
UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

Drugostopenjski magistrski program Pomoč z umetnostjo 

Erika Nagode 

PISANJE IN USTVARJANJE ZGODB KOT NAČIN SOOČANJA S TEŽKIMI 

ŽIVLJENJSKIMI IZKUŠNJAMI 

Magistrsko delo 

Ljubljana, 2022 



UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

Drugostopenjski magistrski program Pomoč z umetnostjo 

Erika Nagode 

PISANJE IN USTVARJANJE ZGODB KOT NAČIN SOOČANJA S TEŽKIMI 

ŽIVLJENJSKIMI IZKUŠNJAMI 

WRITING AND CREATING STORIES AS A WAY OF COPING WITH DIFFICULT LIFE 

EXPERIENCES 

Magistrsko delo  

Mentorica: doc. dr. Vesna Podgornik 

Ljubljana, 2022 



 
 

 

 

»Včasih je edini način na katerega lahko odgovorimo na najtežja vprašanja, ki nam jih 

postavlja življenje ta, da se odzovemo z najlepšimi besedami, kar jih premoremo.«  

Lucy Grealy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZAHVALA 

Rada bi se zahvalila partnerju, ki me ves čas brezpogojno podpira pri študiju in iskanju lastne 

poti. Mentorici, ki mi je puščala odprto pot pri raziskovanju in izražanju ter mi hkrati nudila 

strokovno pomoč in podporo pri magistrski nalogi. Ter kolegom in kolegicam pri izmenjavi 

idej in motivacije.  



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

IZVLEČEK: 

V nalogi sem raziskovala družbeni fenomen pisanja in izdajanja knjig z opisi težke življenjske 

izkušnje. Ta vrsta literature postaja namreč izredno popularna, pojavlja se tudi veliko avtorjev, 

ki niso poklicni pisatelji. Temeljno raziskovalno vprašanje, ki sem si ga zastavila, je bilo, kako 

pisanje in ustvarjanje zgodb o soočanju z lastno težko življenjsko izkušnjo vpliva na duševno 

stanje ljudi. V okviru kvalitativne empirične raziskave sem izvedla polstrukturirane intervjuje 

s tremi slovenskimi avtorji knjig, ki opisujejo lastno soočanje s težko življenjsko izkušnjo. S 

tem sem želela doseči boljši vpogled v mehanizme delovanja pisanja in ustvarjanja zgodb na 

duševno zdravje ljudi, kar k področju pomoči z umetnostjo prispeva boljše razumevanje tega 

medija, ki lahko, zaradi svoje relativne nezahtevnosti in dostopnosti, pomaga široki populaciji 

ljudi.  

KLJUČNE BESEDE: pisanje, ustvarjanje zgodb, pomoč z umetnostjo, narativna teorija 

SUMMARY: 

In my thesis I was researching the social phenomena of writing and publishing books on the 

topic of going through difficult and challenging life experiences. This kind of literature is 

becoming increasingly popular, even by authors who are not professional writers. My main 

research question was, how writing and making stories is affecting mental states of people. I 

was conducting half structured interviews with three Slovenian authors of published books 

about coping with difficult life experiences. I was intending to gain a better introspect into how 

mechanisms of writing and story making affect mental health. These introspections are 

contributing to a better understanding of writing, as a medium of expressive arts therapy, that 

is accessible, due to its relative simplicity and availability, to the wide population of people.   

KEY WORDS: writing, story making, expressive arts therapy, narrative theory  
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UVOD 

 

Teoretični del naloge začenjam s poglavjem o postmoderni dobi, saj v njej začne prevladovati 

ontološka dominanta, ki sprašuje o obstoju različnih svetov in različnih resnic ter pluralnosti. 

To odpira pot narativni vednosti in kot zapiše Levine (2005, str. 16) ekspresivni umetnostni 

terapiji, za katero pravi, da je postmoderni fenomen. Postmoderna doba namreč dopušča 

svobodno igro domišljije, ki lahko najbolje opiše našo konkretno življenjsko izkušnjo.  

Sledi poglavje o narativni teoriji, ki je posledica narativnega obrata postmoderne dobe. 

Narativna teorija temelji na ideji, da nam nobena življenjska izkušnja ni dostopna v objektivni 

obliki, temveč le prek naracije oziroma zgodbe, ki si jo sestavimo o njej. Njeni predstavniki 

zagovarjajo tudi idejo, da je pripovedovanje zgodb bistvena dimenzija človeškosti, kajti 

narativna vednost vprašuje po smislu in pomenu dogodkov ter išče odgovore na vprašanje 

»zakaj«. 

Tako kot zagovorniki narativne teorije zagovarjajo, da ima naše življenje narativno obliko, 

zagovarjajo tudi idejo, da ima narativno obliko tudi naše sebstvo. Zato tretje poglavje naloge 

posvetim vprašanju sebstva, subjekta in identitete. Začnem s teorijo Heorga Herberta Meada 

(1997), ki podrobno opiše kolektivno organizacijo sebstva, kjer ima glavno vlogo ravno jezik.  

Vigotski (2010) je tisti, ki poveže jezik z mišljenjem. Pri raziskovanju vprašanja, kako se 

zunanji govor prevede v notranjega, pride do ugotovitve, da mišljenje ni predhodnik govora, 

temveč je ravno obratno – govor je predhodnik mišljenja. Misel je namreč na začetku le 

meglena gmota, ki se lahko izrazi šele z besedo ali kot napiše E. M. Forster (1927, str. 152): 

»Kako lahko vem, kar vem, dokler tega ne zapišem?«  

Tako Mead kot Vigotski sta bila predstavnika simbolnega interakcionizma, ki se uvršča v širšo 

kategorijo socialnega konstruktivizma. V podpoglavju o narativnem jazu predstavim nekaj 

glavnih teorij o sebstvu kot narativnem konstruktu. 

Levine (1997) je mnenja, da ima umetnost inherentne lastnosti zdravljenja psihe, sama 

psihoterapija pa je po njegovem mnenju bolj podobna umetnosti kot znanosti. Predstaviti želim 

njegov miselni tok in pogled na pomoč z umetnostjo. Govori namreč o tem, da smo ljudje 

vrženi v svet, ki si ga nismo sami izbrali, pa moramo vseeno prevzeti odgovornost za naše 

življenje v njem. Umetnost predstavi kot način soočanja s svetom, način, s katerim lahko 

kreativno transformiramo realnost v skladu z možnostmi, ki se nam ponudijo.  

Del pomoči z umetnostjo je tudi biblioterapija, ki zaobjema pisanje in branje v terapevtskem 

procesu in postavlja kreativni aspekt terapevtskega odnosa v središče fokusa. Nekaj besed 

namenim biblioterapiji, vendar se nato bolj posvetim terapevtskemu pisanju. O psihologiji 

pisanja je veliko pisal Kellog (1993, 1994). Zanj je oblikovanje besedila prototip človekovega 

mišljenja. Zanima ga, kako ljudje med pisanjem svoje osebne simbole prevajamo v družbene, 

dogovorjene simbole, kar nam omogoča komunikacijo.  

V nadaljevanju opišem ekspresivno pisanje in predstavim dve glavni teoriji, ki razlagata 

njegove terapevtske učinke. Prva teorija se imenuje teorija inhibicije in temelji na predpostavki, 

da je zadrževanje pomembnih čustvenih doživljajev oblika inhibicije, ki zahteva veliko 

psihične energije in posledično predstavlja za človeka velik stres. Teorija kognitivne 
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spremembe, ki jo omenjam kot drugo, pa predpostavlja, da pisanje pomaga ljudem 

reorganizirati misli in občutke o travmatični izkušnji.  

Temu sledi poglavje o narativni terapiji, ki temelji na predpostavki, da našim življenjem 

vladajo omejujoče dominantne zgodbe, ki so običajno oblikovane okoli nekega problema. 

Narativni terapevti poskušajo s procesom eksternalizacije najprej ločiti osebo od njenega 

problema in nato poiskati alternativne zgodbe, ki prikazujejo tudi druge vidike osebe in njenega 

življenja. Skozi proces ponovnega avtorstva pa pomagajo klientom napisati novo, bolj 

vzpodbudno in zaželeno zgodbo o osebi in njenem življenju.  

V poglavju o travmi, žalovanju in katarzi predstavim žalovanje kot proces predelave izgube, ki 

je, sploh pri nepričakovani in nenadni izgubi bližnjega, lahko travmatičen. Ob prehudi bolečini 

travme, ne prenesemo, kar nam onemogoči doživljanje in predelavo. Da bi dogodek kasneje 

predelali, moramo travmatičen dogodek podoživeti in predelati na posreden način. To nam 

omogoči žalovanje, predelavo in sprijaznjenje. Eden od psihoterapevtskih pristopov, ki ga bom 

predstavila, in pri katerem sta ustvarjanje in kreativnost lahko v veliko pomoč, je 

rekonsolidacija spomina. Drugi način za soočanje s travmatičnimi dogodki, ki ga bom 

predstavila, pa je katarza. Kearney (2007) razlaga, da lahko do katarzičnega doživetja prek 

naracije pride zaradi narativne imaginacije, ki nam omogoča empatično vživljanje, hkrati pa 

zagotavlja dovolj distance, da uvidimo pomen zgodbe.  

V svoji empirični raziskavi sem uporabila kvalitativni raziskovalni pristop, kot temeljno 

raziskovalno metodo pa deskriptivno raziskovalno metodo. Tehnika zbiranja podatkov je 

intervjuvanje, inštrument pa polstrukturiran intervju. V svojo raziskavo sem zajela tri 

intervjuvanke, in sicer tri avtorice knjig, v katerih so opisovale svojo težko življenjsko 

izkušnjo. Te avtorice so: Danaja Lorenčič (2014), ki v knjigi Ana v meni opisuje svojo izkušnjo 

z anoreksijo; Erica Johnson Debeljak (2021), ki v knjigi Devica, kraljica, vdova, prasica 

opisuje svoj proces žalovanja po smrti moža Aleša Debeljaka in Darja Molan (2015), ki v knjigi 

Vem, da zmoreš, Darja! opisuje svoje doživljanje prebolevanja raka dojke. V svoji raziskavi 

sem ugotavljala, kaj je intervjuvanke motiviralo, da so začele pisati o svojem doživljanju težke 

življenjske izkušnje, na kateri točki so se odločile za pisanje, kaj so ob tem doživljale, kako se 

je spremenil njihov odnos do te izkušnje ob/po pisanju ipd. Intervjuje sem analizirala in 

interpretirala v skladu s postopki kvalitativne analize podatkov.  
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1 TEORETIČNA IZHODIŠČA 
 

1.1 POSTMODERNA 

 

Stephen K. Levine (2005, str. 16) ekspresivno umetnostno terapijo označi za fenomen 

postmoderne dobe, saj v tem obdobju t. i. smrt razuma ponudi priložnost za ponovno rojstvo 

domišljije1. Ko nehamo z iskanjem temeljnih principov gotove vednosti, se namreč lahko 

odpremo brezobličnosti, multipliciteti in kaosu, tako pa s svobodno igro domišljije najdemo 

oblike, ki bodo zdržale spremenljivost naše izkušnje (prav tam). 

Na začetku naj opozorim na razlikovanje med pojmoma postmoderna doba in postmodernizem. 

Kos (1995, str. 25) je o tem zapisal, da je pojem postmoderne dobe » […] širši, obsežnejši in 

nadreden, pojem postmodernizma, kot posebne literarno-umetnostne smeri, pa ožji, 

konkretnejši in podreden.« Pojem postmoderne torej označuje neko epoho, družbo in kulturo, 

ima velik časovni obseg in veliko pomensko vsebino, ki je v določenih pogledih precej 

abstraktna, težko empirično preverljiva in njene razlage si med seboj pogosto nasprotujejo. 

Pojem postmodernizem pa se nanaša na literarno umetniško smer. Vendar je treba, kot piše 

Pompe (2002, 34), imeti v mislih, da sta umetnost in družba prepleteni, še toliko bolj pa prav 

v obdobju postmoderne. Jameson (2001) prav zato označuje postmodernizem s pojmom 

»kulturna dominanta«, kar govori o tem, da družba, kultura in umetnost prehajajo ena v drugo 

in je ločevanje med njimi še dodatno oteženo. 

Toynbee (1961) začetek postmoderne dobe postavlja že proti koncu 19. stoletja in je mnenja, 

da ni nekaj povsem novega, temveč rezultat razvoja in nadaljevanje moderne. Zgodi se prelom 

z nekaterimi težnjami evropske civilizacije in pride do veljave anarhije družbe in kulture. 

Videti je, da je imel Toynbee (prav tam) zelo pesimističen pogled na stanje evropsko-ameriške 

civilizacije, kar se kaže tudi v njegovem napovedovanju zatona Zahoda.  

Kos (1995) piše, da je tudi pri avtorjih, kot so Lyotard, Baudrillard, Bell in Jameson, 

postmoderna razumljena kot »moderna-po-moderni«, ne kot nekaj popolnoma novega, ampak 

morda kot kriza ali negacija moderne, toda izhajajoča iz nje. Z izjemo Baudrillarda (1999), ki 

je v postmoderni dobi odkril popolno izgubo smisla, je niso označevali tako negativno. Za 

Bella (1973) je bila oznaka za kulturo postindustrijske družbe, ki jo označujejo pozitivne 

socialno politične poteze. Za Lyotarda (2002) pa je postmoderno stanje predstavljalo konec 

velikih utopičnih zgodb razsvetljenstva in marksizma o prevladi razuma in emancipaciji 

delavskega razreda, ki jih nadomešča uvid v pluralnost. 

Že v času modernizma je torej prišlo do preloma z izhodišči realizma, naturalizma in vero v to, 

»da obstaja za čutno zaznano stvarnostjo objektivna podlaga, ki predstavlja njen metafizični 

 
1 »Moč domišljiji!« je bil eden od sloganov študentskih uporov leta 1968, ki so se začeli v Franciji, nato pa dobili 
svetovne razsežnosti. Upori so bili uperjeni proti takratnim razmeram v svetu in vladajoči ideologiji ter se borili 
za mnogovrstne osvoboditve. Prizadevali so si za oblikovanje novih vzorcev delovanja in družbenih vlog, kar se 
je kazalo tudi v načinu upora, ki je bil, za razliko od prej znanih revolucij, nenasilen. Pojavil se je koncept nove 
senzibilnosti (Marcuse, 2000, v Štrajn, 2020 ), ki v ospredje postavlja estetiko, igrivost, lepoto in domišljijo. 
Prizadevali so si, da bi ti elementi postali ključni v novi formi družbe.  
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temelj« (Kos, 1995, str. 50). Toda njegovi predstavniki še vedno sledijo epistemološki 

dominanti, kar pomeni, da raziskujejo možnosti spoznanja sveta, gotovosti in preverljivosti 

resnice. Pompe (2002, 33) piše o tem, da je objektivno resničnost zamenjala subjektivna 

resničnost, ki pa ni preverljiva in posledično ne more biti splošno veljavna. Ohrani se vera v 

resničnost zavesti, ki vsebuje psihične vsebine, ki sicer niso nujno normativno pravilne ali 

objektivno veljavne, so pa resnične. Kot zapiše Kos (1995), je subjekt nosilec teh psihičnih 

vsebin in avtorjeva subjektivnost je nosilka resničnosti, ki je avtonomna in neodvisna od višjih 

resnic, utemeljenih v metafiziki. 

Kos (prav tam) piše, da se v postmoderni dobi ta premik, v katerem resnica ni več postavljena 

v okvire metafizične resničnosti, ki s tradicijo, sistemi, vrednotami in normami določa, kaj je 

resnično in moralno ter kaj ne, ohrani, vendar se opusti tudi prepričanje, da je resničnost dana 

človeški subjektivnosti. Pod vprašaj se postavi tudi resničnost neposredne izkušnje. Po mnenju 

McHale (1984) ravno epistemološka negotovost modernizma vodi v ontološki pluralizem 

postmoderne. Prevladuje torej ontološka dominanta, ki sprašuje o obstoju različnih svetov in 

različnih resnic. Pompe (2002) opisuje, kako v umetniških delih ni mogoče več najti enega in 

enotnega smisla in s tem v mislih je moč najti stične točke tudi z dekonstrukcijo in nihilizmom. 

Ravno ta absolutni metafizični nihilizem pa je povzročil zamrtje velikih zgodb.  

Lyotard (2002) opisuje, kako je znanost že od nekdaj v sporu s pripovedmi, ker so zanjo le 

nekakšne bajke, ker pa je dolžna opravičiti svoja prepričanja, velike zgodbe uporablja za lastno 

legitimacijo. Skozi velike metapripovedi torej znanost legitimira vednost. Postmoderna doba 

pa je doba neverovanja v metapripovedi. Kot piše Lyotard (prav tam), znanstvena vednost ni 

edina vednost, obstaja še druga vednost, ki jo imenuje narativna. To znanstveniki uvrščajo v 

nekakšno divjo in nerazvito mentaliteto, zgrajeno iz mnenj, ideologij, predsodkov in navad, 

ker so navajeni, da si zastavljajo vprašanja o veljavnosti, kar prenašajo tudi na narativne izjave. 

Tudi subjekt, tako piše Ule (2000, str 241 ̶ 249), je v času postmoderne decentraliziran in 

razpršen, ideja neodvisnega in avtonomnega posameznika, ki je enak v vseh situacijah, pa 

postaja problematična. Tako individualizirano in dinamično obliko subjekta zahteva sodobna 

družba. Kot smo videli, je za postmoderno realnost značilna pluralnost in nanjo odgovarja tudi 

subjekt s pluralnostjo identitet. Vseeno pa subjekt za svoje funkcioniranje potrebuje vsaj 

nekakšen občutek »biografske kontinuitete lastnega življenja« (Ule, 2000, str. 305). Giddens 

(1991) o tem pravi, da živimo skozi refleksivno predelane zgodbe in ohranjanje konstantnosti 

nam predstavlja usklajenost identitete in predstavo, da smo to še vedno mi sami – istovetnost. 

S tem, da je nujno, da ohranjamo neko notranjo pluralnost, da lahko živimo v pluralni družbi 

in različnih socialnih kontekstih. 
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1.2 NARATIVNA TEORIJA 

 

V postmodernem času je prišlo do narativnega preobrata, v katerem se je pojavil dvom v velike 

zgodbe, to je dvom v moč velikih socialnih in političnih teorij, in tako so prednost dobile male 

zgodbe2 o posameznih življenjskih izkušnjah (Urek, 2001). V skladu s prevladujočo 

postmodernistično miselnostjo se je namreč razvila tudi narativna teorija, ki temelji na ideji, da 

nam nobena življenjska izkušnja ni dostopna v objektivni obliki, temveč le prek naracije 

oziroma zgodbe, ki si jo sestavimo o njej (Phipps in Vorster, 2015). 

Zagovorniki narativne teorije (Fisher, Barthes, Bruner, Lyotard, McHale, idr.) predpostavljajo, 

da je pripovedovanje zgodb pravzaprav bistvena dimenzija človeškosti. Barthes (2015) to 

utemeljuje s tem, da je pripoved nastala z začetkom zgodovine človeštva in je, v nešteto 

različicah, prisotna v vseh obdobjih in kulturah. Kearney (2016) opisuje, da so bile prve take 

pripovedi miti o nastanku sveta in našem bivanju, s katerimi si pojasnjujemo svet in sebe v 

njem. Aristotel (2012) je v Poetiki zapisal, da s pripovedništvom ustvarjamo svet, ki si ga lahko 

delimo. Arendt (1986) pa v Vita Activa zapiše, da človeka za človeškega dela ravno to, da 

dogodke, ki so se mu zgodili, lahko predela v zgodbe in s tem spremeni biološko življenje (zoe) 

v človeško (bios).  

Bruner (2002) je mnenja, da pravzaprav ni človeške dejavnosti, ki ne bi osmišljala dogodkov 

prek narativne organizacije gradiva. Preučeval je razlike med narativnim mišljenjem in 

racionalnim mišljenjem. Obe obliki urejata in organizirata izkušnje in realnost, pri čemer 

imamo, po njegovem mnenju, veliko znanja o tem, kako si ljudje pridobivamo vednost o 

zunanjem svetu, zelo malo pa o spoznavanju notranjega in simbolnega sveta. Tega naj bi 

organizirali v narativni obliki, to je v obliki zgodb, mitov, opravičil (prav tam). Zanima ga, 

kako naracija deluje kot instrument psihe, ko konstruira realnost, kajti mišljenje konstruira 

poleg logičnih argumentov tudi zgodbe (Bruner, 1987).  

Bruner (2002) govori o drugačni formi vednosti, ki je, za razvoj človeške kulture in civilizacije, 

enako pomembna kot naravoslovna vednost. Gardner (1995) pa s svojo tezo o mnogoterih 

inteligentnostih podpre idejo, da prek umetniških jezikov lahko na različne načine spoznavamo 

stvarnost in samega sebe. Kroflič (2017) piše, da je nekaj drugega odgovarjati na vprašanja, 

»kaj« in »kako«, na kar odgovarjajo paradigmatske vednosti, ker temeljijo na spoznavanju 

pojavov, kot na vprašanja, »zakaj« se nekaj dogaja oziroma »čemu«, na kar odgovarjajo 

zgodbe. S tem, ko se prek zgodb sprašujemo o pomenu in smislu določenega pojava, skušamo 

doseči globlji uvid v pojave in v to, kakšno vlogo ti pojavi igrajo v našem življenju. 

Bruner (2002) piše, da s tem, ko nekaj pripovedujemo, to pomeni, da nekaj vemo na specifičen 

način. Mitos je neka posebna oblika realnosti, prek katere dobimo vpogled v resnico življenjske 

zgodbe. Kroflič (2017, str. 5) zato pripovedovanje označi za specifično obliko prakse, ki 

 
2 Male zgodbe se pojavijo tudi v družboslovnih raziskavah. Biografija in avtobiografija sta namreč pojma, ki sta 
uveljavljena v literarni teoriji, toda teoretski pristopi, ki dajejo poudarek subjektivnosti in individualnim  
izkušnjam v družbenih procesih, ju uporabijo kot vir v t. i. biografski metodi (Kohli 1981, v Urek, 2001).  
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»omogoča dostop do uvida, kako voditi svoje življenje«, kar je za Aristotela (2012) phronesis 

praktična modrost. 

Phronesis je za Aristotela (2012) oblika razumevanja, ki je nekje vmes med absolutnostjo in 

relativnostjo, s tem pa bližje umetnosti kot znanosti, ki je zanj čista abstrakcija. V Poetiki 

(Aristotel, 2012), mimesis opredeli kot ustvarjalno upodobitev sveta, ki nam omogoči, da 

vidimo bistveno (eidos) oziroma esenco življenja.  

McCall (1989) pa raziskuje, kako z zgodbami pravzaprav ustvarjamo kulturo, ko prek zgodbe 

podamo informacijo, ki pa je hkrati tudi interpretacija3, saj naslovniku pojasnjuje pomen 

dogodka. S preučevanjem procesa prenašanja informacij in ustvarjanja kulture s 

pripovedovanjem zgodb je opazil, da ljudje, ko pišemo ali pripovedujemo zgodbe, samodejno 

uporabljamo tehnike, ki ustvarjajo pomen. Najprej prek narativne izbire odločimo o tem, kje 

bomo s svojo zgodbo začeli, kje končali, kaj bomo vključili vanjo in česa ne. Z začetkom 

zgodbe tako določimo vzrok in s koncem posledico, časovno zaporedje na ta način določa 

pomen dogodka. Prek tehnike umestitve ustvarjamo pomen s kontekstom, torej s tem, kje, kdaj 

in kako se je nekaj zgodilo. Prek tehnike karakteriziranja, okarakteriziramo ljudi in prek tehnike 

zornega kota povemo ne le tega, kaj se je zgodilo, temveč tudi, kaj nam to pomeni (prav tam).  

Tudi Bruner (2002) in Borden (1992) opisujeta narativnost kot spoznavno obliko, ki odgovarja 

na vprašanje, kakšen je smisel in pomen dogodkov, iskanje odgovorov na vprašanje, zakaj se 

dogaja, kar se dogaja, na način, na katerega se. Oba poudarjata, da do smisla pridemo s pomočjo 

časovne kontinuitete. Bruner (2002, str. 93) zapiše, da »[…] s pomočjo zgodbe konstruiramo, 

rekonstruiramo in v določenem smislu izumljamo včeraj in jutri.« Borden (1992) pa pravi, da 

prek naracije poskušamo vzpostaviti red in izraziti pomen dogodkov v našem življenju. To 

naredimo tako, da organiziramo dogodke na smiseln način, z gibanjem skozi čas. Urek (2001, 

str. 140) pravi, da to sovpada s potrebo po kontinuiteti lastne identitete. Veliki dogodki (smrt 

pomembne osebe, resna bolezen, poroka, rojstvo novega člana) lahko to kontinuiteto ogrozijo 

in da bi jo ponovno spravili v red, je treba ponovno reflektirati dejstva in spremembo umestiti 

v svojo naracijo. Zgodba na nek način udomači nepričakovane dogodke, kajti narativno 

mišljenje deluje normativno, hkrati pa omogoča vpeljavo sprememb. To dvoje je nujno za 

vprašanja o smislu bivanja. Napetost med avtonomijo in zavezanostjo ter naše prizadevanje za 

njuno uravnoteženje (prav tam).  

Kroflič (2017, str. 19) se strinja z Brunerjevo (2002, str. 70–72) tezo, da ima življenje narativno 

strukturo in prav tako naše sebstvo. Patologije, ki jih označuje izguba zmožnosti 

pripovedovanja in razumevanja zgodb, kakršna je dysnarrativa, značilna za sindrom Korzakova 

in Alzheimerjevo bolezen, tako ne pomenijo samo izgube spomina, ampak tudi izgubo občutka 

za drugega in lastno sebstvo.  

 

 

 
3 Ker so zgodbe družbeno konstituirane in močno vpete v razmerja moči v družbi, se je treba zavedati, da na 
interpretacijo močno vpliva družbeni kontekst osebe (Urek, 2001).   
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1.3 SEBSTVO, SUBJEKT, IDENTITETA 

 

Taylor (2004) v svoji knjigi piše, da se, ko se sprašujemo po svoji identiteti, to vprašamo z 

vprašanjem: »Kdo sem?« in da se s tem pravzaprav sprašujemo po tem, kaj nam je pomembno 

ter kakšna so naša moralna načela in stališča. Gre za prepričanja, ki predstavljajo okvir, ki nam 

omogoča zavzeti stališče glede tega, kaj je dobro in kaj slabo ter kaj je pomembno in kaj ni. 

