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Podoba otroka pri Pohlinu  

Izvleček 
 
 
V strokovni javnosti je Pohlin znan predvsem zaradi štirih zvezkov Pisanih od lepeh 
umetnosti (1779‒1782). Skupaj z urednikom Pisanic, F. Devom, je motiviral Valentina 
Vodnika za nadaljnja ustvarjanja.  Zanimivo je, da sta Pohlin in Vodnik začela objavljati 
uganke, ki so tipična razsvetljenska oz. didaktična vrsta z izobraževalno in razvedrilno 
funkcijo z elementi humorja predvsem za mlade naslovnike.  

Synopsis 
 

In professional circles it is known primarily for Pohlin four volumes of Pisanice od lepeh 
umetnosti  [Letters of belle lettre] (1779-1782). Together with the editors of Pisanice, F. 
Dev he motivated Valentine Vodnik for literature. Interestingly, the Vodnik and Pohlin 
started publishing the typical didactic genre in the period of enlightment riddles. Didactic 
series of educational and entertainment functions with elements of humor especially for 
young people are addressed.  
 
 
Ključne besede: Marko Pohlin, podoba, otrok, otroštvo, priročnik, 18. stoletje 
 
Key words: Marko Pohlin, image, child, childhood, manuals, 18th century  

1. Uvod 
 
Knjiga Kmetam sa potrebo inu pomozh ali uka polne vesele, inu shalostne zgodbe te vasy 
Midlhajm: sa mlade, inu stare ludy iz leta 1789 ima tri dele. Kako znajo kmeti zadovoljno 
živeti govori o štirih področjih, in sicer zdravju, zakonu, sosedih in bogu. Podobi otroka 
je posvetil posebno pozornost v prvih dveh poglavjih o ljubem zdravju in srečnem 
zakonu. Kot člane družine omenja očeta, ženo, otroka, sina, hčer ter kot člane širše 
družine dekle, hlapce in sosede.  Pri moških omenja različne poklice (kuhar, 
ključavničar), pri ženskah (dekle, deklič, dekleta, gospodin(j)a, mati, žena), pri otrocih  
sina in hčer v različnih zapisih. V poglavju o življenju in zdravju predstavi otroka in 
govori o visoki umrljivosti otrok in ekonomskih razmerah, zaradi katerih so bili otroci 
deležni skromne pozornosti odraslih.  Pri 14 letih (adolescenca) je bil otrok že vajenec in 
je šel od doma.   
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Otrok je bil razumljen kot pomanjšan odrasel in kot sredstvo, ki zagotavlja in ohranja 
blaginjo družbe. V 18. st. so zagovarjali materinsko vlogo kot naravno vlogo ženske, v 
pomenu populacijske politike (skrb za dojenčke in otroke, prehrana) ter fizične in 
moralne vzgoje otrok (Njih Bug is otrozmy požegna), vendar avtor opiše tudi čustva 
(uboga sirota). Otroštvo je ločeno od odraslosti, družina in družba sta vedno bolj 
prepoznavali fizične (hrana in pijača) in psihične (čustva, skrb, vzgoja) potrebe otrok, 
zato so začeli zagotavljati večjo skrb in zaščito. Od otrok je družina in družba pričakovala 
izpolnjevanje obveznosti (npr. delo).  Otroštvo v 18. st. so izumljali, kar je vidno tudi pri 
Pohlinu, ker se kaže večja zasebnost med starši in otroki – čustva do otrok in posebna 
skrb (hrana, čistoča, zdravje).  Otroci imajo vlogo (delo, delitev dela v gospodinjstvu:  
»kaj ima vsak storiti v tvoji hiši«). Podoba otroka je tudi svarilna, navaja, s čim se otrok 
ne sme igrati (npr.  žveplenkami, puškinim prahom, (kresilno) gobo ipd.). V Peti postavi 
govori o visoki umrljivosti mater in otrok. Razlikuje dečke in deklice in v skladu s 
tradicionalnim pogledom favorizira potomce.   
 
Odnos družine do otroka je predvsem ekonomski (preživetje), čustveni odnos je 
posreden, razberemo ga ob bolezni in smrti. Gre za nadčasovno čustvo, ki ga je zaznati 
tudi pri Trubarju, Valvasorju in Pohlinu. Za podobo otroka pri Pohlinu je značilno, da je 
vpeta v vzgojni priročnik o gospodinjstvu, družini, družbi, družinskih razmerjih, kar 
govori o otroštvu kot družbenem fenomenu.  
 
