo in kot eno izmed težav vidita pri tem odsotnost starejših dveh sorojencev, ki sta zapustila
družinsko gnezdo (» /…/ Prej sva rekla »gremo na izlet«, pa je že en rekel »gremo«, zdej pa
nobenga odgovora, … nikamor več ne moreš it, kar podre se ti tista družina, ki je prej bla velika pa
močna … Pa radi so hodil, jih ni blo treba prepričevat, čim je eden od ta velih dveh rekel »ja«, je že
priganjal ta mali dve »dejmo, dejmo, dejmo«, … vse je on prevzel, kar je blo tega debatiranja z
nama«).
Predvsem para 1 in 4 še omenjata, da imata sedaj več časa za skupne hobije (4. koda II. reda), ki jih
z veseljem gojita. (»Ja pa kakšno knjigo tko skupaj bereva /…/ taka razmišljujoča, duhovno bogata,
da jo skupi prebirava /…/ ja, ja, za pogovor. To zdej zadnje štiri leta mogoče mava to prakso«).
White in Edwards (1990, v Sigelman in Rider, 2009) menita, da si pari po osamosvojitvi otrok
dovolijo, da skupaj uživajo v skupnih prostočasnih aktivnosti, ker imajo sedaj tudi več denarja zase
in tudi časa. Pari, ki so sprejeli dejstvo, da otroci odhajajo, se namreč lažje posvetijo svoji zakonski
zvezi oziroma partnerskemu odnosu. Povrh tega lahko rečemo, da je možno, da starši praznjenje
gnezda vidijo kot dokaz, da so delo vzgoje otrok dobro opravili in so sedaj zaslužili to, kar Erikson
imenuje s terminom razvoj generativnosti. Para 2 in 3 ne poročata o nekih novih skupnih
dejavnostih, ki bi se razvile po tem, ko so se otroci osamosvojili, predvsem pri paru 3 ostajajo
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skupni hobiji enaki kot prej in povezani z družinskim utripom življenja. Iz pogovora je sklepati, da
slednjemu družina še vedno predstavlja prioriteto.
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Tabela 1: Kategorija SPREMEMBE PO OSAMOSVOJITVI OTROK

Kode I. reda
Par 2
Par 3
- Boljši odnos s partnerjem - Zamajan odnos
- Več časa za par, drug za
- Odnos na preizkušnji
drugega
- Več kreganja z otroki, ki so
- Bolj mirni pogovori
ostali v družinskem gnezdu
- Partnerja postavitev zase (se ne
prilagajata več toliko drug
drugemu)

Kode II. reda
SPREMEMBE NA PODROČJU
PARTNERSKEGA ODNOSA

Par 1
- Razvoj odnosa na gor

SPREMEMBA NA
INDIVIDUALNEM
PODROČJU

/

- Več časa zase
- Osebna svoboda,
manj vezanja
- Manj prilagajanja

- Delo na sebi (duh. vaje)
- Opora v duhovnosti

SPREMEMBA STARŠEVSKE
VLOGE

- Manj obveznosti

- Lažje usklajevanje
- Manj obremenjenosti
- Manj prepirov glede
šolskih obveznosti otrok

ČAS ZA SKUPNE HOBIJE

- Skupno branje knjig
- Randiji
- Dejavnosti izven
družine

- Občasni sprehodi

- Odsotnost velike in
močne družine
- Manj skupnih izletov
- Večje prepričevanje
ostalih otrok v družini
-Več starševskega dela z vzgojo
otrok- morata nadomestiti tudi
mesto starejših dveh, ki sta se
odselila
- Enaki hobiji kot prej
- Skupne dejavnosti s
preostalimi družinskimi člani
(nastopi otrok)
- Skupno delo
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Par 4
- Odnos šel sprva na dol
(težko obdobje)
- Obisk imago oblike
terapije
- Izboljšanje odnosaizkazovanje hvaležnosti
drug drugemu
- Vzeti si čas zase
- Umik vase in
razmišljanje skozi branje
knjig (A. Rebula)
- Osebna rast, ki je
posledica umika vase
/

- Treniranje plesa
- Poslušanje klasične
glasbe
- Potovanja po svetu

3. 5. 2 Partnersko zadovoljstvo
V pogovoru s pari sem želela pogledati tudi, kako se je njuno partnersko življenje oziroma
zadovoljstvo razvijalo med skupnim življenjem. Glede na povedano, sem lahko določila kode II.
reda, ki se nanašajo na življenjska obdobja, in tudi 2 kodi II. reda, ki se nanašata na sam proces
negovanja odnosa.
Obdobje pred rojstvom otrok pari večinoma opisujejo kot mirno obdobje, ko sta imela kot partnerja
nekoliko več časa zase, para 1 in 3 pa poročata o tem, da se je njun odnos takoj po poroki precej
poslabšal (» /…/ ta prve mesce po poroki je šlo na dol, /…/ pol smo mel pa že družino, tak da gor pa
dol še kdaj, ampak ne pa tko dol, kot bi mogoče blo, če ne bi mela nobenih otrok«). Tudi Johnson,
Amoloza in Booth (1992, v Rice, 1998) so na podlagi študij ugotovili, da je zakon v začetnih osmih
letih

kot neka mešanica nagnjenosti k ločitvi, zakonskim težavam, zakonski sreči, zakonski

interakciji in zakonskega nestrinjanja, s čimer sta se najverjetneje srečala tudi para 1 in 3
Naslednje nekoliko pomembnejše obdobje, ki globlje poseže v partnerski odnos, je obdobje rojstva
prvega (drugega) otroka. Pari so radi podoživljali trenutke, ko so prvič postali starši. Večinoma to
obdobje označujejo kot lepo, a hkrati tudi kot naporno in polno prilagajanja otrokom. Par 1 poudari,
da so »prosti« čas preživljali skupaj (» /…/ sva šla pa na krajše sprehode … al smo pa popokal
otroka v nahrbtnik pa smo šli skupaj. /…/ smo se prilagodil /…/«). Zanimivo, prav nobeden od
partnerjev ne poroča o tem, da bi odnos v času rojstva prvega ali drugega otroka doživel kakšen
preobrat v negativno smer oziroma da bi krivulja zadovoljstva padla, kot poročata Papalia in Olds
(1992, v Marjanovič Umek in Zupančič, 2009), in sicer, da se partnersko zadovoljstvo v življenju
spreminja v obliki črke U in je v povprečju največje pred rojstvom prvega otroka, takoj po
njegovem rojstvu pa upade in se v dveh letih dvigne na prejšnjo raven.
Šolsko obdobje, obdobje vzgajanja in odraščanja otrok (3. koda II. reda) je naslednje obdobje, o
katerem so starši imeli nekoliko več besed, saj med drugim zajema tudi usklajevanje starševske in
partnerske vloge. Para 2 in 3 sta izpostavila, da sta si karakterno zelo različna in da se je ta
različnost izkazala kot težavna ravno pri usklajevanju in vzgajanju otrok. Par 3 takole pove: (» /…/
zdej je, ko so v puberteti je ta usklajenost- neusklajenost, ker jaz sm človek dopuščanja in
popuščanja, svoboda, svoboda čez vse, K. je pa Ordnung und Disciplin. Tko da je težka pol /…/«),
par 1 pa je najprej izpostavil, da so bila prva leta skupnega življenja, ko se ni bilo potrebno toliko
usklajevati glede šolskih obveznosti, mirnejša kakor leta pozneje. (»Prvih 10 let je blo sigurno
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precej mirno obdobje v najinem odnosu, pol po desetih letih pa so nastali prvi spori, saj sva se
sprot pobotala, pa so kr bli spori ja. Je blo tolk enih stvari, otroc so začel s šolo, obveznosti so ble
še kake zravn pol /…/ pa ugotovila sm, da je bil razlog prepirov najinih sigurn neenotn pogled
glede šolanja otrok, na njihove ocene, pol spet na izbiro študija, … u obdobju, ko so otroc odraščal,
je blo sigurn več prepirov /…/«).
Vsi pari pa izpostavljajo trud za iste cilje in za enotnost pri vzgajanju otrok. G. Čačinovič Vogrinčič
(1995) tudi razloži, da naj bi zavezništvo med staršema pomenilo, da si njuni vlogi starše v in
zakoncev ne nasprotujeta, kar pomeni, da sta v prvi vrsti starša sposobna upoštevati drug drugega
pri vzgajanju svojih otrok. Par 4 celo poudari, da jima je moč za enotno delovanje in dogovarjanje v
zvezi s tem, kaj je prav in kaj ne, dajala ravno ta močna partnerska zaveza, saj sta partnerski odnos
postavljala na prvo mesto (» /…/ šokantno za okolico, ker sva midva dejala, da sva midva prva drug
drugmu in »ne, saj moraš za otroka poskrbet, otroci so prvi« in midva sva te stvari v najini okolici
ledino orala….To je blo močno in zarad tega sva bla tudi enotna pri vzgoji. Če sm jaz rekla, da je
to črno, je MI reku, da je temno črno. In so pozneje otroci tud pripovedovali, kako so naju spobal,
spobaval, pa so enga šli vprašat, pa so vedl, da sva narazen, pa so šli druzga vprašat, pa je blo
isto«). Par 1 pripoveduje, da se je ravno v tem obdobju odnos nekako poslabšal in da se dolgo časa
sploh nista zavedala, da sta se oddaljila drug od drugega. (» /…/ potem še okrog tridesetega leta, pa
še mal, ta tretji in četrti otrok se je rodil v tem obdobju, je šel kar dol in dol pa kar se nisva
zavedala, da gre dol… /…/ je blo kr eno obdobje, ko sva se kr mal oddaljevala ja. In sem vidla, da
to ni tist, kar sem pričakovala. A. tud ni blo velik doma, je mel en svoj hobi. Če ne bi našla rešitve
in vztrajala, bi se najbrž kr ločila. No, pol sva mela en skupen hobi /…/«).
Ker obdobje odraščanja otrok predstavlja večji zalogaj za starše za spoprijemanje s težavami
adolescentnih otrok in vsega, kar to obdobje prinese, sta par 1 in 4 poudarila, da sta se »oborožila« s
tem, da sta na lastno pobudo in željo začela obiskovati predavanja o vzgoji in se izobraževati v tej
smeri. (» /…/ ko je ta najstarejša, no, predn je bla v puberteti je Gostečnik začel s predavanji za
starše in sva na to hodila. Ej, taka predavanja, mulce je mel, da so igral vloge…/…/ ja, to nama je
pomagal, ja in takrat sva si tud zelo dobr zapomnila tista vprašanja, ki jih je treba postavt, ko grejo
v lajf pol v puberteti: kam greš, s kom greš, kdaj prideš, kdo od odraslih bo tam in sva to stalno
ponavljala /…/«), ravno tako sta para 1 in 4 izpostavila, da sta čutila potrebo po negovanju odnosa
in sta se zavedala, da je potrebno storiti nekaj več tudi za odnos. To sta prakticirala s skupnimi
sprehodi, obiskovanjem organiziranih dejavnosti ob koncu tedna, namenjenih parom, in posebno
»sprogramiranim« časom, ki sta si ga določila in so ga otroci upoštevali. Čutila sta potrebo, da se je
potrebno redno pogovarjati o vzgoji in tekočih »zadevah« na samem (» /…/ sva si ga mogla, sva ga
mogla sprogramirat čas zase. Živeli smo zgoraj v nadstropju in smo mel en majhen balkonček, pa
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sva si kavico prinesla in so otroci vedli, »oči in mami se pogovarjata na balkonu«. To je bil svet
kraj in svet čas za naju in dejansko niso motil /…/«).
Obdobje osamosvajanja in praznega gnezda (4. koda II. reda) prinaša v družino in odnos med
partnerjema največje spremembe po mnenju mnogih avtorjev. Block, Davidson in Grambs (1981, v
Walsh, 1993) obdobje osamosvajanja označijo kot obdobje, ki se nahaja »na sredini« družinskega
življenja in kot najdaljšo fazo v družinskem življenjskem ciklu in v mnogočem tudi najbolj
problematična od vseh faz. Mnogi starši in pari se namreč srečujejo s težavami, ko otroci zapuščajo
dom, se jih pretirano oprimejo, v njih pusti odhod otrok občutke samote in depresije, še posebno
pri ženskah, ki so vso svojo energijo usmerile na svoje otroke in ki se sedaj čutijo nepripravljene za
nekaj novega.
Pari so odhod otrok od doma doživeli zelo različno. Par 1 ne poroča o nobenih težavah in
negativnih vplivih na partnerski odnos, ravno tako par 2, v katerem pa je za razliko od para 1
največje težave s sprejetjem odhoda otrok imel oče. Sicer sta poudarila, da se je njun odnos sedaj
občutno izboljšal. To vidita v odsotnosti usklajevanja glede šolskih zadev in urnikov aktivnosti (»
/…/ manj stresnosti glede tedenskih obveznosti, vse se nekam bolj umiri in posledično je itak takoj
bolj kvalitetn odnos med nama /…/«). Para 3 in 4 pa poročata o tem obdobju kot težkem obdobju in
polnem preizkušenj. Poudarita, da je krivulja partnerskega zadovoljstva občutno zanihala (»/…/ ta
krivulja je ratala silovita spet ob porokah otrok, ko sta se otroka poročila, šla od doma, je tle
nastala ena praznina doma, ki je v nama pustila posledice, tko da je krivulja začela kr fajn nihat, ne
oziroma je šlo kr fajn navzdol »kr odselil se je, ni ga več, tlele je mesto prazno, kjer je vedno sedel«
/…/«. Par 4 pove, da je potreboval nekaj časa, da se je stanje izboljšalo, znašla sta se v začaranem
krogu nerazumevanja in nelagodja (» Gotovo je blo to težko obdobje za naju. Otroci so šli, da sva se
midva naravnala spet nazaj na … sva rabla kr nekaj časa, kako leto, leto in pol.«), razlog za
poslabšanje stanja poleg samemu odhodu otrok iz družinskega gnezda pripišeta tudi obdobju
klimakterija pri ženi (» /…/ odhod otrok pri nama soupadal z začetkom oziroma s sredino
klimakterija pri ženi, kar je še dodatno neugodna pozicija v kateri se znajde ženska. Že to je
problematično pri ženskah, odhod otrok, potem pa še klimakterij. Hormoni naredijo svoje,
nerazpoložljivost, razdražljivost, … in se potem to stopnjuje. In je žalost in žalost in je žalost na
kvadrat. (smeh) In potem, kdo je tisti, ki to pokasira ponavad? Ponavadi je to mož./…/«).