Pogosto se tudi zgodi, da ljudje ne vedo, kdo so, takrat se zdi, da so kar nekako izgubljeni, kar 

pomeni, da nam identiteta daje neke vrste orientacijo v svetu vrednot in prepričanj. Da bi 

razumeli, kdo smo, je pomembno, da razumemo, kako smo to postali in kam smo namenjeni, 

pomembna je zgodba o tem, kako smo do tega, kar smo, prišli. 

Danes se zdi, da se pravzaprav neprestano sprašujemo o tem, kdo smo, zakaj smo tu, kaj naj 

storimo in kakšen je naš življenjski smoter. Taylor (prav tam) nas opozori, da ta vprašanja niso 

samoumevna, ampak povezana z romantičnim razumevanjem individualnih razlik in potreb po 

njihovem izražanju. Že samo dojemanje misli, idej in občutkov kot nečesa, kar je znotraj nas 

ter objektov, o katerih govorimo in mislimo, zunaj nas, ni samoumevno, večno in naravno. Gre 

za zgodovinsko omejeno interpretacijo, ki je postala dominantna v zahodnem svetu.  

Ule (2000) opozarja, da ravno vprašanje o tem, kdo smo, ni vprašanje identitete, temveč 

sebstva. Odkrivanje svoje avtentične narave in jedra je stvar sebstva, identiteta pa se bolj 

nanaša na odnose, kajti »ni identitete brez pripoznavanja identitete posameznika s strani 

drugih« (prav tam, str. 84).  

Razloži (prav tam), da med pojmi sebstvo, subjekt in identiteta ni jasnih meja. Pravzaprav ni 

jasnih meja niti med družbenim in individualnim ter objektivnim in subjektivnim, saj se 

gibljemo na mejnem območju psihologije in sociologije. Vseeno nekje na koncu knjige 

Sodobne Identitete (2000, str. 322  ̶324) opredeli psihološki subjekt kot rezultat ponotranjenja 

družbenih razmerij, sebstvo kot rezultat praktičnih, govornih in miselnih samonanašanj in 

refleksivnosti človeškega delovanja ter identiteto kot socialno institucijo.  

Poudari tudi, da se zahodno pojmovanje sebstva močno razlikuje od, na primer 

vzhodnoazijskega, in našo, zahodno, predstavo sebstva opiše z naslednjimi besedami: »Sebstvo 

je razumljeno kot neka od drugih oseb ločena, v sebi zajeta, neodvisna, konsistentna, enotna 

in zasebna celota psihofizičnih potez, značilnosti, nagnjenj in sposobnosti človeka. Poudarja 

zmožnosti človeka, da jemlje samega sebe za predmet opažanja, razmišljanja in delovanja. 

Sebstvo je tudi notranja potreba in potencial. Povezano je z množico predstav posameznika o 

samem sebi in z mehanizmi samonadzora« (Ule, 2000, str. 324).  

Univerzalne predstave o sebstvu torej ni, in tudi sam termin sebstvo deluje, kot opisuje Kuhar 

(2005), v slovenskem jeziku nekoliko okorno, saj je bil preveden iz angleščine, v kateri se 

uporablja kot samostojni termin »self«. Poleg tega opozarja, da konceptualiziranje sebstva 

nikoli ni nevtralno in da je premik od zahodnega, individualističnega, idealiziranega in 

transcendentalnega pojmovanja sebstva, ki iz jedra individualnosti vstopa v socialne odnose, 

do sebstva, katerega jedro so socialni odnosi, velik kulturni preobrat, ki zahteva sodelovanje 

psihološkega in socialnega področja (Kuhar, 2005, str. 9). K temu premiku pa so bistveno 
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pripomogli zgodnji pragmatiki William James, Charles Horton Cooley in George Herbert 

Mead.  

 

1.3.1 SEBSTVO IN JEZIK 

 

James (1890, v Kobal, 2000) je vpeljal pojem jaza na način, da je vanj umestil vse, kar 

posameznik imenuje za svoje. Pojem jaz je nato razdelil na dva dela, ki pa sta vseeno del iste 

entitete in delujeta simultano: jaz kot subjekt (ang. I) in jaz kot objekt (ang. me). Jaz kot subjekt 

je nosilec delovanja in akter, jaz kot objekt pa je podoba, ki si jo jaz ustvarja o samem sebi 

(prav tam). 

Jamesova spoznanja je nadgradil ameriški sociolog Charles Horton Cooley (1902, v Kobal, 

2000), ki je menil, da je neodvisen posameznik iluzija, da nanj ves čas deluje družba, ravno 

tako kot on deluje na družbo. Uvedel je teorijo o zrcalnem jazu, v kateri so reakcije drugih ljudi 

zrcalo, prek katerega dobivamo informacije o sebi. Te informacije posameznik ves čas 

subjektivno interpretira in informacije skupaj z interpretacijo tvorijo podlago za naše 

samovrednotenje (prav tam). 

Mead (1997) zagovarja idejo, da sebstva ob rojstvu ni, da nastaja in se razvija v procesu 

socialnega doživljanja. Černigoj (2007) razlaga, da postane sebstvo, ko je sposoben odzivanja 

na samega sebe, ko samega sebe začne obravnavati kot objekt. To, da posameznik do samega 

sebe zavzame objektivno in neosebno naravnanost, pa je potrebno zato, da lahko racionalno 

deluje. Da bi se posameznik lahko doživljal kot objekt, tako kot doživlja tudi druge 

posameznike, pa potrebuje jezik. Jezik mu namreč omogoča, da prevzame naravnanosti, ki jih 

imajo drugi do njega. Komuniciranje je tisto vedenje, ki mu omogoča, da sam sebi postane 

objekt, kot zapiše Mead (1997, str. 106): »[…] komuniciranje v smislu pomenskih simbolov, 

komuniciranje, ki je usmerjeno ne le k drugim, temveč tudi k posamezniku samem.« 

Samozavedanje ima, po njegovem mnenju, dialoško strukturo, kar pomeni, ponotranjeni 

zunanji pogovor. Sebstvo potemtakem ne more obstajati, dokler se človek ne nauči jezika. 

Mead (1997, str. 103) ob tem pravi, da je »[…] za razvoj sebstva bistven jezikovni proces«. 

Prek jezika si oseba pridobiva svojo osebnost, s procesom prevzemanja vlog pa si pridobiva 

naravnanosti različnih članov skupnosti. To se dogaja najprej prek individualne igre, v kateri 

se otrok pogovarja sam s sabo, pri tem pa posnema njemu pomembne druge in s tem prevzame 

njihove naravnanosti, kasneje pa prek skupinske igre organizira druge v nekakšno enoto 

posplošenega drugega, ki predstavlja družbo (prav tam). 

S tem Mead (1997) razlaga kolektivno organiziranost sebstva, vendar opozarja, da ljudje nismo 

le to, kar je skupno vsem, da je človek član mnogih skupin, kar pomeni, da se lahko identificira 

z različnimi posplošenimi drugimi in tvori zelo dinamično strukturo sebstva. Hkrati pa 

posameznik ves čas tudi reflektira, z vidika svojega edinstvenega položaja, kar mu omogoča, 

da je individualna osebnosti.  
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Poudariti pa je treba, da sebstvo ni, kar najprej obstaja in nato vstopa v odnose z drugimi. 

Posameznik nastaja v socialnem procesu ali kot zapiše Mead (1997, str. 143): »[…] da bi 

posamezniki lahko obstajali, mora obstajati socialni proces.« Besede so morale nastati iz 

socialnih povezav, ker če ne bi nič pomenile, če ne bi v drugih ljudeh vzbudile določenih 

odzivov, se ne bi obdržale.  

 

1.3.2 BESEDA IN MISEL 

 

Lev Semjonovič Vigotski je bil sovjetski psiholog, ki si je za nalogo zadal enotno teorijo 

psihologije, »ki bi končno prekinila behavioristično tradicijo tako, da bi v središče teorije 

postavil tisto, kar je specifično človeškega« (Žist in Oblak, 2004, str. 199). Lotil se je 

preučevanja razmerja med besedo in mislijo. 

Žist in Oblak pišeta (prav tam), da ga je zanimala človekova zavest, njen izvor pa je postavil v 

jezik, saj je menil, da je glavno orodje zavesti govor. Vigotski (2010) je namreč menil, da je za 

človekov psihični razvoj najpomembnejši razvoj govora. Ne glede na to, ali govorimo o gestah 

ali verbalnem govoru, sta oba sestavljena iz simbolov in znakov, sposobnost uporabe znakov 

pa je značilna samo za možgane ljudi. Ko ljudje komuniciramo s pomočjo znakovnih sistemov, 

se razvijejo naše višje mentalne funkcije. Torej je naš kognitivni razvoj močno povezan s 

socialnimi interakcijami (prav tam).  

Žist in Oblak (2004, str. 204) pišeta, da je bilo odkritje, da so višje mentalne funkcije človeka 

socialnega izvora, največje teoretsko odkritje Leva Semjonoviča Vigotskega. Vigotski (2010, 

str. 206) zapiše: »Znakovni sistemi (predvsem jezikovni sistem) so socialne tvorbe in njihova 

prvobitna funkcija je komunikativna.« S tem pove, da je človek že od rojstva naprej socialno 

bitje, ker je odvisen od svojega socialnega okolje. Takoj začne s svojim okoljem vzpostavljati 

interakcijske odnose in zaradi potrebe po komunikaciji z drugimi ljudmi začne uporabljati 

jezik. 

Razvoj govora se, po mnenju Vigotskega (2010), začne s primitivnim govorom, ki se kaže v 

obliki čebljanja, joka, smeha in uporabe različnih glasov. Primitivni govor je popolnoma ločen 

od mišljenja, namenjen pa je gradnji vezi med otrokom in njegovimi skrbniki. Okoli drugega 

leta otrokove starosti nastopi druga faza, zaznamovana s socialnim zunanjim govorom, ki že 

služi interakciji z drugimi ljudmi. Nekje okrog tretjega leta otrokove starosti pa se pojavi 

egocentrični govor.  

Psiholog Watson (b. l., v Vigotski, 2010) je opredelil tri stopnje govora: (1) glasni govor, (2) 

šepet in (3) notranji govor. Takrat je prevladovalo mnenje, da otrok najprej razmišlja na glas, 

nato govori vedno tišje in na koncu govor ponotranji. Vigotski (prav tam, str. 108) pa je bil 

mnenja, da »govor psihološko postane notranji prej, kot se to zgodi na fiziološki ravni«. To 

zagovarja s tem, da glasno pogovarjanje otroka s samim seboj  označi za egocentrični govor. 

Ko se otrok igra, se pogosto glasno pogovarja sam s seboj, to mu služi kot orodje za mišljenje, 

ko se pogovarja sam s seboj namreč načrtuje in rešuje problem. To pomeni, da je egocentrični 
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govor po svoji funkciji pravzaprav notranji govor. Otrok ga ne uporablja za interakcijo z 

drugimi, temveč zase.  

Vigotski (2010) na mesto šepeta postavi egocentrični govor in Watsonovo zaporedje zamenja 

z naslednjim: (1) zunanji govor, (2) egocentrični govor in (3) notranji govor. V času šolanja se 

egocentrični govor počasi začne umikati notranjemu, ki je predpogoj za logično in pojmovno 

mišljenje. Izkaže se, da mišljenje ni predhodnik govora, ampak ravno nasprotno: govor je 

predhodnik mišljenja. Žist in Oblak (2004, str. 215) o tem zapišeta: »Mišljenje se ne izraža z 

besedami, ampak se oblikuje skozi besede.« Misel je na začetku namreč meglena gmota, ki se 

lahko izrazi šele z besedo.  

Proces gre nekako tako, da otroku najprej pomagajo odrasli, nato želi vedno več narediti sam, 

ob tem si pomaga z egocentričnim govorom, na koncu pa koncepte in mišljenje ponotranji. Ta 

proces Vigotski (2010) imenuje interiorizacija ali ponotranjenje. Tisto, kar otrok ponotranji je 

odnos in odnosi so tisti, ki za Vigotskega tvorijo človekovo osebnost.  

Vidimo, da tako Mead kot Vigotski zagovarjata, da se zavest in identiteta konstituirata skozi 

jezik. Ule (2000) ju oba opredeli kot predstavnika interakcionistične teorije, ki govori o 

identiteti kot ravnotežju med družbenim in individualnim. To pomeni, da človek ne le, da 

ponotranji družbeno, ponotranjeno tudi interpretira. Ule (2000, str. 175) o tem zapiše: »Tako 

se posameznikova življenjska zgodba vedno znova predeluje za potrebe aktualne situacije.«  

Tudi Mihael Bahtin (1980) je razvil podobno teorijo razvoja jezika in mišljenja, kajti tudi zanj 

je misel ponotranjeni dialog. Celotna duševna notranjost je, po mnenju Bahtina, diskurzivna. 

Ule (2000, str. 171) nam pove, da je za Bahtina notranji dialog mnogo bolj zapleten kot Meadov 

pogovor med jaz in mene, se je pa s to teorijo umestil med enega od začetnikov socialnega 

konstruktivizma v psihologiji in začetnika postmoderne teorije večglasnega sebstva. 

 

1.3.3 NARATIVNI JAZ 

 

Ule (2000, str. 196) piše, da o svojih identitetah govorimo tako z zgodbami, ki jih ubesedimo, 

kot tudi s takimi, ki jih komuniciramo na simbolni ravni, skozi naše delo, okus, stil oblačenja, 

predmete, ki nas obdajajo. Zgodbam se ne moremo izogniti, saj v njih sanjamo, upamo, se 

spominjamo, načrtujemo, verujemo. Vollmer (2005, str. 189) pa piše, da se je v postmoderni 

dobi uveljavilo prepričanje, da so tudi sebstva zgodbe oz. narativne konstrukcije. Pred tem je 

vladala realistična koncepcija sebstva, ki trdi, da ima sebstvo svojo lastno naravo, neodvisno 

od naših zgodb, da to naravo sebstva sicer lahko opišemo, ne moremo pa je ustvariti skozi 

naracijo.  

Ule (2000) se sprašuje, kaj se dogaja, ko skušamo drugim povedati, kdo smo. Spregovori o 

zagovornikih socialnega konstruktivizma, ki zavračajo idejo o subjektu, ki ima jezik le za 

sredstvo sporočanja o svojem notranjem dogajanju, in zagovarjajo tezo, da jezik preoblikuje 

naša subjektivna občutja. To pomeni, da zagovarjajo idejo, da se identiteta konstruira skozi 
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pripovedovanje o njej. Sebstvo v konstruktivizmu tako ni razumljeno kot neka notranja entiteta 

v posamezniku, temveč kot konstrukt, ki se oblikuje na podlagi notranjih in zunanjih izkušenj.  

Ule (prav tam) piše, da zagovorniki socialnega konstruktivizma, kot so Vigotski, Gergen, 

Berger, Luckman idr., zagovarjajo teorijo, da svoj družbeni svet in samega sebe konstruiramo 

in rekonstruiramo skozi načine bivanja in predvsem prek govorne interakcije. Za socialnega 

konstruktivista Kennetha Gergena (1991) je identiteta narativni dosežek, kajti sami nase se 

lahko nanašamo le v jeziku. Meni, da sicer obstaja neka psihološka vsebina doživljanja, ki 

presega diskurz, vendar ta pride do zavesti samo prek simbolno posredovanih načinov 

samonanašanja in samopripisovanja v jeziku (delam, mislim, sem šel). Ali kot pravi Ule (2000, 

str. 206): »Oblikovanje identitete je torej sestavina jezikovnih (diskurzivnih) praks, v katerih 

se ljudje nanašajo drug na drugega in sami na sebe kot na posamezne osebe in subjekte 

doživljanja ter delovanja.«  

Taylor (2004) pa poudarja še en vidik, in sicer da ko pripovedujemo drugim zgodbe o sebi, tudi 

drugi, s svojim priznanjem naše izpovedi, pomembno gradijo naše sebstvo in identiteto. To se 

ujema z opisanima teorijama Vigotskega in Meada, vendar Taylor (prav tam) poudarja, da to 

ni na delu le pri razvoju otroka, temveč, da se naša identiteta gradi in spreminja dan za dnem, 

in sicer prek dialogov z drugimi. Ule (2000, str. 216) zapiše: »Izdelovanje zgodb o sebi je 

sestavina vsakdanjega dela na identiteti posameznika, v katerem posameznik reflektira svoje 

pretekle, sedanje in prihodnje izkušnje s stališča različnih perspektiv svoje identitete in jih 

združuje v svoje delne identitete. Ta proces je poln ambivalenc, napetosti in protislovij. To je 

nenehno prilagajanje posameznikovih podob o samem sebi podobam o sebi, ki jih dobiva iz 

interakcij z drugimi ljudmi, ter nenehno iskanje samega sebe.«  

 

1.3.3.1 MINIMALNI JAZ 

 

Ule (2000) piše, da si skozi zgodnje relacije oseba zgradi nekakšno bariero, ki deluje kot ščit 

za svoje sebstvo, ki ga, če so bile te relacije relacije zaupanja, sprejema kot nekaj vrednega. 

Tako skozi življenje gradi in ohranja nek lastni občutek biografske kontinuitete, ki ji pomaga 

pri eksistencialnih vprašanjih. Dogodke, ki se dogajajo v vsakdanjem življenju te osebe, mora 

nekako integrirati v zgodbo o sebi, kajti stabilni občutek o sebi predstavlja ontološko varnost, 

ki je »temeljni občutek za neprekinjeno trajanje reda stvari in dogodkov« (Ule, 2000, str. 323).  

Dennett (1992) pa podobno govori o osnovni potrebi vsakega živega bitja po samoohranitvi. 

Vsa živa bitja, ki se trudijo za samoohranitev, nek del realnosti razločijo od ostalega dela sveta, 

ki ga nato kontrolirajo ter ščitijo. Minimalni jaz opisuje kot organizacijo, ki ustvarja in ohranja 

meje ter teži k razločevanju, kontroli in ohranitvi. Živali to delajo tako, da jim se jim razvijejo 

oklepi, ali tako, da spletajo mreže, ljudje pa ustvarjamo in govorimo zgodbe o tem, kdo smo. 

Tako ustvarimo svoj jaz (prav tam). Zagovarja (1992), da so naša sebstva centralne figure naše 

avtobiografije, ki so popolnoma fiktivni karakterji, ustvarjeni skozi zgodb in da obstajajo le v 

zgodbi in ne v realnosti izven te zgodbe. Te zgodbe so dobesedno teksti – besede in povedi, ki 

pa so ustvarjeni nezavedno z namenom samoohranitve. Ule (2000) pa opozarja, da je sebstvo 
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sicer živo in se spreminja, da pa ne more biti povsem fiktivno, predvsem zaradi drugih ljudi, s 

katerimi prihaja v stik.  

 

1.3.3.2 VPRAŠANJE VEČ SEBSTEV 

 

Schafer (1992) zavzema protiesencialistično pozicijo glede sebstva. Zanj je sebstvo narativna 

konstrukcija, nekaj, kar je sporočeno skozi dialog. Za Schaferja (prav tam) tudi materiali, iz 

katerih se konstruirajo zgodbe (na primer dogodki iz preteklosti), niso objektivna dejstva, ki bi 

v umu čakala, da se jih spomnimo. Kakšno zgodbo bomo povedali o nekem dogodku, ki se 

nam je zgodil, je bolj odvisno od človeka kot dogodka samega. Vedno obstaja mnogo različnih 

načinov, na katere lahko opišemo neko dogajanje. Zanj smo tako subjekti, ki delamo stvari in 

govorimo zgodbe, kot tudi objekti, tisto, kar je reprezentirano, zgodbe. Pravi, da bi morali 

razumeti pripovedovalca kot eno osebo, ki pa pripoveduje zgodbe o več sebstvih, ki so 

konstrukcije oziroma samoreprezentacije.. Kajti to, da obstaja eno sebstvo, ki je »tam zunaj v 

naravi, kjer ga lahko objektivno opazujemo« (Schafer, 1992, str. 26), je zanj iluzija. Tisto, kar 

nas zavede v to, da verjamemo v obstoj ene, stabilne, notranje entitete, je naša uporaba prve 

osebe ednine, zaimek jaz. 

Po mnenju Schaferja (1992) je sebstvo sestavljeno iz mnogih individualnih samoreprezentacij, 

ki so narativni konstrukt, nekaj ustvarjeno s strani osebe in ne objekt, ki ga je mogoče najti v 

naravi. Kreator tega konstrukta je oseba, ki je pripovedovalec (vsako telo ima le eno osebo), ki 

te konstrukte deli z drugimi. Vollmar (2005) opozarja, da na to, kdo ali kaj je ta oseba in zakaj 

ne more biti tudi več pripovedovalcev, Schafer ne odgovori.  

Tudi angleški konstruktivist Rom Harre (1998) se ukvarja s tem, da ima lahko posameznik več 

zgodb o samem sebi, vendar se Ule (2000) sprašuje, če to pomeni, da ima tudi več sebstev. 

Harre (1998) je mnenja, da imamo na voljo več možnih avtobiografij, vendar bomo uporabili 

le nekatere, kot je tudi s pripovedmi o dogodkih, povedali bi lahko več različnih zgodb, vendar 

povemo le eno. Ule (2000) zapiše, da je to, kakšno zgodbo bomo povedali o nekem dogodku 

ali o samem sebi, med drugim odvisno tudi od konteksta. Različnim osebam v različnih 

kontekstih bomo pripovedovali različne zgodbe. Bistveno pri avtobiografiji je to, da gre za 

»artikuliran razmislek posameznika o samem sebi v neki urejeni časovni optiki« (Ule, 2000, 

str. 210). Tudi Harre (1998), tako kot Schafer (1992), meni, da je singularnost identitete 

povezana s sistemom osebnih zaimkov in s tem, da ima vsaka oseba le eno telo. Poudari pa 

tudi, da je človek doma tako v simbolnem kot materialnem svetu in da ima zato diskurz smisel 

samo, če zadeva ob nekaj, kar ni diskurz, torej na nekaj realnega, kajti če temu ni tako, se ne 

nanaša več na nič.  
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1.3.3.3 ISTOVETNOST SKOZI ČAS 

 

V filozofiji se je problem osebne identitete tradicionalno vrtel okoli vprašanja identičnosti 

skozi čas. Že Lock (1999) je trdil, da je tisto, kar omogoča posamezniku, da vztraja skozi čas 

kot en in isti jaz, istovetnost zavesti. Kritiki (Reid, 1969) so mu očitali, da se zavest iz trenutka 

v trenutek spreminja, Marya Schechtman (1996) pa pravi, da nam ravno narativna 

samokonstrukcija daje način, kako razumeti istovetnost zavesti skozi čas.  

Maryjo Schechtman (1996) je zanimala stalnost psiholoških in telesnih karakteristik, ki tvorijo 

človekovo identiteto. Temu pravi vprašanje karakterizacije. Posameznik pripozna nekatere 

telesne in mentalne dogodke kot svoje, kot del njegove osebne zgodovine tako, da jih vključi 

v avtobiografsko naracijo oziroma v zgodbo svojega življenja. Na podlagi tega je človekova 

identiteta konstituirana z vsebino osebne naracije, kajti značilnosti, akcije in izkušnje, ki so 

vključene v to naracijo, so prav zaradi te vključitve njegove (prav tam).  

Vidimo torej, da človek v svojo osebno naracijo ne vključi vseh dogodkov, ki so se mu 

kadarkoli zgodili in tudi ne vseh svojih življenjskih izkušenj. Schechtman (1996) piše, da 

vključi le tiste, ki vplivajo na njegovo trenutno emocionalno stanje. Ti dogodki pa niso vselej 

ozaveščeni, nekateri deli so neartikulirani in pripadajo implicitnemu samorazumevanju. Iz tega 

sledi, da je kreiranje identitete do neke mere nezavedno organiziranje izkušenj v implicitno 

naracijo. Pravi, da so osebi, ki ni zmožna razložiti, zakaj dela, kar dela, verjame, kar, verjame, 

in čuti, kar čuti, njene lastne akcije in izkušnje tuje, nerazumljive in posledično niso pod njeno 

kontrolo. Taka oseba ima občutek, da je rigidno in avtomatično kontrolirana s strani sil, ki ji 

ne pripadajo, namesto da bi se počutila kot avtonomni posameznik (prav tam).  

Schectman (1996) dojema identiteto kot prisvajanje določenih izkušenj, dejanj in značilnosti, 

ki jih nato vključi v svojo avtobiografijo. Zaradi te vključitve so te izkušnje, dejanja in 

značilnosti dojete, kot da jo sestavljajo in so del nje. Vollmer (2005) opozori, da Schechtman 

ne pove, zakaj morajo nekatera dejanja in izkušnje ostati nezavedna. Sprašuje pa se tudi o tem, 

zakaj so tudi nezavedni deli del našega sebstva sajče se jih ne zavedamo, jih ne moremo 

doživljati kot naše. Moje mnenje tu je, da zato, ker vplivajo na naša nadaljnja dejanja. Tudi 

Schechtman (1996) pove, da različni elementi vzajemno vplivajo en na drugega in ustvarjajo 

združene celote in da tako, kot je preteklost reinterpretirana in doživeta v novi luči sedanjosti, 

tudi pričakovanja prihodnosti dajejo nov okus trenutnemu doživljanju in bodoče izkušnje bodo 

tako imele karakter v kontekstu celote.  

Brunner (1986) opisuje narativni način razumevanja sveta kot sistem organiziranja človeškega 

izkustva. Določen red dogodkov sestavlja smiselno zgodbo, ki daje smisel tudi našemu 

življenju. Ule (2000) pravi, da nam zgodba pomaga razumeti odnos med osebo in njenim 

dejanjem in da je zato zaznavanje vzročnosti pri otrocih tako bistveno pri razumevanju namer 

ljudi kasneje v življenju. McIntyre (1981) trdi, da ravno zgodba poveže to stalnost in hkratno 

spremenljivost identitete neke osebe. V zgodbah se posamezni odlomki nanašajo en na 

drugega, kar daje smisel  zgodbi, sama zgodba pa nazaj osmišljuje posamezne odlomke.  
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1.3.3.4 OSEBNI MIT  

 

Gergen (1991) trdi, da postmoderni človek ne more imeti fiksnega in celovitega sebstva, ker 

se mora ves čas prilagajati in odzivati na konstantne spremembe časa, v katerem živi. To od 

njega zahteva vzpostavitev identitete, ki se stalno spreminja in odziva na različne, pogosto 

konfliktne, zahteve. McAdams (1997) odgovarja, da ima postmoderni človek lahko veliko 

različnih elementov, ki se konstantno spreminjajo ter prilagajajo zahtevam okolja, toda da 

obstaja nek fundamentalni aspekt jaza, ki ostaja en sam. Ta aspekt je proces, ki integrira 

združuje in sintetizira razpršene elemente. Ta združevalna funkcija oz. aktivnost se ujema z 

Jamesovim (1890, v Kobal, 2000) konceptom sebstva kot »jaz« (angl. »I«). Toda McAdams 

(1997) zagovarja, da »jaz« ni samostalnik temveč glagol, ni stvar, ampak proces. Rezultat 

sintetizirajočega »jaz« procesa pa je »mene« (ang. »me«), ki tvori identiteto osebe. McAdams 

(1993) pravi, da je identiteta zgodba, ki jo moderni jaz (I) konstruira in govori o sebi (me). Na 

kratko to zapiše z: »Identiteta je življenjska zgodba« (McAdams, 1993, str. 5).  