V drugem delu z naslovom Kako znajo kmeti, kateri po nauku teh knjig živijo govori o 
tem, kako postati premožnejši, kot so prej bili  (nekaj si pridobiti, pridobljeno si ohraniti). 
V tretjem delu govori o stvareh, ki napadejo ljudi, in kako naj si sami pomagajo (o 
življenju in zdravju ljudi ter živine; o hišah oz. družinah ter o žitu in poljedelskih 
pridelkih). Tudi v poglavju o življenju in zdravju predstavi otroka. 
 

2. Pregled teoretičnih izhodišč 
 
Definicija otroka iz leta 1989 na osnovi Konvencije o otrokovih pravicah OZN je 
naslednja:  »[O]trok [je] vsako človeško bitje, mlajše od osemnajst let.«1 
 
Ena izmed monografij, ki je bila deležna pozitivne in negativne kritike s področja otroka 
in otroštva je knjiga Philipa Ariesa (1914‒1984), ki je v francoščini izšla 1962 z 
naslovom L'enfant et la vie familiale sous l'Ancien Régime, v slovenščino je bila 
prevedena leta 1991 z naslovom Otrok in družinsko življenje v starem režimu pri založbi 
ŠKUC.  Bistveni ugotovitvi Marlesove vplivne teorije sta bili, da srednji vek ni poznal 
pojma otroka in da je obvezno šolanje postopoma prispevalo k novemu konceptu otroka 

                                                 
1
  Združeni narodi (1989). Konvencija o otrokovih pravicah OZN. Sprejela jo je Generalna 
skupščina Združenih narodov z resolucijo št. 44/25 z dne 20. novembra 1989. Veljavnost od 2. septembra 
1990 v skladu z 49. členom. Dostopno na: www.varuh-rs.si/index.php?id=105 . 
 

http://www.varuh-rs.si/index.php?id=105


Stran 3 od 8 

in otroštva, kot pomanjšanega odraslega iz srednjeveške fevdalne v novoveško 
industrijsko družbo. 
 
Nicholas Orme v knjigi Medieval Children (2001) meni, da je obstajal koncept otroka in 
otroštva v srednjeveškem času od 1000 do 1500.  Orme meni, da so se starši že v 
srednjem veku veselili otrok, da so živeli družinsko življenje, da so se zavedali nevarnosti 
za otroke in visoke umrljivosti. Poleg tega Orme posveti nekaj poglavij besedam, rimam, 
pesmim in otroškim igram.  Otroci so se učili brati, torej opismenjevanja, vendar so brali 
tudi iz veselja do branja. V njegovi knjigi so to prvine opismenjevanja, branja in igranja, 
vendar so pomemben konstitutivni elementi v začetni fazi razvoja koncepta otroka in 
otroštva. 
 
Shulamith Shahar v knjigi Childhood in Middle ages (1990) meni, da je na nov koncept 
otroštva vplivala tudi kuga leta 1348 in epidemije. Shachar meni, da so tudi v srednjem 
veku poznali koncept otroštva kot posebnega obdobja v življenju, posebno od rojstva do 
2. leta. V srednjem veku je obstajal koncept, naj bodo starši skrbni do otrok do 7. leta in 
naj ne bodo strogi pri discipliniranju. Ravno pojmovanje otroštva kot posebnega 
življenjskega obdobja je motiviralo nastajanje izobraževanja, posebno v srednjem 
otroštvu (2.‒7. leto).  V srednjem veku so odrasli posvečali pozornost pričakovanju otrok 
(spočetju, nosečnosti), obdobjem v otroštvu (zgodnje otroštvo ‒ od rojstva do 2. leta, 
srednje otroštvo ‒ 2.‒7. leto, otroštvo ‒ 7.‒14. leto). Posebna pozornost je bila posvečena 
rojstvu otrok in tako tudi porodom in porodnicam, skrbi za otroke od rojstva do 2. leta, 
visoki smrtnosti mater in otrok, zanemarjanju otrok, invalidnosti, žalovanju, sirotam in 
vdovam (»Oni imajo to zapuščeno vdovo, inu otroke troštati, inu premisliti, da mi smo 
vsi ubogi grešniki.« (Pohlin 1789: 331)).   