Trud za odnos med skupnim bivanjem je naslednja koda II. reda, ki smo jo prepoznali kot
pomembno v intervjujih s pari. Namreč, kot meni Beer (1993), otrok ne potrebuje matere, ki
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postavi svoj zakon oziroma odnos s partnerjem na stranski tir in ki živi potem samo še za otroke.
Otroci se namreč lahko normalno razvijajo le, če odraščajo v srečnem zakonu, kar tudi dobro čutijo.
Posebej poudari, da ima zakonska zveza prednost pred starševstvom. Predvsem para 1 in 4 sta
izpostavila kot bistveno prvino partnerskega odnosa skrb za gradnjo le-tega in odprtost ter
pripravljenost za njegovo rast skozi celotno obdobje življenja.
Velja namreč, da tisti partnerji, ki so imeli v svojem odnosu večinoma pozitivne izkušnje z
občasnimi konflikti in nezadovoljstvom, na tej stopnji svoje odnose še izboljšajo, pravita L.
Marjanovič Umek in M. Zupančič (2009). Par 1 je pri tem poudaril kot bistveno, da je potrebno
stopiti ven iz družine (»/…/ ko greš iz družin ven a ne, da vidiš, kako je, pa ta duhovna rast ja, tam
sva se mal ujela pol./…/ Prej sva bla tud v enem takem obdobju, ko je bla sam družina, delo, otroc,
pa midva, pa še kakšn hobi, ja, pol sva pa druge ljudi spoznala, sva prijatla z drugimi, tak da zdaj
se zlo velik družva, zelo velik dobrih ljudi poznava /…/«).
Par 4 pa je izpostavil, da je potrebno vzdrževati red glede skupnega časa (ga programirati), tudi če
se na prvi pogled zdi, da je časa dovolj, se je treba ustaviti drug ob drugem in si ga načrtno vzeti
samo za odnos (» Nisva več programirala tega časa. Samo po sebi je blo umevno, da mava čas in
če ni blo programa, ni blo reda, red pa drži pokonc stvari… in tko sva midva opustila, sva mislila
ko bodo otroc šli , da ni potrebno več ta red vzdrževat. Zanimivo, anarhija je nastala na tem
področju in to je tud en od kamenčkov, kjer se je nama začel kazat problem…/…/«). Para 2 in 3 sta
izpostavila samo konkretne primere, kako skrbita, da ostajata v medsebojnih dobrih odnosih, torej
kako sta se in se še trudita sproti reševati konflikte in, kot je poudaril par 3, vztrajata in sta vztrajala
v odnosu najprej zaradi otrok in nato zaradi njiju (» /…/ morva vztrajat drug z drugim in iskat poti
za naprej, ker dolgoročno samo s tem lahko neki lepga nardiva, da sva skupaj in skupej gradiva /…/
se splača vztrajat, najprej zaradi otrok, potem pa zaradi naju, v tistem obdobju, ko so mlajši a ne
/…/«). Tukaj nakažeta, da sta na prvo mesto postavila družino in se trudita v njeno dobro. In to sta
poudarila večkrat (»Ko sva se midva kaj skregala, sem rekla, če imava otroke, morva tud vztrajat.
Potem pa vztrajaš, pa je spet lepo /…/«).
Osebni razvoj pa je še zadnja koda II. reda, ki smo jo povezali s partnerskim zadovoljstvom skozi
življenje, saj je pomembno, da smo kot posamezniki najprej zadovoljni s svojim življenjem in s
tem, kar počnemo. To področje zajema predvsem poklicno kariero, za katero je značilno, da se ji
marsikatera ženska posveti po tem, ko otroci zapustijo družinsko gnezdo, in v njej najde nov smisel,
se ponovno nekje uveljavi.

- 48 -

Še posebno za ženske velja, kot omenjata McCullough and Rutenberg (1989, v Blacker, 1999), da
jim po odselitvi otrok kariera predstavlja smisel življenja in veselje. Večina žensk kmalu po odhodu
otrok iz gnezda vidi sebe kot žensko, polno talentov, ki ji življenje nudi nove priložnosti, in ne zgolj
kot žensko, ki je ostala sama brez otrok. Tudi v našem intervjuju smo v pogovoru s paroma 3 in 4
izluščili, da ena izmed žena, ki dela v javni upravi, razmišlja, da bi zdaj mogoče spet lahko naredila
kaj novega v svoji poklicni karieri. Poudari, da ima zdaj malo več časa, medtem ko je druga to že
naredila kmalu po tem, ko so se vsi otroci osamosvojili. Odprla je svojo ordinacijo, v kateri z
veseljem dela oziroma se ukvarja s specialnimi znanji, ki jo zelo zanimajo (»/…/ sem pa skozi to, da
sva tja pršla k psihiatru spoznala pot do BRAIN GYM-a, integracije refleksov. To je bil zame nov
korak. In zdaj vidim, ko gledam nazaj, da če tega ne bi spoznala, Bog ved kje bi bla. To so ble vse
potke do tega, kar mava zdej. In zato sem hvaležna za vse, kar je blo /…/«).
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Tabela 2: Kategorija PARTNERSKO ZADOVOLJSTVO

Kode II. reda
OBDOBJE PRED
ROJSTVOM
OTROK
OBDOBJE
ROJSTVA
PRVEGA
(DRUGEGA)
OTROKA

ŠOLSKO
OBDOBJE,
OBDOBJE
VZGAJANJA IN
ODRAŠČANJA
OTROK

Par 1
- Sprehodi
- Skupni hobiji
- Takoj po poroki šel odnos
na dol
- Rojstvo otroka v obdobju
študentskih letih
- Slabo finančno stanje
- Prostorska stiska
- Veselje ob rojstvu otrok
- Prilagajanje otrokom
- Manj časa zase, za skupne
hobije
- Omejenost (prosti čas
preživljali skupaj)
- Manj zavedanja za skrb za
odnos

- Različne vrednote in
prioritete
- Enotnost pri postavljanju
mej
- Razlike pri vzgoji mlajših in
starejših otrok
- Dogovor glede vzgoje

Kode I. reda
Par 3
- Prve mesece po poroki
odnos na preizkušnji

Par 2
- Mirno obdobje

- Prijetno vzdušje
- Neprespane noči
- Sprememba dnevnega
urnika
- Dnevna rutina: službadružina- otroci
- Zanemarjanje okolice doma

- Rojstvo prve hčerke je
partnerja zbližalo
- Ženine bolezni zbližale
partnerja
- Rojstvo drugega otroka
(sina)
- Vse novo
- Luštno obdobje
- Ponosen oče, ko je hčerka
shodila
- Sprememba- skrb za otroka
na dopustu, ne več zase
- Prilagajanje (financ, časa,
energije) številu otrok
- Karakterno različna
- Različna karakterja
- Trud za iste cilje pri vzgoji
- Težavno obdobje pubertete
- Želja po enotnosti v vzgoji
- Oče človek popuščanja in
- Obdobje sporov (10- 15 let
dopuščanja, dogovarjanja
stari otroci)- kaj v zvezi s šolo - Mamina skrb za red in
je prav in kaj ne
disciplino
- Odnosi bili rutina
- Mamino pogrešanje moške
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Par 4
- Dogovor o skrbi za odnos
(»ustavljanje«, ko bo
zaškripalo)
- Ženino zaupanje možu
zaradi izkušenj pri negi
otroka
- Čakanje na odločitev
cerkvenega sodišča o ničnosti
prvega moževega zakona
- Dogovor o prvi petletkirojstvo otrok sta načrtovala v
prvih petih letih
- Grozovito naporno obdobje
- Dogovor glede nočnega
vstajanja
- Otroci bili zaželjeni
- Lastna pobuda in želja po
izobraževanju glede vzgoje
otrok
- Zavedanje, da je partnerski
odnos na prvem mestu
- Posledica tega je enotnost
pri vzgoji (delovala kot

OBDOBJE
OSAMOSVAJAN
JA IN
PRAZNEGA
GNEZDA

- Lastna angažiranost
(predavanja o vzgoji)
- Obdobje oddaljevanja
- Obdobje iskanja
- Zavedanje za skrb in nego
odnosa (vikendi v dvoje)
- Skupni sprehodi
- Ven iz družine, prijatelji,
zakonska skupina, druženje,
skupni hobiji, duhovnost

- Obdobje prilagajanja
- Po 15. letih gre na bolje

roke pri vzgoji
- Neenotnost, zato potrebno
usklajevanje in dopolnjevanje
- Zasutost z delom
- Povezanost s partnerjem
zaradi otrok

- Manj prilagajanja
- Odnosi gredo na bolje
- Ni časovnih pritiskov in
urnikov (kaj početi kakšen
dan)
- Manj stresno obdobje sedaj
- Manj prepiranja

- Praznina doma
- Prazno mesto ob mizi
- Poslabšanje odnosa ob
porokah otrok (na dol)
- Težko je bilo
- Moževa brezposelnost
- Moževo odpiranje SP
- »Lovljenje normalnega
stanja nazaj«
- Obdobje sprijaznjenja s
praznim gnezdom še traja
- Želja po ponovni gradnji
odnosa
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enoglavi zmaj)
- Močna zaveza
- Potreba po
»programiranju« skupnega
časa
- Potreba po pogovoru na
samem
- Otroci prirejali žurke doma
(filmski večeri)
Umik staršev na vikend
- Otroci na taborih
- Starša odsotnost otrok
izkoristila za potovanja v
dvoje
- Zaupanje otrokom
- Postopno navajanje otrok
na osamosvajanje
- Starševska zahteva, da si
otroci kot študentje kuhajo
sami
- Ženino obdobje klimakterija
- Pričakovanje, da bo
povezanost s hčerko ostala
ista
- Težko obdobje odhoda
hčerke
- Odnos je zanihal navzdol
- Naenkrat več časa, a kljub

TRUD ZA
ODNOS TEKOM
SKUPNEGA
BIVANJA

- Odprtost in pripravljenost
za razvoj odnosa
- Razvoj odnosa neodvisen od
otrok
- Stopiti ven iz svoje družine
(pogoj za rast odnosa)
- Akcija (sama poskrbela za
odnos)
- Skrb za duhovno rast

- Nepogrevanje zamer
- Sprotno reševanje sporov
- Obdržati stvari, ki
vznemirjajo moža, zase
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temu nastala anarhija v
odnosu, ker ni bilo reda
- Možev umik in odsotnost
zaradi ženinega žalovanja
- Moževe zdravstvene težave
(operacija srca)
- Čas priprave na možen
odhod moža (smrt)
- Moževa depresija in obisk
psihiatra
- Začaran krog
nerazumevanja in nelagodja
- Pobotanje po vsakem sporu - Odprtost in pripravljenost
(močna karakterja)
za rast odnosa
- Vztrajanje v odnosu najprej - Izkazovanje nežnosti tudi v
zaradi otrok in potem zaradi
javnosti
njiju
- Red glede skupnega časa
- Ženino čutenje in hvaležnost (programiranje)
za možev trud
- Zavedanje, da je partnerski
- Povezanost obeh z družino
odnos na prvem mestu
(potovanja, praznovanja,
- Zakonska skupina
kosila…)
- Naučeno reševanje težav in
konfliktov, ne spontano
- Načrtna gradnja odnosanalaganje v peč

OSEBNI RAZVOJ

- Lastna angažiranost
(predavanja o vzgoji)

- Moževe menjave služb
stresno vplivale na odnos
- Možev SP
- Ženina služba in aktivnost
premalo posvečanja otrokom,
družini, zato prilagoditev
- Pomisleki o novih možnostih
v karieri
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- Lastna angažiranost
(predavanja o vzgoji)
- Ženina menjava službe in
ukvarjanje s specialnimi
znanji (brain gym, MNRI
metoda) in s tem povezana
izobraževanja