O tem govori Taylor (2004), ko zapiše, da moramo, če želimo nekoga poznati, poznati njegovo 

zgodbo, saj njegova zgodba definira, kdo je. McAdams (1993) pa piše, da če hočemo poznati 

sami sebe, moramo pridobiti vednost o pomenu svojega življenja, kar pomeni, da moramo tudi 

sami poznati svojo zgodbo, z vsemi posebnostmi in edinstvenostmi svoje zgodbe oziroma 

svojega osebnega mita, ki smo ga, tudi nezavedno, sestavili v  svojem življenju. Identiteta je 

zgodba, ki jo ponavljamo, hkrati pa stalno dopolnjujemo in o njej pripovedujemo tako sebi kot 

drugim. 

McAdams (1993) zagovarja, da posameznik ne izumi osebnega mita kar na lepem, medtem, ko 

se z nekom pogovarja. Ves čas je prisoten nekje v umu kot psihološka struktura, ki se razvija 

skozi čas, življenju pa daje občutke skladnosti in smisla. Poudarja, da je sam zapis naše 

življenjske zgodbe lahko izkušnja, ki zdravi in omogoča osebnostno rast, kajti kar nekaj naših 

čustvenih stisk izvira iz nezmožnosti, da bi osmislili svoje življenje prek zgodbe. V 

psihoterapiji nam terapevti pravzaprav lahko pomagajo ustvariti novo zgodbo o samem sebi in 

svojem življenju, kar lahko prinese popolno transformacijo (prav tam).  

Vollmer (2005) izpostavi, da je McAdams na strani Schechtmana v trditvi, da so zgodbe, ki 

nas določajo lahko tudi nezavedne, kar pomeni, da jih moramo, če želimo izvedeti, kdo smo, 

odkriti in jih ozavestiti. To lahko naredimo tako, da pripovedujemo drugim o sebi, prek 

psihoterapije ali pa prek pisanja avtobiografije. To pa bi pomenilo, da ko pripovedujemo ali 

pišemo o sebi, ne gre za ustvarjanje lastnega jaza, temveč opisovanje nečesa že obstoječega, 

vendar prikritega. To pa bi lahko, pravi Vollmer (prav tam) pomenilo, da je McAdams 

pravzaprav realist4.  

McAdams (1993) je uporabil Maedova pojma jaz in mene ne na način, da se jaz odziva na 

mene, temveč na način, da jaz kreira mene. Jaz konstruira sebstvo skozi zgodbo, skozi 

 
4 Realisti zagovarjajo, da ima sebstvo svojo lastno naravo, ki jo je mogoče opisati in je neodvisna od različnih 
teorij in zgodb (Vollmer, 2005).  
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konstrukcijo in poslušanje zgodb o sebi in drugih. Vmes se dogaja še interpretacija, ki je 

nekakšen dialog med zgodbo in interpretom. Vsaka nova interpretacija lahko strukturo zgodbe 

spremeni, saj lahko svojo pozornost obrne k delom, ki so bili prej skriti. Nikoli ne moremo 

dokončno določiti pomenov elementov v zgodbi in tudi ne pomena zgodbe kot celote in tako 

se lahko kakšen element, ki se je zdel popolnoma nepomemben, izkaže za bistvenega in 

spremeni celoten pomen zgodbe (McAdams, 1993).  

Vollmer (2005, str. 203  ̶ 204) zaključi, da se Dennett, Schafer, Schechtman in McAdams 

strinjajo, da so sebstva ustvarjena prek zgodb, razlikujejo pa se v odgovoru na vprašanje, kaj 

ustvari te zgodbe. Dennett (1992) pravi, da so to možgani, Schafer (1992) pravi, da ena oseba 

pripoveduje zgodbe o več sebstvih, McAdams (1993, 1997) verjame, da so zgodbe o jazu kot 

objektu rezultat procesa poenotenja jaza kot subjekta. Vollmer (2005) poudarja tudi, da je 

mnogo nejasnosti o tem, kaj je ustvarjeno prek zgodbe, je to jaz, sebstvo, persona, subjekt ali 

kaj povsem drugega.   

Vollmer (2005) je kritičen do ideje, da so naša sebstva konstituirana ali ustvarjena z zgodbami. 

Njegovo mnenje je, da zgodbe pripovedujejo o dogodkih, ki so se dejansko zgodili, preden smo 

o njih povedali zgodbo, in o ljudeh, ki dejansko obstajajo, četudi o njih ne govorimo. Strinja 

se s tem, da zgodbe, ki jih pripovedujemo, dogodke interpretirajo in osmišljajo, toda ne strinja 

se s tem, da jih tudi ustvarijo. Opozori na to, da če želimo, da obstaja neka pripoved, 

potrebujemo pripovedovalca, ki jo bo pripovedoval, in pripovedovalec ne more biti hkrati tudi 

pripoved.   

Meni, da bi sebe morali dojemati kot rezultat in posledico naših življenjskih izkušenj, o katerih 

govorijo zgodbe in ne kot zgodbo samo. Na koncu članka poetično zapiše: »Verjeti, da je jaz 

zgodba, ali figura v neki zgodbi, je kot bi identificiral odtis stopala z osebo, ki ga je naredila« 

(Vollmer, 2005, str. 204).  

Neisser (1994) govori o tem, da obstajamo tudi tukaj in zdaj in nismo le nekaj, česar se 

spominjamo. Zapiše, da smo bolj v obliki glagola, neko dogajanje in ne dokončna ter 

zaključena zgodba. Toda naj na tem mestu omenim Giddensa (1991), ki poudarja, da sta za 

identiteto sebstva bistvena refleksija in samozavedanje. Ule (2000, str. 197) to zapiše z 

naslednjimi besedami: »Identiteta sebstva ni kaka značilna poteza ali zbirka potez 

posameznika, temveč je sebstvo, ki ga oseba refleksivno razume v terminih svoje biografije.«  

 

1.4 POMOČ Z UMETNOSTJO  

 

Če oseba refleksivno razume svoje lastno sebstvo v terminih svoje biografije, piše Ule (2000), 

lahko v teh okvirih razumemo tudi sam človekov razvoj. Ko posameznik spreminja svojo 

zgodbo, se spreminja tudi sam. Spremeni vzorce organiziranja svojega izražanja, načine 

izvajanja vsakdanjih praks, kar vse govori o njem, pa vendar ni nekaj, kar bi lahko objektivno 

opazovali, saj vsakega posameznika spremlja njegova interpretacija (prav tam). Spreminjanje 

svoje zgodbe, vzorcev izražanja in načinov izvajanja vsakdanjih praks pa lahko poteka tudi 
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prek pomoči z umetnostjo, kjer podobno kot v umetniškem procesu najprej opustimo stabilne 

forme, nato pa eksperimentiramo z novim (Levine, 1997).  

Levine (2005, str. 17) piše, da je terapevtska funkcija stara toliko kot človeštvo samo. Odkar 

ljudje obstajamo in trpimo, obstaja potreba po zdravilnih praksah za ljudi v bolečini. Gonzales 

(2012) piše, da je sama uporaba umetnosti za namen zdravljenja v uporabi že več stoletij. 

Omenja, da je že Asklepiades, rojen leta 130 pr. n. št., za zdravljenje duševnih bolezni 

uporabljal glasbo. Toda kot dejavnost, piše Malchiodi (2003), se je pomoč z umetnostjo razvila 

v 20. stoletju, prve formalne organizacije pa so, pišeta Karkou in Sandersen (2006), nastale po 

drugi svetovni vojni.  

British Association of Art Therapists (https://www.baat.org/About-Art-Therapy) opisuje 

terapijo s pomočjo umetnosti kot psihoterapijo, ki za primarni medij komunikacije uporablja 

umetnost. American Art Therapy Association 

(https://www.arttherapy.org/upload/whatisarttherapy.pdf)  pa jo opisuje kot psihoterapijo, pri 

kateri klienti s pomočjo umetnostnega terapevta uporabljajo proces kreativnosti kot sredstvo 

za raziskovanje lastnih občutij, večjega samozavedanja in obvladovanja vedenj. Spooner 

(2016) poudarja, da ne smemo pozabiti na ljudi, ki nimajo večjih duševnih težav in umetnostno 

terapijo uporabljajo za osebni napredek, ker je, kot piše Young (2018), psihoterapijo s pomočjo 

umetnosti mogoče uporabljati kot del psihiatrične psihoterapije, psihološke psihoterapije in kot 

pomoč pri reševanju vsakodnevnih težav5.  

Edwards (2004) meni, da do zmede pri opredeljevanju prihaja, ker se opisuje dve različni 

dejavnosti. Tisti, ki opisujejo umetnost kot terapevtsko dejavnost, razumejo umetnostno 

izražanje kot zdravilno, tisti, ki opisujejo psihoterapijo s pomočjo umetnosti, pa poudarjajo 

terapevtski odnos in trikotnik, ki se ustvari med terapevtom, klientom in umetniškim izdelkom. 

Malchiodi (2013) pa pravi, da ta dihotomija onemogoča odkrivanje pravega potenciala 

psihoterapije s pomočjo umetnosti. V praksi je namreč težko razlikovati med eno dejavnostjo 

in drugo. Tudi ustanove, ki zgolj poučujejo umetnost, tiste z ekonomsko socialnimi težavami, 

otroke s posebnimi potrebami in ljudi z duševnimi motnjami, dosegajo podobne rezultate kot 

programi za psihoterapijo s pomočjo umetnosti (prav tam). 

To bi si lahko razložili s pomočjo Levina (1997, str. 3), ki zagovarja, da lahko umetnost vstopi 

v psihoterapevtski proces zato, ker ima inherentne sposobnosti zdravljenja psihe, kar je opazno 

v tradicionalnih kulturah, v katerih so zdravilci vedno bili tudi umetniki, sam proces zdravljenja 

pa v obliki rituala. Za primer uporabi grško tragedijo, ki v prvi vrsti ni bila namenjena zabavi, 

temveč je bila kolektivni ritual s katarzičnimi in očiščevalnimi učinki. Ob bok ji postavi tudi 

vse religiozne obrede in zaključi, da je šele v modernem svetovnem pogledu zdravilec viden 

kot odmaknjeni opazovalec, ki ima opravka z desimbolizirano realnostjo.  

 

 
5 Psihiatrična psihoterapija temelji na psihiatričnem zdravljenju, vendar ne vključuje farmakološkega 
zdravljenja. Psihološka psihoterapija je skrb za mentalno zdravje, ki jo izvajajo uradno priznani strokovnjaki. 
Psihoterapija vsakodnevnih težav pa ne vključuje medicinske diagnoze in je pomoč pri reševanju vsakodnevnih 
težav in stisk (Young, 2018).  

https://www.arttherapy.org/upload/whatisarttherapy.pdf
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1.4.1 OD KAOSA K OBLIKI 

 

Levine (1997, str. 1  ̶4) piše, da se je moderna psihoterapija razvila v obdobju razsvetljenstva, 

ki bolj kot karkoli časti razum. Razum je karakteriziran z redom, jasnostjo in koherentnostjo 

misli ter s kapaciteto videti realnost brez iluzij. Nasprotje razuma, sklepa Levine (prav tam), je 

potemtakem um brez reda, ki je kaotičen, obskuren in pod vplivom fantazij, ki onemogočajo 

osebi, da bi bila v stiku z realnostjo. Nerazumnost in norost tako poveže z domišljijo in pravi, 

da moderna psihoterapija vidi zdravilo v zamenjavi fantazije in domišljije, z realnostjo in 

razumom.  

Nietzsche (1995) je svet razuma opredelil kot svet grškega boga Apolona, ki predstavlja red, 

jasnost in koherenco, kar spada k modernemu znanstvenemu konceptu razuma, kot ga je opisal 

Levine (1997, str. 12). Nasproti Apolonu Nietzsche (1995) postavi grškega boga Dionizija. Bil 

je bog vina, posvetilu so mu celo grško tragedijo, za katero Levine (1997, str. 12 ̶ 15) piše, da 

Nietzscheju predstavlja esenco umetniške kulture v nasprotju z znanstveno. Pove, da je 

Nietzsche dionizični princip poudaril, ker je menil, da se je v razsvetljenstvu popolnoma 

izgubil, kar je lahko zelo nevarno, kajti bolj, kot se ga ignorira, več destruktivnosti vsebuje. Ni 

pa zagovarjal družbe, ki bi bila v celoti dionizična, saj dionizični pristop predstavlja moč, voljo 

in vitalnost, av izogib destruktivnosti potrebuje obliko (prav tam).  

Levine (1997, str. 14 ̶ 16) zagovarja, da se mora umetnik najprej odpreti silam Dionizija, da jih 

lahko nato preoblikuje z jasnostjo boga Apolona v obliko, ki živi. Pove, da so si koraki pri 

umetniškem ustvarjanju in terapevtskem delu zelo podobni. Terapevta dojema kot umetnika 

duše, ki dela skupaj s trpečim na način, da mu najprej pomaga, da se potopi v Dionizijevo 

kraljestvo nezavednega, kaotičnega, nereda in obskurnega, nato pa skupaj ustvarita primerno 

obliko, v katero se bo utelesila bolečina. Poudari, da je psihološko trpljenje neločljivo od 

človeške izkušnje in da naloga terapije ni, da izniči trpljenje, ampak da mu da glas, da poišče 

obliko, v kateri se lahko izrazi (prav tam).   

Levine piše (1997, str. 21  ̶25), da ljudi v terapijo pogosto pripelje občutek, da se jim podira 

svet ali da razpadajo sami. Meni, da je ta razpad pravzaprav dober, ker nam omogoča rast. Vse 

tisto, kar nam ne služi več, mora razpasti, vzpostaviti pa se mora nekaj novega. Opozarja, da 

človek v trenutku, ko vse razpada, želi nazaj k svojim starim načinom delovanja, saj v njih išče 

tolažbo in varnost, toda poudari, da je pomembno, da je terapevt pripravljen stati ob strani 

klientu, ki gre skozi to, in ne, da mu pomaga nazaj v prejšnje stanje (prav tam).  

Levine (1997, str. 21 ̶ 25) ponovno poveže umetniški in terapevtski proces in zapiše, da mora 

tudi umetnik skozi podoben proces razpada stabilnih form, kajti kreacija je odvisna od 

pripravljenosti opustiti že ustaljene vzorce in eksperimentirati z novimi oblikami. Spuščanje, 

predajanje in doživljanje praznine in nato porajanje nečesa novega karakterizira tako kreativni 

kot terapevtski proces. Umetnost podarja glas trpljenju, izrazi bolečino in zmedenost 

dezintegracije jaza in s tem omogoča klientu, da se sooči sam s sabo. V tem ekspresivnem 

momentu se oseba odpove navezanosti na prejšnjo sigurnost in se je pripravljena soočiti s 

praznino. Umetnosti so načini in metode, ki nas odpeljejo globje vase in v naše izkušnje. 

Terapijo tako opredeli kot kreativni akt in poudari, da so pravzaprav vse terapije kreativne, ne 
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zgolj tiste s pomočjo umetnosti. Kar loči umetnostne terapevte od ostalih je, zgolj to, da 

uporabljajo discipline umetnosti, da pomagajo osebi skozi proces (prav tam).  

1.4.2 POMEMBNOST IGRE IN DOMIŠLJIJE 

 

Levine (1997, str. 27  ̶42) nato nadalje utemeljuje svojo tezo, da je psihoterapija pravzaprav 

umetniški proces s teorijo velikih imen psihoanalize. Med njimi je tudi psihoanalitik Winnicott, 

ki je poudarjal igro in igrivost v svojem terapevtskem delu. Winnicott (1968) loči med fantazijo 

in domišljijo na način, da je fantazija nekakšno sanjarjenje, ki zapre človeka v njegov notranji 

svet, pri domišljiji pa se obračamo k drugim. Meni, da trpljenje izhaja iz razcepa med jazom in 

svetom, do tega pa pride, če otrok ni primerno zrcaljen6 s strani njemu pomembnih drugih, kar 

njegovo primarno kreativnost usmerja navznoter. Otrok nato ščiti svoj občutek živosti tako, da 

se obrne stran od tistih, ki bi ga lahko zavrnili. Lažni jaz se prezentira drugim, notranji pa je 

varno skrit. Alternativi sta ali mrtev, rutiniran obstoj lažnega jaza ali pa impotentno, na noter 

obrnjeno življenje v fantaziji. Za Winnicotta (2005) je igra stvar domišljije in ne fantazije, 

naloga terapije pa, da fantazijo nadomesti z domišljijo in transformira notranji svet, iz 

izoliranega in brez življenja v povezano živo polje igre. Ta obnova poteka v domišljijskem 

svetu med terapevtom in pacientom, kajti Winnecott (2005) je zagovarjal tezo, da interpretacija 

ne more priti od zunaj, temveč se vedno zgodi v skupnem (angl. transitional) prostoru med 

klientom in terapevtom. Terapevt in klient si delita skupni prostor in sta vpeta en v drugega, ni 

terapevt tisti, ki bi bil opazovalec psihološkega procesa drugega in bi od nekje zunaj gledal v 

nekoga in tudi resnica ni ne objektivna in ne subjektivna, temveč nastaja vmes, je živa 

ekspresija našega skupnega bivanja v svetu (prav tam).  

Psiholog Hillman (1996) razlikuje med jezikom psihologije in govorom psihe. Za psihologijo 

pravi, da zato, da bi dosegla znanstveno razumevanje mentalnega življenja, uporablja koncepte, 

ki so jasni, toda objekt psihološkega raziskovanja, človeška psiha, ni jasen in artikuliran. 

Človeška psiha je tisto neznano, nezavedno, ki ne more biti zaobjeto neposredno skozi jasne 

ideje. Z nami komunicira posredno, prek podob in mitov, lahko v sanjah, domišljiji, 

umetniškem izdelku. Predstavi se na konkreten način in je kot sporočilo v nam nepoznanem 

jeziku, ki ga moramo interpretirati7. Interpretacija pa je drugi način vedenja od znanstvenega 

razumevanja8. Levine (1997, str. 40  ̶42) to primerja z umetnostjo, ki prav tako ne komunicira 

prek konceptov, temveč prek podob in zgodb, s konkretnimi vsebinami, ki zahtevajo 

interpretacijo, da bi jih razumeli. Iz tega sklepa (prav tam), da jezik psihe nikoli ne more biti 

preveden v nek objektivni sistem, temveč da ga je treba interpretirati vsakič znova. Ekspresivna 

terapija torej temelji na premisi, da domišljija zdravi in da je psiho treba spodbuditi, da govori 

 
6 Zrcaljenje s strani staršev pomeni, da se starši odzovejo primerno otrokovim emocijam, da jih opazijo, 
prepoznajo, opišejo. Otrok se s tem nauči prepoznati, organizirati, prezentirati in kontrolirati svoja notranja 
stanja. Prek starševskega zrcaljenja otrok tudi dobi občutek za to, kdo je, za lasten jaz, kajti ko gleda mamo, v 
njenih očeh vidi sebe, ker je način, na katerega mati gleda povezan s tem, kar vidi (Winnicot, 1971). 
7 Freud je sanje imenoval kraljeva pot do nezavednega in je v Interpretaciji sanj (2022) opisoval ravno razliko 
med manifestno (konkretno) in letentno (pomen) vsebino sanj.  
8 Nobena interpretacija ni absolutna, vedno je relativna glede na situacijo, gre za pomen, ki ga nekaj ima zame 
in ne za pomen na splošno (Hillman, 1996). 
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na svoj način, terapevti pa nato skupaj s klienti prek interpretacije spreminjajo temo v svetlobo, 

skrito in konkretno pa prevajajo in prinašajo na odprto. 

Levine (1997, str. 40 ̶ 42) zaključi, da je terapija nekakšna revitalizacija domišljije, vračanje v 

originalno povezanost med jazom in svetom. Trpimo, ker se zaradi strahu pred zavrnitvijo in 

zapuščenostjo odcepimo od nas samih, našega telesa, drugih in sveta kot celote in tako 

izgubimo kapaciteto za biti v svetu na kreativen način. Fantaziramo, ker si ne moremo 

predstavljati. Ozdravljenje ne pomeni, da se vrnemo v realnost, to bi bil skok na drugo stran 

razcepa, ozdravljenje pomeni obnovitev domišljijskih kapacitet. Kajti če razumemo ljudi kot 

izolirane subjekte ločene od objektov, potem je predstava samo neka notranja reprezentacija 

zunanjega sveta, v tem primeru je domišljija sovražnica resnice, če pa dojemamo ljudi kot bitja 

v svetu, potem postane domišljija most med jazom in svetom, s tem, da se moramo zavedati, 

da smo vedno na mostu in ne na eni ali drugi strani. Tako domišljija postane centralna našemu 

razumevanju doživljanj. To potem pomeni, da živeti in živeti kreativno pomeni eno in isto 

(prav tam).  

 

1.4.3 PSIHOTERAPIJA KOT OBLIKA UMETNOSTI  

 

Levine (1997) zagovarja, da mora umetnost postati del psihoterapevtske prakse in da je sama 

psihoterapevtska praksa bolj podobna umetnosti kot znanosti. Zapiše: »Psihoterapija je oblika 

umetnosti« (Levine, 1997, str. 4). Dober psihoterapevt mora biti odprt in občutljiv za vse, kar 

se pojavi v tistem trenutku, odprt mora biti za metafore in simbole, poslušati mora s tretjim 

ušesom in slišati tudi vse tisto, kar ni bilo izrečeno. Sam jezik je lahko uporabljen na kreativen 

način in se opre na simbolni potencial, ki smo ga izgubili v vsakdanjem življenju. Terapevtski 

prostor lahko postane teater, znotraj katerega uprizarjamo sami sebe, in tudi jaz je na koncu 

umetniški izdelek, ki sta ga terapevt in klient oblikovala skupaj iz grobih delčkov, vsega, kar 

smo, smo bili in tega, kar želimo postati. Levine (2005, str. 71  ̶73) opisuje ljudi, ki pridejo po 

pomoč k terapevtu, in pravi, da trpijo zato, ker se ne čutijo sposobni odreagirati na situacijo, v 

kateri so se znašli. Počutijo se kot žrtve. In res, človek je vržen v svet, ki ga ni ustvaril sam, pa 

vseeno mora prevzeti odgovornost. Levine (prav tam) vidi odgovor na to v poesis, kot odzivu 

na to, kar nam je dano. Poesis je zanj transformacija realnosti v skladu z možnostmi, ki se nam 

ponudijo, ko se soočimo s svetom. Trpimo, kadar ni prostora med tem, kar smo, in tem, kar bi 

lahko bili. Trpimo, kadar ni prostora za igro.  

Levine (1997) opisuje poesis kot obliko soočanja s svetom, ki nujno vsebuje igro. Igra je 

eksperiment, je tisto, kar odpira možnosti v svetu. Toda od nas zahteva, da se odrečemo kontroli 

in znanju, moramo se predati procesu, da bi videli, kakšen bo rezultat, kajti rezultat igre je 

vedno presenečenje. Milošević (2018, str. 25) piše, da je svojevrsten paradoks v tem, da ljudje, 

ki trpijo, ker so se zataknili v stanju robopatije9, lahko šele v kreativnem procesu, v katerem se 

 
9 Stanje, ki ga je Moreno (1970) opredelil kot nasprotje spontanosti in v katerem oseba ponavlja stereotipne 
obrazce vedenja.  
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odpovedo kontroli, pridobijo nazaj kapaciteto za drugačno, spontano delovanje, ki ga je 

Moreno (1970) opredelil za ključnega v procesu terapevtske spremembe.  

Levine (2005, str. 72) je mnenja, da je terapevtova vloga v tem, da uporabniku drži prostor, ki 

je dovolj varen, da spusti kontrolo, se odpre ranljivosti in se kreativno odzove na to, kar se 

ponuja. Varnost, ki jo zagotavlja terapevt, omogoča tveganje in s tem možnost za nekaj 

presenetljivega. Umetniški izdelki, ki pri tem nastajajo, pa niso nujno nekaj lepega, v smislu 

tradicionalne estetike, lahko so nenavadne oblike, grotesknega značaja ali deformirani in kot 

taki morda bolj primeren izraz in odziv na izkustvo sveta. 

 

1.5 BIBLIOTERAPIJA 

 

McCullis (2012, str. 23) piše, da je izraz biblioterapija sestavljen iz dveh grških besed, biblion, 

ki pomeni knjiga, in therapeia, ki pomeni zdravljenje. Izraz je prvi uporabil esejist Samuel 

McChird Crothes (1916, v McCullis, 2012), za tem pa je bil v uporabi za opisovanje literature, 

ki je bila v pomoč pri svetovanju ljudem v duševni stiski (McCullis, 2012, str. 23). Prva 

formalna definicija se je pojavila v enajsti ediciji Dorlandovega ilustriranega medicinskega 

slovarja leta 1941. Definicija, ki jo je leta 1961 sprejela American Library Association, pa se 

glasi: »Uporaba izbranega bralnega materiala kot terapevtski dodatek v medicini in psihiatriji; 

tudi, vodenje v razreševanju osebnih problemov preko usmerjenega branja« (Gove, 1961, str. 

212). Kot vidimo, se prve definicije nanašajo predvsem na branje, toda danes pod biblioterapijo 

spadajo tako branje kot tudi avdiovizualni materiali, vključno s filmi ter pisanjem.  

Canty (2017, str. 33) piše, da se zdi, da je biblioterapija nekaj novega in modernega, a če si 

ogledamo njeno zgodovino, vidimo, da ni tako. Prvi izraz misli, da je branje lahko zdravilno, 

je zaslediti v napisu nad knjižnico v Tebah, ki je bila zgrajena okoli leta 1250 pred našim 

štetjem, in se glasi: »Zdravilni prostor duše« (Weimerkirch, 1965, str. 519). Kasneje pa se je, 

piše Canty (2017, str. 33), njeno uveljavljanje začelo v bolnišnicah. V Kairu so v bolnišnici Al-

Mansur, ki je bila ustanovljena leta 1272, ponujali branje Korana, kot del medicinskega 

tretmaja, ki je skrbel tako za telo kot za dušo (prav tam). Weimerkirch (1965) piše, da je leta 

1802 oče ameriške psihiatrije, Benjamin Rush, v svojem predavanju povedal, da bi knjižnica 

morala biti del vsake psihiatrične ustanove in približno 100 let kasneje je tudi bila knjižnica 

del skoraj vsake psihiatrične bolnišnice v Evropi. Pa ne le psihiatrične bolnišnice, pomembno 

vlogo so knjige odigrale tudi v vojaških bolnišnicah v prvi svetovni vojni in ravno v času prve 

svetovne vojne, leta 1916, je bil napisan že omenjeni članek (Corthes, 1916), ki je prvi uporabil 

izraz biblioterapija. 