3. Zasnova raziskave 
 
Članek je zastavljen kot kvalitativna analiza ključnih besed  (otrok, otroštvo, igra) v 
kontekstu priročnika Kmetam za učenje in potrebo ter ostalih Pohlinovih besedil in v 
kontekstu pojmovanja otroka in otroštva v kontekstu 18. st.  
 
Pohlin govori o t. i. črni legendi in visoki umrljivosti otrok, velikem številu rojenih in 
ekonomskih razmerah, zaradi katerih so bili otroci deležni skromne pozornosti odraslih.  
Pohlin opisuje predvsem kmečke družine, ki so pojmovale otroka od rojstva do 7. leta 
(infantia), s poudarkom na otroku od rojstva do 2. leta, ko je otrok shodil, otroka od 7. do 
14. leta (pueritia), nato je otrok kot vajenec šel od doma (pastirsko ali vajeniško delo), s 
poudarkom, da so deklice pojmovane od 7. do 12. leta;  14.‒21. leta (adolescentia). Novo 
pojmovanje otroka je primarno pogojeno z oblikovanjem meščanske in sekundarno 
kmečke družine in družbe, kar je vidno že v naslovu Kmetam za učenje in potrebo. Aries 
je primarno obravnaval meščanske družine na osnovi materialnih dokazov (portreti, slike, 
napisi, posvetila ipd.) »Od korenin se da sesajočem 1 gram, večjem otrokom 3 do 6 
gramov. In odraslemu od 8 do 12 gramov.« (Pohlin 1789: 337) 
 
Npr. v Peti postavi govori o visoki smrtnosti porodnic, mater in otrok. Pohlin opisuje 
otroke predvsem s stališča preživetja in osnovnih življenjskih potreb: hrana, zdravje, 
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higiena in elementarni odnos do otrok. Razlikuje dečke (sin) in deklice (hčer), v skladu s 
tradicionalnim pogledom pa gre za favorizacijo moških potomcev. Odnos družine do 
otrok je predvsem ekonomski (preživetje), čustveni odnos je posreden, razberemo ga v 
čustvenem odnosu ob bolezni, umiranju in smrti otrok. Gre za nadčasovno čustvo, ki ga 
je zaznati pri Trubarju, Valvasorju in Pohlinu. Za podobo otroka pri Pohlinu je značilno, 
da je vpeta v poljudnostrokovni priročnik Kmetam za učenje in potrebo o kmečkem 
življenju in delu ter gospodinjstvu, družini, družbi, družinskih razmerjih. Podoba otroka 
in otroštva kot družbenega fenomena je povezana z demografskimi, ekonomskimi, 
kulturnimi in političnimi okoliščinami.  
 
Pohlin je tipičen predstavnik svojega časa, ki je v poljudno-vzgojnem priročniku Kmetam 
sa potrebo inu pomozh ali uka polne vesele, inu shalostne zgodbe te vasy Midlhajm: sa 
mlade, inu stare ludy iz leta 1789 prikazal in definiral obdobje otroštva kot življenjsko 
obdobje, ločeno od odraslosti, katerega bistvene značilnosti so, da so družina in družba 
vedno bolj prepoznavali fizične (hrana in pijača) in psihične (čustva, skrb, vzgoja) 
potrebe otrok, da so jim začeli zagotavljati večjo skrb in zaščito. Od otrok je družina in 
družba pričakovala izpolnjevanje obveznosti (npr. delo).  
 
Otroštvo v 18. st. so izumljali, kar je vidno tudi pri Pohlinu, ker se kaže večja zasebnost 
med starši in otroci – čustva do otrok in posebna skrb. Vidi se, da gre za progresivno skrb 
za otroke in čustven odnos do njih.  
 