3. 5. 3 Razlike med spoloma
Načeloma velja nenapisano pravilo, da mati težje sprejme odhod svojih otrok iz družinskega
gnezda, kar poudarjajo tudi mnogi avtorji. Pa vendar ni vedno tako, kar se je tudi izkazalo v
pogovorih s pari.
Ko se otroci osamosvojijo oziroma zapustijo dom staršev, se v doživljanju med moškimi in
ženskami pojavijo razlike. F. Walsh (1993) meni, da mnogi moški dojamejo, da so zamudili veliko
intimnosti otrokovega razvoja in mogoče začenjajo to zamujeno bližino iskati, medtem pa se
ženske, po letih fokusiranja na skrb za druge, začnejo počutiti navdušeno nad razvijanjem svojega
življenja – kariera, prijateljstva izven družine in druge aktivnosti. Hvaležne so in polne energije,
veselijo se ponovnega prostega časa in raziskovanja novih opcij zase in svoj razvoj. Ženske niso
žalostne, ko gledajo na obdobje otrokovega odhajanja od doma, kot se to velikokrat domneva.
V naših intervjujih vsak par oziroma vsak posameznik nosi svojo zgodbo in odhod otrok doživi na
svoj način. Pri paru 1 se ne pojavljajo bistvene razlike med spoloma, otrok nista omejevala v svojih
odločitvah (» Nimava glih takih izkušenj, da je to »safr«, ej zdej pa grejo.«), žena samo poudari, da
je bila nekoliko bolj v skrbeh, da je nekoliko bolj čustveno sprejela vse odhode otrok – tako prve
male odhode v svet brez staršev kot prave odhode, mož pa na osamosvajanje otrok gleda zelo
racionalno in to utemelji (» Ne, ni blo težko. Men je blo tko prou, ko so rekli kakšni, zdaj si pa
hčerko zgubu, ne nisem je zgubu, še enga sina sem dobil. Lej, najin sin, moj sin… ni tisti safr, kdo
jo je zdaj odpeljau, pa tolk let smo jo živel …«). Pri paru 2 so opazne bistvene razlike v doživljanju
odhoda otrok. Žena jih doživlja precej racionalno in hčerko celo vzpodbuja za življenje v tujini,
medtem ko mož to sprejme precej čustveno in se čuti ob tem nemočnega (» Ene pol leta je trajalo
sigurn… pol sm jo obiskal sam u tujini in sem videl, da ona tam uživa svoje življenje, da ji ni nč
hudga, da je srečna tam /…/ pač mogu sm se sprijaznit, da bodo vsi otroc šli na svoje… eden prej
drugi pozneje in tko…«). Pri paru 3 se razlike med spoloma pokažejo samo v primeru malih
odhodov otrok od doma – šola v naravi, skavti, taborniki. Mož je to zelo podpiral in otrokom
dovoljeval vso svobodo, žena pa je menila, da otroci sodijo v družino in da jim družina daje dovolj.
In kot je sama dejala, je zelo težko puščala otroke v svet (» Jaz sem jih zelo nerada dajala od doma,
zelo nerada dajala v šole v naravi.«). Oba pa sta zelo težko sprejela, ko sta hčerka in sin zares
zapustila družinsko gnezdo. Gostečnik (2009) namreč meni, da se v obdobju mladostništva ponovi
vsa scena iz otroštva, razlika je le v tem, da so v mladostništvu vsi ti izzivi za starše in otroke
močnejši, še posebno, ko otroci napovejo poroko, kar se je zgodilo tudi paru 3. Nekoliko težje sta
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sprejela odhod drugorojenca – sina, s katerim je bila predvsem mati zelo povezana – in trenutek, ko
je napovedal poroko. Po njunem mnenju se je prehitro odločil za poroko (»Ko je P. povedal, da se
bo poroču, smo bli mal zgroženi, prestrašeni, ni nam zlo prijetno blo to, … se mata zdaj luštn, sta
krasna in tud branila jima nisva, ker to se morjo sami odločit, to so prevelike stvari. Je blo pa težko
sprejet. In tud težko je blo, ko je šel od doma, se nam kr ni zdel, da bi on že lahko odšel /…/ »kr
odselil se je, ni ga več, tlele je mesto prazno, kjer je vedno sedel««). Pri paru 4 pa se zopet pokažejo
razlike med spoloma, in sicer je odhod otrok od doma težje sprejela žena oziroma mati, mož
oziroma oče sploh ne poroča o tem, da bi pri tem karkoli doživel ali bi mu bilo težko. Poudari samo,
da je nekako vedel, da bo žena posebno težko prenesla odhod zadnjega otroka, hčerke, s katero sta
bili zelo povezani (» Jz sem to opazoval in sem vedel, da ko tega ne bo več, da bom pa jz tisti, ki bo
mogu to nadomeščat. Moški seveda pa taki kot smo pa govort o nekem doživljanju pri samem sebi
je pa silno težko ne«). Kot je dejala, je pričakovala, da bo tudi po hčerinem odhodu in poroki njun
odnos ostal nespremenjen in bo nivo zaupanja isti. Ker se to ni zgodilo, je trpela in hčerine
odločitve ni mogla sprejeti (» Jz še vedno čutm, da nikol več ne bo tistga, kar je blo. Midve sva ble
res tako povezani /…/«). Vse to je privedlo do točke, ko se je zaradi tega pričel krhati tudi odnos z
možem, ki se je posledično seveda zaprl v svoj svet, kar pa jo je še dodatno in močneje zabolelo, in
sta poiskala pomoč terapevta.
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Tabela 3: Kategorija RAZLIKE MED SPOLOMA

MATI

OČE

Kode I. reda
Par 1
Par 2
Par 3
Par 4
- Skrb ob odhodu otrok
- Racionalno (brez joka, stoka)
- Nestrinjanje z malimi odhodi
- Težki trenutki ob odhodu
- Zaupanje
- Normalen odziv na odhod
otrok od doma
hčerke (najmlajša)- močno
- Čustven odziv na odhode otrok otrok od doma
- Mnenja, da otroci do OŠ ne
povezana s hčerko
potrebujejo odhodov zunaj
- Eno leto do leto in pol trajalo,
- Stiska v notranjosti, pomisleki - Spodbuda hčerki za življenje
družine
da je sprejela hčerino odločitev
in delo v tujini
- Otroci sodijo domov
in znižala pričakovanja
- Težki trenutki ob odhodu sina- - Občutja žalosti in razočaranja
sin je bil vedno na njeni strani,
- Obdobje mene
opora
- Strah, kako bo naprej
- Lažje sprejetje hčerkinega
odhoda od doma
- Omejitev želje pri mlajši
hčerki o študiju v tujini
- Zaupa otrokom in otroke
drugim
- Racionalno razmišljanje
- Lahkotno doživljanje odhodov
otrok

- Čustven odziv
- Občutja žalosti, nemoči
- Težava pri sprejetju hčerine
odločitve
- Obdobje sprejetja hčerkine
odločitve in odhoda trajalo pol
leta
- Sprijaznjenje s stanjem kot jefatalistično
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- Vzpodbuja kratke odhode
otrok od doma
- Otrokom daje več svobode

/

OBA SKUPAJ

- Spodbuda in ne omejevanje
- Zaupanje otrokom

/

- Pojav praznine
- Pričakovanje odhoda
najstarejše hčerke
- Zgroženost, prestrašenost in
šok nad novico o sinovi
napovedi poroke
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- Spodbuda otrok, da se
udeležujejo aktivnosti izven
družine
- Zaupanje otrokom

3. 5. 4 Spoprijemanje z razvojno krizo
Zadovoljstvo z opravljeno starševsko vlogo je ena izmed kod II. reda, ki se pojavlja nekako pri vseh
parih. Pari poročajo o zadovoljstvu z opravljeno starševsko vlogo, predvsem jih veseli, da so se
otroci uspeli osamosvojiti ter so postali odgovorni odrasli ljudje. Zasluge za to pripišejo sebi in
svojemu delu oziroma poslanstvu. Par 1 takole izpostavi (» /…/ to, da se otrok osamosvoji, da se
mlad poroči, gre v zakon, si upa dat zavezo, imajo otroke, se trudijo za odnose… pa pri vzgoji otrok
je tako, zoprno, ker ne vidiš takoj svojih rezultatov, pridejo po 20 ali 30 letih in pol ne moreš kaj
dost za nazaj popravlat /…/ noben ni zapadu v kakšno drogo, razuzdanost, tega ni zaenkrat videt,
pa tok so že stari, pa tud samostojni, to je tko fajn, npr. B., ki je najmlajši, mu zaupaš vse. Se mi zdi,
da so pripravljeni za družbo, za to brezizhodnost, ki je prisotna…«). Tudi Troll (1994, v Blacker,
1999) navaja, da če starši vidijo, da so njihovi otroci kot mladi odrasli postali neodvisni v svojih
novih življenjskih vlogah zunaj in znotraj družine, čutijo, da je bilo njihovo »delo« dobro
opravljeno in si lažje odpustijo kakšno starševsko napako, ki so jo zagrešili med vzgajanjem.
Par 3 – mati ne žaluje, da se je posvečala otrokom in zaradi tega na stranski tir nekoliko postavila
svojo kariero. Prepričana je, da so sadovi njenega dela vidni, kar jo osrečuje (» jaz sm se zlo velik z
otroki ukvarjala, pol ko sem se odločila, da ne bom več kariere delala, v smislu veliko časa biti v
službi a ne, posledično, da lahko neki več nardim, sem bila zelo velik z otroki in sem bila vesela in
je vidno to /…/«).

Pozitiven pogled na obdobje praznjenja oziroma praznega gnezda (2. koda II. reda v tabeli 4) je
nekako najbolj zaznati pri parih 1 in 4. Kot pomembno sta para namreč poudarila, da je obdobje, v
katerem se nahajajo, lepo obdobje in oba si želita še napredovati in rasti v partnerskem odnosu (»
smo še zmerom na poti, pa si želiva še kaj napredovat, da ni konc življenja, ko otroc odidejo, ampak
maš tud druge stvari. Vsako obdobje ma lohk kaj lepga in to je eno tako lepo obdobje.«). Shapiro
(1996, v Blacker, 1999) v povezavi z obdobjem srednje odraslosti, ki sovpada z obdobjem praznega
gnezda omeni, da obstaja veliko »mitov« o obdobju srednjih let – »izstrelitev« oz. osamosvojitev
otrok, prazno gnezdo, kriza srednjih let, ki sicer so sestavni del življenja in naj bi na drugi strani
naznanili konec pomembnega obdobja posameznikovega življenja, upadanje zadovoljstva na vseh
področjih, obdobje depresij in smrti. Še posebej ženske so na tem področju večinoma označene kot
tiste, ki slabše prenašajo vse te spremembe v primerjavi z moškimi, ker se je njihova primarna vloga
vzgajanja otrok z njihovo osamosvojitvijo zaključila. Kar pa seveda ne velja za vse pare in
posameznike in to obdobje le ni tako črno, kot se zdi in kar je zaznati pri parih 1 in 4. Par 3 pa je
nekoliko specifičen, ker ima v družinskem gnezdu še dva mlajša otroka, zato sta posebej
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izpostavila, da sta tega vesela in kot prednost tega obdobja vidita, da imata še čas za pripravo na
nov odhod otrok, da imata že nekaj izkušenj in da posledično lahko predvidita, kaj lahko pričakujeta
(» Mamo cajt pridobit neko novo znanje na novo al nevem kaj, si sam dušo pripravt na to, da bo še
nekdo šel.«).

Vsi pari tudi poudarjajo, da se jim zdi v tem obdobju, v katerem se nahajajo, pomembno, da imajo
dobre občutke za nazaj, da so bila prejšnja obdobja družinskega življenja lepa in prijetna, kar
omenja tudi M. Tomori (1994), in sicer, da osamosvajanje otrok za starše večinoma pomeni
priznanje, in ne samo izgubo. Ko se prične obdobje osamosvajanja v družini, starši ne doživljajo to
samo kot izgubo, temveč kot spodbudo v razvoju celotne družine. Pogoj je ta, da obdobje
mladostništva vidijo med drugim tudi kot pomembno polje zrele osebnosti. Če se ob vsem, kar
obdobje mladostništva prinese s seboj, počutijo ogrožene, si otežujejo življenje, težko vzdržijo v
tesnobnosti in bojaznih, s katerimi spremljajo otrokovo dozorevanje.