Canty (2017, str. 34) piše, da sta se koncept biblioterapije in praksa resneje začela razvijati od 

leta 1930 dalje, skupaj z akademskim interesom, predvsem znotraj bibliotekarstva in 

psihologije. Predvsem knjižničarji so bili tisti, ki so iskali gradivo za branje, da bi z njimi 

pomagali ljudem predvsem pri boljšem razumevanju, vpogledu in samorazvoju prek branja, 

refleksije in delovanja. Tovrstno gradivo pa se je razvrstilo v kategorijo domišljijske literature 

in didaktične literature (prav tam). 
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Skupaj z moderno kulturo pa se je pojavil še en tip knjige, in sicer knjige za samopomoč, ki se 

pravzaprav uvrščajo med didaktične materiale. Cherry (2008) piše, da je polemika okrog tega 

izredno popularnega in dobičkonosnega žanra knjig velika. Kritike se nanašajo predvsem na 

to, da knjige za samopomoč bralce priklenejo nase in jih naredijo odvisne, namesto da bi jim 

zares pomagale. Adorno (1994) pa je zapisal, da delujejo predvsem na človekov šibek 

narcistični obrambni mehanizem. Canty (2017, str. 34) piše, da se s tem Adorno sklicuje 

predvsem na pozitivne afirmacije o samem sebi.   

Canty (prav tam, str. 37) piše, da biblioterapija, kot se kaže že ves čas, ni zgolj del kliničnega 

okolja, temveč se prakticira tudi v knjižnicah, knjigarnah, šolah in je na voljo za uporabo tudi 

zdravi populaciji, ki si z njeno pomočjo izboljšuje kakovost  življenja. Jack in Ronan (2008) 

pa pišeta, da se jo dojema predvsem kot nevsiljivo metodo, ki vodi ljudi k reševanju problemov 

v vsakdanjem življenju, in tehniko, ki lahko stimulira diskusijo o problemih, ki se je drugače 

morda ne bi dotaknili, in sicer zaradi strahu, krivde ali sramu. 

Burkeljca (2011) nam pove, da sta se ravno zaradi tega poleg izraza biblioterapija uveljavila 

tudi izraza bibliopreventiva in bibliosvetovanje. Biblioterapija se odvija predvsem v kliničnem 

okolju in zahteva usposobljene strokovnjake. Bibliopreventiva in bibliosvetovanje pa se 

izvajata v nekliničnih okoljih. Pri bibliopreventivi se ob knjigi preventivno odpirajo teme 

vsakdanjega življenja. Bibliosvetovanje pa je izraz, ki ga Burkeljca (prav tam) opredeli kot 

svetovanje s pomočjo knjige, kadar ne gre za zdravljenje, temveč pojasnjevanje. Je časovno 

krajše, poteka lahko v skupini ali s posameznikom, usmerjeno je na sedanjost. »Predstavlja 

nedirektivno metodo […], ki uporablja literaturo […] za spodbujanje čustvenega, vedenjskega, 

kognitivnega in socialnega razvoja« (Burkeljca, 2011, str. 34). 

 

1.5.1 MEHANIZMI DELOVANJA BIBLIOTERAPIJE 

 

Burkeljca piše (2011, str. 10), da ima branje umetniške literature samo po sebi zdravilne učinke, 

pa če se bralec tega zaveda ali ne. Kruszewski (2011, str. 23) pa poudarja, da je biblioterapija 

drugačna od branja in da marsikdo, ki izvaja biblioterapevtske delavnice, pravzaprav spodbuja 

branje, medtem ko biblioterapija stremi k spremembam pogleda osebe na svet in samega sebe 

ter k pridobivanju spretnosti, ki bi mu pomagale pri razreševanju življenjskih problemov. 

Shrodes (1950), profesor angleškega jezika s psihološkim treningom v ozadju, je postavil 

temelje biblioterapije z modelom, ki temelji na identifikaciji, katarzi in uvidu. V začetni fazi 

se bralec poskuša identificirati s karakterjem v knjigi, s katerim si nekaj delita. Identificira se 

s tistim karakterjem, ki doživlja podobne probleme, je morda podobne starosti ali se je znašel 

v podobnih okoliščinah. V fazi katarze pride do sprostitve napetosti ali očiščenja emocij, ko 

pride do povezave čustev in izkušenj, in do tega pride prav na podlagi faze identifikacije. 

Zadnja faza pa je faza, ko se vse postavi na svoje mesto in omogoči delovanje, ko uvidi 

pripeljejo do sestavljanja strategij za reševanje problemov. 

Canty (2017, str. 35) navede naslednje korake v biblioterapevtskem procesu: (1) identifikacija 

in učenje o sebi in drugih, (2) katarza ter (3) uvid in identificiranje korakov na poti v reševanje 

problema. V fazi identifikacije se oseba identificira z enim od junakov v zgodbi. To pomaga 
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pri razvoju posameznikovega koncepta sebe; povečanju posameznikovega razumevanja 

človeškega vedenja in motivacije; negovanju posameznikove iskrene samoocene; iskanju 

načina, da posameznik najde interes zunaj samega sebe (prav tam). Pri katarzi, opisuje Canty 

(prav tam), pride do sprostitve čustvenega in mentalnega pritiska. Na tem mestu Kruszewski 

(2011, str. 24) opozarja, da je v tej fazi pojav jeze neizogiben, na kar mora biti izvajalec 

biblioterapije pripravljen. Pri uvidu pride do boljšega razumevanja samega sebe. Temu pa sledi 

reševanje problema, ki ga Kruszewski (2011, str. 24) ločuje v samostojno fazo univerzalizacije. 

Canty (2017) piše, da pri tej fazi uporabnik uvidi, da ni prvi in edini, ki se sooča s problemom, 

ki ga ima; pripravljen je bolj svobodno govoriti o svojem problemu; ponotranji nove načine 

mišljenja in vedenja, kar mu pomaga videti, da obstaja več rešitev problema in pri planiranju 

konstruktivnega reševanja problema.  

 

1.5.2 KNJIGA KOT PRIČA 

 

Stern (2009) piše, da biblioterapija zaobjema pisanje in branje v terapevtskem procesu in 

postavlja kreativni aspekt terapevtskega odnosa v središče fokusa. Tekst lahko služi kot partner 

v mišljenju. Če predstavlja naše različne dele osebnosti, lahko tekst deluje kot priča drugim 

delom nas samih. Integracija kreativnega procesa, kot je pripovedovanje, branje, pisanje, lahko 

pomaga klientu in terapevtu spoznati vse te notranje dele osebnosti. Če želimo svoje 

doživljanje spoznati na refleksivni način, torej ne le da konstruiramo pripoved, temveč, da se 

je tudi zavemo, moramo verjeti, da je tam nekje nekdo, ki mu je mar za to, kar doživljamo in 

kako se počutimo. To pomeni imeti pričo. Brez priče, četudi namišljene, se dogodki ne umestijo 

v neko pomensko obliko pripovedi, tako le odigravamo svoje zgodbe, ne da bi bili sposobni 

misliti o njih ali vedeti, kako so občutiti. Naša priča je naš partner v misli. Ta proces se odvija 

že v obdobju otroka, kajti to, da so čustva in želje otroka identificirana s strani njegovega 

skrbnika, služi kot organizacija notranjega sveta, kot pripoved, okoli katere se lahko oblikuje 

nek jaz (prav tam).  

Stern (2009) primerja biblioterapijo z običajno psihoterapijo in pravi, da tudi sama 

psihoterapija deluje na način, da terapevt deluje kot priča, ki omogoča klientu, da sliši samega 

sebe. V kontekstu biblioterapije pa nam besedilo ponuja kanal, prek katerega se lahko slišimo. 

Terapevt in klient ustvarjata skupni jezik, ki temelji na zgodbi, metafori, podobi in diskurzu. 

To omogoča dostop do klientovega notranjega sveta. Terapevtski dialog pa se osredotoča bolj 

na kreativni proces kot na končni rezultat ali estetsko vrednost. Tudi pri branju je tako, da 

omogoča močna čustvena doživljanja, ker besedilo predstavlja varno okolje ločeno od realnega 

sveta. Vzpostavi se unikatna vez med bralcem in besedilom, interakcija hkratne avtonomnosti 

in povezanosti, opazovanja in doživljanja. Bralec svojo mentalno energijo iz notranjega sveta 

in izkušenj investira, da bi prišel v stik z glasom, ki ga nagovarja. Ko se spreminja naracija 

klienta, se spreminjata tudi njegov notranji svet in njegova identiteta, občutek oz. dojemanje 

jaza postaja vedno bolj fleksibilno in kreativno, bolj kot se razširi tudi tekst. Ta kreativnost in 

igrivost sta spodbujeni z namenom pomagati klientu soočati se s težavami (prav tam).  
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Cook (2006) piše, da se morda zdi samoumevno, da je uporabnik tisti, ki gradivo predela sam, 

vendar to ni nujno. Lahko mu ga posreduje terapevt, lahko mu pove ali prebere zgodbo. V 

primeru otrok mu odrasli preberejo zgodbo, vendar tu ne gre zgolj za branje zgodbice, v ozadju 

je struktura, ki se začne z nekim uvodnim odpiranjem teme, se nadaljuje z diskusijo in konča z 

zapiranjem teme. Cornett in Cornett (1980) poudarjata, da izvajanje biblioterapije zahteva 

določene veščine, diskusija med uporabnikom in terapevtom, o prebranem materialu, je za njiju 

najpomembnejši del biblioterapije. Prav tako  Rubin (1979) poudari, da sama naloga predelave 

določenega gradiva še ni biblioterapija, da je nujni del biblioterapije diskusija.  

 

1.6. TERAPEVTSKO PISANJE 

 

Pennebaker in Beall (1986) sta si zastavila vprašanje, če bi pisanje o travmatični izkušnji lahko 

pozitivno vplivalo na ljudi. Izvedla sta raziskavo (Pennebaker in Beall, 1986), v kateri so 

udeleženci raziskave štiri dni zaporedoma pisali po petnajst minut o svoji travmatični izkušnji, 

medtem ko so udeleženci v kontrolni skupini prav tako pisali štiri dni zaporedoma po petnajst 

minut, vendar o neki bolj vsakdanji temi. Izkazalo se je, da se je zdravje udeležencev prve 

skupine v primerjavi s kontrolno skupino izboljšalo (prav tam). Kasneje Pennebaker skupaj s 

Smythom (2008) piše, kako je omenjena raziskava kasneje spodbudila nešteto raziskav, 

povezanih z ekspresivnim pisanjem, toda še leta 2008, ko to pišeta, ni povsem jasno, kakšni so 

mehanizmi delovanja pisanja, ki vplivajo tako na psihično kot fizično zdravje ljudi.  

 

1.6.1 PSIHOLOGIJA PISANJA 

 

Kellog (1994) svojo knjigo, Psihologija pisanja, začne z mislijo pisatelja Walker Percyja 

(1975, v Kellog 1994), in sicer da bi znanost morala razumeti človekovo unikatno sposobnost 

jezika in ustvarjanja pomena, in sicer kot nekaj, kar dela človeka. Percy (prav tam) pravi, da bi 

se človek moral latinsko imenovati Homo symbolificus, torej nekdo, ki ustvarja simbole, saj 

ljudje, razlaga Kellog (1994), skozi različne oblike ustvarjanja, kot so ples, pisanje, likovno 

ustvarjanje, glasbeno ustvarjanje, in z umetnostjo na sploh, življenjskim izkušnjam dajemo 

pomene.  

Iz tega Kellog (prav tam) sklepa, da je v jedru človekove narave potreba po osmišljanju sveta. 

Pa ne le sveta, kot bi rekel Bruner (1990), temveč tudi samega sebe. Kellog (1994) piše, da 

vsak trenutek našega življenja interpretiramo in tako kot znanstveniki konstruirajo formalne 

modele fenomenov, ki jih raziskujejo, ljudje konstruiramo osebne modele naših izkušenj. Ti 

modeli so sestavljeni iz simbolov, ki jih ustvarimo, z njimi upravljamo in jih posredujemo 

drugim. Tako osmišljamo naše izkušnje. S temi simboli, ki jih ustvarjamo, da bi z njihovo 

pomočjo osmislili svet, ustvarjamo tudi kulturo. Kellog (prav tam) zapiše, da bi kulturo lahko 

razumeli kot javni posnetek naših poskusov, da bi svet osmislili skozi kreacijo simbolov. 

Kognitivna psihologa Kolers in Smythe (1984) razlikujeta med razmišljanjem v privatni sferi 

posameznikove zavesti in komuniciranjem v javni sferi kulture in družbene zavesti. Kadar 
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komuniciramo prek pisanega teksta, to od nas zahteva prevod iz ene vrste simbola, ki je 

privaten in oseben, v drugega, ki je družben in javen. Osebni simboli so mentalne 

reprezentacije, slike, asociacije in sanje, do katerih lahko dostopa le oseba, ki jih doživlja, 

uporablja, razume in interpretira, omogočajo pa ji reprezentacijo osebnega sveta. Ti občutki, 

percepcije, podobe, spomini, asociacije, prepričanja, želje, intence, sanjarjenja, fantazije in 

sanje se nanašajo na objekte in dogodke v zunanjem materialnem svetu ali na druga doživljanja 

v posameznikovem notranjem svetu. Kulturni, družbeni simboli pa so dogovorjeni simboli, s 

katerimi lahko operira vsak, ki se jih priuči. Primeri teh simbolov so: nacionalni jeziki, slike, 

piktogrami, diagrami, notni zapisi, logični in matematični znaki (prav tam). Kellog (1994) 

osebne in družbene simbole ponazori s primerom, da ko zaznavamo besede, zapisane pred 

nami, zaznavamo družbeno dogovorjene simbole kulture, ki pa jih konstruiramo v osebne 

simbole, kajti črke in besede ne vstopijo v naš notranji svet, temveč naši možgani sprocesirajo 

vzorce odbijanja svetlobe in generirajo osebne simbole vizualne percepcije, podobe, asociacije 

in interpretacije (Kellog, 1994).  

Kellog (1993) piše, da nam dogovorjeni simboli omogočajo komunikacijo, prek njih lahko 

drugim osebam sporočamo osebna doživljanja in misli. Kellog (prav tam, str. 7 ̶ 12) nato opiše 

proces pisanja, ki je eden od načinov komunikacije, pri katerem poteka ta proces, in je 

sestavljen iz nabiranja informacij, planiranja idej, prevajanja idej v besedilo in ocenjevanja idej 

ter besedila. Začne se z nabiranjem dogovorjenih simbolov, ki jih, da bi jih lahko uporabili za 

mišljenje in pisanje, spremenimo v osebne simbole. Ko se lotimo planiranja, to navadno poteka 

v domeni osebnih simbolov. Namenjeno je ustvarjanju in organiziranju idej ter kompozicije. 

Ko je plan pisanja narejen, se lotimo pisanja, pri katerem poteka prevajanje idej iz osebnih 

simbolov v dogovorjene simbole pisanega diskurza. Ali bo to uspešno ali ne, je odvisno od 

tega, kako dobro pisatelj prevede svoj privatni svet v javni svet besedila. Nystrand (1982) 

omenja, da je to odvisno tudi od sposobnosti bralca, da rekonstruira avtorjeve namene. Kellog 

(1993) zato pove, da poskuša pisec v procesu ocenjevanja prevzeti gledišče potencialnega 

bralca in na tak način preveriti, ali bo pomen, ki ga bo skonstruiral bralec, sovpadal z idejo, ki 

jo je pisec želel podati.  

Kellog (prav tam) piše, da se pisec ukvarja s tem, kaj napisati in kako, ne napiše vsega, kar mu 

pade na pamet. Vprašanje, kaj napisati se nanaša na vsebinski del in je problem vsebine, 

vprašanje, kako napisati pa je retorični problem. Navadno si pisec skicira nek plan kot nekakšen 

prvi osnutek, ki ga s tem eksternalizira in spremeni v dogovorjene simbole, ki postanejo del 

fizičnega okolja. To okolje lahko zdaj razišče, s tem pa pridobi nove informacije, ki lahko 

spremenijo prvotno shemo, ki je proizvedla začetne simbole. Sam akt pisanja s tem spremeni 

prvotno znanje (Kellog, 1993). Na tem mestu citira E.M. Forsterja (1927, v Kellog, 1993, str. 

5), ki zapiše to z naslednjimi besedami: »Kako naj vem, kaj mislim, dokler ne vidim tega, kar 

rečem?10«  

Kellog (1993) piše, da vse zavestne mentalne operacije, kot so spominjanje, zaznavanje in 

domišljija, zahtevajo aktivno konstrukcijo osebnih simbolov. Ko nekdo piše, ves čas konstruira 

osebne simbole, ki jih nato prevaja v dogovorjene simbole. Pri bralcu poteka obratni proces, 

 
10 How do I know what I think until I see what I say?« (Forster 1927, v Kellog, 1993, str. 5). 
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bralec aktivno prevaja dogovorjene simbole v mentalne reprezentacije osebnih simbolov. 

Konstrukcija osebnih simbolov je tako pod domeno narativne sheme, to Sarbin (1986) imenuje 

narativni princip psihologije. Gre za to, da sami sebi pripovedujemo zgodbe o vsem, kar 

zaznamo, se spomnimo ali si predstavljamo.  

Kellog (1993) opisuje proces tega notranjega tvorjenja zgodbe s strani notranjega 

pripovedovalca in zapiše, da ko tvorimo zgodbo, moramo najprej razporediti dogodke v času. 

Vsak trenutek se tako v zunanjem kot notranjem svetu zgodi več paralelnih, simultanih 

dogodkov, da bi izkušnja postala smiselna, pripovedovalec izbrane dogodke razvrsti v vrstni 

red, da bi jih zavestno razumel. Nato mora odkriti ali vzpostaviti kavzalni odnos med dogodki. 

Pripovedovalec išče vzrok, zakaj se je nekaj zgodilo tako, kot se je. Vzrok je ali pa ni resničen, 

glede na zunanje preverjanje, pomembno je, da pripovedovalec posamezniku zagotovi 

smiselno zgodbo. Brez tega notranjega pripovedovalca bi bili naše zaznave, spomini in 

domišljija naključni in naše izkušnje brez pomena. Je pa treba poudariti, da Kellog opozori, da 

so osebni simboli pogosto v lingvistični obliki, vendar ne vedno. Vsebine so lahko zvočne, 

taktilne, vizualne in vse ostale neligvistične oblike simbolov. Tudi iz sekvence teh simbolov 

lahko povedo zgodbo, tako kot jo lahko nemi film, popolnoma brez besed. Kellog (prav tam, 

str. 23 ̶ 24) zagovarja, da so procesiranje informacij, proizvajanje pomena, cikel kognicije in 

princip narativne konstrukcije koncepti, potrebni za razumevanje teorije človeškega mišljenja. 

Vsi morajo biti udeleženi pri kompoziranju besedila, ki je prototip človekovega mišljenja.  

 

1.6.2 EKSPRESIVNO PISANJE 

 

Bizjak (2019, str. 7) v uvodu knjige Kreativno pisanje zapiše, da pisanje nima samo sporočilne 

vrednosti, temveč tudi izrazno. Izrazno ubesedovanje zgodbe, ki ji dodamo estetsko vrednost, 

pa je kreativno pisanje. Prepričan je, da ni človeka, ki ne bi v sebi nosil zgodbe, to, koliko je 

sposoben zgodbo izraziti na literarni način, pa je drugo vprašanje. Mnenja o tem, ali se je 

kreativnega pisanja mogoče naučiti ali ne, so deljena. Verjetno pa je, da ga je, vsaj pri večini 

ljudi, mogoče izboljšati. Zato so se razvile tudi šole kreativnega pisanja, čigar začetke Bizjak 

(prav tam, str. 8) postavi na ameriška tla. V našem prostoru pa kot začetnika omeni Lojzeta 

Kovačiča v osemdesetih letih prejšnjega stoletja, ki mu je sledil Branko Gradišnik z vpeljavo 

terapevtskega kreativnega pisanja. Bizjak (prav tam, str. 15–18) piše, da je osnovno orodje 

pisanja jezik, osnovna enota besednega jezika pa je beseda. Če želimo izboljšati svoje kreativno 

pisanje, moramo poskrbeti za svojo osebno besedno bazo, ki jo krepimo predvsem z branjem. 

Bizjak pravi, da moramo pred kreativnim pisanjem začeti s kreativnim branjem, ki nam pomaga 

pri razumevanju literarne estetike in pri večanju besednega zaklada. Ker pa želimo s pisanjem 

pomagati čim večji skupini ljudi, ni nujno, da je to estetsko dovršeno. Pennebaker idr. (1999) 

piše, da se pisanje, ki služi terapevtskim namenom, lahko nahaja kjerkoli na kontinuumu od 

strogo strukturiranega pa vse do popolnoma odprtega, pri katerem klient zapiše vse, kar mu 

pade na pamet. 

Pennebaker in Smyth (2008) pišeta, da mnogo faktorjev, ki so v interakciji med sabo, vpliva 

na učinkovitost ekspresivnega pisanja. Pisanje prisili ljudi, da označijo in pripoznajo čustvene 

doživljaje, kar rezultira v bolj kompleksni kognitivni reprezentaciji dogodka in spremljajočih 

čustev. Brez dvoma so na delu tudi čustvene spremembe. Zgodnje raziskave (Pennebaker in 
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Beall, 1986) so pokazale, da so pri ljudeh, ki imajo probleme z doživljanjem in izražanjem 

čustev, pozitivni učinki pisanja večji. Se pa ti vzorci v določenih kasnejših raziskavah 

(Frattaroli, 2006; Norman idr. 2004; Smyth idr., 2002) niso potrdili ali pa se je izkazalo celo 

nasprotno. Pennebaker in Smyth (2008, str. 4) predvidevata, da tradicionalno pisanje postaja 

manj učinkovito, ker sta ideja pisanja in ideja razkrivanja svojih skrbi, čustev in stresa na sploh 

postali v zahodnem svetu precej običajen proces. Morda popularnost takega načina pisanja 

(ekspresivnega) ni naključje, saj lepo sovpada s kulturnim valom, v katerem je biti odprt in 

čustveno ekspresiven, normativno. Tudi socialna omrežja in platforme, kot so MySpace, 

Facebook in ostale, ponujajo veliko priložnosti za pisna (in druge vrste) razkrivanja. 

Spremembe ,kot je ta in še mnoge druge, lahko vplivajo na to, kako učinkovit je terapevtski 

potencial ekspresivnega pisanja in kateri terapevtski mehanizem je pri tem na delu. V družbah, 

kjer je inhibicij več, bo imelo že samo pisno izražanje čustev pozitiven psihološki učinek, v 

družbah, kjer je izražanje čustev normativno, pa to ni glavni terapevtski ekspresivnega pisanja. 

Vseeno bom teorijo inhibicije v nadaljevanju predstavila, saj je bila dolgo vodilna teorija pri 

raziskovanju mehanizmov delovanja terapevtskega pisanja.  

 

1.6.3.1 TEORIJA INHIBICIJE 

 

Za praktično vse oblike psihoterapij se je izkazalo, da zmanjšujejo stres in vplivajo na fizično 

in mentalno dobro počutje (Mumford idr. 1983; Smith idr. 1980). Pennebaker (1997) pove, da 

je proces, ki je skupen večini terapij, označevanje problema in debatiranje o njegovih vzrokih 

ter posledicah. Udejstvovanje v terapiji predpostavlja, da posameznik pripoznava problem in 

odprto govori o njem z drugo osebo. Gre za izražanje čustev, ki se je izkazalo za bistvenega pri 

izboljšanju mentalnega in fizičnega zdravja. Pisanje je eden od načinov za čustveno izražanje. 

Pennebaker (1997) predpostavlja, da  je že sam akt smorazkrivanja močan terapevtski dejavnik, 

ki vpliva na zdravje.  

Teorija inhibicije temelji na predpostavki, da je zadrževanje pomembnih čustvenih doživljajev 

oblika inhibicije, ki zahteva veliko psihične energije in posledično predstavlja za človeka 

dolgotrajni stres, ki bi na dolgi rok lahko vplival na psihosomatske procese, s tem pa povečal 

tveganje za nastanek bolezni in druge motnje, povezane s stresom (Selye, 1976). Če 

zadrževanje misli, čustev in vedenj vpliva na človeka stresno, Pennebaker (1989) 

predpostavlja, da razkrivanje in izražanje zmanjšuje stres, ki ga predstavlja inhibicija.  

Murray idr. (1989) so se lotil primerjanja učinka pisanja o travmatičnem dogodku, z učinki 

psihoterapije. V raziskavi so udeležence razvrstili v tri skupine. Ena skupina je pisala o 

travmatičnem dogodku, druga je pisala o neki vsakdanji temi in tretja je o travmatičnem 

dogodku govorila s psihoterapevtom. Izkazalo se je, da sta obe skupini, tako tista, ki je pisala 

o travmatičnem dogodku, kot tista, ki je o njem govorila s psihoterapevtom, pokazali pozitivne 

spremembe v mišljenju, samozavesti in vedenju. Donnelly in Murray (1991) sta študijo 

ponovila, tokrat z večjim številom udeležencev in štirimi seansami pisanja in psihoterapije. 

Ponovno sta bila psihoterapija in pisanje primerljivo učinkovita z eno razliko, v skupini, ki je 

pisala o travmatičnem dogodku, je bilo takoj po pisanju razpoloženje izrazito negativno, po 

psihoterapiji pa je bilo bolj pozitivno. Na koncu raziskave pa je skupina, ki je pisala o 
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travmatičnem dogodku, vseeno poročala o bolj pozitivnem pogledu na temo. Pennebacker idr. 

(1999) sklepajo, da kljub začetni prednosti psihoterapije pri počutju udeležencev po seansi tako 

pisanje kot psihoterapija prinašata dokaze o pomembnem procesiranju travmatične izkušnje. 