Otroci pri Pohlinu imajo določeno vlogo (delo, delitev dela v gospodinjstvu ‒ »kaj ima 
vsak storiti v tvoji hiši«). Pohlinova podoba otroka je tudi svarilna, navaja, s čim se otrok 
ne sme igrati (npr.  žveplenkami, puškinim prahom, (kresilno) gobo ipd.). »Abotnem, 
uvinenem, slepem, motenem starejšim ljudem inu neumnim otrokom inu zaspenim 
poslam nikar žerjavice, nikar ognja, nikar luči, nikar kresalnice ne zaupaj. Nikdar 
otrokom gobe, lunto, žveplenk, prežigavnemi glažemi, puškinim prahom, puškami se 
jegrati nadapusti.« (Pohlin 1789: 351) Otroštvo zaznamuje ne le visoka smrtnost otrok, 
ampak tudi mater in očetov, kar je bilo močno povezano z ekonomskimi razmerami. Na 
podobo otroka in otroštva so v Pohlinovem času so pomembno vplivale religija, filozofija 
in politika, kar se vidi predvsem v krščanski vzgoji in morali.  Otrok je bil razumljen kot 
pomanjšan odrasel in kot sredstvo, ki zagotavlja in ohranja blaginjo družbe. V 18. st. so 
zagovarjali materinsko vlogo kot naravno vlogo ženske, v pomenu populacijske politike 
(skrb za dojenčke in otroke, prehranjevanje ...), ter so se posvečali fizični in moralni 
vzgoji otrok (Njih Bug is otrozmy požegna, str. 177). Pohlin sorazmerno pogosto omenja 
pridevnik ljub (ljubi ljudje, ljubi gospod, moja ljuba Minka; moja ljuba je bila lepa, zala, 
okroglolična idr.), tudi v zvezi z otroki (njih ljubi otroci ipd.), ter ljubezen (ljubezen stori, 
nasprotna ljubezen, moja ljubezen ). Pohlin je nekajkrat omenil igro otrok, predvsem kot 
svarilnost, naj bodo starši pozorni, da se otroci ne igrajo z nevarnimi stvarmi.  Omenja 
tudi igro odraslih (keglanje) ter metanje pastirske palice.  
 
Pohlin v svojih zapisih izraža tudi čustva: »Tudi mleko od bolne živine je nevarno piti ali 
jesti. Mi smo to napačnost doživeli, da so: en kmet iz svojo ženo, 5 otroci, inu deklo, inu 
she tudi sosedova žena, katira je ena uwoga srota bla, is 4. Otroci, ene dnu zapored mleko 
od ene krave, katere je bil en stekel pes popadu, sžili. Vseh teh 13 person je to steklo 
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bolezn dovilo, ter so mogli neusmileno smert sturiti.«  (Pohlin 1789: 109) Svarilnih 
primerov z izražanjem čustev (uboga, sirota) je v knjigi precej.  
 
 
Skrb, higiena, bolezni in vzgoja 
 
Pohlin se sklicuje na krščanske nauke in pravi, da kakor bog skrbi za vse ljudi in živino, 
tako oče skrbi za svoje otroke.  Podoba otroka je nazorno prikazana prek skrbi za zdravje, 
higieno in prehrano otrok, predvsem so nazorne povedi o higieni, npr.: »Otrokom pred 7. 
letom las ne striži, ker jim pamet ostrižep – katera v laseh tišči.« (Pohlin 1789: 260) 
Pohlin svarilno piše o kopanju v vodi  (»En oče stori tedaj prov, kadar svoje otroke na tu 
vade.« (Pohlin 189: 313)) in pri svari pred utopitvijo in nevarnimi boleznimi. Omenja 
tudi očeta, ki je svojim trem otrokom kupil nove obleke, zato ker »svoje 3 otroke je za te 
sklplene dnarje od nog do glave fersh novu oblekl; zakaj ta dobiček je za otroke odločil, 
ker so toku pridnu te oreščke pobirali« (Pohlin 1789: 105). Šola – podarjanje knjig  
pojmuje kot vrednote (»te bukvice za otroke svojih ljudih kmetov v šolo šenkati«, Pohlin 
1789: 30), pravi, da cesarji, kralji in drugi modri dajo svoje otroke v šolo podučiti (o 
drevju in drugih zadevah). 
 
Čustva in družina 
 
Pohlin piše, da če »smo kaj hudega storili, tak nas nekaj pri srcu tišči, teži in peče. To se 
pravi ena dobra ali huda vest« (Pohlin 1789: 120).  
 