Nadalje se pri parih 2 in 3 pojavlja koda II. reda v tabeli 4, ki smo jo poimenovali sprejemanje
stanja »tako pač je«. Pri paru 2 je izrazita samo pri možu oziroma očetu, pri paru 3 pa o tem govori
predvsem žena oziroma mati. Oče para 2 zelo podoživlja trenutke, ko so se otroci začeli
osamosvajati in svojo stisko utemelji s tem, da mu ni preostalo drugega, kot da sprejme to dejstvo,
da otroci počasi odhajajo (»pa je zdej res prišel čas, ko moji otroci odraščajo in da se bojo
osamosvojil, … men je blo hudo… sam sem to pač kmalu sprejel kot del življenja, pač del ciklusa,
… da pač tko mora bit.«). Mati para 3 pa opiše trenutno stanje, ki vlada v partnerskem odnosu.
Njene besede zvenijo kot tolažba (» Odnos je vedno stvar, ki se da še izboljšat, pa še izboljšat, pa še
izboljšat, tko da nimava se zlo slabo, imava se bolš kot sva se imela takoj po porokah, smo se že mal
navadil, pa najdli neke poti, kako se da popravt. Vedno je pa lahko še slabše.«).
O notranji stiski in iskanju pomoči (4. koda II. reda), ki še traja oziroma je bila močno prisotna v
času odhoda otrok iz družinskega gnezda, poročata para 3 in 4 ter oče oziroma mož para 2, ki se je
ob odhodu hčerke od doma soočal z žalostjo in nemočjo. Čeprav M. Tomori (1994) trdi, da je
obdobje praznega gnezda boleče predvsem za tiste starše, ki so v prejšnjih obdobjih družinskega
življenja opustili vse dejavnosti zunaj družine, se je v našem primeru izkazalo, da se je stiska
pojavila tudi pri paru 4, pri ženi oziroma materi, ki je pričakovala, da se bo povezanost s hčerko tudi
po njenem odhodu iz družinskega gnezda ohranila v enaki meri (»Jz sm pričakovala, da bo ta
povezanost ostala tud po poroki. Je pa to povezanost z mano popolnoma povezala z moževo, kar je
super, normalno! Jz sm bla pa, nisem mogla verjet, da je postala v kakšnih situacijah za moj okus
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nesramna do mene, /…/«). Para sta sicer vedno dajala prednost partnerskemu odnosu pred družino
in skrbela za odnos z različnimi oblikami dejavnosti izven družine. M. Tomori (1994) nadaljuje, da
po odhodu otrok ostane prizadeta in ranjena samopodoba tistih staršev, ki je temeljila le na
starševski vlogi in prepričanju, da je edino pravo potrjevanje vrednosti v dajanju in žrtvovanju. To
so razlogi za mnoge krize pri starših v tem družinskem obdobju, kar v našem primeru nekako velja
le za par 3, ki je družino postavil na prvo mesto in jo še vedno postavlja oziroma si želi, da bi ostala
družina še naprej v taki obliki, kot je bila (»/…/ nikamor več ne moreš it, kar podre se ti tista
družina, ki je prej bla velika pa močna.«). Žalovanje za družino se močno kaže predvsem v izjavah
mame (» /…/ Zdaj že greva kam sama. Ne še velik, ker sta tedve še doma, ampak kam že greva
sama, pa je čudno.«). Par 3 tudi pove, da na odhod otrok nista bila pripravljena in je bil zaradi tega
šok ob pogledu na delno prazno gnezdo še večji (» /…/ To sem pričakoval in razumem to, ko butajo
iz njih ti hormoni vn, ampak to, kako se pa izprazni, kaj pol s tem rata, to pa ni blo nobenga
napotka, razn to stokanje od kje, kako je potem se težko sprijaznit s takim. To pa nisem bil
pripravljen, da to tok pomen, da bo ta naša miza tok prazna. Saj po en teden, dva tedna že, ampak
več, pol ko se to potegne v mesce, je pa drugač, zazija vn neka velika vrzel in na to nisem bil
pripravljen, nisem /…/«). Par 3, pri katerem se obdobje žalovanja in notranje stiske še ni povsem
zaključilo, je poiskal pomoč v duhovni opori, predvsem žena oziroma mati vidi izhod v stiski v
poglobljeni osebni duhovnosti (» /…/ Mi je gotov v tem obdobju to mal pomagal, tko se mi je zdel,
da moram neki na sebi nardit, da bom zmogla a ne, da bom mela več opore v veri, ker je vera ena
taka stvar /../«). Par 4 pa se je odločil za obisk terapevta s pomočjo imago terapije, saj je ženino
žalovanje in skoraj depresivno stanje škodovalo partnerskemu odnosu in je pripeljalo do
medsebojne oddaljenosti, ki je ženi predstavljala še večjo psihično bolečino (» /…/ moja mena,
lahko rečem tud mal depresije ob tem, ko so otroci šli, strah, kako bo naprej, pripeljala do tega, da
se je MI zaprl v svoj svet. In ta njegova odsotnost je bla pa za mene še težja. /…/«).
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Tabela 4: Kategorija SPOPRIJEMANJE Z RAZVOJNO KRIZO

Kode II. reda
ZADOVOLJSTVO
Z OPRAVLJENO
STARŠEVSKO
VLOGO

Par 1
- Očetovo zadovoljstvo
- Dobri občutki
- Prava smer hoje otrok
- Sadovi vzgoje pridejo
pozneje (20- 30 let pozneje)
- Mamino nezadovoljstvo
zaradi odsotnosti moževe
podpore pri redoljubnosti
- Samostojnost otrok še
prisotnih v družinskem
gnezdu

POZITIVEN
POGLED NA
OBDOBJE
PRAZNJENJA
(PRAZNEGA)
GNEZDA

- Oče poroko hčerke ne
doživlja kot izgubo in ne
žaluje, ampak mu pomeni
poroka pridobitev sina
- Dobri občutki za nazaj in
zadovoljstvo, da so otroci
zdravi odrasli ljudje
- Pozitiven pogled na sedanje
življenjsko obdobje (lepo
obdobje)
- Želja po napredovanju v
rasti odnosa med
partnerjema
- Vedno iskanje smisla
življenja

Kode I. reda
Par 2
Par 3
- Zadovoljna z opravljenim
- Majhne stvari pri otrocih,
delom vzgoje pri obeh
na katere sta ponosna
- Očetovo poslanstvo je bila - Rezultati truda in dela so
vidni
vzgoja
- Mati ne žaluje za nobeno
uro posvečeno otrokom
- Mati ne žaluje za svojo
kariero (da se ni bolj
posvetila karieri)

- Zadovoljstvo z opravljenim
delom
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-Veselje, da sta dve hčerki še
doma in sta mlajši
- Čas za pripravo na nov
odhod

Par 4
- Zadovoljstvo, da sta
vztrajala in bila enotna pri
vzgajanju otrok
- Vedno sta stala za svojimi
stališči
- Zadovoljstvo, da sta
postopno navajala otroke na
samostojnost

- Zadovoljstvo, da so otroci
zreli ljudje
- Želja po napredovanju v
rasti odnosa med njima
(obisk terapevta)

SPREJEMANJE
STANJA »TAKO
PAČ JE«

/

- Sprejetje odhoda otroka, to
je sestavni del življenja in
ciklusa
- Sprijaznjenje, da bodo
otroci en za drugim odšli
- To je naravna pot
- Leta prinesejo svoje
- Prehitro je minilo

- Trenutno stanje (ni zelo
slabo, vedno je lahko še
slabše)
- Ko se sprememba enkrat
zgodi se ne neha
- Življenje je dinamika

/

POJAV
NOTRANJE
STISKE IN
ISKANJE
POMOČI

/

-Težave pri sprejetju odhoda
- Občutja žalosti in nemoči

- Nepripravljenost na prazno
gnezdo
- Velika vrzel
- Žalovanje za veliko družino
- Težave s sprejetjem odhoda
- Neskladje med notranjimi
občutki in zunanjimi (lepo
slišat pohvale in čestitke)
- Potreba po poglobljeni
duhovnosti- iskanje moči v
skozi duhovnost

- Ženina pričakovanja, da bo
povezanost s hčerko ostala
nespremenjena tudi po
osamosvojitvi
- Obisk terapevta
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3. 5. 5 Reorganizacija
Zadovoljstvo s stiki (1. koda II. reda) se pojavlja pri vseh parih, razen pri paru 1, v katerem si žena
želi nekoliko bolj pogosto videvati eno izmed hčera. Za starše je namreč izrednega pomena za
njihovo dobro počutje, pravita White in Edwards (1993, v Blacker, 1999), če ostanejo povezani s
svojimi otroki, ko se ti osamosvojijo. Če nimajo osebnih in ne telefonskih stikov, se starši počutijo,
kot da se je njihova vloga staršev popolnoma zaključila, in to veliko težje prenašajo ter se
posledično zaprejo vase. Dodajata, da je na srečo precej otrok in staršev, ki težijo k temu, da
ostanejo povezani in se v primeru geografske oddaljenosti tudi nekajkrat tedensko slišijo. Par 2 je
zaradi velike geografske razdalje s hčerko v stiku večinoma preko elektronskih medijev, par 3 pa se
zelo pogosto srečuje z otrokoma, ki sta se odselila. Ravno tako je par 4 zadovoljen s pogostostjo
obiskov in druženj, komuniciranje pa največkrat poteka preko SMS in MMS, preko katerih si
izmenjuje tudi fotografije vnukov (» /…/ mi je dons poslala tale sms. Najprej sm ji o vnukih
odgovorila nazaj, pol pa še to, da mi je padel tudi nivo hčere. To je to, ko ona men o vnukih pošilja,
sem ji želela povedat, da njo pogrešam.«).
Skrb za stike je 2. koda II. reda, ki smo jo prepoznali v pogovorih s pari. Par 1 je precej udeležen pri
varstvu vnukov, kar pomeni, da je skrb za stike nekako obojestranska, saj potrebujejo drug drugega,
ravno tako o obojestranski skrbi za stike poroča par 3 (» /…/ Tko, da mislim, da tud oni kar poiščejo
priliko, da smo skupej, zaenkrat še.«). Pri paru 2 za stike bolj poskrbi žena, par 4 pa ima to nekako
kar razdeljeno, in sicer žena kontaktira hčerko, s katero si je tudi bolj blizu, kot pripoveduje mož, on
pa s sinovi (»/…/ večkrat se sliši L. z MA, kar je jasno, saj si tudi izmenjujeta o otrocih kakšne
stvari o zdravju, razvoju in tako naprej. Tako da jaz, če za sebe govorim, imam popolnoma dovolj
stika, mene ne žeja potem. Seveda sem pa velikokrat v mislih z njo in zetom. To glede M. in Ma. pa
je tko, da jz večkrat kontaktiram fante, ker imamo več skupnih točk, tukaj je tudi šport, da ne
govorimo tud o kakih drugih stvareh, o organizacijskih zadevah, o pomoči pri hiši pa še kaj /…/«).
V pogovoru s pari 1, 3 in 4 je bilo zaznati, da imajo tudi nek dogovor med generacijami (3. koda II.
reda), in sicer se pri paru 1 navezuje na varstvo vnukov in postavljenih pravil v hiši glede bivanja.
Sama sta namreč izrazila nestrinjanje s pogostostjo varstva vnukov, saj sta želela imeti tudi nekaj
časa zase (» Ni pa tok tega vtikanja, to se pa branmo, za sobivanje, vsak ma svojo družino. Ko je
blo že mal preveč tega, ko so bli otroci stalno dol, ko sva bla že mal utrujena, sva pa kr rekla, lej, to
je že mal too much, rada popazva, sam so to vajini otroci čist tko, ja potem smo zreduciral na
normalo…«). Pri paru 3 je predvsem žena tista, ki si je postavila dogovor sama s seboj, da ob
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srečanju s hčerko ali sinom ne bo preveč vsiljiva, ne bo dajala preveč nasvetov, ki bi bili razumljeni
napačno, ampak bo bolj poslušala (» Zdej sem ugotovila, da si moram čas vzet in tud s K. bit nekaj
časa, sm bit, nič pridigat, … nč govort, izven tistega običajnega in je že to velik.«). Par 4 pa ima
ravno tako dogovor, ki se ga držita, in sicer pravita, da pri ohranjanju stikov z otroki igrata igro
»pink ponk«, kar pomeni, da čakata, da otroci sami nakažejo, kdaj si želijo stika, nista vsiljiva, kot
pravita, in čakata na servis otrok (» /…/ nama je jasno, da ne rineva v otroke, da delujeva po
principu, če nama kdo servira, midva odbijeva. In redko vabiva, samo takrat kadar se nama zdi, da
je razlog tako velik, da želiva pokazat, da jih mava rada. Ne želiva pa jih bombardirat z najinimi
dejavnostmi.«).
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Tabela 5: Kategorija REORGANIZACIJA

Kode II. reda
Par 1
ZADOVOLJSTVO - Mamina želja po
S STIKI
pogostejših stikih z eno
hčerko
- Razumsko gledanje očeta
na hčerkino odločitev glede
stikov
SKRB ZA STIKE

- Obojestransko - pogosto
videvanje (zaradi vnukov)

DOGOVORI MED - Dogovor dveh generacij v
GENERACIJAM
isti hiši glede pravil, bivanja
- Udeleženost pri varstvu
vnukov
- Postavitev omejitev glede
sobivanja in varstva vnukov
- Razmejitev svojih in
otrokovih potreb

Kode I. reda
Par 2
Par 3
- Zadovoljstvo s stiki, bolj
- Pogosti obiski (dvakrat na
pogosteje ne gre
teden)
- Stiki s hčerko preko elektr. - Dobri medsebojni odnosi
- Srečanja, kosila,
medijev
praznovanja, kavica s sinom
enkrat na teden med pavzo v
službi

Par 4
- Oba sta zadovoljna s
količino stikov
- Potekajo večkrat tudi po
sms-ih in mms-ih zaradi
geografske oddaljenosti
hčerke

- Otroci in žena poskrbijo za
stike
- Mama otrokom vedno na
voljo za pogovor ali klic

- Obojestranska skrb za stike
- Nudenje fizične pomoči
drug drugemu
- Obnova hiše, kjer stanuje
hčerka- zato pogostejši stiki

- Žena bolj v stiku s hčerko,
mož bolj s fanti (imajo več
skupnih točk)
- Občasno varstvo vnukov