To dokazuje preobrat negativnih v pozitivna občutja in izboljšanja v mišljenju, vedenju ter 

samopodobi. Vseeno pa velika razlika v razpoloženju kaže na to, da gre verjetno za različne 

mehanizme v ozadju. Predvsem prisotnost terapevta kaže, da je igrala pomembno vlogo pri 

boljšem razpoloženju po seansi (prav tam).  

Razlika med pisanjem in psihoterapijo je tudi v tem, da psihoterapija poleg prisotnosti 

psihoterapevta, ki verjetno blaži negativno razpoloženje med spominjanjem travmatičnega 

dogodka, vsebuje tudi vokalno izražanje čustev. Učinke tega sta Murray in Segal (1994) 

preverila tako, da so eno skupino udeležencev raziskave prosili, da o travmatičnem dogodku 

dvajset minut govorijo in svoj govor pri tem snemajo, drugo pa, da o dogodku dvajset minut 

pišejo. Kontrolnima skupinama so naročili, da dvajset minut govorijo in pišejo o trivialnem 

dogodku. Tokrat se je ponovno izkazalo, da je razpoloženje po pisanju in govorjenju o 

travmatičnem dogodku padlo, toda dolgoročno je imelo pozitivne terapevtske učinke (Murray 

in Segal, 1994). To nakazuje, zaključita Murray in Segal (prav tam), da je bil pomemben faktor, 

ki je vplival na razpoloženje v omenjenih raziskavah (Murray idr., 1989; Donnelly in Murray, 

1991), interpersonalni.  

Pennebaker idr. (1999) zaključijo, da te študije kažejo na to, da pisanje pri udeležencih z 

blažjimi psihološkimi problemi, proizvaja podobne spremembe kot kratkotrajna psihoterapija. 

Negativen učinek na razpoloženje pa predstavlja oviro, saj bi lahko povzročil izogibanje 

izražanju čustev skozi čas. Zato predlagajo, da bi bila kombinacija pisanja in psihoterapije 

verjetno najbolj optimalna. Vsekakor pa te raziskave vsebujejo kar nekaj pomanjkljivosti in 

omejitev. Psihoterapevtske seanse so bile kratkotrajne, udeleženci raziskav so bili psihično 

stabilni in zdravi študentje in ne klinični primeri, v raziskavah so bili udeleženi tudi različni 

terapevti, kar bi tudi lahko vplivalo na rezultate (prav tam).  

Kar nekaj raziskav (Gross in Levenson, 1993; Pennebaker in Francis, 1996; Pennebaker in 

Beall, 1986; Wegner, 1992) je bilo povezanih tudi z inhibicijo in zdravjem. Ena od njih 

(Pennebaker in Beall, 1986), je pokazala,  da so osebe, ki so pisale o svojem travmatičnem 

dogodku, v naslednjih šestih mesecih pokazale pomemben upad obiskov pri zdravniku. 

Raziskava pri zaposlenih na univerzi (Pennebaker in Francis, 1996) je pokazala, da so tisti, ki 

so pisali o travmatičnih dogodkih enkrat tedensko, štiri tedne zapored, bili manj zdravstveno 

odsotni, hkrati pa se je izboljšalo tudi njihovo delovanje jeter. Raziskave (Ader idr., 1991; 

Esterling idr., 1990; Pennebaker in Beall, 1986; Petrie idr. 1995) so preverjale tudi vpliv 

inhibicije čustev na odziv avtonomnega živčnega sistema ter imunski sistem. In te raziskave so 

res pokazale, da je tako pisno kot verbalno izražanje čustev pozitivno vplivalo na imunski 

sistem udeležencev raziskave (prav tam). Pennebaker in Smyth (2008) v članku, ki dela pregled 

raziskav o ekspresivnem pisanju in mehanizmih njegovega delovanja od leta 1986 do leta 2008, 

pišeta, da je teorija inhibicije dolgo veljala za pomemben mehanizem terapevtskega učinka 

pisanja vendar poudarita, da ni edini in da je težko natančno določiti, kaj ekspresivno pisanje 

dela zares učinkovito. Vseeno na koncu nakažeta, da se nameravata v prihodnosti več ukvarjati 

s kognitivnimi spremembami, ki jih prinaša pisanje (prav tam).  
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1.6.3.2 TEORIJA KOGNITIVNE SPREMEMBE 

 

Skozi leta so različne študije (Berkowitz in Troccoli, 1990, Krantz in Pennebaker, 1996; 

Pennebaker in Francis, 1996;)  pokazale, da pisanje o travmi naredi mnogo več kot zgolj to, da 

sprosti napetosti inhibicije. V študiji (Krantz in Pennebaker, 1996) se je izkazalo, da obstaja 

pomembna razlika med skupino študentov, ki ji je bilo podano navodilo, da izrazijo svojo 

travmatično izkušnjo z gibanjem, in tisto, ki ji je bilo podano navodilo, da tri dni zaporedoma 

telovadijo – na predpisan način, po deset minut na dan – in tistimi, ki so najprej izrazili 

travmatično izkušnjo z gibom in jo nato še zapisali. Prvi dve skupini sta se sicer bolje počutili 

in sta bili bolj zadovoljni, toda pomembno izboljšanje v zdravju in povprečni oceni, se je 

pokazalo le pri skupini, ki je izražanju in gibanju dodala še pisanje (prav tam). 

Ker čustveno pomembni dogodki vplivajo na človeka tako čustveno kot kognitivno, sta 

Pennebaker in Beall (1986) v svoji študiji preverila, če je ta aspekt pomemben tudi pri 

terapevtskem pisanju. Udeležence študije sta prosila, da o čustveno pomembnem dogodku 

pišejo iz ene od naslednjih perspektiv: (1) da se fokusirajo samo na čustva pri dogodku; (2) da 

se fokusirajo samo na dejstva o dogodku; (3) da se fokusirajo tako na dejstva dogodka kot na 

čustva, ki so se pojavljala ob njem. Kontrolna skupina je pisala o nekem nepomembnem in 

vsakdanjem dogodku. Izkazalo se je, da so udeleženci raziskave, ki so pisali samo o dejstvih 

dogodka imeli enake rezultate kot kontrolna skupina. Tisti, ki so pisali samo o čustvenem 

aspektu dogodka, niso imeli dolgoročnih zdravstvenih izboljšanj. Samo tisti udeleženci 

raziskave, ki so pisali tako o dejstvih dogodka kot tudi čustvih, povezanih z njimi, so imeli 

dolgoročne zdravstvene učinke pisanja (prav tam). Pennebaker in Francis (1996) pišeta, da so 

tudi udeleženci sami, v svojih subjektivnih poročilih po raziskavi, začeli poročati o tem, da jih 

je pisanje o nekem čustveno pomembnem dogodku prisililo, da so o dogodku razmišljali 

drugače. 

Raziskava Pennebakerja in Bealla (1986) je sprožila vrsto vprašanj o tem, kakšni so mehanizmi 

delovanja pisanja, ki povzročajo učinke na udeležencih raziskav. Pennebaker in Francis (1996), 

se sprašujeta, če gre morda za to, da če udeleženci raziskave pišejo tako o čustvih kot dejstvih 

nekega pomembnega dogodka, to pomaga pri oblikovanju koherentne kognitivne sheme o 

dogodku ali pa za to, da postanejo mentalni konstrukti dogodka hitreje dostopni in za priklic 

dogodka udeleženci porabijo manj energije. Morda gre za to, da skozi prevajanje čustev v jezik, 

spemenimo čustvena stanja v zavestne verbalne oznake, kar bi sovpadalo z raziskavo 

Berkowitza in Troccolija (1990), ki kaže na to, da samo prepoznavanje in verbalno označevanje 

čustev zmanjša njihovo intenziteto. Zadnja predpostavka Pennebakerja in Francisa (1996) je 

bila, da sam akt pisanja ali govorjenja o dogodku sproži nov in alternativni način, na katerega 

je dogodek reprezentiran v spominu. Tu navajata Clarka (1993, v Pennebaker in Francis, 1996) 

in njegovo predpostavko, da sam proces komuniciranja idej prek jezika zahteva koherenco, 

samorefleksijo in zavzemanje različnih perspektiv ter oblikovanje zgodbe. Na tako kognitivno 

dejavnost opozarjajo nekatere besede in fraze, ki se pojavljajo pri udeležencih raziskav, to so 
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besede ter fraze, ki izražajo kavzalnost (zato, torej) in besede, ki izražajo razumevanje in 

vplogled (spoznal sem, razumel sem). 

To je Pennebakerja in Francisa (1993) spodbudilo k raziskovanju jezika, ki ga posamezniki v 

raziskavah uporabljajo, ko pišejo o čustvenih vsebinah. Ustvarili so računalniški program 

LIWC (Linguistic Inquiry and Word Count), ki je analiziral eseje udeležencev raziskav. 

Kategorije, v katere so razvrstili besede, so bile med drugim (1) besede, ki izražajo negativna 

čustva (žalosten, jezen); (2) besede, ki izražajo pozitivna čustva (smeh, vesel) in (3) besede, ki 

izražajo vpogled (spoznal sem, razumem). Skozi analizo pojavljanja teh besed so se za 

pomembne izkazali trije jezikovni faktorji. Velika uporaba besed, ki izražajo pozitivno 

emocionalno stanje, je napovedovala boljše kasnejše zdravje. Tudi zmerna uporaba negativnih 

besed je bila povezana z napovedjo pozitivnega zdravstvenega stanja, kajti tako velika uporaba 

besed, ki izražajo negativna čustva kot izredno majhna uporaba tovrstnih besed, sta korelirali 

s slabšim zdravstvenim stanjem. Kot najbolj pomembna, pa se je izkazala velika uporaba besed, 

ki so kazale na vpogled in vzročno-posledične zveze. O tej raziskavi Pennebaker (1997) pove, 

da je pokazala, da so bili ljudje, ki jim je pisanje najbolj koristilo pri fizičnem in psihičnem 

zdravju, tisti, ki so napredovali v svojem pisanju od točke, v kateri so pri pisanju uporabljali 

slabše organizirane opise, do bolj koherentnih zgodb. Pomembna je torej bila konstrukcija 

zgodbe, naracije. 

 

1.7 NARATIVNA TERAPIJA  

 

Alice Morgan (2000) piše o tem, da so naša življenja polna dogodkov, občutkov, doživljanj, ki 

se odvijajo simultano in ni je zgodbe, ki bi lahko zaobjela vse aspekte našega življenja. Vsak 

posameznik ima veliko zgodb o sebi, o svojem življenju in odnosih, imamo pa tudi zgodbe o 

naših sposobnostih, težavah, kompetencah, aktivnostih, dejanjih, željah, interesih, delu, 

dosežkih in izgubah. Zgodbe pa niso le naše osebne, tudi družine, skupnosti in nacije formirajo 

zgodbe o sebi. Morgan (2000, str. 5  ̶ 6) nam razloži, kaj ima v mislih terapevt, ko govori o 

zgodbah. Zgodbe so za narativnega terapevta sestavljene iz dogodkov, ki so povezane 

sekvence, skozi čas glede na zaplet. Ljudje smo interpretirajoča se bitja, vsakodnevno 

doživljamo dogodke, za katere iščemo pomene. Zgodbe, ki jih ustvarjamo o naših življenjih, 

so ustvarjene prek povezovanja določenih dogodkov v neko časovno zaporedje. Njihov pomen 

pa določa zaplet zgodbe. Naracijo Morgan (prav tam) opisuje kot nit, ki smiselno zveže 

dogodke skupaj. O sebi in svojem življenju imamo veliko zgodb. Način, kako smo razvili te 

zgodbe, je determiniran s strani tega, kako smo določene dogodke povezali med sabo v 

sekvence in preko pomena, ki smo jim ga pripisali. Narativni terapevti za različne zgodbe, ki 

jih pripovedujemo, uporabljajo izraza dominantna zgodba in alternativna zgodba. Dominantne 

zgodbe so zgodbe, ki v naših življenjih prevladujejo in imajo vpliv na naša sedanja in bodoča 

dejanja, s tem pa močno oblikujejo naša življenja. 

White in Epston (1990, str. 13 ̶ 32) pišeta, da bodo dogodki, ki se nam dogajajo interpretirani 

glede na druge zgodbe, v katerih živimo in glede na dominantni zaplet, ki prevladuje v tistem 

času. Pomeni, ki jih pripisujemo dogodkom, se ne formirajo v vakumu, vedno obstaja kontekst 
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v katerem oblikujemo zgodbe. Ta kontekst je vključen v interpretacije in pomene, ki jih 

pripisujemo dogodkom. Konteksti rase, spola, razreda, kulture močno vplivajo na zaplet 

zgodbe po kateri živimo. Ker zgodbe niso ustvarjene v izolaciji, je od odzivov drugih na nas 

odvisno tudi to, katere elemente bomo vključili vanje in katere ne. V zgodbah, ki jih 

pripovedujemo, je vedno polno elementov, ki jih v pripoved ne vključimo, ker se ne skladajo 

z dominantnim zapletom. O nekem dogodku lahko govorimo na več različnih načinov, zato ni 

zgodbe, ki bi bila osvobojena kontradikcij in ambivalentnosti (prav tam). 

Na začetku terapije ljudje pogosto delijo zgodbe o svojih problemih in pomenih, ki so jim jih 

pripisali. Tem pomenom v narativni terapiji rečejo šibki opisi (ang. »thin descriptions«) 

(Morgan, 2000, str. 12  ̶ 13). Ti šibki opisi ne puščajo veliko prostora za kompleksnosti in 

kontradiktornosti življenja. Puščajo tudi zelo malo prostora, da bi ljudje sami artikulirali svoje 

pomene, ti namreč pogosto prihajajo s strani drugih, predvsem tistih, ki imajo moč.  

Posledica šibkih opisov je, da pogosto vodijo do šibkih zaključkov o identitetah ljudi. Človek 

se s problemom identificira in ta postane jedro njegove identitete. Ko se šibki opisi enkrat 

zasidrajo, se pogosto zgodi, da ljudje iščejo in zbirajo dokaze, ki podpirajo to dominantno, s 

problemom prežeto zgodbo. Moč te zgodbe pa postaja vse večja in večja, s tem pa močnejša in 

dobiva vse večjo moč tudi nad dogodki v prihodnosti (Morgan, 2000, str. 13 ̶ 14). 

Ko se terapevti soočajo s šibkimi zgodbami in zaključki svojih klientov, se osredotočijo na 

iskanje alternativnih zgodb. Tako kot različni šibki opisi in zaključki podpirajo in vzdržujejo 

probleme, alternativne zgodbe zmanjšujejo vpliv problemov in ustvarjajo nove možnosti. Kot 

pišeta Freedman in Combs (1996), narativni terapevti na plano potegnejo in okrepijo zgodbe, 

ki ne podpirajo in vzdržujejo problema. Ko začnejo ljudje živeti svoje alternativne zgodbe, so 

rezultati večji kot zgolj rešitev problema. Morgan (2000, str. 14) pove, da v novih zgodbah 

ljudje živijo z novimi samopodobami, novimi možnostmi za odnose in z novo prihodnostjo. 

 

1.7.1 EKSTERNALIZACIJA PROBLEMA 

 

White in Epston (1990, str. 38 ̶ 42) pišeta, da je eksternalizacija pristop v terapiji, ki spodbuja 

ljudi, da opredmetijo in v nekaterih primerih personificirajo problem, ki jih zavira. V tem 

procesu postane problem ločena entiteta in posledično zunanji osebi ali odnosu, ki mu je bil 

pripisan. Prve sistematične poskuse z eksternalizacijo problema je Michael White začel v 

terapijah z družinami, ki jim je eksternalizacija problema omogočila, da so ločili med sabo in 

svojimi problemi. Eksternalizacija je odprla možnost, da so opisali sebe, drug drugega ali svoj 

odnos, iz nove perspektive, ki ni bila osredinjena okoli problema. Tako problema ni več 

predstavljala neka oseba ali odnos, ampak je problem postal problem. 

Morgan (2000, str. 17) razloži, da narativni terapevti ločijo človekovo identiteto od problema 

tako, da začnejo govoriti o problemu na način, ki ga loči od osebe in njene identitete. To zahteva 

svojevrstno spremembo v uporabi jezika, ki pa ne predstavlja neke tehnike ali veščine, temveč 

odnos oziroma orientacijo v pogovoru. Morgan (2000, str. 18 ̶ 20) opisuje, da ljudje, ki iščejo 

pomoč pogosto govorijo o problemu, kot da je del njih, na primer: »Sem depresivne vrste 
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človek in ne želim nikamor.« Narativni terapevt to preoblikuje na način, da se odzove z: 

»Depresija vam otežuje, da bi kam šli?«. Včasih se problemu lahko podeli identiteto ali ime, 

tako kot človeku, temu se reče personificiranje problema, kot je pogosto v uporabi ime Ana za 

anoreksijo. Nekaterim ljudem, še posebej otrokom, je v veliko pomoč tudi to, da svoj problem 

narišejo in mu podelijo izgled. Morgan (prav tam, str. 24 ̶ 25) pove, da se s pomočjo 

eksternalizacije problema, oseba lahko doživi ločeno od svojega problema in ustvari se 

kontekst, v katerem problem ni več resnica o tem, kdo ta oseba je. Kar pa ne pomeni, da se loči 

tudi od odgovornosti za ohranjanje problema pri življenju. Prav nasprotno, ko oseba opiše svoj 

odnos, ki ga ima s problemom, vidi svoj del odgovornosti, česar prej ni mogla. S tem, ko se 

zave svoje odgovornosti, pa se zave tudi odgovornosti za raziskovanje in iskanje novih izbir in 

priložnosti. Ljudem pogosto odleže, ker to odpre prostor, da začnejo delovati proti problemu 

in do njega vzpostavljati nov odnos, kajti eksternalizacija zmanjšuje efekt označevanja, 

patologiziranja in diagnoz, s tem pa odpre možnosti, da ljudje opišejo sebe in svoje odnose iz 

nove pozicije. Morgan (prav tam, str. 45 ̶ 50) pojasni, da ko se oseba nauči ločiti problem od 

sebe, lahko pogled usmeri tudi na prakse kulturnega izvora, ki objektificirajo osebo in njeno 

telo. Eksternalizacija problema je tako razumljena kot obratna praksa, ki spodbudi osebo, da se 

de-objektificira, kar prinaša občutek svobode. Iz perspektive narativnega terapevta problemi 

namreč preživijo samo, če jih podpirajo določene ideje, prepričanja in principi. Zato Morgan 

(prav tam) piše, kako pomembno je, da se tudi kulturna prepričanja in ideje podvrže 

prevpraševanju in dekonstrukciji, pogosto so namreč videti samoumevna in kot nekakšne večne 

resnice. To pogosto vključuje raziskovanje spola, razreza, rase in seksualnosti. Dekonstrukcija 

pomaga ljudem pogledati na dominantno zgodbo še iz druge perspektive in jo kulturno ter 

zgodovinsko umestiti. Tako lažje vidijo, kako je zgodba nastala in ko se osvobodijo tudi od teh 

idej, se osvobodijo tudi družbenih struktur, ki vzdržujejo njihov problem.  

Oseba se loči od dominantne zgodbe, ki je oblikovala njeno življenje ter odnose, tako pa je 

zmožna identificirati, prej zanemarjene, toda vitalne, aspekte živete izkušnje. Tem aspektom 

White (1990, str. 55) reče »unique outcomes« oziroma unikatni izidi (angl. Unique outcomes). 

Morgan (2000, str. Str. 51 ̶ 57) opisuje, da terapevti unikatne izide prepoznajo, ko ob poslušanju 

zgodbe klienta slišijo elemente, ki se ne skladajo z zgodbo o problemu in elemente, ki zgodbi 

nekako nasprotujejo, elemente, ki izstopajo in se ne skladajo z zgodbo. Unikatni izidi se 

pojavljajo kot trenutki, ki izstopajo v kontrastu z dominantno zgodbo. Morgan (prav tam) piše, 

da so taki trenutki pogosti, vendar jih dominantna zgodba izpodrine iz zavedanja. Morda je v 

človekovem življenju obstajalo obdobje, ko problem ni bil prisoten ali pa so bili prisotni 

trenutki, ko je imel nanj drugačen vpliv. Morda pa takih izkušenj še ni imel, se pa lahko 

unikatne izide vidi v prihodnosti, skozi človekove upe in plane. Unikatni izidi so trenutki, ko 

problem nima moči nad klienti, lahko gre za trenutke, prepričanja, občutke, misli, dejanja ali 

ideje, ki so izven dosega problema in so priložnost za novo in drugačno, alternativno zgodbo. 

Terapevt poskuša izslediti zgodovino unikatnega izida, ga utrditi in narediti bolj opaznega ter 

ga povezati s porajajočo se novo zgodbo. Več kot izsledimo unikatnih izidov in bolje, kot jih 

povežemo med sabo, bolj postaja alternativna zgodba bogata. Pripisovanje pomena in 

povezovanje z drugimi dogodki prispeva k soavtorstvu nove zgodbe, ki predstavlja antiproblem 

in prinaša v ospredje človekove sposobnosti, veščine in kompetence (Morgan, 2000, str. 51  ̶

57). 



 

32 
 

 

1.7.2 PONOVNO AVTORSTVO 

 

Morgan (2000, str. 59 ̶ 75) opisuje, kako terapevta, ko se skupaj s klientom loti ponovnega 

avtorstva nove, alternativne zgodbe, zanima vsaka najmanjša malenkost. Z vprašanji pomaga 

klientu, da skupaj raziščeta dogodke, ki so med sabo povezani skozi čas, glede na specifični 

zaplet, kar nam prinaša strukturo zgodbe. Če bi izpustil eno od teh dimenzij, doživljanje 

dogodka, sekvenco, čas ali zaplet, potem ne bi imeli zgodbe. Nato raziščeta še pomene 

dogodkov in unikatnih izidov tako, da terapevt klienta povabi, da reflektira alternativno zgodbo 

in razmisli o tem, katera dejanja znotraj nje izražajo zaželena prepričanja, motive in 

karakteristike. Skozi to postanejo osebne izbire in želje še bolj vidne in ljudem pomagajo, da 

se premikajo v želeno smer in delajo tisto, kar si želijo. Tako alternativni kot dominantni zgodbi 

se lahko podeli naslov in se ju s tem še bolj loči. Klient se tako lahko ustavi in premisli, ali bi 

neko dejanje ali prepričanje spadalo bolj v eno ali drugo zgodbo in tako izbere, katero bo 

podprl. Morgan (prav tam) opozarja, da v naših življenjih in zgodbah o njih igrajo veliko vlogo 

tudi ljudje, ki nas obdajajo. Nekatere izmed njih smo si izbrali sami, pri drugih možnosti izbire 

nismo imeli. Del narativne terapije je tudi premislek o tem, za koga si želimo, da bi bil v našem 

življenju bolj prisoten in s kom bi morda rajši imeli manj opravka. Ko se ljudje soočajo s 

problemom, pogosto občutijo tudi izoliranost in izključenost. Dominantna problemska zgodba 

je pogosto zelo uspešna v tem, da pomanjša ali naredi nevidne nekatere pomembne odnose 

(prav tam). Zato terapevt klientovo pozornost usmeri na ljudi, ki klienta v luči te nove zgodbe 

že poznajo. Zanima ga, kdo bi morda lahko vedel za te trenutke, ko problem v klientovem 

življenju ni bil prisoten, koga ne bi presenetilo, če bi slišal za želje, ki jih ima klient, kdo v 

njegovi okolici je še seznanjen z delom klientove identitete, ki do zdaj ni bil tako opazen. 

Velika verjetnost je, da se klient teh oseb ne zaveda aktivno, lahko, da niso več žive, lahko da 

gre za hišnega ljubljenčka, ali, v primeru otroka, za priljubljeno igračo, morda je to za nekoga 

nek simbol ali objekt. Ko alternativna zgodba začenja dobivati zgodovino in člane, postaja 

močnejša in močnejša, kot je, bolj se pojavlja v človekovem življenju. Pogosti spremljevalec 

narativne terapije so tudi tako imenovani terapevtski dokumenti. To so obeležja spoznanj, 

preferenc, dosežkov in zaobljub, po katerih lahko osebe posegajo, kadar jih potrebujejo. Kar 

nekaj ljudi je, ki take dokumente ves čas nosijo s sabo v žepu ali denarnici, da posežejo po njih, 

ko jih potrebujejo. Taki dokumenti so deklaracije, ki jih ljudje zapišejo o kakšni zaobljubi, 

odločitvi, ali morda preferenci, ki je pomembna v novi zgodbi. Taka zaobljuba ali odločitev je 

v obliki deklaracije veliko bolj konkretna in za to bolj zavezujoča. Drugi tak dokument je 

certifikat, ki je namenjen praznovanju pomembnega dogodka ali dosežka v človekovi novi 

zgodbi. Dokumenti so lahko tudi liste. Nekateri klienti si zapisujejo listo pomembnih 

ugotovitev, drugi korake, ki jih približujejo k cilju in korake, ki jih od cilja oddaljujejo. Ni pa 

nujno, da so dokumenti vselej v pisni obliki, lahko so to fotografije ali pa slike iz revij, v 

primeru otrok narisane slike, saj tudi s slikami lahko oblikujemo zgodbo (Morgan, 2000, str. 

85  ̶110).  
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1.8 ŽALOVANJE, TRAVMA IN KATARZA 

 

1.8.1 ŽALOVANJE 

 

Milivojević (2008, str. 661–665) o žalovanju piše, da nastopi ob pomembni izgubi. Žalujemo 

lahko za pomembno osebo, ki nas je zapustila, bodisi s smrtjo ali odhodom; materialno dobrino; 

delom telesa; socialnim statusom in družbenim položajem; priložnostjo, idejo itd. Ker ne 

žalujemo ob vsaki izgubi, ampak le ob izgubi nečesa za nas zelo pomembnega, nam žalovanje 

omogoča predelavo vrednotnega sistema, saj služi kot notranji signal tega, kaj nam je zares 

pomembno. Če nam je nekaj zelo pomembno, imamo predstavo o tem tudi v svojem notranjem 

svetu. Ko nastopi izguba tega v zunanjem svetu, moramo temu prilagoditi tudi svoj notranji 

svet in se od tega čustveno razvezati z namenom, da bi se lahko čez čas ponovno navezali. Ker 

pa je to zelo zahteven proces, ima žalovanje tudi socialno funkcijo, saj žalovanje nagovarja 

bližnje osebe k podpori in tolažbi, kar krepi socialne vezi (prav tam). 