Pohlin realno piše o družinah, nesrečnih () in srečnih (»Njegovih otrok ni bilo njemu 
veliku svariti treba, da bo fajn, inu dobri bli, ony so tu sami od sebe bili; ke so videli, de 
njih ozhe, inu mate sta  sta vseskozi dobra, inu zadovoljna, inu zategavoIo od use ludy 
štemana, inu pozhanena bIa zatu,  ker sta tok fajn, inu dobra bla.« (Pohlin 1689: 217)). 
Pohlin omenja čustva odraslih do odraslih (»Vseskozi žalovanje tega srca je bilo tudi en 
polegusnost, da je g. Mildhajmar smrt svoje druge žene komaj polletja preživel.« (Pohlin 
1789: 6)) in do otrok (»Tu so si ti dobro otroci k srcu vzeli ter niso nekol toliko jedli, da 
so bili znali jed v grlu s perstam dotikati, temveč le svojo lačnost utolažiti, je potem še 
vsakdanja reja ali kaj boljšega bilo.« (Pohlin 1789: 156)). 
 
 
Tragične podobe  
 
Pohlin omenja, kako so ljudje, posebno otroci, umirali (nekateri so tudi okrevali), potem 
ko  so jedli meso bolne živine ‒ »So pak le od tega zbolele, de so 3 dni poprej pljuča inu 
serce od ene bolne krave jedle« (Pohlin 1789: 108). Avtor veliko govori o vzročno-
posledičnih povezavah med hrano in boleznijo, npr. omenja, da mati »svojim otrokam ni 
pustila ta prva leta nič od mastnega, ne trdih žličnikov, tudi ne gostega močnika jesti, ne 
prepolno se z jedjo nabasati, zakaj ona je vedela, de od tega so veliki trebuhi inu debele 
glave dobe toku slo, de merski eni naumni ljudje menejo, de bli ozzupravni ali zmenjeni« 
(Pohlin 1789: 144). 
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Pohlin govori tudi o tragičnih usodah otrok,  smrti otrok zaradi bolezni (»Enu dete je v 
griži inu eno v kozah umrlo zato, ker je hiša, v kateri sta ležala, zel močnu zakurjena bila, 
ter je njima vol iz ovčjega govna zblodena piti dajala.« (Pohlin 1789: 151)). Navaja 
primer Andreja Zaplotnika in žene (Andrejevke), ki sta imela sedem otrok, od katerih niti 
eden ni doživel petnajstega leta.  Ravno ob tem tragičnem primeru vidimo, da so otroci 
bili v zibelki (Sibeli), da so imeli dudke (zuzelne), s katerimi so se tudi zadušili.  Otroci 
so imeli tudi plenice (pelnize), Pohlin kritizira ženske oz. matere, ki so v isti posodi prale 
plenice in kuhale močnik; v hrani je bil mrčes (gosenice, muhe, polži), umazanija (lasje, 
oglje, trske) in nesnaga (...), »da se gnusuje nobenemu ni jesti ljubilo« (Pohlin 1789: 
149). 
 
Ena izmed najbolj tragičnih podob je motiv detomora, ko govori o porodnici, ki je hitro 
rodila, vendar je pri tem izgubila pamet in je, ker je mislila, da ji je oče tako ukazal, dala 
svojega otroka v peč. Pohlin izraža čustva in pravi: »[...] ter je svojega ubogega, 
nedolžnega črvička notri zadegala, da se je kmalu zadušil.« (Pohlin 1789: 163) (Pohlin 
1789: 318) 
 
V poglavju o divjih zvereh, navaja, pridem s Poljske, ko so »(...) medvedi in volkovi po 
zimi cel v vasi hodili, ter so otroke v zibelkah raztrgali« (Pohlin 1789: 372). 
 
Ob vseh resnih in tragičnih primerih ohranja koncept družinske in družbene solidarnostni 
(sosedje, prijatelji).  »Na vaše dobre sosede in prijatelje se zanašajte ter radi njihovo 
pomoč gorivzamite: tako bo nasprotna ljubezen inu hvaležnost vaše srca zopet 
goripovzdignjena.« (Pohlin 1789: 420) 
 

4. Zaključek 
 
Na koncept otroka in otroštva je pomembno vplivala pedagoška ideologija (Rousseau, 
Pestalozzi) v 18. st. z racionalizmom in idejo, da je vzgoja otrok sredstvo, s katerim 
pridobi država in družba.  
 