/

- Mamina samodisciplina ob
srečanju z otroki (ne
»pridigati«, ampak poslušati,
biti navzoča)
- Praznovanja družinskih
praznikov

- Mož in žena igrata igro
pink ponka (čakata na servis
in rahlo odbijeta)
- Otroci nakažejo, kdaj si
želijo stika
- Redko vabita, predvsem
takrat, ko imata res velik
razlog za to
- Ne bombardirata otrok s
svojimi dejavnostmi
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3. 6 ODGOVORI NA RAZISKOVALNA VPRAŠANJA
1. Ali je osamosvajanje otrok prineslo v partnerski odnos kakšne bistvene spremembe in
katere so te?
Vsi pari poročajo o tem, da je osamosvajanje vplivalo na partnerski odnos, in sicer je v nekatere
partnerske odnose osamosvajanje poseglo bolj drastično in pustilo globlji pečat, v nekatere pa manj
oziroma so pari odhod otrok od doma sprejeli bolj optimistično.
Pari navajajo kot najvidnejše spremembe ravno spremembe na področju partnerskega odnosa, z
izjemo para 1, ki sicer poroča o pozitivnih spremembah, ki so se zgodile med njima, a zasluge za to
pripiše sebi in lastnemu zavedanju ter hrepenenju po izboljšanju odnosa še pred osamosvojitvijo
otrok. Dva para (para 1 in 2) torej spremembe na področju partnerskega odnosa v povezani s
praznjenjem gnezda doživljata kot pozitivne in blagodejne za odnos. Par 1 opiše svoj sedanji odnos
s krivuljo, ki je šla občutno navzgor, medtem ko par 2 poroča, da sta si kot partnerja sedaj bližje,
ker ni več vsakodnevnih pritiskov med njima, ki so bili povezani s šolskimi obveznostmi otrok in
njihovimi dejavnostmi. Dva para (para 3 in 4) pa poročata o spremembah, ki so pustile posledice in
so partnerski odnos negativno zaznamovale. Pri paru 3, ki je bil v času osamosvajanja na
preizkušnji, »sprijaznjenje« z odhodom otrok še traja, saj je to še precej »sveže«, od zadnjega
odhoda otroka je namreč v času opravljenega intervjuja preteklo šele devet mesecev, zato se tudi
partnerski odnos počasi izboljšuje, medtem ko se je par 4 s spremembami in partnersko krizo že
dodobra spoprijel. Namreč, par poroča, da krivulja njunega partnerskega zadovoljstva, ki je eno leto
do leto in pol občutno zanihala navzdol, že nekaj časa narašča. Zasluge za to pripišeta
terapevtskemu zdravljenju, ki sta se ga kot par skupaj udeležila.
Kot drugo večjo spremembo pari navajajo spremembe na individualnem področju. Za par 2 pomeni
odsotnost otrok več časa zase in več svobode ter manj prilagajanja dnevni rutini. Par 3 se bo
udeležil duhovnih vaj, ker čutita potrebo po poglobljeni osebni duhovnosti in jo vidita – predvsem
žena – kot rešilno bilko odnosa. Par 4 pa poroča o umiku vase predvsem skozi branje in
razmišljanje o vsebinah, ki vplivajo na osebno rast, ki je po njunem mnenju predpogoj za rast
partnerskega odnosa.
Kot tretjo spremembo pari navajajo spremembo na področju starševske vloge, in sicer predvsem
manj obveznosti in usklajevanja urnikov ter nesoglasij glede šolskih zadev. Par 3 je nekoliko
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specifičen, saj ima v družinskem gnezdu še dva adolescentna otroka, zato ostaja starševska vloga še
naprej izrazita oziroma morata sedaj v vzgajanju prevzeti še vlogi starejših dveh otrok, ki sta se
odselila, kar jima predstavlja dodaten izziv.
Četrta sprememba pa je najbolj prijetna za pare, in sicer imajo sedaj več prostega časa, ki ga
namenjajo skupnih hobijem. Predvsem para 1 in 4 sta razvila paleto skupnih hobijev, ki jih
razveseljujejo, par 2 poroča le o občasnih skupnih sprehodih, par 3 pa še vedno daje prioriteto
družini in skupnemu preživljanju prostega časa.

2. Kako se je partnersko zadovoljstvo razvijalo med življenjem v dvoje? Kdaj sta partnerja
čutila, da jima partnerski odnos prinaša zadovoljstvo in kdaj, v katerem obdobju življenja je
bilo tega zadovoljstva manj?

Ugotovili smo, da imajo vsi pari različne izkušnje z razvojem partnerskega zadovoljstva skozi
različna razvojna obdobja in da je krivulja partnerskega zadovoljstva pri vseh zanihala, četudi ne pri
vseh parih v istem časovnem obdobju.
Če še enkrat pogledamo krivuljo partnerskega zadovoljstva, ki sta jo utemeljila Papalia in Olds
(1992, v Marjanovič Umek in Zupančič, 2009), naj bi ta izgledala nekako takole: Krivulja kaže, da
se partnersko zadovoljstvo tekom življenja spreminja v obliki črke U. V povprečju je zadovoljstvo
največje pred rojstvom prvega otroka, takoj po njegovem rojstvu upade in se v dveh letih dvigne na
prejšnjo raven. Nato začne v predšolskem obdobju prvega otroka zopet rahlo upadati do otrokovega
srednjega mladostništva. To je tudi obdobje, ko se starša ukvarjata z vzgojo in izobraževanjem
otrok ter hkrati s svojo poklicno kariero. Ko to najbolj krizno obdobje mine, prične zadovoljstvo
med pari, ki negujejo svoj odnos, ponovno naraščati. Swenson in ostali (1981, v Musek, 1995) še
dodajajo, da najbolj kritično obdobje za partnerja pomeni ravno odhod otrok iz družinskega gnezda.
A partnerji sčasoma to krizo in občutke povezane z njo prebrodijo ter se spet poglobijo v
medsebojne odnose in skupne aktivnosti, in če ohranjajo stike z otroki, ki so zapustili gnezdo, je
zanje prebolevanje krize praznega gnezda lažje.
Par 1 poroča o tem, da je njun odnos zanihal navzdol v obdobju takoj po poroki in se v času rojstev
otrok spet povzpel. To obdobje označita kot lepo obdobje v njunem skupnem življenju. Nadalje je
krivulja partnerskega zadovoljstva zopet zanihala navzdol v obdobju vzgajanja otrok, dokler se
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nista odločila, da bosta ukrepala in začela svoj odnos ponovno graditi in zanj skrbeti. Kot bistveno
sta izpostavila potrebo po tem, da kot par stopita ven iz svoje družine, si razširita obzorje, se
udeležita skupnih dejavnosti in razširita krog prijateljev. V obdobju osamosvajanja otrok in
praznega gnezda njun odnos ni doživel nobenih posebnosti oziroma nihanj navzdol.
Par 2 se obdobja rojstev otrok spominja kot zelo lepega, ko sta bila kot par zelo povezana. V
šolskem obdobju in obdobju odraščanja otrok, ko je bilo potrebno več usklajevanja glede šolskih
obveznosti, pa označita obdobje kot zelo nemirno, saj jima v odnos ni prinašalo zadovoljstva.
Čeprav je bil čas osamosvajanja in praznjenja gnezda za očeta zelo boleč, oba poročata, da se je
njun odnos v tem obdobju precej izboljšal, ne doživljata več pritiskov, bolj sta svobodna in manj se
prerekata, kar posledično vpliva na partnersko zadovoljstvo.
Par 3 omeni, da je krivulja zadovoljstva v njunem odnosu takoj po poroki močno zanihala navzdol
in mož celo omeni, da so otroci pripomogli k temu, da se je zopet dvignila. Obdobje rojstev otrok
označita kot lepo obdobje. Več težav v partnerski odnos je zopet prineslo šolsko obdobje, obdobje
vzgajanja in odraščanja otrok zaradi njune karakterne različnosti in različne lestvice prioritet, zato je
bilo zaradi medsebojnega usklajevanja tudi nekoliko več napetosti med njima. Najtežje obdobje
oziroma največjo preizkušnjo odnosa sta doživela ob praznjenju gnezda. Takrat je krivulja
zadovoljstva močno zanihala na dol.
Par 4 poroča o lepem obdobju rojstev otrok, čeprav zelo napornem. Tudi v obdobju šolanja in
odraščanja otrok poročata o partnerskem zadovoljstvu, ki ga povežeta z enotnostjo pri vzgoji, kar je
posledica njunega truda za partnerski odnos, ki sta ga postavila na prvo mesto. Kot bistveno prvino
sta izpostavila izobraževanja na temo o vzgoji otrok in potrebo po gradnji odnosa. Slednjega sta
gradila tako, da sta »programirala« skupni čas in se tega držala. Najbolj je krivulja njunega
partnerskega zadovoljstva zanihala v obdobju praznjenja gnezda. To obdobje označujeta kot izredno
težko za njun odnos, ko sta se vrtela v začaranem krogu nezadovoljstva in razočaranja. Poleg
odhoda otrok iz družinskega gnezda so ga spremljali tudi drugi dejavniki: ženino obdobje
klimakterija, depresija in moževa bolezen ter z njo povezana depresija.
3. Ali se pojavljajo razlike v doživljanju praznjenja družinskega gnezda med spoloma in
katere so?
Razlike med spoloma v doživljanju praznjenja družinskega gnezda se med pari pojavljajo, vendar
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so zelo različne in jih ne moremo posplošiti ali trditi, da so samo ženske tiste, ki odhod otrok iz
družine doživijo kot izgubo, kot se velikokrat domneva.
Kot meni tudi Blacker (1999), odselitev otrok namreč vsak starš posebej doživlja zelo različno. So
ženske, ki bodo jokale teden ali dva, nekatere pa bodo presenečeno ugotovile, da so zelo dobro
prenesle otrokov odhod od doma. Ravno tako ni pravila, ali je za starša težje sprejeti odhod prvega
ali zadnjega otroka iz gnezda. Mešani občutki žalosti in sreče se seveda pojavljajo, saj se s tem
obdobjem nekako zaključi faza aktivnega starševstva. Medtem ko ravno za ženske velja, da so po
določenem času spet pripravljene na življenje in na svojo »osamosvojitev« v poklicni karieri ali
kako drugače, pa za moške prazen dom velikokrat pomeni izgubo, še posebno za tiste, ki so večino
svojega časa usmerili samo v poklicni razvoj in niso bili prisotni pri vzgoji in rasti svojih otrok.
Ravno v obdobju, ko otroci odhajajo oz. so nekateri že odšli, očetje porabijo manj časa za poklicno
kariero in si želijo preživeti več časa z družino, kar pa privede do razočaranj, saj otroci »že«
odhajajo.
V naših intervjujih se pri paru 1 ne pojavljajo bistvene razlike v doživljanju odhoda otrok iz
družinskega gnezda. Žena sicer poroča, da je odhode sprejela bolj čustveno, a sta otroke podpirala v
njihovih odločitvah in jih sprejela. Pri paru 2 smo priča očitni razliki v doživljanju odhoda otrok, in
sicer jih mož doživlja zelo boleče in čustveno, medtem ko žena na osamosvajanje gleda racionalno.
Pri paru 3 se razlike med paroma v doživljanju odhodov otrok, ko gre zares, ne pojavljajo, saj sta
oba prizadeta in se na odhode odzoveta čustveno. Oba občutita praznino doma in vrzeli, ki so
nastale z odhodom otrok v njunem odnosu in v družini. Pri paru 4 pa se zopet pojavijo razlike med
partnerjema, in sicer je bil odhod otrok od doma boleč samo za ženo in je tudi globoko posegel v
njeno osebno zadovoljstvo, kar je sčasoma vplivalo tudi na partnerski odnos.
Span (2000, v Sigelman in Rider, 2009) še omenja, da praznjenje družinskega gnezda prinese
spremembe v življenjskem stilu staršev in še posebno prizadene matere oziroma tiste matere, ki so
svoja življenja usmerile samo v vzgajanje in rejenje svojih otrok. Pri slednjih so prisotni globoki
trenutki žalosti.
V našem primeru para 4 se je izkazalo, da četudi je žena oziroma mati bila dejavna na poklicnem
področju in bila v močni zavezi s partnerjem, jo je odhod otrok od doma močno prizadel. Razlogi za
bolečine so torej bili nekje drugje, medtem ko bi lahko avtorjeva opažanja povezali z možem para 2
in parom 3, ki so dajali prednost družini, se ji kljub karieri v celoti posvečali. Družina je bila na
prvem mestu.
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4. Kako se par spoprijema z razvojno krizo družine?
Kot eno izmed pozitivnih in konstruktivnih spoprijemov s čustveno krizo kot posledico praznega
gnezda smo pri parih zaznali zadovoljstvo z opravljeno starševsko vlogo. Vsi pari so zadovoljni, ker
so otroci postali odgovorni in samostojni odrasli ljudje, kar verjetno zanje pomeni tudi neko tolažbo
v tem obdobju oziroma zadoščenje, saj, kot meni Blacker (1999), je za mnoge starše stresno imeti
doma odrasle otroke predolgo, kajti odgovornost za njihovo prisotnost doma pripišejo sami sebi.
Velja, da starši situacijo ocenjuje bolj negativno, če so otroci nezaposleni ali pridejo nazaj domov
po ločitvi, kakor če otroci ostanejo v domačem gnezdu in so zaposleni ali se izobražujejo ali če se
nikoli sploh niso poročili. Velja pravilo, da bolj kot so odrasli otroci samostojni in neodvisni, lažje
je za starše sprejeti dejstvo, da so ostali doma.
V našem primeru so otroci, ki so še ostali v družinskem gnezdu, še študentje oziroma v enem
primeru sta to srednješolka in osnovnošolka, otroci, ki so se osamosvojili, pa so večinoma poročeni
oziroma so finančno in stanovanjsko popolnoma neodvisni od staršev.
Starši sicer na sedanje obdobje praznega gnezda gledajo pozitivno oziroma vidijo še naprej nek
smisel v življenju, za katerega se bodo trudili. Para 1 in 4 se bosta trudila predvsem za nadaljnjo rast
in razvoj partnerskega odnosa, paru 3 pa največ pomeni dejstvo, da se družinsko gnezdo še ni
popolnoma izpraznilo ter da imata čas, da se na to počasi pripravljata.
Pri dveh parih oziroma posameznikih je v njunih izjavah zaznati tudi občutja sprejetosti in
sprijaznjenja s stanjem, da »tako pač je« in da gre dinamika življenja v smeri, ki stalno prinaša neke
spremembe, ki jih je potrebno sprejeti kot sestavni del življenja in se sprijazniti, da bodo otroci slej
kot prej eden za drugim odšli.
Trije pari pa poročajo tudi o notranji stiski, ki se je pojavila z odhodom otrok in iskanju pomoči
zanjo. Par 2 oziroma mož omeni, da je potreboval pol leta, da je sprejel hčerino odločitev in odhod,
pomoči ni iskal drugje, ampak je moral to sprejeti sam. Tudi par 4 oziroma žena je potrebovala
precej časa, da je sprejela, da odnos s hčerko ne bo več isti, kakor je bil po njenem odhodu. Pri tem
sta ji pomagala mož in skupni obisk terapevta. Par 3 pa se s čustveno krizo nekako še sooča in se
počasi »pobira«. Kakor sta dejala, sta se srečevala z dvojnimi občutki. Ker sta ob porokah otrok
prejemala ogromno čestitk od prijateljev in znancev, sta na zunaj kazala, da sta srečna, a kot pravita,
so bili na drugi strani prisotni notranji občutki praznine in bolečine, za katere ostali niso vedeli.
Rešilno bilko vidita oba v duhovnosti oziroma v osebni rasti s pomočjo poglobljene duhovnosti pa
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tudi v tolažbi, da sta v družinskem gnezdu ostala še dva otroka, ki se ne bosta še kmalu
osamosvojila.
Kot je omenil Pečjak (2007), velika večina ljudi vsaj polovico svojega življenja preživi v krogu
zakonca in družine, kar velja tudi za naše intervjuvance. Družina naj bi zato imela pozitiven vpliv
na življenjsko dobo, kar pa pomeni, da tudi odhod otrok iz družine in bolezen ter smrt zakonca
upravičeno označimo kot dva najbolj stresna dogodka v življenju človeka. Ko odide prvi otrok,
pomeni to stres za starše, a kljub temu jima ostane še kakšen otrok v družinskem gnezdu. Najhujše
zanje zato pomeni odhod zadnjega otroka iz družine, saj to pomeni tudi prekinitev starševske vloge.
Starša se kar naenkrat počutita zelo stara, ne glede na to, koliko sta dejansko stara, saj med njima ni
več mlade osebe.