Dodić (2016, str. 6) piše, da se vsakdo na izgubo odzove drugače in tudi žalovanje pri vsakem 

posamezniku poteka drugače. Vseeno je opaziti nekakšen vzorec faz, ki pa si, opozarjajo Kent 

idr. (2004, str. 38), ne sledijo nujno linearno, temveč lahko posameznik niha med določenimi 

fazami ali pa se vrača na nekatere izmed njih. Dodić (2016, str. 6˗9) jih predstavi v naslednjem 

zaporedju:  

1) Šok  

Informacijo o smrti bližnje osebe unajprej spremlja šok. Šok ni povezan le z nenadno in 

nepričakovano izgubo, pojavi se tudi ob pričakovani smrti (na primer po daljši bolezni) in je 

povezan s tem, da oseba pravzaprav ne ve povsem dobro, kaj se dogaja.  

2) Zanikanje 

Dodić (2016, str. 7) piše, da se zanikanje pogosto pojavi ob šoku, saj oseba ne želi sprejeti 

izgube bližnje osebe. Zanikanje je namreč obrambni mehanizem, ki nas ščiti pred močno 

bolečino (Kubler-Ross, 1969, str. 34). 

3) Jeza 

Ko oseba ugotovi, da izgube ne more več zanikati, se pojavi jeza (Kubler  ̶Ros, 1969, str. 34). 

Dodić (2016, str. 7) opiše, kako se ob frustraciji izgube lahko sproži močna jeza na svojca, ki 

je umrl in s tem osebo zapustil; na zdravnike, ker niso opravili svojega dela ali pa navznoter, 

ker oseba ni preprečila smrti bližnjega. Oseba išče krivca in pomembno je, da jezo odkrito 

izrazi in tako omogoči prehod na naslednjo fazo.  

4) Pogajanje  

Dodić (2016, str. 7) piše, da je pogajanje faza, v kateri želi žalujoči dobiti še eno priložnost in 

nekako spremeniti potek dogodkov. Pogoditi se želi z bogom, drugimi ali sam s sabo, v 

prepričanju, da če bi ravnali drugače, oseba ne bi umrla. Kubler ̶-Ross (1969, str. 34) pojasni, 

da želi s tem prevzeti nadzor nad dogajanjem in se izogniti žalovanju. 

5) Žalost 

Ko oseba spozna, da je izguba resnična, nastopi žalost (Dodić, 2016, str. 7). Milivojević (2008, 

str. 661) zapiše naslednjo definicijo žalosti: »Oseba občuti žalost tedaj, ko oceni, da dokončno 

izgublja nekaj, kar je zanjo pomembno in na kar je čustveno navezana.« Nadalje pa navede še 
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funkcijo žalosti, ki je v tem, da človeku pomaga, da se čustveno razveže od tega, kar je bilo 

izgubljeno in s tem ustvari možnost za novo navezavo.  

6) Sprejemanje  

Ko gre oseba skozi fazo žalosti, nastopi zadnja faza, faza sprejemanja, ko človek sprejme 

dejstvo, da je oseba resnično umrla (Dodić, 2016, str. 9). Milivojević (2016,str. 664) to fazo 

opiše kot čustveno razvezo od objekta, ki je bil izgubljen. Človek se takrat čuti čustveno 

osvobojen in sposoben ponovne navezave.  

Travma je reakcija na veliko izgubo in vpliva na človekov občutek varnosti, s tem pa na 

njegovo zmožnost spoprijemanja s stresnimi situacijami (Thompson, 2012, str. 46). Značilna 

za travmatično žalovanje (Prigerson idr., 1999) je separacijska anksioznost odrasle osebe 

(hrepenenje, osamljenost, iskanje umrlega) z elementi travme (prisilne misli povezane z 

umrlim, apatičnost, zanikanje, zmedenost, fregmentirani občutki varnosti in zaupanja) 

povezane z izgubo (Prigerson in Jacobs, 2001, str. 187).  

 

1.8.2 TRAVMA 

 

Levine (2005, str. 64) o travmi piše, da se pojavlja kot ponavljanje vselej istega. Spomini in 

čustva, ki se pojavijo ob travmi, s sabo nosijo nekaj fiksnega, stalno ponavljajočega in 

nenadzorovanega. Za razliko od tragedije, ki je del človekovega življenja, ker smo bitja, ki se 

rodijo, živijo, med tem tudi trpijo in umrejo, je travma nekaj, kar se nam zgodi in okupira psiho 

od zunaj. 

Talwar (2007) opisuje, da posamezniki, diagnosticirani s posttravmatskim stresom, poročajo o 

doživljanju popolnoma enakih občutkov in čustev, povezanih s travmo, včasih mesece in celo 

leta po travmatskem dogodku. Poleg tega doživljajo pomanjkanje kontrole pri podoživljanju, 

saj se jim v misli vsiljujejo občutki, čustva in spomini na travmo. Talwar (prav tam) zato 

zaključi, da gre pri obravnavi travme za spominsko disfunkcionalnost. Odtujeni spomini, ki so 

posledica travme, ohranijo svojo moč na efektivni in ne verbalni ravni celo leta po dogodku. 

Travma povzroči nezmožnost transformacije in integracije senzoričnih vtisov, ki neprestano re 

travmatizirajo posameznika in vzdržujejo povečano stanje hipervigilnosti11, kognitivnega 

stanja, ki posamezniku onemogoča občutke fizičnega blagostanja in varnosti.  

Kearney (2016) zapiše, da ob prehudi bolečini travme, te ne prenesemo, kar nam onemogoči 

doživljanje, to pa pomeni, da dogodka v tistem trenutku, ko se zgodi, sploh ne doživimo. Da bi 

dogodek kasneje predelali, moramo ob upodobitvi travmatičnega dogodka, tega podoživeti in 

predelati na posreden način. To nam omogoča žalovanje, predelavo in sprijaznjenje. Psihiater 

Van der Kolk (2002), ki se ukvarja predvsem s travmo, piše, da naš spomin ni dobesedni zapis 

ali posnetek dogodka, temveč se formira in oblikuje po samem dogodku. Spominjamo se 

selektivno in sčasoma se spomini tudi spreminjajo. Spomin je aktiven in konstruktiven proces, 

kajti um neprestano ponovno sestavlja stare vtise in jih povezuje z novimi informacijami.  

 
11 Povečano vzburjenje avtonomnega živčnega sistema (Talwar, 2007). 
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1.8.3 REKONSOLIDACIJA SPOMINA 

 

Hass-Cohen in Clyde Finlay (2019) opisujeta, da so epizodični, osebni spomini najprej 

konsolidirani v hipokampusu kot kratkoročni spomini, nato pa se konsolidirajo v korteksu kot 

avtobiografski dolgoročni spomini. Raziskava (Elsey idr., 2018) kaže, da se te spomine lahko 

ponovno prikliče, modulira in spremeni z novimi informacijami, in tako potencialno spremeni 

njihov vpliv. Tronson in Tayler (2007) opisujeta, da se med rekonsolidacijo spomina, 

destabilizacija in ponovna sinteza proteinov v možganskem spominu in centrih za strah 

modificira še 6 ur po priklicu. Ko so spomini dopolnjeni z novimi informacijami, se povezave 

na novo povežejo in nevronska rast se vzpostavi. Spominski priklic in spominsko 

rekonsolidirani protein se spremeni in je kemično drugačen od prvotnega. Čez čas se ponovno 

prikliče na novo zapisani spomin in ne prvoten (Hass-Cohen in Clyde Findlay, 2019). 

Hans-Cohen in Clyde Findlay (2019) pišeta, da je rekonsolidacija spomina kritični 

psihoterapevtski faktor spremembe neprijetnih spominov. Nove in nagrajujoče izkušnje lahko 

rekonsolidirajo človekove spomine in ponovno programirajo njihove reakcije na prejšnje 

dogodke. Ledoux (2000) piše, da so ne verbalni, na strahu temelječi spomini, potencialno 

odporni na spominsko rekonsolidacijo, ker sprožajo možganska območja amigdale, del 

možganskega sistema, ki zazna strah, in zato ostajajo stabilni in živi skozi čas. Wang (2018) 

dokazuje, da spominska rekonsolidacija ob preveliki stopnji vzburjenja in strahu ne more 

nastopiti, ker preveliko vzburjenje prepreči destabilizacijo proteinov in njihovo ponovno 

sintezo. Hass-Cohen in Clyde Finday (2019) zato  predvidevata, da bi kreativnost in ustvarjanje 

zaradi sprožanja pozitivnih emocij in nagrajevanja lahko nudila dodatni potencial za spominsko 

rekonsolidacijo, ker uravnavata povišano vzburjenje.  

Vidimo, da si spomin in domišljija nista tujca. Levine (2005, str. 68) zato poudari vrzel med 

dogodkom in spominom, ki nam omogoča domišljijsko upodobitev dogodka. Ko s pomočjo 

umetnosti ponovno prikličemo dogodke v spomin, jih lahko prikličemo na kreativen način, 

način tragedije, za katero Levine (prav tam) pravi, da se včasih dotakne resnice bolj, kot bi se 

je dobesedni posnetek, kajti doseže globlji pomen, kot obnova faktov.  

1.8.4 KATARZA 

 

Kearney (2007) piše, da sega zdravilni učinek naracije nazaj k najzgodnejšim formam mita. 

Claude Levi-Strauss (1955) v mitih prepoznava terapevtski učinek, ki ga prinašajo odgovori na 

vprašanja, od kod prihajamo in kam gremo. Eden od modernih psihologov, ki še vedno trdijo, 

da miti delujejo na našo psiho, je Bruno Bettleheim (2002), ki pravi, da tradicionalne pravljice 

služijo celjenju globokih psihičnih ran s tem, da omogočajo ljudem, da najdejo izraz svojih 

občutkov. Kearney (2007) razlaga, da nam omogočajo, doživljanje čustev, ki so bila preveč 

boleča, da bi jih primerno zaznali, ko so se pojavila, skozi zgodbo, pa lahko pridejo na površje 

na posreden, »kot da« način. Tako lahko otrok prek simbolizacije zlobne mačehe podoživi 

globoko ambivalentna občutja do svoje matere, ki jo doživlja kot dobro, kadar mu je na volj,o 

in hkrati kot slabo, kadar je od njega ločena (prav tam). 
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O »kot da« igri, ki je služila samopomiritvi otroka, je pisal tudi Freud (2012), ki je pri 

opazovanju igre svojega, leto in pol starega vnuka opazil, da vse majhne predmete, v svoji 

okolici meče stran od sebe, to početje pa pospremi z glasom »ooooo«, kar so starši interpretirali 

z besedo “fort” (daleč). Ko pa se je nekega dne igral z lesenim motkom povezanim z vrvico, je 

met pospremil z glasim »ooooo«, priteg motka nazaj k sebi pa z »da« (tu). Igra je bila igra 

izginotja in vrnitve, ki jo je Freud poimenoval Fort-da. Freud (2012) si razlaga, da je s to igro 

otrok lahko dopuščal materine odhode brez upiranja, vendar se sprašuje, kako mu je bila lahko 

pri tem v pomoč, če ga pa vendar spominja na ta neprijeten dogodek. Na to vprašanje si skuša 

odgovoriti tako, da je pri samem doživetju odhoda matere, ki ga je prizadelo, otrok ostal 

pasiven, skozi igro pa se prestavi v aktivno vlogo. Pravi, da otroci v igri odigravajo vse, kar je 

v življenju na njih pustilo vtis, le da se v igri naredijo gospodarje položaja. Hkrati pa se v igri 

kaže želja tega obdobja, želja biti velik in imeti možnost ukrepati, kot to počno veliki (prav 

tam). 

Kearney (2007) igro Freudovega vnuka razlaga z domišljijskim imitiranjem drugače izjemno 

bolečega prihajanja in odhajanja matere. Freud (2012) za to simbolno igro zapiše, da je 

najkrajša pripoved vseh časov. Pripoved, ki je prinesla s sabo nekakšno katarzično sproščanje 

pri otroku. Do te katarzične sprostitve je prišlo, ker je to, kar je bilo nerazložljivo na ravni 

realnosti – sama odsotnost matere –  bilo, vsaj začasno, razrešeno skozi »kot da« igro, z 

dejanjem in besedo. Kearney (2016) o tem zapiše, da gre za ustvarjalno kompenzacijo z besedo 

in dejanjem, način, na katerega si prizadevamo zapolniti luknjo v nas, ki jo povzročajo ločitev, 

odsotnost, smrt. Ne poslužujejo pa se zgodb samo otroci, da bi preboleli izgubo staršev, včasih 

jih potrebujemo tudi odrasli, da bi preboleli izgubo otrok. Schnell (2004) govori o tem, da 

zgodbe služijo obvladovanju stimulusov za nazaj, na način, kot to počnejo tudi sanje. Kadar je 

bolečina nekega dogodka premočna, se z njo ne moremo soočiti, zato moramo dogodek 

pripeljati nazaj, na posreden in nadomestni način. Zgodba nam prek zgoščevanja in 

premestitve12, odtujitve, sheme in sinteze, omogoča, da pridemo v stik z realnostjo bolečine in 

trpljenja, s katerim se ne bi mogli soočiti neposredno. Schell (prav tam) vztraja, da sam poskus, 

pa če še tako nemogoč, da bi ubesedili izgubo in jo oblikovali v nekakšno zgodbo, pripomore 

k procesu zdravljenja in celjenja rane, ki nastane ob tem. Kearney (2007) razlaga, da lahko do 

katarzičnega doživetja prek naracije pride zaradi narativne imaginacije, ki nam omogoča 

empatično vživljanje in nam hkrati zagotavlja dovolj distance, da uvidimo pomen zgodbe. 

Omogoči nam poistovetenje z enim od akterjev zgodbe, vendar na primerni distanci, ki 

onemogoča obrambni mehanizem suspenza, ki nas varuje pred soočanjem z realno bolečino in 

trpljenjem v vsakdanjem življenju. Zapiše, da »če je pričevanje o grozoti preveč neposredno, 

nas izkušnja zaslepi, če pa je preveč oddaljeno, se nas ne dotakne« (Kearney, 2016, str. 61). 

Bistveno za doživljanje katarze je, da smo ravno prav odmaknjeni, kar nam omogoča doživetje 

groze in hkrati ravno prav vpleteni, kar nam omogoča občutje sočutja. Kearney (2016, str. 120) 

piše, da je ključ do tega v vrzeli, ki ločuje pripovedovani svet od tega, v katerem živimo. Ta 

vrzel nam omogoči dovolj distance, da nas groza ne preplavi in lahko vztrajamo v občutju 

nelagodja, ki ni preveliko in hkrati nam omogoča, da na stvar pogledamo dovolj od daleč, da 

dojamemo pomen tega, kar se dogaja. Kearney (prav tam, str. 123) piše, da so Grki to primerjali 

 
12 Tudi delo mehanizma sanj, ki ga opisuje Freud (2022) v Interpretaciji sanj. Za zgoščevanje je značilno da več 
idej združi v eno, premestitev pa prepoznamo po tem, da latentni element sanj zamenja z nekim trivialnim 
manifestnim elementom, ki pa spominja na latentnega.  
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z odmaknjenostjo božanstev na Olimpu: »Omogoča nam, da spregledamo stvari, naj bodo še 

tako neprijetne ali strašne, vse do njihovega notranjega bistva in pomena.«  

Kearney (2003) piše, da nas zgodba pripelje do katarzičnega žalovanja, ki pasivno objokovanje 

spremeni v aktivni pritoževanje. S katarzo se prekine obsesivno ponavljanje, kar nam omogoča 

dejanja, ki so nova in drugačna. Katarza prepreči, da bi nas trpljenje vodilo v stanje brezupa, 

fatalizem in v izgubo sebstva. Paralizo spremeni v protest.  
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2 EMPIRIČNI DEL  
 

2.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA IN CILJI RAZISKAVE 

 

Ob branju intervjuja z osebo, ki je napisala knjigo o bolezni svoje bližnje osebe, se je v meni 

zbudilo zanimanje za fenomen, ki ga opažam v družbi, in sicer vedno večje število izdanih 

knjig na temo soočanja s težko življenjsko izkušnjo. Tako s strani poklicnih pisateljev kot tudi 

ljudi, ki se s pisanjem ne ukvarjajo profesionalno.  

Glede na vedno večje število izdanih knjig na to temo, predvidevam, da ljudem pisanje in 

deljenje svoje zgodbe o težki življenjski izkušnji nekako pomaga skozi takšno izkušnjo.  

Ob pregledu nabora knjig, slovenskih avtorjev, ki so opisovali svojo težko življenjsko izkušnjo, 

sem tovrstne knjige razvrstila v tri kategorije, ki sem jih opredelila kot (1) knjige z vsebino o 

premagovanju lastne duševne bolezni; (2) knjige z vsebino o premagovanju lastne telesne 

bolezni; (3) in knjige z vsebino o izkušnji bolezni in/ali smrti bližnje osebe, vključno s 

procesom žalovanja. Temeljno vprašanje, ki se mi zastavlja ob branju tovrstne literature, je: 

kakšni so mehanizmi delovanja in terapevtski učinki pisanja na avtorje teh zgodb. 

Pri svoji kvalitativni empirični raziskavi sem izhajala iz analizirane literature, in sicer iz 

naslednjih teorij: (1) teorije inhibicije, ki govori o tem, da je zadrževanje čustvenih doživljajev 

velik stres in da nam pisanje omogoča njegovo sproščanje; (2) teorije kognitivne spremembe, 

ki vidi pisanje kot način, ki pomaga ljudem reorganizirati misli in občutke in jim pomaga 

ustvariti bolj koherentno ter smiselno zgodbo o dogodkih v njihovem življenju; (3) 

konstruktivističnega pristopa, ki prav tako poudarja organizacijo dogodkov na smiselni način 

in (4) narativne teorije, ki poudarja pomen interpretacije, prek katere ljudje osmišljamo 

dogodke v svojem življenju.  

Da bi dobila bolj poglobljen uvid v fenomen, sem, poleg analize literature, izvedla 

polstrukturirane intervjuje s tremi slovenskimi avtoricami knjig, ki so pisale o težki življenjski 

izkušnji, in sicer z eno iz vsake od kategorij: soočanje z lastno duševno boleznijo; soočanje z 

lastno telesno boleznijo; soočanje s smrtjo bližnjega.  

Raziskovanje tega fenomena se mi zdi pomembno zato, ker je v zadnjem času množično 

prisoten in se mi zdi vredno raziskati vzroke njegovega pojava. Ljudje so morda sami odkrili 

način, kako si, na dokaj preprost in skoraj vsem dostopen način, pomagati pri premagovanju 

težkih življenjskih izkušenj. Če to raziščemo in opredelimo mehanizme, s katerimi pisanje 

ljudem pomaga do boljšega življenja, lahko veliko naredimo za dobrobit splošne populacije. 

Morda ima tako pisanje zelo daljnosežen pozitiven vpliv. Torej ne samo na pisca, temveč tudi 

na bralca, kar pa je že ideja za nadaljnje raziskovanje. 
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2.1.1 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

- Kaj je intervjuvance motiviralo, da so začeli pisati o svojem doživljanju težke 

življenjske izkušnje? 

- Na kateri točki izkušnje so se odločili za pisanje? Med samo izkušnjo ali morda 

retrogradno, za nazaj, ko je bila izkušnja že mimo?  

- Kaj so doživljali ob pisanju o svoji težki življenjski izkušnji? 

- Kako se je spremenil odnos do te izkušnje ob/po pisanju?  

- Kdaj je prišlo do spremembe: pred, med ali po pisanju? 

- Ali obstaja razlika v poteku pisanja o lastni duševni bolezni, lastni telesni bolezni, 

bolezni bližnjega in žalovanju? Ali v vseh primerih pisanje poteka med 

doživljanjem težke življenjske izkušnje ali morda v nekaterih primerih bolj 

refleksivno in za nazaj?  

- Ali je intervjuvancem pomembno, da o njihovi izkušnji berejo tudi drugi? Zakaj?  

 

2.2 METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 

 

V svoji empirični raziskavi sem uporabila kvalitativni raziskovalni pristop, kot temeljno 

raziskovalno metodo pa deskriptivno raziskovalno metodo.  

 

2.2.1 OPIS PREUČEVANIH ENOT 

 

Moja raziskava zajema tri intervjuvanke, in sicer 39 letno novinarko Danajo Lorenčič, ki je 

napisala in izdala knjigo Ana v meni (2014), ki govori o njenem soočanju z anoreksijo; 39 letno 

inženirko elektrotehnike, Darjo Molan, ki je napisala in izdala knjigo Vem, da zmoreš Darja! 

(2015). Knjiga opisuje njeno soočanje z diagnozo in zdravljenjem raka dojke; 61-letno 

prevajalko, esejistko in pisateljico Erico Johnson Debeljak, ki se je zaljubila v pesnika, esejista, 

kritika in kulturnega sociologa Aleša Debeljaka, se z njim poročila in se leta 1993, iz ZDA 

preselila v Slovenijo, kjer sta si ustvarila dom in družino. Napisala in izdala je knjigo Devica, 

kraljica, vdova, prasica (2021), ki govori o njenem soočanju s smrtjo partnerja, žalovanjem in 

družbeno identiteto vdove. Vse tri avtorice so mi v raziskavi dovolile razkriti njihovo identiteto.  

 

2.2.2 OPIS INSTRUMENTA IN POSTOPKA ZBIRANJA PODATKOV 

 

Tehnika zbiranja podatkov je polstrukturiran intervju, inštrument pa protokol intervjuja, in 

sicer seznam sedmih, vnaprej pripravljenih, temeljnih vprašanj za intervju. Pri oblikovanju 

vprašanj za intervju sem izhajala iz raziskovalnih vprašanj. Vsaki od intervjuvank sem vnaprej 

pripravila tudi nekaj specifičnih vprašanj, vezanih na vsebino posamezne knjige, ki so bila 

ravno tako relevantna za raziskavo. Prav tako sem med intervjuvanjem vsaki izmed 
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intervjuvank postavila nekaj podvprašanj, ki niso bila vnaprej pripravljena. Intervjuja z Danajo 

Lorenčič in Darjo Molan sem izvedla prek spletne aplikacije Zoom, intervjuja sem posnela in 

nato transkribirala. Intervju z Erico Johnson Debeljak sem izvedla v živo, potekal je v 

angleškem jeziku in bil zvočno posnet, transkript sem nato napisala najprej v angleškem jeziku 

in ga nato prevedla v slovenski jezik.  

 

2.2.3 OPIS POSTOPKA ANALIZE PODATKOV 

 

Uporabila sem kvalitativno, opisno oziroma deskriptivno analizo podatkov. Intervjuje sem 

najprej transkribirala in uredila besedilo, določila kodirne enote, kodirala in vsebinsko sorodne 

kode združila v kategorije, nato sem skupne kategorije interpretirala, na koncu pa sem 

oblikovala končno teoretično formulacijo, tj. utemeljeno teorijo, ki je bistvenega pomena za 

kvalitativno raziskavo. 

 

2.2.2 INTERPRETACIJA INTERVJUJEV PO TEMELJNIH KATEGORIJAH 

 

V sledečem poglavju je predstavljena interpretacija skupnih oz. temeljnih kategorij, ki sem jih 

v procesu analize podatkov oblikovala tako, da sem vsebinsko sorodne si kode združila v 

posamezne kategorije. Pri oblikovanju kategorij sem izhajala iz raziskovalnih vprašanj. 

Kodirne tabele s kodirnimi enotami, kodami in kategorijami so v prilogah. 

 

2.2.2.1 MOTIVACIJA ZA PISANJE 

 

Prvo raziskovalno vprašanje, ki sem si ga zastavila, je bilo vezano na motivacijo za pisanje. 

Ugotoviti sem namreč želela, kaj je intervjuvanke motiviralo, da so začele pisati o svojem 

doživljanju težke življenjske izkušnje. 

Vse tri intervjuvanke so z odgovori nakazale, da so na nek način najprej poskušale ugotoviti, 

kaj se jim pravzaprav dogaja. Danaja Lorenčič je pred začetkom pisanja knjige raziskovala 

temo v okviru znanstvenega magisterija, Erica Johnson Debeljak je brala in raziskovala 

družbeno vlogo vdove, Darja Molan pa je informacije o svoji bolezni dobila, kot se izrazi sama, 

»iz prve roke«, ker je imela prijatelje in znance v zdravstvu. Danaja Lorenčič pa pove, da jo 

znanstveno raziskovanje anoreksije, ni povsem zadovoljilo: »V bistvu sem jaz študirala, v 

okviru pisanja znanstvenega magisterija, zakaj se pojavi anoreksija. Ampak na neki točki, 

takrat sem bila še v zanikanju, da imam sama težave, sem ugotovila, da bi rada brala neko 

zgodbo, ki bi bila bolj osebna. V tujini takih zgodb je nekaj, v Sloveniji pa nobene nisem našla.« 

Menim, da je v zgodbi, ki bi bila bolj osebna, iskala odgovor na vprašanje, kakšen pomen ima 

anoreksija v njenem življenju, na kar pa ji znanstveno raziskovanje ni odgovorilo.  
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Bruner (2002) in Borden (1992) pišeta o tem, da je na vprašanje pomena in smisla dogodkov v 

našem življenju mogoče odgovarjati v narativni obliki. To naredimo tako, da dogodke, ki so se 

nam zgodili, razvrstimo v vrstni red in med njimi vzpostavimo kavzalni odnos (Kellog, 1993). 

Na tak način tvorimo zgodbo in pomen.  

Erica Johnson Debeljak opiše, kako je morala, po smrti svojega partnerja reflektirati dogodke 

in iz njih sestaviti novo kronologijo, ki bi zanjo imela smisel: »Imaš svojo preteklost, ki prehaja 

v tvojo sedanjost, in glede na to, pričakuješ svojo prihodnost. Toda nato se nekaj zgodi, kar 

popolnoma spodnese tvojo kronologijo. In naracija je tako dober način, da ustvariš novo 

kronologijo, ki ima smisel zate, kajti v trenutku izgube ali travme, tvoje življenje nima 

nikakršnega smisla zate. Morala sem sprocesirati in ustvariti novo kronologijo, upoštevajoč 

vse, kar se mi je zgodilo.«  

Urek (2001) piše o tem, da osebe, ki se znajdejo v težki življenjski situaciji, običajno izgubijo 

občutek za časovno predvidevanje, ker veliki dogodki vplivajo na običajno kontinuiteto 

njihovega življenja. Da bi v svojem življenju ponovno vzpostavili nek red, ki bi jim omogočal 

predvidevanje in z njim ontološko varnost, morajo ponovno reflektirati dejstva in spremembe 

umestiti v svojo naracijo. 