Pohlinova podoba otroka v družini je tipična, otroka od rojstva do 2. leta pojmuje otrok, v 
srednjem otroštvu, približno od 2. do 7. leta pa deček, imenuje ga tudi pubec, in deklica 
(punčka: cartana punčka). Omenja, da je mati »te male otroke k sebi k mizi vzela ter je 
obsedela, deslih so se načednu zaderžali toku, da smrad je vsem lušt jesti odvzel« (Pohlin 
1789: 149). Otroci so tudi delali, npr. »kamenje so pustili skus otroke po njivah pobirati, 
inu kader so is nive nazaj s praznem zozom šli, je vsak en kup kamenov, koker je njemu 
na roki bil, is sabo uzel. Na tako vižo je vas čedna inu suha postala« (Pohlin 1789: 169). 
Pohlin je zagovarjal enak odnos med sorojenci, pravi: »Ta faler, de enkrat starši enega 
izmed svojeh otrok več štimajo, koker tega drugega, pokasi te mlada serca do konca.« 
(Pohlin 1789: 199) 
 
Oče je dominiral v družini (gospodar, hišni gospodar, na svojemu domu gospod; podoben 
enemu kralju ali velikemu gospodu, kateri hoče dobre podložnike imeti (Pohlin 1789: 
211)). Znotraj družine so otroci bili deležne skrbi, vendar so morali biti ubogljivi.   
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Pohlin omenja podobo otroka s samostalnikom otrok in potomci (sin, pubec, hčer, 
punčka), tudi z besedo dete (detešna leta detezhnen lejtah, Pohlin 1789: 216).  
 
»Ta pogoj, vse boljši napraviti in upanje, da bo njemu dosti ratalo, stori sam, da leta 
gospod pri svojih tolikajn opravkih, inu naluštah dobre volje ostane, ter napreneha zmirej 
naprej kaj dobrega storiti. Vse zgolj dobre misli, da škoda, da ne ratajo!« (Pohlin 1789: 
401). Iz navedenega citata je razvidno, da je Pohlin razsvetljenec, da je vedel, da so ljudje 
lahko boljši, več kot očitno je, da je bil tudi realen in se je zavedal, da so dobre misli 
premalo, da štejejo dobra dejanja. Med razsvetljenska dejanja, ki povezujejo dobre misli 
in dobra dejanja,  sodi tudi njegova knjiga oz. prevod poljudno-vzgojnega priročnika 
Kmetam sa potrebo inu pomozh ali uka polne vesele, inu shalostne zgodbe te vasy 
Midlhajm: sa mlade, inu stare ludy iz leta 1789. 
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--, 1789: Abecedika ali Plateltof. URN:NBN:SI:DOC-C5DQ6COU from 
http://www.dlib.si 
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Grosserju, in der Theinfaltstrasse Nr. 76. 

--, 1792: Tu malu besedishe treh jesikov. URN:NBN:SI:DOC-FU7E7FMB from 
http://www.dlib.si 

--, 1799: Buqve sa brati, inu moliti Slavenskem shovnirjam na Shtajerskemu, 
Koroshkemu, inu Kraynskemu ommislene. URN:NBN:SI:DOC-GFUOPETC from 
http://www.dlib.si 

--, Pohlin, Marko (1799). Buqve sa brati, inu moliti Slavenskem shovnirjam na 
Shtajerskemu, Koroshkemu, inu Kraynskemu ommislene. URN:NBN:SI:DOC-
GFUOPETC from http://www.dlib.si 

--, 1781: Tu malu besedische treh jesikov. Laibach: gedruckt und zu haben bey Johann 
Friedrich Eger. 

Nickolas ORME, 2001: Medieval children. New Haven; London: Yale University press. 
Philipe ARIES, 1991: Otrok in družinsko življenje v starem režimu. Ljubljana: ŠKUC: 

Znasntveni inštitut Filozofske fakultete. 
Schulamit SHACHAR, 1990: Childhood in Middle Ages. London: Routledge. 
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Stran 8 od 8 

The translation of the popular parenting manuals for farmers need pooh mode or full 
perky doctrine, Kmetam sa potrebo inu pomozh ali uka polne vesele, inu shalostne 
zgodbe te vasy Midlhajm: sa mlade, inu stare ludy [To Peasants for their Need and Help 
marry and sad stories from village Mildham for young and old people] child mentioned 
in different chapters or placed in more detail in the chapters on health, marriage and 
family. 
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