5. Kako se je družinski sistem uspel reorganizirati po odhodu otrok iz njega? Kdo je prevzel
pobudo – so bili to starši ali otroci?
Družinski sistem se je pri vseh parih uspel uspešno reorganizirati oziroma pri paru 3 ta
reorganizacija še nekoliko traja, ampak je na dobri poti do uspeha.

Pari imajo zadovoljive odnose z otroki, ki so se osamosvojili. Nekateri izmed njih so v stiku z
otroki precej pogosto, nekateri pa zaradi geografske oddaljenosti nekoliko manj oziroma so v stiku
preko elektronskih medijev in telefonskih klicev. Tisti, ki že imajo vnuke, so pri njihovem varstvu
udeleženi.
Skrb za stike so ponekod prevzeli starši oziroma so obojestranski, razen pri paru 4, ki se je odločil,
da bo pobudo za stike skoraj popolnoma prepustil otrokom ter do otrok ne bo vsiljiv. Še najbolj
podoben mu je par 1, ki v primeru hčerke, ki se je osamosvojila in starše bolj poredko obiskuje,
prepušča odločitev za stike njej.

Pari omenjajo tudi dogovore, ki veljajo med generacijami, in sicer so jih postavili pari oziroma
starši v odnosu do svojih otrok. Par 1 se zaveda, da imajo otroci in pari svoje potrebe, ki morajo biti
razmejene, zato sta tudi postavila omejitve, ki so v njunem primeru povezane z varstvom vnukov.
Par 3 ima pravila glede praznovanja družinskih praznikov oziroma rojstnih dni otrok, ki veljajo tudi
za otroka, ki sta se osamosvojila. Svoj dogovor pa ima tudi žena oziroma mati, in sicer
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»samodisciplino«, da ob srečanju s hčerko ali sinom ne bi bila preveč vsiljiva mati, ki je polna
nasvetov, ampak bi znala samo poslušati. Par 4 pa si je postavil pravilo, da pri navezovanju stikov z
otroki igrata igro »pink ponk«, kar pomeni, da čakata na njihovo pobudo in odziv ter otrok ne
bombardirata s svojimi dejavnostmi.

4

ZAKLJUČEK

Tema partnerskega odnosa v povezavi s praznjenjem gnezda je v našem prostoru precej slabo
raziskana, zato sem v fazi odločitve zanjo imela tudi določene pomisleke. Raziskave o izbrani
tematiki namreč izvirajo pretežno iz ameriškega prostora, kjer načeloma veljajo drugačni standardi
glede osamosvajanja otrok v primerjavi z našim prostorom in časom. Osamosvajanje se v našem
prostoru bolj zavleče, otroci ostajajo dlje v svojih primarnih družinah in se pozneje osamosvojijo,
kar pomeni za mnoge starše mogoče tudi prednost, ker otroci ostajajo dlje časa pod njihovim
okriljem. To pa velikokrat prija tako staršem kot otrokom. Tudi v naši strokovni literaturi je
obdobje praznega gnezda predstavljeno kot bolj dramatično v primerjavi z ameriško. Izbrana
tematika se mi je zdela precejšen zalogaj za pisanje in analizo, a me je med drugim ravno to tudi
gnalo naprej. Želela sem se podati na neznano pot in raziskati področje, pridobiti nove poglede in
preko opravljenih pogovorov primerjati izkušnje parov.
Ugotovila sem, da imajo pari različne izkušnje in posledično so tudi odhode otrok iz družinskega
gnezda doživeli zelo različno, kar povezujem z njihovimi življenjskimi prioritetami, osebnostno
naravnanostjo in zgodovino, ki jo vsak posameznik nosi s seboj iz svoje primarne družine. Paru, ki
je na prvo mesto postavil partnerski odnos, še preden so se otroci osamosvojili, odhod otrok od
doma ni predstavljal velikega stresa v primerjavi s parom, ki je na prvo mesto vedno postavljal
družino in skupne družinske aktivnosti. Ta je doživel precejšnjo preizkušnjo. Eden izmed parov pa
je kljub močni partnerski zavezi doživel ob odhodu otrok precejšen nihaj partnerskega zadovoljstva
in se je odločil poiskati terapevtsko pomoč.

Pomanjkljivost svojega dela vsekakor vidim ravno v izbrani skupini parov, ki so bili pripravljeni
sodelovati v raziskavi. Moji prošnji za intervju so se odzvali starši in tisti pari, ki so odhod otrok od
doma nekako sprejeli, eni lažje, drugi težje, a njihovo življenje na osebnem in partnerskem področju
ni izgubilo smisla in so bili pripravljeni svoje izkušnje podeliti z mano. Zato se odprte možnosti
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raziskovanja kažejo tudi v pridobitvi parov, ki so praznjenje gnezda doživeli bolj tragično in je ta
razvojni proces pustil globlje posledice v njihovem partnerskem odnosu. Vem, da so in da
doživljajo notranjo stisko in morebiti ne vidijo več smisla ali pa se jim zdi, da se je z odhodom
otrok v življenju porušilo vse, kar so gradili.
Na tem mestu vidim pomembno tudi vlogo socialnega pedagoga. Namreč, vse naše delo z otroki in
mladostniki je v prvi vrsti tudi delo z njihovimi starši, ki se odvija skozi pogovore z njimi in
drugimi oblikami sodelovanja. Kot svetovalni delavci na osnovnih in srednjih šolah bi lahko tudi
staršem odraščajočih otrok pripravili kakšno delavnico ali predavanje na temo praznjenja
družinskega gnezda in morebitnega vpliva na partnerski odnos, imeli organizirane delavnice ali
odprte svetovalnice. Namreč, na temo pričakovanja otroka, obdobja nosečnosti in poporodnih
obdobij obstaja paleta možnosti za izbiro delavnic in predavanj, prav tako so tudi teme za starše
odraščajočih otrok. Obstaja tudi nešteto oblik samopomočnih skupin za ljudi v stiski ob izgubi/smrti
bližnjih. Za posameznike in partnerje, ki se nahajajo v obdobju praznega gnezda, pa razen nekaj
redkih člankov v revijah ne najdemo ravno veliko možnosti, kamor bi se lahko obrnili po nasvet ali
pomoč, kar nam lahko predstavlja dodaten izziv. Tudi eden izmed staršev je izrazil, da na obdobje
praznjenja gnezda sploh ni bil pripravljen, kar mogoče kliče po spremembi na tem področju. »To
sem pričakoval in razumem to, ko butajo iz njih ti hormoni vn, ampak to, kako se pa izprazni, kaj
pol s tem rata, to pa ni blo nobenga napotka, razn to stokanje od kje, kako je potem se težko
sprijaznit s takim. To pa nisem bil pripravljen, da to tok pomen, da bo ta naša miza tok prazna. Saj
po en teden, dva tedna že, ampak več, pol ko se to potegne v mesce, je pa drugač, zazija vn neka
velika vrzel in na to nisem bil pripravljen, nisem.«
Vsekakor pa imejmo v mislih, da ima obdobje srednje odraslosti tudi svoje lepe strani in se življenje
še zdaleč ne konča, kar smo v delu tudi nekajkrat omenili in kar sta izrazila partnerja v enem izmed
intervjujev »… smo še zmerom na poti, pa si želiva še kaj napredovat, da ni konc življenja, ko otroc
odidejo, ampak maš tud druge stvari. Vsako obdobje ma lohk kaj lepga in to je eno tako lepo
obdobje.«
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6

PRILOGE

PRILOGA 1: Vprašanja kot pomoč pri intervjuju


PREDSTAVITEV PARA (starost, izobrazba, hobiji, skupni hobiji, koliko let sta
poročena, število otrok, starost otrok, koliko otrok se je osamosvojilo in kdaj, …)



Kako je bilo, ko sta prvič postala starša? Kaj se je najbolj spremenilo? Opišita!



Za kaj vse si nista mogla več vzeti časa oz. si nista utegnila zaradi majhnih otrok in
družine?



Sta se pri vzgoji otrok srečevala s kakšnimi težavami, bolj me zanima v smislu
usklajenosti med vama? Kako sta reševala morebitne spore in nesoglasja?



Kako sta negovala odnos, ko so bili otroci še majhni in kako ga negujeta danes?



Kako se je vajin odnos razvijal od takrat do danes? (če bi npr. opisala časovno
krivuljo)



Kako sta doživljala prve male odhode otrok od doma- šola v naravi, dijaški,
študentski dom…?



Kako pa sta doživela trenutek, ko je nastopil čas, da prvorojenec ali drugorojenec
zares zapusti domače gnezdo?



Če je bilo težko, koliko časa je trajalo, da sta to zares sprejela in kaj vama je dalo
moč za naprej?



Se je v vajinem odnosu kaj spremenilo sedaj, ko so otroci odšli oz. odhajajo na svoje,
ko odraščajo?



Kaj se je spremenilo? Je prineslo mogoče nove stiske v odnos?



V katerem obdobju življenja bi lahko rekli, da sta si bila z možem/ženo najbolj blizu?



Sta sedaj na splošno zadovoljna z vajinim odnosom?



Občutite v sebi zadovoljstvo, zadoščenje ob misli, da so se otroci osamosvojili oz. se
osamosvajajo, v smislu, da ste nekaj dobrega storili, bili koristni in dobri starši?



Kako gledate na dosedanjo prehojeno pot vaše družine?



Kako pogosto se srečujete z otroki, ki so že zapustili domače gnezdo?



Kdo običajno več poskrbi, da ste v stiku?



Sta s temi stiki zadovoljni ali bi si jih želeli več



Sta udeležena pri varstvu vnukov?
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Bi želela še kaj dodati ali sporočiti?
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PRILOGA 2: Prikaz kodiranja intervjuja PAR 1

ZAPIS INTERVJUJA

KODE I. REDA

…
V: Zanima me tud s kakšnimi hobiji se kaj ukvarjata? Mata kakšne skupne hobije ali bolj vsak svoje?
A: Ja, mava tud skupne. Recimo, oba sva skavta, odrasla skavta, že dolga leta. Mislim, da je že enih 18 let, a ne? (pogleda
ženo) No, ti si mal kasnej za mano prišla.