Tako Darja Molan kot Erica Johnson Debeljak povesta, da so ju k pisanju spodbudili prijatelji 

in znanci. Darja opisuje, kako naporno ji je bilo vsakič znova pripovedovati eno in isto zgodbo, 

kar jo je privedlo do zavedanja, »da ne morem biti ves čas na telefonu, vsakemu razlagati eno 

in isto zgodbo […]«. O tem govori tudi Frank (2013), ki opisuje prav zgodbe o boleznih. Piše, 

da je zgodbo o bolezni treba neštetokrat ponoviti in deliti z zdravniki, socialnimi delavci, 

prijatelji, družinskimi člani sodelavci, sosedi itd. Vsi ti ljudje nato naprej pripovedujejo tvojo 

zgodbo, le da njihove zgodbe niso zgodbe o doživljanju in izkušnji, temveč so zgodbe o 

dejstvih, informacijah in diagnozah, v katerih se prav hitro izgubiš do točke, ko popolnoma 

izgubiš svoj glas. Erica Johnson Debeljak v intervjuju opisuje ravno to: » […] počutila sem se 

tako čudno tiho v zgodbi, kjer sem bila ključna, bila sem ena od glavnih protagonistk, pa kljub 

temu brez glasu.« Pomoč pri tem, da bi našli svoj glas in povedali svojo plat zgodbe, so jima 

ponudile bližnje osebe. Darjo Molan sta k pisanju o svoji izkušnji spodbudili dve prijateljici, 

ena od njiju je bila novinarka, na njuno pobudo je začela s pisanjem blog zapisov, ki so bili 

kasneje zbrani v knjižno obliko. Do Erice Johnson Debeljak pa so najprej pristopili s ponudbo 

za delo in ena od oseb, je ob tem podala tudi mnenje, da bi morala pisati o tem, kar doživlja. 

Tako je najprej napisala članek za sobotno prilogo, nato tri kratke kolumne in esej za knjigo 

Razglednice Aleša Debeljaka, nato pa se je lotila knjige Devica, kraljica, vdova, prasica. 

Opisuje kako ji je ta odločitev, da bo uporabila svoj glas in povedala svojo zgodbo, prinesla 

občutke opolnomočenja: »To je bil začetek in je bil resnično osvobajajoč. Uporabila bom svoj 

glas in povedala svojo zgodbo, in to mi je prineslo občutek opolnomočenja.«  

Vse tri avtorice, ki sem jih intervjuvala, na nek način povedo tudi to, da je v literarno kulturnem 

prostoru manjkal pogled z njihove perspektive. Danaja Lorenčič je ugotovila, da v Sloveniji 

primanjkuje literature, ki bi opisovala osebno izkušnjo osebe z anoreksijo. Erica Johnson 

Debeljak omeni, da je v obstoječi literaturi o žalovanju veliko knjig, ki so poklon umrlemu, ne 

pa knjig, ki bi se ukvarjale s preživelim, zato se je odločila napisati knjigo, ki pozornost usmeri 

na žensko, kot se izrazi sama, »ki je ostala«. Darja Molan pa je s svojo knjigo želela, med 
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drugim, seznaniti ljudi z odzivi okolice, ki so bili, v njenem primeru, zelo spodbudni in je nekaj 

posebnega v njeni knjigi ravno to, da je vanjo vključila tudi komentarje bralcev njenih blog 

zapisov, kar ponuja zorni kot, ki je v literaturi manjkal. 

 

2.2.2.2 ČAS IN OKOLIŠČINE PISANJA O OSEBNI IZKUŠNJI  

 

Drugo vprašanje, na katerega so odgovarjale intervjuvanke, je bilo, na kateri točki izkušnje so 

se odločile pisati o njej. 

Vse tri intervjuvanke povedo, da so pisale med samim doživljanjem težke življenjske izkušnje. 

Darja Molan je sproti pisala blog zapise vsakič, ko se je zgodilo kaj pomembnega. Ko je prišla 

s kemoterapije, je svoje doživljanje zapisala takoj, ko je prišla domov, kljub izjemno slabemu 

počutju: »Po vsaki kemoterapiji sem še isti dan napisala, tudi če sem bila res čisto totalno 

fertik.« Erica Johnson Debeljak je prav tako začela pisati takoj, sicer ni opisovala doživljanja 

prav dan za dnem, tako, kot se je dogajalo, je pa vseeno pisala med tem, ko je še intenzivno 

čustveno doživljala izkušnjo. Eno od poglavij je napisala dve leti za tem, ko se je vsebina 

poglavja dogajala in za to poglavje pravi, da je najbolj suhoparno in je imela z njim največje 

težave. Anoreksija Danaje Lorenčič je daljši proces in težko rečemo, kdaj se je začel in kdaj se 

bo zaključil, vsekakor pa je svoje doživljanje opisovala med samim potekom bolezni.  

Darja Molan in Erica Johnson Debeljak opisujeta, da sta želeli opisati intenzivne telesne in 

čustvene občutke takoj, ko so se pojavili, saj sta obe mnenja, da teh občutkov ne bi zmogli 

obuditi kasneje in jih opisati za nazaj. Erica Johnson Debeljak zapiše, da je želela pisati, še 

preden intenziteta izkušnje zbledi. Darja Molan razloži, da za nazaj veliko stvari pozabiš, če 

pišeš v realnem času, pa pišeš točno tako, kot se počutiš: »Res je bilo zanimivo, če za nazaj 

gledam, veliko stvari pozabiš, tisto kar pa v realnem času pišeš, pa pišeš vse dobro, slabo, res 

točno to, kako se takrat počutiš. Jaz sem to v realnem času ves čas pisala.« Pove tudi, da je 

pisala iz duše, točno tako, kot se je dogajalo v resnici, zato je pisala hitro in za seboj napisanega 

ni popravljala. Meni, da je posledica tega to, da je knjiga bolj pristna, ker so občutki v njej bolj 

živo in surovo napisani.  

Obe opisujeta, kako se spomnita občutkov, ki so ju spremljali, vendar jih ne čutita več, zato jih 

ne bi mogli opisati zdaj. Darja piše, da se spomni strahu, vendar ne občutkov strahu: »Ali pa 

tisti strah, ko sem imela bezgavko povečano in toliko teh občutkov in strahov, ki jih potem 

nekako porineš nazaj in pozabiš, takrat pa so v živo in surovo napisani.« Erica Johnson 

Debeljak pa piše, da se spomni, da je bila ob dogajanju, ki ga opisuje v delu knjige, s katerim 

je imela težave, ker ga je pisala za nazaj, v totalno norem stanju: »Ko sem prišla do tretjega 

poglavja, tistega o izgubi prijateljstva in izgnanstvu vdove ter birokratskih vprašanjih, ki je 

rahlo suhoparno, tisti del je bil verjetno najtežji za napisati in spomnim se, da kar nisem mogla 

… Torej kronološko je šlo od dneva pogreba do razsodbe sodišča o dedovanju, to je bilo od 

februarja do junija, in jaz sem bila v jeseni, recimo dve leti po tem, ko se je to zgodilo, in se 

spomnim, da sem imela take težave s pisanjem tega dela, težko sem obujala spomine; ko se je 

dogajalo, sem bila v totalno norem stanju, toda je bilo težko to potegniti ven.« To primerja z 

izkušnjo poroda in bolečino ob njem. Pravi, da se spomni, da so bile bolečine zelo hude, vendar 
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ne more za nazaj obuditi norosti te bolečine: »Žalovanje je na nek način kot porod, spomnim 

se, da je bilo tako zelo boleče in da sem bila v neznosnih bolečinah, toda ne morem obuditi 

norosti bolečine nazaj. Želela sem opisati te močne in intenzivne občutke v telesu, in če bi to 

knjigo pisala zdaj, bi bilo resnično težko to povzeti. Zato sem želela pisati, še preden ta 

intenziteta izkušnje zbledi.« Da bi prišla nazaj v stik z norostjo tistega obdobja, si je pomagala 

z mitološkimi bitji Gorgone in Meduze: »Začela sem takoj, zelo mi je bilo pomembno, ker zdaj 

me ljudje sprašujejo, če bi po tem, ko so se stvari umirile, če bi kaj naredila drugače, če bi 

izpustila kakšne stvari itd. Mnenja sem, da ljudje žalujejo različno, vsako žalovanje je unikatno, 

toda menim, da nekateri skoraj nori deli žalovanja, ki sem jih poskusila opisati z jokom 

Gorgone in temi valovi, ki butajo vate, to je zelo težko opisati kasneje.« 

Danaja Lorenčič pove, kako pomemben je bil za začetek pisanja stik s sabo. Začetek pisanja 

knjige namreč sovpada z menjavo kraja bivanja, kjer ni imela neposrednega dostopa do 

interneta in socialnih omrežij, ter z začetkom obiskovanja psihoterapije: »To malo sovpada z 

mojim začetkom obiskovanja psihoterapije in  življenjem na Dunaju. Na Dunaju sem bila sama, 

imela sem malo sobico, internet na ključek; to mislim, da je zelo pomembno, da nimaš skozi 

dostopa do interneta, da si odklopljen od družbenih omrežij, pametnega telefona nisem imela, 

to se mi zdi zelo pomembno poudariti, da sem bila tako lahko fokusirana na svojo osebno 

izkušnjo, tudi nisem imela toliko odnosov in sem bila lahko v stiku sama s sabo.« Takrat je 

svojo pozornost usmerila nase in na doživljanja, prav tako opisuje, kako je takrat lahko spustila 

svoj lažni jaz in se posvetila pristnemu jazu.  

Da pridemo v stik s svojim lastnim doživljanjem in ga spoznamo na refleksiven način, piše 

Stern (2009), moramo verjeti, da je tam nekje nekdo, ki mu je mar za to, kako se počutimo in 

kaj doživljamo. To pomeni, da imamo pričo, partnerja v misli. Pravi, da se ta proces odvija že 

v obdobju otroka, ko starši identificirajo otrokove želje in čustva in s tem organizirajo njegov 

notranji svet v nekakšno pripoved, okoli katere se oblikuje jaz. Morda bi lahko v tem okviru 

interpretirala Danajine besede: »Če zdaj gledam, pa je sigurno tisti ranjen otrok, ki ni bil slišan, 

je želel biti slišan, mogoče na ta način.« Ta priča je lahko tudi besedilo, pove Stern (2009) in 

morda je pisanje Danaji Lorenčič služilo na ta način, da je z njim ustvarila partnerja v misli.  

 

2.2.2.3 DOŽIVLJANJE MED PISANJEM  

 

Tretje vprašanje, na katerega so odgovarjale intervjuvanke je bilo o tem, kaj so doživljale ob 

pisanju. 

Tako Darja Molan kot Erica Johnson Debeljak govorita o tem, da je bilo pisanje v tistem 

obdobju za njiju najpomembnejša stvar. Darja Molan opisuje čas zdravljenja in pisanja kot zelo 

pozitiven, kot bi se zunanji svet zanjo ustavil in bi živela le v svojem svetu. Pravi, da nič 

drugega ni bilo bolj pomembno kot to, da zapiše zapis o dogajanju tistega dne. Počutila se je 

na višku moči: »Je bilo pa zelo tehnično to pisanje. Nisem se spominjala za nazaj, samo zapise 

sem delala od tistega dneva. Takrat sem se počutila na višku moči, kar je morda neko zanikanje. 

Če bi šla zdaj za nazaj brat, bi se zagotovo zjokala. V času zdravljenja, pa se zunanji svet zate 

ustavi. Na onkološkem inštitutu nihče ne hiti, ne hodiš v službo, imaš svoj svet, v katerem živiš.« 

Tudi Erica Johnson Debeljak pove, da je bilo pisanje knjige zanjo najpomembnejši proces in 
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najpomembnejša stvar. Pravi, da je živela za to knjigo in da je njenemu življenju dajala smisel: 

»Ko je knjiga začela dobivati obliko, sem namesto, da bi jokala v postelji, zakaj so me vsi 

prijatelji zapustili, hodila po sobah in razmišljala, kako naj strukturiram stvari, postala je 

stvar, v kateri živim. In v tem procesu sem resnično uživala, in bil je najpomembnejši proces 

zame. Najpomembnejša stvar.« Vdove, o katerih je pisala, so postale njene sopotnice in 

prijateljice, pravi, da to ni bila le njena izkušnja ampak tudi njihova: »To je kot to, ko sem iskala 

in privlekla te vdove v svojo družbo. Ni bila zgolj moja izkušnja, ampak je bila tudi njihova. 

Enostavno zaljubila sem se v vsako izmed teh žensk in sem bila kar nekako žalostna, ko sem jih 

morala pustiti za sabo.« 

Danaja Lorenčič pove, da ni pisala po navdihu, saj je imela v mislih konec že začrtan. Zadala 

si je, da bo s koncem knjige končala tudi z anoreksijo. Ko je ugotovila, da ne bo mogla napisati 

srečnega konca, ker do ozdravljenja še ne bo prišlo, je skoraj obupala, pojavila se je blokada. 

Pove, da je doživljala veliko frustracijo, ker pisanja o sebi ne moreš usmerjati in delati naracije 

kot pri izmišljenih likih, ker ti si ta lik, o katerem pišeš. Na pomoč ji je priskočila prijateljica, 

ki ji je svetovala naj napiše tako, kot je. Konec je res pustila odprt in zdaj je vesela, da se je 

tako odločila, ker se anoreksije ne da skriti in se ne bi mogla pretvarjati, da je ozdravljena. 

Pove: »Vmes sem že skoraj obupala, ker nisem vedla kako naj napišem, in sem rekla prijateljici, 

da ne morem dat srečnega konca. Prav spomnim se, da sva se sprehajali po Dunaju in mi je 

rekla: »Potem pa napiši tako. Napiši tako kot je, iskreno, da pač nisi še tam.« In to se mi zdi 

danes dobro. Ker za razliko od drugih stvari, tesnobe, izgorelosti … Nič nimam proti avtorjem, 

ampak ti to lahko skriješ. Anoreksije pa ne moreš skrit; jaz sem še vedno vitka, preveč vitka, in 

tega ne morem skrit. Druga vedenja pa lahko, tesnobo, depresijo, izgorelost, lahko skriješ med 

intervjujem. Jaz pa tega ne morem, zato sem vesela, da sem bila iskrena v svojem koncu, da ne 

dajem obljube.« 

Levine (1997) piše, kako pomembno je, da umetnik opusti ustaljene vzorce in se odpre 

praznini, ki je nujno potrebna za vznik nečesa novega. Menim, da bi bila blokada pri Danaji 

Lorenčič lahko povezana s tem, da se, v svojem kreativnem procesu pisanja ni bila pripravljena 

odpreti neznanemu, saj je imela začrtan konec knjige. 

Darja Molan pa nasprotno od Danaje Lorenčič opisuje, kako je napisala tisto, kar je prišlo ven 

in pravi, da je vedela, da bo pomagalo. Videla je, da pomaga tudi drugim, drugi pa njej. Meni, 

da ji je ravno ta podpora drugim in od drugih najbolj pomagala. Nikoli ni imela občutka, da ne 

želi pisati, pove, da če bi se ob pisanju počutila nelagodno, enostavno ne bi pisala. Tako pa jo 

je navdajalo z olajšanjem, veseljem in pozitivnimi občutki. Erica Johnson Debeljak podobno 

opisuje, kako se je po pisanju vselej počutila boljše, in pove, da si je ob občutkih žalosti in 

osamljenosti rekla, da bo pisala dvakrat na dan, ker se, ko piše, vedno počuti malenkost bolje: 

»Običajno pišem enkrat na dan, spomnim pa se, da so mi solze tekle po licih in sem si rekla: 

»Pisala bom dvakrat na dan!« Veste, ko pišem, se vedno počutim malenkost bolje.«  

Te občutke olajšanja lahko povežem s teorijo inhibicije, ki temelji na predpostavki, da 

zadrževanje čustev zahteva veliko psihične energije, kar predstavlja za človeka dolgotrajni 

stres (Selye, 1976), razkrivanje in izražanje čustev s pomočjo pisanja, pa po mnenju 

Pennebakerja (1989) ta stres zmanjšuje. Tudi udeleženci raziskave Heartl in Ero-Phillips 

(2017) opisujejo občutke sproščanja napetosti in stresa ob pisanju, poleg tegaž  pa mnogi, ki 
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so svoje pisanje delili z drugimi, opisujejo, kako je to še povečalo in poudarilo efekt pisanja in 

jih navdajalo z občutkom pripadanja skupnosti, kar je morda tisto, o čemer govori Darja Molan, 

ko poudarja, kako je pisanje pomagalo tako njej  kot drugim, s katerimi ga je delila.  

Podobno razbremenitev opisuje tudi Erica Johnson Debeljak, ko opisuje, kako so ji, ko je pisala 

o telesu pokojnega moža, po licih tekle solze in da je imela po končanem pisanju o določeni 

temi občutek, da se je razbremenila, da je ta del dala iz sebe ven. Pove, da se je bremena 

osvobodila tako, da je pisala o stvareh, ki so bile boleče: »[…] ko sem pisala ta del, so mi 

pogosto po licih tekle solze, in ko sem končala določen del, je bilo, kot da je to zdaj zunaj mene. 

Seveda je tudi znotraj, neki guru je nekje napisal, da samo dejanje pisanja, tudi če samo nekaj 

preneseš na košček papirja, nekaj vzameš iz sebe in daš ven. Ostane v tebi, toda breme je lažje, 

če daš ven. Tako sem ugotovila, da sem z vsakim delom, ko sem pisala o stvareh, ki so bile 

zame boleče, iskala način, kako povedati in oblikovati, se s tem prisilila, da sem šla globje v 

stvar in sem ugotovila, da sem sprostila del tega bremena, toda ne popolnoma […].« Pove pa 

tudi, da se je s tem, ko je iskala način, kako povedati in oblikovati stvari, ki so ji bile boleče, 

prisilila še bolj poglobiti v to, kaj se dogaja in kaj doživlja.  

Tudi to je raziskoval Pennebaker, ko se je, zaradi subjektivnih poročil udeležencev raziskav, 

začel od teorije inhibicije vedno bolj nagibati k teoriji kognitivne spremembe. Udeleženci 

raziskav so namreč začeli poročati, da jih je pisanje prisililo k drugačnemu razmišljanju o 

dogodku. Raziskava, ki sta jo izvedla Francis in Pennebaker (1996), je pokazala, da ima 

najmočnejše terapevtske učinke pisanja konstrukcija zgodbe, na katero nakazuje velika 

uporaba besed, ki nakazujejo vzročno-posledične zveze in vpogled (zatorej, zato, iz tega sledi, 

razumem …). Kar je prineslo spremembo ob pisanju, je bilo tvorjenje smisla.  

Tudi Danaja Lorenčič opisuje, kako je skozi pisanje iskala lastne misli, da bi jih ubesedila. 

Tako je prišla v stik s sabo, kar je doživljala terapevtsko. Ko je videla stvari, napisane na 

papirju, jo je to pripeljalo do streznitve in uvida, da se nič ne bo spremenilo samo od sebe in 

poiskala pomoč. Temi ni mogla več pobegniti. Pravi, da če pišeš o življenju, se moraš zazreti 

vanj: »Brskaš toliko po sebi in sem res videla na neki točki, da se nič ne bo spremenilo samo 

od sebe. Dala sem si neki cilj, da do konca te knjige bom pa ozdravljena. In sem videla, da to 

ne bo šlo. In takrat se mi je tudi pisanje ustavilo. In sem takrat rekla Godini, da ne bo več šlo, 

in mi je ona dala dva kontakta in sem ju še isti dan poklicala. Takrat sem pisala magisterij in 

knjigo, nisem pa več delala, vsepovsod sem bila s to temo, nisem ji mogla več pobegnit. Potem, 

ko se zazreš v svoje življenje, vidiš, da še vedno živiš to, da nisi nič rešil. Vidiš, da nimaš nič 

za izgubiti, samo še boljše je lahko, če si neko pomoč poiščem.« Vseeno je povedala, da težko 

govori o tem, kar je takrat doživljala, ker ni bila toliko v stiku s svojimi čustvi, kar je vidno 

tudi v knjigi, in pove, da je to prikaz osebe z anoreksijo, ki svoja čustva otopi in vse doživlja 

zelo racionalno. Pa vseeno, omenja, da se je v tistem obdobju tudi drugim bolj odprla, z njimi 

delila svoje doživljanje, kar je odprlo prostor za nove odnose: »Iskanje, da sploh lahko 

ubesedim neke svoje misli, ki jih takrat v odnosih nisem mogla niti upala. Bilo pa je zanimivo, 

da bolj kot sem pisala, bolj sem si upala. Potem ko sem spoznala ljudi, je bila prva od stvari, 

ki sem jih povedala, to, ker anoreksija vpliva na druženje, da ljudje vedo, s čim imajo opravka, 

da ko rečem: »Ne, ne pridem na druženje ali kosilo,« da to ne pomeni, niste mi všeč, ampak da 
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imam ta problem. To je odprlo potem prostor za nove odnose. Ja, stik sama s sabo, to je bilo v 

tem smislu definitivno terapevtsko.« 

Erica Johnson Debeljak opisuje, kako je prvo poglavje o tem, kako je izvedela za moževo smrt 

in o poti domov, pisala zelo hitro. Omeni, da nikoli ni napisala petinštirideset strani hitreje.  

Pisanje o travmatičnem potovanju domov primerja z bruhanjem. Travmo opiše kot žogo, ki 

sedi v njenem telesu in mora ven, kar ji je tudi uspelo s pisanjem, za katerega reče, da je bilo, 

kot bi izbruhala travmo: »Ko sem pisala to poglavje, se spomnim, da sem pisala zelo hitro. 

Morala sem ugotoviti, kdo je vdova, in uokviriti stvari, ampak začela sem s tem travmatičnim 

potovanjem domov, in bilo je, kot bi bruhala. Kajti travma je kot nekakšna žoga v tebi in nikoli 

nisem napisala petinštirideset strani hitreje, bilo je kot »bleh«, kajti travma je bila, kot da sedi 

v meni, in morala sem jo spraviti ven. To lahko razumete kot nekaj zahtevnega ali preprostega, 

ampak občutek je bil kot, da sem izbruhala travmo, ki je bila v meni.« Tudi žalovanje opiše, in 

sicer na način, da ga primerja z valovanjem, pove, da se en dan počutiš dobro, naslednji dan pa 

kar naenkrat ihtiš in ne veš, zakaj. Poudari, da se ni vedno počutila dobro med pisanjem, je pa 

vseeno zelo uživala v njem: »Žalovanje je podobno valovanju. Imaš dan, ki je OK, in potem 

lahko drug dan hodiš po cesti in kar na enkrat ihtiš in niti ne veš, kaj je bil triger za to. Tako 

zelo je v telesu. Tako da ne morem reči, da sem se kadarkoli počutila dobro, kljub temu pa sem 

zelo uživala v pisanju te knjige.«  

O travmi Talwar (2007) piše, da posamezniki, diagnosticirani s posttravmatskim stresom, 

poročajo o nekontroliranem podoživljanju občutkov in čustev, povezanih s travmo, včasih 

mesece in celo leta po travmatskem dogodku. Odtujeni spomini, ki so posledica travme, 

ohranijo svojo moč na efektivni in neverbalni ravni celo leta po dogodku. Menim, da to opisuje 

tudi Erica Johnson Debeljak, ko opisuje travmo kot nekaj telesnega in ne verbalnega, ki jo je 

kar na lepem, nenadzorovano preplavilo.  

Nadalje Erica Johnson Debeljak opisuje, da je začela kar nekako živeti v svoji knjigi. Primerja 

jo z gradom, ki ga je imela v svoji glavi, po katerem se je sprehajala in razmišljala, kako naj 

strukturira stvari. Pove, da je morala ugotoviti, kdo sploh je vdova in za vsak življenjski 

dogodek (smrt, izgubo prijateljstva, ljubimca) ustvariti zgodbo. Opisuje, kako je to na nek način 

tudi nevarno, kajti, ko vneseš nekaj v zgodbo, v strukturo, se to fiksira in težko vidiš zgodbo 

na drug način. Pove, da je spomin nezanesljiv, da izbereš, katere stvari so ti pomembne in jih 

boš vključil v zgodbo, teh se nato tudi spomniš, ostalih pa ne. Hkrati pa pove, da je ustvarjanje 

zgodbe in kronologije terapevtsko ravno zato, ker fiksira zgodbo, kar jo dela bolj racionalno in 

manj nevarno: »In spet, morala sem ustvariti zgodbo za vsako tako stvar, smrt, izgubo 

prijateljstva, ljubimca. Včasih ljudje, kot da gradijo ta grad ali neko strukturo in vnašajo nekaj 

umetnega, morda ne umetnega, ampak v zgodbe vnašaš stvari in v tem je nevarna, ker ko jih 

vneseš v strukturo, je to to. To je kot gledanje albuma fotografij, selekcioniraš fotografije, ki 

jih boš vnesel vanj, in potem  jih umestiš v kronološko zgodbo in nato je kar nekako fiksirano. 

Ne v zunanjem svetu, ampak v tvoji glavi. Težko vidiš zgodbo zdaj na drug način. To vem, ker 

sem pisala svojo zgodbo o tem, kako sem se zaljubila v Aleša. In izbereš stvari, ki jih boš vključil 

v zgodbo, ki so ti pomembne, in potem se spomniš le teh, ostalih pa ne. Fiksira spomin na 

nekako nenaraven način. Spomin je nezanesljiv. In ustvarjanje zgodbe in kronologije je delno 
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terapevtsko ravno zato. Ker fiksiraš zgodbo ter strukturo in tako je manj nevarno in bolj 

racionalno. In imaš zgodbo svojega življenja.«  

Van der Kolk (2002), ki se ukvarja predvsem s travmo, piše o tem, da naš spomin ni dobesedni 

zapis ali posnetek dogodka, temveč se formira in oblikuje po samem dogodku, kar pomeni, da 

je spomin aktiven proces, ki omogoča tudi selekcijo in spreminjanje. Kar pomeni, da ima Erica 

Johnson Debeljak prav, ko trdi, da s sestavljanjem zgodbe selekcioniraš svoje spomine in jih 

na nek način fiksiraš na določen način, toda lahko jih tudi spremeniš. Proces spreminjanja 

spominov se imenuje spominska rekonsolidacija, do nje pride, ko dolgoročne spomine 

ponovno prikličemo in dopolnimo z novimi informacijami. Spominske povezave v možganih 

se na novo povežejo in v dolgoročni spomin se zapiše novi spomin (Hass-Cohen in Clyde 

Findlay, 2019). 