Skupni hobiji

M: Tako je.
A: Sicer rada hodiva v naravo, jaz sem bolj športnik recimo, orientacijski tek sem mal trenirau, pa sprehodi pa vrt mamo.
Tako ja.

Hobiji

V: OK. Hvala. Bomo zdaj kar bolj na ta glavne teme šli. Zanima me, kako je bilo, kako sta se prvič znašla v novi vlogi staršev,
kako je blo, ko sta prvič postala starša, kakšni so bili občutki, kako sta se znajdla, če se spomnita še teh prvih dni in
trenutkov? In kaj je bilo res tisto najtežje? Ko sta prinesla otroka domov in potem vsi tisti naslednji dnevi …
A: Jah, lej, midva sva mela dva otroka še takrat, ko sva bla študenta. Je blo treba faks delat, otroke rihtat, … ni blo tko lahko.
Recimo, bla sva še v taki finančni situaciji, slabi, odvisna od staršev, nič nisva mela financ a ne. Tko da to s tega vidika ni blo
vredu. Sva se pa vseen veselila otroka, ta prvga in ta druzga tudi, čeprav smo se stiskal v majhni sobi. No pol smo šli pa po
treh letih stiskanja pri njenih starših, no, stiskanja, saj je blo lepo, pa varstvo je blo zravn, pa vendarle je blo mal mal placa…
taka gužva, a ne?
M: Ja, pa želiš si tud svojga gospodinjstva.
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Študentska leta
Slabo finančno stanje
Prostorska stiska

A: Ja, pa sva šla na svoje, sva mela kuhnco pa eno sobo in kopalnico za začetek zrihtano v hiši.
M: Ja, ja, v bistvu kr kmal.
A: Ja pri 25. letih sva bla v bistvu na svojem tako nekak. Ja, pol se je pa počas delal, pa tko, fino je blo. Sva vseen sprejela
otroke, z veseljem, mislim, da smo se kar lepo ukvarjal z njimi.

Rojstvo otrok

M: Ja ti si bil tako vesel, ko se je rodila T. (drugi otrok), da si kar iz porodnišnce teku na Šmarno goro od veselja.

Veselje ob rojstvu
otrok

Smeh.
V: OK. Pol me zanima še, ko pravijo, da ko pride otrok v nek odnos, da se stvari mal spremenijio, pa me zanima, če se je kaj
spremenilo, če sta kaj pogrešala ali kaj si nista mogla mogoče »privoščit«, če lahko tako rečem?
M: Ja, prej sva bla svobodna. Zlo velik sva prej v hribe hodila, zvečer ali vikende, to sva res precej hodila skup v hribe. To se
je pol spremenilo, precej si bil omejen. To se je skrčil.

Manj časa zase, za
svoje hobije
Omejenost

A: Ja to je tako dejstvo, pa tega nisva pogrešala pol…
M: Ne, nisva, sva šla pa na krajše sprehode
A: Al smo pa popokal otroka v nahrbtnik pa smo šli skupaj
M: Smo se prilagodil. Spremenil se je pa je ja, mal bolj si omejen. Ne moreš čist povsod al pa zvečer ne morš v kakšno
gledališče al tko. To je, ko maš otroka, mal si seveda omejen, ampak če sprejmeš otroka, pol ti tud to ni težko.
A: Ni to nobena težava…
V: Koliko časa sta pa prej bla skupaj kot par?
M: 5,5 let sva prej hodila, pri 17. Sva že začela hodt, pol pa sva se poročila…

- 80 -

Prilagajanje otrokom

V: OK. Pol bi pa vprašala in sicr me zanima oglede usklajevanje te starševsko partnerske vloge, če sta bla pri vzgoji otrok
kdaj v dilemi oziroma če se lahko tako izrazim »dajala« med seboj in zakaj sta se? Kje so prišle težave na dan, ko se je bilo
treba usklajevat?
M: Pri nama je blo tko. Ene stvari sva imela mal različno ovrednotene. Men je recimo zelo pomemben, da je doma
pospravlen, pa da je sobotno čiščenje in ko je vse pospravlen in urejen, se gre v nedeljo na izlet ali v soboto popoldne,
najprej uredit dom, pol si pa frej. A. pa je blo pospravljanje tko ena nepotrebna, stranska zadeva, k je mislu, da ni potrebna
in da je čist odveč.

Različne vrednote in
prioritete

A: Pa ne, saj si ti nardila. (smeh)
M: Ja in pri vzgoji otrok je… on je bolj tko, da smo kam šli, da se je kam šlo. Na kakšen izlet ali kam, jaz sm pa bolj domou
vlekla. Tuki sva se mal, je prihajalo do nesoglasij, sva šele kasnej to bolj dobr usklajevala. Saj sva nekak, jz sm bolj pospravla,
ti si bolj okrog hodu.

Različne vrednote in
prioritete

A: Zdej pač to tako gledava, prej je pač blo tko in smo živel. Al si ti zlo trpela? Nevem čist dobr.
M: Jah zdaj če gledam nazaj, bi rajš vidla ja, da bi mela to poštiman. Jah men je blo to bolj pomemben, da se uredi
stanovanje, njemu pa, da se kam gre.

Različne vrednote in
prioritete

V: Torej ste vi poskrbeli bolj za »turistično« plat družine. (Smeh)
Kaj pa to bolj postavljanje mej otrokom, kako sta to usklajevala?
M: Ja to sva bla kr enotna no, no, vsaj pred otroci sva se trudla, da nisva se kregala, ampak …
A: Tega sva se že prej zavedala in sva se zmenila, lej, tud če nimaš prav, takrat pred otroki mi daj za prav, pol se bova že
zmenila, ja pa tko smo se kr »ja, kaj pa je mami rekla, kaj pa mami prav?« »Ja ona pravi tko pa tko…«, »Ja, jaz pravim takole,
bom pa še mami vprašu, tak da to ni zadnji odgovor«.
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Enotnost pri
postavljanju mej
Dogovor glede vzgoje

V: Torej še zdaj tako funkcionirata?
A: Še zdaj, no zdej niti ni več treba, še ne dolg nazaj je blo še tko
M: Ja, zdaj so že tko veliki, da prav velik meja ne gre več, ker so že… ta mlajši je 21, zdaj ne moreš več kaj dost poseg
njihovo življenje.
A: Mislim, da mi nismo mel teh težav z izkoriščanjem, da bi hodil najprej k enmu, pa pol še k drugmu, da bi se midva dajala.

Dogovor glede vzgoje

M: Ne, ne. Ja za zvečer spat hodit smo bli pri starejših otrocih sigurn bolj strogi kot, pol pri mlajših smo že mal popuščal,
smo mal spustil uro. Kšne stvari postaneš pol tud mal starejši, za ta mlajše otroke mal bolj popustljiv al pa nisi več tok
dosleden pa kar mal spustiš in sta naju starejši hčerki tud opozorle, da onidve pa kej nista smeli, mlajša dva pa kar lahko, pa
da ju mal bolj crkljava kokr njiju, čeprav nisva hotela, ampak kr mal spustiš tisto strogost.

Razlike pri vzgoji
mlajših in starejših
otrok

V: To je mogoče tud zato, ker sta imela pozitivne izkušnje, …
A: Pa mal se tud življenjske okoliščine spremenijo, pa tud mal več smo si lahko privoščil.
M: Ja tud ja.
A: Nismo mel kakšnih težav. Bolj skromno smo živel. Ta mala je bila stara tri leta, ko smo avto kupil, to danes ni več takih
družin… no, so, ampak so bolj socialno dno, to midva nisva bla…

Slabo finančno stanje

M: Sva denar vlagala, da sva šla čimprej na svoje.
A: Ne, z usklajevanjem nisva mela težav… ko je ta najstarejša, no, predn je bla v puberteti je Gostečnik začel s predavanji za
starše in sva na to hodila. Ej, taka predavanja, mulce je mel, da so igral vloge…

Dogovor glede vzgoje

Lastna angažiranost
A: Ja, to nama je pomagal, ja in takrat sva si tud zelo dobr zapomnila tista vprašanja, ki jih je treba postavt, ko grejo v lajf pol
(predavanja o vzgoji)
v puberteti: kam greš, s kom greš, kdaj prideš, kdo od odraslih bo tam in sva to stalno ponavljala in pol, ko sva midva šla
enkrat, lani na ene duhovne vaje, je sin vprašal: s kom gresta, kam gresta, kdaj prideta, pa kdo od odraslih bo tam,
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(smeh)…pa varujta se tujcev, pa pazita na dnar pa take stvari. (Smeh)
V: Kako sta lahko negovala odnos, ko so bli otroci mlajši? Npr. kake so razlike v primerjavi z zdaj, ko so že tolk večji, da sta
sama?
M: Ja, midva sva velik hodila na sprehode na Golovc. Pa tud z otroci. So bile ene dve zime take, da so bile cele zimske
počitnce v snegu in smo mel tako navado, da smo vsak dan šli z otroci čez cl Golovc po tistem snegu, pol smo pa domov
prišli mal utrujeni, pa kosilo, … ampak tud za otroke npr. v tistem času sva se midva pogovarjala, pa sva tud otroke mela s
sabo, ampak v tistem času se je to men normalno zdel, da tud otroci to potrebujejo sprehajanje. Opažava, da tok mal družin
sprehaja otroke po Golovcu, vedno več sprehajajo pse. Otroc pa doma za računalniki.
A: Kmal sva se zavedala tega gojenja odnosov, pa že takrat sva se trudla, da sva šla v hribe tud ko so bli otroci še majhni. Sva
šla npr. za tri dni okrog Bohinjskega jezera.

Skupni sprehodi

Zavedanje za skrb in
nego odnosa

V: Sta šla sama, sta dala otroke v varstvo?
A: V varstvo ja, k staršem, tud v Kobarid sva šla za štir dni taborit mal, sva šotor tam postavla, pa sva mal po hribih hodila,
pa tko. Pa sva se mal pogovarjala, pa lepo je blo. Večkrat sva šla tko.

Zavedanje za skrb in
nego odnosa

V: Kaj pa vsakodnevne pozornosti, ko pravijo, da si je fajn vzet vsak večer 10minut časa za pogovor, refleksijo s partnerjem?
M: Ni blo časa tolk.
A: Ni blo časa, zdej sva brihtna ratala (smeh). No časa, zavedanja ni blo včasih.
M: Ja, al pa randijev, to zdaj odkar hodva na zakonsko skupino, hodiva enkrat na mesec na randije, včasih se tega nisva
zavedala oziroma so bli ti sprehodi čez Golovc dvakrat na teden, sam sva mela še otroke zravn. No, pol, ko so bli večji otroci
niso več hotel, sva pa sama še hodila. To bi bil lahk en tak randi ja.
V: Zdej mata pa več časa zase (smeh)
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Nezavedanje za rast
odnosa
Zavedanje za skrb in
nego odnosa

M: Uuuh, ja, pa mava tud vnučke.

Udeleženost pri
varstvu vnukov
Skupno branje

A: Ja pa kakšno knjigo tko skupaj bereva.
M: Ja pol ure zjutrej ali zvečer, pa ne take vsebine, da jo lahko v enem tednu prebereš, kakšne napete zgodbe, ampak taka
…
A: Okrog odnosov …
M: Taka razmišljujoča, duhovno bogata, da jo skupi prebirava.
V: Da je potem material za pogovor?
M: Ja, ja, za pogovor. To zdej zadnje štiri leta mogoče mava to prakso.

Zavedanje za skrb in
nego odnosa

V: Pol v bistvu lahko rečeta, da se je vajin odnos razvijal?
A: Ja, ja, na gor se je razvijal, ja!! (vzklikne) Ja, pred kratkim sva predstavljala na eni skupini, kako je šel najin odnos v
življenju, najprej ful dol, potem pa počas, počas gor.

Razvoj odnosa

V: To mislita, da je šlo na dol še preden sta bila poročena?
M: Ne, ne.
A: Prec po poroki, pa potem še okrog tridesetega leta, pa še mal, ta tretji in četrti otrok se je rodil v tem obdobju, je šel kar
dol in dol pa kar se nisva zavedala, da gre dol.
M: Ja, vmes je blo kr eno obdobje, ko sva se kr mal oddaljevala ja. In sem vidla, da to ni tist, kar sem pričakovala. A. tud ni
blo velik doma, je mel en svoj hobi. Če ne bi našla rešitve in vztrajala, bi se najbrž kr ločila. No, pol sva mela en skupen hobi,
začela sva hodt k skavtom, nama je zlo pomagal, naju je zbližal, pa z Bogom sva se zbližala, z vero.

Obdobje oddaljevanja
Obdobje oddaljevanja
Skupen hobi
Duhovnost
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A: Ja to, ko greš iz družin ven a ne, da vidiš, kako je, pa ta duhovna rast ja, tam sva se mal ujela pol.
M: Pa že pet let sva udeležena pri zakonski skupini in nama tud zlo pomaga, bolj ko se Bogu približujeva, bolj se drug
drugmu približujeva.. skavti in te skupine sta dve take prelomnice, ki so dobro vplivale na najin zakon.

Stopiti ven iz družine
Zakonska skupina

A: Pa tud na skupini so kakšni fajn zakonci, ko vidiš aja, tokle je lahko dobr.
M: Prej sva bla tud v enem takem obdobju, ko je bla sam družina, delo, otroc, pa midva, pa še kakšn hobi, ja, pol sva pa
druge ljudi spoznala, sva prijatla z drugimi, tak da zdaj se zlo velik družva, zelo velik dobrih ljudi poznava.

Obdobje oddaljevanja
Stopiti ven iz družine

A: Ja, sva mela družbo, prijatle prej, sploh nama ni pasala tista družba, pa sva vseen ke hodila …
V: Sta pogrešala globino?
A: Ja pa tud nisva najdla nič takega, no pol sva te skavte najdla, ampak ne še takoj nisva šla, ker sta bla otroka še mlajša, pol
pa… pa gremo na te tabore, letne, zimske, smo v naravi, se družmo, se spoznavamo, podpiramo drug druzga… bi vsakmu
paru priporočila, da nekaj najde zase.

Obdobje iskanja
Skrb za nego in rast
odnosa

V: Rekla sta, da je šel odnos na dol, ko so bli otroci majhni, a pol sta čutila, da je to mogoče z otroki povezano, bolj ko so
otroci odraščal, bolj je šel odnos na gor, ker sta mela več časa zase?
A: Mislim, da ne.
Razvoj odnosa
neodvisen od otrok

M: Ne, v bistvu ni blo povezan z otroci.
A: Ne, še naprej bi šlo na dol, če ne bi midva reagirala.
M: Ne, ta četrti otrok naju je zelo povezal, takrat je šlo že zlo na gor, sm se jaz tisto nosečnost tako lepo počutla.
A: Ja, tisto leto sva spoznala skavte, je mal povezan… sam jaz nevem, da bi blo to povezano z egoizmom vzgoje, da bi otroc,
ko so odrasli…
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M: Ne, niso bli otroc krivi, niso nama oni pomagal.

Razvoj odnosa
neodvisen od otrok

V: Če ne bi bla pripravljena sama pri sebi nič narest …
A: Ja ta občestvenost, ta družba dobra, prej nisva hodila na nobene dogodke, seminarje pač prej. Vn je treba it iz svoje
družine, vn, ta zaprtost je ubijalska po moje, tako da ni pomoje povezano s tem odraščanjem otrok, ampak z drugimi
dejavniki.

Stopiti ven iz družine

V: Kako sta doživljala te prve odhode otrok od doma, dobro, vidva sta šla brez otrok, kaj pa ko so otroci šli brez vaju na
tabore, …?
A: (Se samo zasmeje)
M: Ja včasih so ble res kakšne nore stvari, da so zunaj prespal v kakšnih razmerah, so šli v kakšno blato, jame, ko si jih kr
težko spustil, sam men je vedno pomagal, da sem jih Bogu izročila, se mi zdi, da če ne bi bla verna, bi mi blo zlo težko. Tko
sem jih velik lažje, ker sem vedla, da jih šenekdo čuva, ne samo jaz. Pa vedla sem, da so v dobrih rokah, pa to, da Bog skrbi
zanje. P tud zato sem jih spustila, ker sem vedla, da rabjo te izkušnje, da morjo iz v družbo in med ljudi, da jih ne morem
med štir tene zapirat, tko da to sva bla zelo vesela, da so k skavtom hodil, da so bli v eno tako družbo vključeni. Včas mi je
blo tko tesno jih spustit ja, v kakšne take negotove razmere, ampak vglavnem sva pa vzpdbujala to in nisva jih omejevala.
A: Če še jaz dodam, jaz tuki nisem mel nobenih težav, sem vedel, da so tam samostojni in sposobni ljudje, jim zaupaš
otroke, in kaj se jim bo na taboru zgodilo. Sem jih osebno poznal in zato ful dobr, naj grejo, sam da hočejo.
V: Kaj pa potem, ko se je zares pokazalo, da prvi otrok zapušča gnezdo in potem še drugi? Kaki so bili pa pol občutki?
M: Prva je bla T. … Tko, mal te stiska pri srcu. Začudn si, da si je to pot izbrala, ker jz sploh pomislila nisem na to, ampak sem
si pa rekla, to je njena pot, to so take stvari, kjer se starši ne moremo vtikat, v kakšnem stanu bo, to mora človk sam izbrat
to pot, tako da je nisva omejevala. Mal me je pri srcu stiskal, ko je šla, ampak po drug stran sem si pa mislila, če bo tudi
srečna, če je to njena pot, naj gre, če jo Bog tam hoče oziroma tud če ne bo to prava pot, mora sama probat, ker ne bo
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Duhovnost
Materina skrb
Zaupanje
Spodbuda, ne
omejevanje
Zaupanje
Očetovo racionalno
doživljanje
Stiska, pomisleki
Čustven odziv

verjela, če ji bom jaz nekaj dopovedovala, mora na svoji koži probat to. Sva jo pustila, da je šla.

Zaupanje

A: Ona je kr tko šla, na kolo se je usedla, v ruzak spakirala, pa je šla.

Lahkotno doživljanje
očeta
Materina stiska

M: V enem dnevu, najprej je povedala, potem pa je en dan kar šla, niti se nismo dobr poslovil.
V: Pa pri drugi hčerki, je bilo zarad tega kaj lažje?
M: Druga hčerka se je pa poročila, fanta smo poznal ja, smo ga meli radi in smo vidli, da je zlo vredu fant, tako da je bilo
lažje.
A: Nimava glih takih izkušenj, da je to »safr«, ej zdej pa grejo (jok)
M: N. je imela možnost, da sta šla čist na svoje od začetka, za dve leti, da sta bila čist sama, potem pa sta si uredila tlel gor v
mansardi, ker je blo tam mal prostora v garsonjeri, pol sta se pa z malim otročičkom preselila sm. Ampak mamo čist ločeno
gospodinjstvo, smo se tud na začetku zmenil, da se ne vtikamo drug v druzga, si pa kaj pomagamo, midva kaj pomagava,
predvsem vnučke merkat, druzga niti ne, vnučke pa z veseljem kdaj pomerkava, če zvečer kam vn gresta al kaj tazga.

Čustveno doživljanje

Racionalno gledanje
očeta
Dogovor dveh
generacij

V: So bile kake stiske, je bilo težko, kaj je blo težko?
A: Ne, ni blo težko. Men je blo tko prou, ko so rekli kakšni, zdaj si pa hčerko zgubu, ne nisem je zgubu, še enga sina sem
dobil. Lej, najin sin, moj sin… ni tisti safr, kdo jo je zdaj odpeljau, pa tolk let smo jo živel, …
V: Se je v vajinem odnosu zdaj odkar so otroci šli kaj spremenilo, kaj opažata?

Poroka = prihod
novega družinskega
člana

M: Ja, ampak ne z odhodom, ampak bolj je s tem povezano kot sva že prej omenila, da sva v zakonski skupini, hodva na
seminarje, skavte, in te stvari nama zelo velik pomenjo in pomagajo pri odnosih, lepi dogodki so, mal je istočasno vse
združeno tud s turizmom- greš na morje… fanta, k sta doma, sta tud tok samostojna.

Rast odnosa
Dejavnosti izven
družine

A: Da midva lahk ustaneva, pa greva (smeh), kuhat pa zrihtat se znata, sam mal večji nered bi mela.

Samostojnost otrok
prisotnih v
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M: Za ta tretjega sina komi vemo, da ga mamo, popoldne hodi v službo delat, zvečer se vrne, se samo pozdraviva, zjutri pa
jst spet prej grem, tko da se sam čez vikende bolj vidmo, ta mal ma pa tud zdej punco, je na poti odhajanja, no, saj nista še
dolg skupi, morta še študirat.

družinskem gnezdu

V: Torej bi lahko zdaj rekla, da je to obdobje, v katerem sta zdaj eno izmed lepših obdobij vajinega življenja?
A: Ja, ja, pa saj je blo tud lepo, saj je tudi tisto, ko otroci rastejo lepo po svoje…
M: Ja, vnučke je pa tud zdej lepo met, pa še manj obveznosti maš.

Manj obveznosti

V: Koliko let sta zdej poročena?
M: 31, letos jeseni bo 32 oktobra.
V: Zanima me, če zdaj občutita, ko otroci odhajajo oz. so odšli, nekaj dobrega sem naredil, koristen starš sem bil? Ni kakih
slabih občutkov?
A: Ne, ni slabih občutkov, mogoče kake standarde pri pospravljanju…
M: Ja, še vedno me to jezi, da me ni bolj podpiral pri tem, da bi se bolj navadil na red …
A: Ja, ma to so banalne stvari tud, to da se otrok osamosvoji, da se mlad poroči, gre v zakon, si upa dat zavezo, imajo
otroke, se trudijo za odnose… pa pri vzgoji otrok je tako, zoprno, ker ne vidiš takoj svojih rezultatov, pridejo po 20 ali 30
letih in pol ne moreš kaj dost za nazaj popravlat.

Zadovoljstvo z
opravljeno vlogo
Mamino
nezadovoljstvo
Sadovi vzgoje pridejo
pozneje

M: To kar v tistih letih do šole nardiš, velik šteje.
A: Noben ni zapadu v kakšno drogo, razuzdanost, tega ni zaenkrat videt, pa tok so že stari, pa tud samostojni, to je tko fajn,
npr. B., ki je najmlajši mu zaupaš vse. Se mi zdi, da so pripravljeni za družbo, za to brezizhodnost, ki je prisotna…

Samostojnost otrok
Prava smer hoje otrok

M: Ja, ni težko jih spustit od sebe, če vidš, da v pravo smer hodijo.
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A: Velik staršev trpi zaradi svojih otrok, ker otroci živijo nerealno življenje pri svojih 30. letih… jaz bi tud trpel, če bi bil na
njihovem mestu, če bi otroci samo žural, itd. meni bi se zdelo, da nisem dobro opravil svoje vloge.
V: Razvojna pot vajine družine? Kaj lahko rečeta, kako je šlo, sta zadovoljna?
M: Sva zadovoljna zarad tega, ker se zboljšuje, a ne in smo še zmerom na poti, pa si želiva še kaj napredovat, da ni konc
življenja, ko otroc odidejo, ampak maš tud druge stvari. Vsako obdobje ma lohk kaj lepga in to je eno tako lepo obdobje.
V: Kolk pogosto se pa srečujete z otroki?
M: Jah, s T. bolj poredko, ker ne živi tukaj, z N. pa pogosto, ker pripelje vnučka za popazit.

Želja po napredovanju
rasti odnosa
Pozitiven pogled na
sedanje življ. obdobje
Pogosto videvanje
zaradi vnukov

A: Ja, ta malga mamo vsak dan, ker ga pripelje, ko gre po ta velke v vrtec, po 20 minut, ja
M: Pa kaj skoči iskat.
A: Ni pa tok tega vtikanja, to se pa branmo, za sobivanje, vsak ma svojo družino. Ko je blo že mal preveč tega, ko so bli
otroci stalno dol, ko sva bla že mal utrujena, sva pa kr rekla, lej, to je že mal too much, rada popazva, sam so to vajini otroci
čist tko, ja potem smo zreduciral na normalo…

Dogovor dveh
generacij
Postavitev omejitev
glede varstva vnukov

V: Pol sta zadovoljna s stiki tko kot je?
A: Ja.
M: Ja, pri T. če bi kaj večkrat pršla bi bla čist zadovoljna, se pa bolj malkrat vidmo no, ampak če bi se kaj večkrat bi jaz z
veseljem rada vidla. Tko se pa bolj občasno, …
A: Saj T. nima težav, da ne bi pršla, ampak ma tako naravo dela, da je skoz v akciji, skoz neka logistika, … po celi Sloveniji,
ful ma dela … ona preprosto časa nima, ful je okrog, …
M: Tud za vikend gre kam merkat otroke al pa kaj druzga.
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Mamina želja po več
stikih z eno hčerko
Razumsko gledanje
očeta na hčerkino
odločitev

V: Bi še kaj dodala mogoče, kakšno sporočilo?
A: Men se zdi zlo dobra tema, zlo potrebna tema, ker je velik ljudi, ki res ne vidijo več smisla po tem, ko otroc odidejo od
doma.
M: Jaz bi dodala, da se mi zdi, da je za odhajanje otrok zlo pomemben, da se midva dobr razumeva, da otroc grejo v svet
brez skrbi, da stara dva skrbita drug za druzga, smo mi brez skrbi, lohk gremo svobodno po svoje, nam ni treba skrbet za
mamo samohranilko, ločeno mamo, očeta, ampak onadva se razumeta, se mata dobr, mi smo svobodni, lahko skrbimo za
svojo družino… tko, se z veseljem srečamo, popazimo vnuke, ampak potem spet grejo.
A: Ja potem to spet sovpada odvisno kdaj smo mel otroke… če bi midva mela starejša otroke, potem to sovpada z odhodom
v penzijo. Odhod v penzijo, odhod otrok od doma, je lahko katastrofa, zdej si delavna, aktivna, zdrava… koristna, tako
da…ja. Iskanje smisla v življenju, za to gre, ko si enkrat v penziji, kaj je zdaj smisel mojega življenja …
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Razmejitev svojih in
otrokovih potreb

Iskanje smisla življenja
vedno