Darja Molan opisuje, kako je njena začetna motivacija po tem, da bi bilo vse optimizirano in 

bi imela več časa, prerasla v nekaj več, saj so ji začeli slediti ljudje, ki jih je skrbelo za njeno 

počutje. Čutila je dolžnost do bralcev in nekaj jo je gnalo naprej. Pravi, da nikoli ni imela 

občutka, da ne želi pisati: » Po vsaki kemoterapiji sem še isti dan napisala, tudi če sem bila res 

čisto totalno fertik. Kar vedela sem, da nekako moram. Pa če je šlo na začetku bolj za to, da … 

jaz sem res inženirka in jaz vedno gledam na tak način, da bo vse optimizirano, pa na kratki 

rok, pa na dolgi rok, neke cilje si ves čas postavljam in res mi je bilo pomembno čisto iz 

tehničnega vidika, samo da bom jaz imela več časa. Potem je pa to preraslo v veliko več. Res 

je bilo zanimivo, če za nazaj gledam, veliko stvari pozabiš, tisto, kar pa v realnem času pišeš, 

pa pišeš vse dobro, slabo, res točno to, kako se takrat počutiš. Jaz sem to v realnem času ves 

čas pisala. Spomnim se, po eni kemoterapiji sem bila res uboga, lahko sem samo sedela, vrtelo 

se mi je, slabo mi je bilo, mami mi je rekla: »Pa ti si nora, daj ta računalnik stran od sebe, 

uleži se, zaspi …« Ampak sem rekla: »Moram, moram.« Zakaj moram? Ker je preraslo v nekaj 

več, ker so mi ljudje začeli slediti.« Omenja tudi, da če bi šla zdaj za nazaj brat knjigo, da bi se 

zagotovo zjokala, in da zdaj knjige ne bi mogla napisati. Pravi, da je bilo prvo branje knjige 

bolj z distance, ko je drugič brala knjigo, pa je bolj brala s pozicije drugega in si je mislila, da 

ta izkušnja res ni bila lahka: »Mislim, da sem dvakrat prebrala svojo knjigo od takrat. Prvič je 

bilo, ker sem jo brala, ko sem jo izdala. Ker ko izdajaš knjigo, moraš stopiti tri korake stran in 

gledati, kot da ni tvoje. Potem sem jo pa enkrat, ko sem spoznala novega partnerja in je, ko je 

prebral mojo knjigo, rekel, da je celo noč jokal, in sem rekla: »Pa kaj je res taka?« in sem jo 

še enkrat prebrala in je res, vmes je taka, da če bi bila kdo drug in bi brala mojo knjigo, bi 

rekla: »Uf, tole pa ni bilo lahko.«  

Menim, da tu Darja Molan opisuje katarzo. Ko je pisala knjigo in jo prvič brala, je bila bolečina 

dogodka verjetno preveč boleča in neposredna, da bi jo lahko čutila, zato se z njo niti ni mogla 

zares soočiti, ko jo je brala drugič, se je je že bolj dotaknila, na neki točki intervjuja pa celo 

reče: »Če bi šla zdaj za nazaj brat, bi se zagotovo zjokala.« Schnell (2004) piše, da se z bolečino 

nekega dogodka ne moremo soočiti, če je premočna, zato moramo dogodek pripeljati nazaj, na 

posreden in nadomesten način, kar nam omogoča zgodba. Kearney (2007) razlaga, da lahko do 

katarzičnega doživetja prek naracije pride, ker nam omogoča poistovetenje in empatijo z 

akterjem zgodbe, vendar na primerni distanci, ki onemogoča obrambni mehanizem suspenza, 
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ki nas varuje pred soočanjem z realno bolečino in trpljenjem v vsakdanjem življenju, hkrati pa 

zaradi distance tudi lažje uvidimo pomen zgodbe.  

Darja Molan je zdaj predstavnica pacientov, pomaga bolnicam in opaža, da bolnice z diagnozo 

raka iz leta v leto več pišejo o tem, kaj doživljajo, če ne drugega na Facebook in verjame, da 

se dobro počutijo ob odzivih drugih, pravi, da je to definitivno antistresna terapija: »Opažam, 

da iz leta v leto punce (z diagnozo raka) več pišejo o tem, kaj se jim dogaja, velikokrat kar na 

Facebook, tako malo daljši zapis: »Danes sem pa tako in tako, pa sem to in to doživela …« Pa 

dobijo neke odzive in verjamem, da se dobro počutijo ob tem. To definitivno je antistresna 

terapija. Jaz se spomin, kako sem jaz mogla to, nič drugega ni bilo tako pomembno kot to, da 

napišem. Če bi se neugodno počutila ob tem pisanju, sigurno ne bi pisala. Če me je pa 

navdajalo z nekim olajšanjem, nekim veseljem, pozitivnimi občutki, potem je bilo pa definitivno 

tudi za mene. In tu je tista antistresna terapija.« 

Podoben trend opažata tudi Pennebaker in Smyth (2008), ki opisujeta normativnost odprtosti 

in čustvene ekspresivnosti v Zahodnem svetu, ki se kaže skozi razkrivanje svojih idej, misli in 

čustev prek socialnih omrežij in platform.  

Tako Erica Johnson Debeljak kot Darja Molan omenjata tudi konec pisanja. Erica govori o 

tem, da vsi ustvarjamo naracije, nato pa se na neki točki odločimo, da je te zgodbe konec in da 

gremo naprej. To opisuje tudi Darja Molan, in sicer z besedami, da ko je bila mimo zadnja 

operacija, da je začutila, da je pisanja dovolj. S tem, ko je bilo zaključeno tudi zdravljenje, se 

je odločila, da iz zapisov ustvari in izda knjigo. Ko je dobila službo, se je nehala ukvarjati s 

promocijo knjige, dobila je še nekaj ponudb za prevod v tuji jezik, vendar ni nadaljevala. Erica 

Johnson Debeljak pa zaključevanje knjige opiše z občutki žalosti, pove, da je, ko je končala 

knjigo ponovno žalovala. Žalostna je bila tudi, ker je morala ženske, o katerih je pisala, pustiti 

za sabo: »Enostavno zaljubila sem se v vsako izmed teh žensk in sem bila kar nekako žalostna, 

ko sem jih morala pustiti za sabo.« Knjiga ji je bila zelo blizu in ko jo je končala, jo je morala 

spustiti, to pa pomeni, da si pripravljen iti naprej, delati nekaj drugega, biti nekdo drug. To 

primerja z žalovanjem in občutkom krive, ko pustiš mrtvo osebo za sabo. Konec življenja 

primerja z dokončano umetnino, ki ni več v procesu ustvarjanja, ampak je dokončan produkt. 

Trudila se je ostati blizu, vendar to ni mogoče: »Vsi ustvarjamo kronologije, strukture, naracije 

in nato se odločimo: Ok, tega je zdaj konec, grem naprej. Ampak zame, končati s to knjigo, je 

bilo žalostno. Tako ti je blizu in nato jo spustiš kot otroka. Tako je žalostno, ko spustiš otroka, 

ampak to pomeni, da si pripravljen iti naprej in delati nekaj drugega, in biti nekdo drug. In to 

je velik del krivde pri žalovanju, iti naprej je kot da puščaš mrtvo osebo za sabo. Toda ko se 

življenje konča je v tem, na neki način nekaj lepega, ni več v delu kot knjiga, je umetnina   ̶

dokončan produkt. Proces ustvarjanja je končan. In naslednji dan, ki ga preživiš, in naslednji 

in naslednji … z vsakim dnem si dlje od te dokončane umetnine. Če napišeš knjigo o tem ali ne, 

tako je. Na začetku se resnično trudiš ostati blizu, toda ni mogoče.«  
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2.2.2.4 SPREMEMBA V ODNOSU DO IZKUŠNJE  

 

Četrto vprašanje, na katerega so odgovarjale intervjuvanke, je bilo o tem, ali se je med pisanjem 

spremenil njihov odnos do izkušnje. V primeru, da se je, me je zanimalo, kako, v kakšnem 

smislu se je spremenil. 

Vse tri intervjuvanke odgovarjajo, da je med pisanjem prišlo do nekega večjega zavedanja. 

Danaja Lorenčič pove, da je do tega zavedanja prišlo že med pisanjem magistrskega dela o 

anoreksiji, sicer opisuje, da so bili med pisanjem znanstvenega dela, na delu obrambni 

mehanizmi, saj je brala in pisala o anoreksiji selektivno in je izpuščala dele, ki so bili povezani 

z njo. Vseeno se je prepoznala, opazila je, da se želi spremeniti namesto sprejeti, da ne razvija 

svojih talentov, da se odpoveduje tako hrani kot tudi svojim čustvom in željam, da se je 

popolnoma odtujila od same sebe in to prepoznanje je sprožilo občutke tesnobe: »Ja, je bilo 

neko obdobje, ko sem bila v službi in pisala magisterij, da tako kot sem se odpovedala hrani, 

sem se tudi čustvom in temu, kaj si jaz pravzaprav sploh želim. Do tridesetega leta nisem 

vedela, da hočem pisati. Pa sem bila dobra v tem v osnovni šoli. Nisem razvijala svojih talentov. 

Odtujiš se, nato pa se zgodijo take stvari, ukvarjaš se s svojim videzom, se skušaš spremeniti, 

namesto, da bi se sprejel.« Anoreksijo je začela dojemati bolj resno in kot bolezen: »Ja, mislim, 

da se je, da sem to začela gledati bolj kot na bolezen. Bolj resno sem začela to doživljati kot 

prej.«  

Erica Johnson Debeljak opisuje zavedanje o tem, da v postmoderni dobi ni ene same resnice in 

da je to, kar opisuje njen spomin, njena zgodba in njena interpretacija ter da imajo drugi 

drugačno. Začela se je tudi zavedati, da ni pomembno, kaj se je objektivno zgodilo in je nehala 

iskati resnico. Pravi, da je bilo terapevtsko ravno to spoznanje, da ni pomembno, kaj se je 

zgodilo na cesti, temveč dejstvo, da partnerja več ni. Pove, da je na nek način izstopila in se s 

tem odrešila: »In to je tudi terapevtsko, prišla sem do točke, da ni pomembno. Vprašanje, kaj 

se je zgodilo na tisti cesti, je manj pomembno od dejstva, da ga ni. Ljudje me morda obtožujejo, 

da nisem želela izvedeti, ampak ni mi mar, to ni bila pot, po kateri sem želela iti. Prijatelj mi 

je svetoval, naj intervjuvam voznika, ampak celo danes, ko pomislim na to, mi travma pride 

nazaj v usta. Kar koli, kar naredi stvar tako direktno. Odločila in izbrala sem, da ne grem po 

tej poti, morda zato, ker sem izbrala svoje odrešenje.« 

Darja Molan pa govori o zavedanju, da mora paziti nase, zavestno se ustavi in postavi mejo: 

»Moram se zavestno ustaviti, narediti dva koraka nazaj, in začeti res paziti nase, ker se mi zna 

kaj še enkrat zgodit, ker stres vpliva. Preveč smo postali sužnji sistema. Po raku je dobro, da 

se ustaviš, spomin ti nagaja, fizično nisi več v isti formi.«  

Večje zavedanje lahko povežem z že omenjeno teorijo kognitivne spremembe, s pomočjo 

katere lahko razumemo, kako uvid in povečano razumevanje, ki se kaže v uporabi besed in 

fraz, kot so: sem uvidel, sem razumel, zato, temu sledi ipd. deluje terapevtsko. Menim tudi, da 

bi do večjega uvida in zavedanja pripeljala tudi eksternalizacija problema, ki je na nek način 

inherentna pisanju. Eksternalizacija problema je metoda v narativni terapiji, s pomočjo katere 

se oseba lahko doživi ločeno od svojega problema (Morgan, 2000). Danaja Lorenčič je del 

eksternalizacije izvedla že v naslovu knjige (Ana v meni), v katerem je anoreksijo 
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personificirala z imenom Ana. Morgan (prav tam) razlaga, da šele, ko se oseba loči od 

problema, lahko opiše svoj odnos z njim, tako pa lahko uvidi svoj del odgovornosti za problem, 

lahko začne raziskovati problem in njegovo povezavo z družbeno-kulturnimi temelji, iskati 

nove možnosti in priložnosti, česar prej ni mogla, ker je bila s problemom eno.  

Vse tri intervjuvanke tudi opisujejo, da je prišlo do določenih sprememb, vendar so nekatere 

stvari še vseeno ostale v njih. Danaja Lorenčič pripoveduje o tem, kako je sicer doživela 

spremembo, vendar je bila ta kratkoročna, saj se življenje po izdaji knjige nadaljuje. Njen odnos 

do hrane se je sicer sprostil, vendar teža se ji ni povečala, ker jo je še vedno spremljal 

deloholizem, ki je izčrpaval njeno telo, še vedno se tudi izogiba določeni hrani: »Nisem 

posvečala pozornosti temu, da sem takrat s pisanjem mogoče želela sporočiti, zdaj pa je s tem 

konec. Potem je bilo še veliko padcev, ne morem niti reči vzponov, bila so nihanja. Potem je 

bilo kar težko. V tistem trenutku, ko napiše nekaj, misliš: »Ja, zdaj pa bo neka sprememba.« 

To delajo ljudje tudi na obredih, napišejo listke pa jih nato zažgejo, ali pa pisma bivšemu fantu 

ali kar koli. Meni v tistem trenutku mogoče, kasneje pa ne. Knjigo oddaš, življenje pa se 

nadaljuje. Pa je veliko preizkušenj še. […]Mogoče nisem potem toliko pri hrani, pri hrani se 

je odnos sprostil, je pa izčrpavanje nadomestil deloholizem, kar je kombinacija obojega, da 

sem privzgojen deloholik in prekarka. To se je oboje poklopilo, slediti svojim sanjam, pa biti 

plačan po člankih in vedeti, da od pisanja ne moreš živeti. In to me je izčrpavalo, zato tudi teža 

ni šla gor.«  

Darja Molan opisuje, kako se zdaj sicer bolj zavestno ustavi in postavlja meje, pa vendar jo 

bližnji opozorijo, naj ne misli, da če je preživela raka, da bo preživela vse in da naj še bolj pazi 

nase: »Moj partner mi pogosto reče: »Ti zdaj misliš, da če si enkrat preživela, da boš skozi? 

Pazi nase.« Ker sem res deloholik. Poleg tega, da delam v gospodarstvu, ki zahteva več kot 

100 procentov, delam še za Europo Donno, pa še sorodniku pomagam v marketingu. Tako 

gledam na raka. Moram se zavestno ustaviti, narediti dva koraka nazaj, in začeti res paziti 

nase, ker se mi zna kaj še enkrat zgodit, ker stres vpliva.«   

Erica Johnson Debeljak pa opisuje travmo, ki jo doživlja v telesu in jo primerja z valovanjem. 

Opisuje, kako se travmatičen spomin kar na lepem pojavi in te preplavi kot val. Meni, da je  

travma še vedno nekje v njej, le sproži se ne več, kajti to valovanje travme, kot ga opisuje, se 

ji je včasih pogosto dogajalo, zdaj pa ne več: »Travma je do neke mere še vedno v tebi. In 

teorije travme govorijo o tem, da je travma v telesu in da se jo doživlja v telesu, je telesni 

spomin. Mislim, da je to povezano s tistim valovanjem, o katerem sem govorila, travmatičen 

spomin kar pride »bruuuuuh« in že ga imaš v svojem grlu. In to sem zelo močno čutila, ko sem 

šla skozi intenzivni del žalovanja, ampak zdaj se mi to ne dogaja več. Čutim, da se zaceliš. In 

ne zgolj skozi pisanje. […] Toda zdaj se počutim močnejša.«  

Talwar (2007) povezuje nekontrolirano vsiljevanje misli, spominov in občutkov, ki so značilni 

za travmo, s spominsko disfunkcionalnostjo, pri kateri odtujeni spomini, ki so posledica 

travme, ohranijo svojo moč na efektivni in ne verbalni ravni. Menim, da je Erici Johnson 

Debeljak, morda ravno skozi pisanje in jezik, uspelo predelati travmo, zato nima več te 

značilnosti nekontroliranega vsiljevanja misli, spominov in občutij. Erica Johnson Debeljak 

meni, da smo ljudje zelo odporna bitja, da se večina naših ran zaceli in gremo lahko naprej in 

da to celjenje poteka v vsakem primeru in ne zgolj prek pisanja. Vseeno pa poudari, da je bilo 
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pisanje knjige za njo bistveno. Omeni tudi, da je njen proces žalovanja časovno sovpadal s 

procesom pisanja knjige: »Menim, da bi se taka vrsta transformacije lahko zgodila tudi brez 

pisanja nečesa tako dovršenega in brez izdaje, ampak zame, knjiga, pisanje te knjige, moram 

reči, da je bilo najbolj bistveno. In občutek je bil kot … Smešno pri pisanju je, da ko greš skozi 

žalovanje si misliš: »O, zdaj sem pa na koncu te faze in naslednje faze in naslednje…« Ljudje 

vedno govorijo le o prvem letu in je pomembno, ampak ni dovolj dolgo eno leto. Nekateri rečejo 

tri leta, nekateri pet. Pri meni je bil proces dolg pet let od Aleševe smrti do izdaje knjige.« 

Kljub temu prizna, da ko pomisli, da bi naredila intervju z voznikom tovornjaka, ki je bil 

udeležen pri smrti njenega pokojnega moža, ponovno občuti travmo, kar se ji zgodi vsakič, ko 

se dogodka nekaj dotika zelo neposredno. 

Erica Johnson Debeljak na začetku intervjuja opisuje povsem konkretne spremembe, v začetku 

je čutila jezo zaradi katere ni mogla spati, po pisanju pa pravi, da ji je bilo lažje zaspati. Opisuje 

tudi, kako ji je zapis nekega dela dogajanja prinesel občutek, da  je dogajanje pustila za sabo. 

Opisuje tudi, kako je s pisanjem knjige gradila neko trdnost in da ima občutek, da ima njeno 

življenje zdaj več trdnosti. Počuti se tudi telesno močnejša. Pravi, da se je njen fizični jaz 

transformiral in se ni spremenil nazaj: »In še ena stvar je, ta občutek moči, moj fizični jaz je bil 

popolnoma transformiran in ni se spremenil nazaj. Izgubila sem veliko teže in potem sem se 

ukvarjala s hčerino povezano travmo in sva šli skupaj na »yoga retreat« in tam sem imela 

veliko bolj direkten odnos s svojim telesom. Moje telo, občutek telesa in utelešenje je 

popolnoma drugačno in transformirano. Tako težko je to razložiti, ampak počutim se tako zelo 

močno.« Opisuje, da si ni želela še ene spremembe v življenju, vendar je bila prisiljena, da se 

na novo oblikuje, kar je bilo stimulativno, saj je njeno življenje prej teklo po tirnicah, zdaj pa 

se mora, ker ni več v zaščitenem poročnem okolju, s stvarmi soočati neposredno, kar opisuje 

kot zadovoljujoče. Tako v samem pisanju kot sicer je pozornost usmerila nase, kot sama pove, 

ni imela kontrole nad smrtjo svojega moža, imela pa je kontrolo nad tem, kaj naredi s sabo po 

njej.  

 

2.2.2.5 OBJAVA KNJIGE IN ODZIV BRALCEV 

 

Peto vprašanje, na katerega so odgovarjale intervjuvanke, se je nanašalo na to, kako sta nanje 

vplivala izdaja knjige in odziv bralcev. Želela sem namreč ugotoviti, ali je intervjuvankam 

pomembno, da o njihovi izkušnji berejo tudi drugi in zakaj se jim to zdi pomembno. 

Pri vprašanju o izdaji knjige in odzivu bralcev opazimo največjo razliko med intervjuvankami. 

Darja Molan je pisala blog zapise, kar pomeni, da je svoje zapise objavljala sproti na spletu in 

dobila odzive bralcev takoj. Danaja Lorenčič, obratno, pove, da si, ko pišeš knjigo, izoliran in 

da takojšnjega odziva ni dobila, da so odzivi bolj kapljali tu in tam, na predstavitvah knjige. 

Kljub tej bistveni razliki pa so vse tri intervjuvanke omenjale nekakšno nelagodje pred izdajo 

knjige. Danaja Lorenčič opisuje, da jo je postalo strah, ko je videla, kaj je dala na papir in da 

je razmišljala o tem, da bi knjigo izdala pod psevdonimom: »Po moje me je bilo strah, kaj sem 

dala na papir. Vmes so bili pomisleki, še čisto na koncu, da morda ne bi izdala knjige pod 

svojim imenom, zato sem vprašala urednico, če bi lahko izdala knjigo pod psevdonimom. Strah 
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me je bilo, ko veš, da bo to objavljeno. Na začetku to ni bilo tako strašljivo, čeprav je bilo od 

začetka namenjeno, da bo objavljeno.« Opisuje občutke ranljivosti, prijateljica jo je tudi 

opozorila pred pretiranim poistovetenjem s knjigo in fiksacijo.  

Erica Johnson Debeljak govori o strahu pred izdajo zaradi intimnih podrobnostih v knjigi. 

Veliko je premišljevala o tem, kaj bi pomenilo, če knjige ne bi izdala, in prišla do spoznanja, 

da bi zanjo to pomenilo, da odriva stran novo sebe, kot da se sramuje same sebe. Knjiga ji 

namreč predstavlja dokument transformacije in ogromnega pomena je zanjo to, da je uspela iz 

svoje težke življenjske situacije nekaj ustvariti, nekaj, kar je ogromnega pomena zanjo, toda 

tudi za druge: »[…] menim, da ne procesiramo vsi ljudje stvari na enak način. Če rečemo, da 

bi morali svoje pisanje objaviti, izpustimo 99 odstotkov ljudi. Zame je bilo zelo pomembno. 

Najprej sem si rekla: napisala bom to knjigo, pisala bom iskreno in nato se bom odločila, kaj 

narediti. Ko sem jo pisala, sem vedela, da je močna in vplivna, da bi jo bilo vredno izdati, nato 

pa sem imela strah pred izdajo zaradi intimnih podrobnosti in sem nato premišljevala o tem, 

kaj bi pomenilo, če je ne izdam. Bilo bi, kot da odrivam sebe, to novo sebe stran. To je to, kar 

je nastalo iz tega, to sem naredila iz sebe, tu je dokument te transformacije, in če ne bi izdala 

tega, bi bilo, kot da se sramujem same sebe.« 

Tudi Darja Molan govori o tem, kako je za sabo pustila nek odtis, ki bo tu ostal tudi, ko nje več 

ne bo. Omeni ponos ob zavedanju, da ji je uspel velik projekt. Prav tako omenja bralce, saj je 

sama med zdravljenjem prejela ogromno podpore z njihove strani, ki jo je želela prenesti 

naprej, poudarja pomen kroga ljudi, ki se je medsebojno spodbujal: »Jaz sem dobila to in delim 

to naprej, vso to podporo. Mislim, da mi je, ne toliko pisanje meni, ampak to, da sem jaz lahko 

to dala naprej. Ker vem, da je to ljudem veliko pomenilo, meni je to veliko pomenilo in tak krog 

je bil, spodbujali smo en drugega.« Vseeno pa je tudi sama čutila nekaj strahu, povezanega z 

izdajo knjige. Najprej namreč ni vedela ničesar o izdaji knjige, ni vedela, koliko knjig naj da v 

tisk in če jo bo kdo kupil, ker je mnenja, da se ljudje raka bojijo in o njem ne želijo brati, vseeno 

pa poudari, da je pomembno, kako predstaviš zgodbo, s pozicije žrtve ali zmagovalca: »Raka 

se ljudje bojijo, ne želijo poslušati o njem. Odvisno je, kako predstaviš zgodbo, ali jamraš o 

tem ali predstaviš zgodbo, kako si zmagal v življenju. Ja, je res, imela sem odzive bralcev, 

nisem pa vedela, koliko knjig naj dam v tisk, bo kdo sploh kupil knjigo?« 

Frank (2013) poudarja, da je ravno to, da ljudje, ki pišejo o težki življenjski izkušnji, te izkušnje 

ne olepšujejo, tisto, kar pomaga bralcem, ker jim pomaga, da se soočijo s situacijo tako, kakršna 

je. Biti priča, pomeni prevzeti odgovornost za zgodbo, ki govori o tistem, kar je ostalo 

neopaženo, neprepoznano ali prikrito.  

Če je Darja Molan mnenja, da se ljudje bojijo bolezni, kot je rak, pa Danaja Lorenčič govori o 

zadržkih pred temo motenj hranjenja. Želi si, da bi bila tema bolj prisotna tudi v leposlovju, 

kjer po njenem mnenju primanjkuje likov z motnjami hranjenja. Sama se sicer nikoli ni počutila 

stigmatizirano, saj pove, da anoreksija ni stigma sama po sebi, v sodobni družbi je vitkost ideal. 

Opozarja tudi na to, da ljudje nimajo predstave o tem, kako izgleda nekdo, ki ima anoreksijo: 

»Se pa spomnim, da me je nekdo povabil, če bi govorila o stigmi. Pa sem rekla, da ne morem 

govoriti o tem, ker zaradi anoreksije nisem nikoli bila stigmatizirana. Tako kot začnem knjigo: 

motnje hranjena so kruta akumulacija vsega tega, kar sodobna zahodna družba časti. Mene 

nihče ni grdo gledal, ker sem blond, ker preveč delam, ker sem pridna, ker sem suha. Nisem 
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bila deviantna, sem bila ideal. Dokler nisem priznala, da imam problem. Zanimivo je, da še 

zdaj, ko sem imela manj kil kot med anoreksijo, ali nekje tu, me vprašajo: »O, saj zdaj pa »fajn« 

zgledate.« Spomnim se, da me je nekdo v bolnici vprašal, kakšna sem bila, ko sem bila najhujša, 

ja, tako kot sem zdaj, recimo, nimajo predstave, mislijo, da moraš biti čisti okostnjak, tudi če 

si zelo droben lahko imaš anoreksijo.«  

Erica Johnson Debeljak opozori, da je težko imeti nadzor na odziv bralcev, kot to želijo nekateri 

avtorji, ki želijo popoln nadzor nad svojimi deli in prevodi. Sama meni, da »ko končaš in spustiš 

končni izdelek od sebe, imaš malo kontrole nad tem, kaj bodo ljudje videli v njem in kako bodo 

delo interpretirali.« Pove, da so tudi njej določeni deli knjige zelo pomembni, na primer 

feministični vidik, vendar, da tega ne vidijo vsi.  

Kljub pomislekom ob izdaji so odzivi bralcev zelo pomembni vsem trem intervjuvankam. 

Darja Molan je imela odziv bralcev že takoj, in sicer ob pisanju blog zapisov, in zdaj dela na 

telefonu Evropa Donna. Nanjo se obračajo tako bolnice kot tudi svojci, saj je tudi njim knjiga 

pomagala, da si lažje predstavljajo, kaj doživljajo obolele osebe. To, da pomaga drugim, ji daje 

občutek, da je dosegla cilj. Pravi, da je knjigo napisala bolj zaradi drugih kot zaradi sebe in da 

zaradi drugih od sebe iztisne še več, da jim lahko pomaga: »Prvenstveno, če črto potegnem, 

sem bolj zaradi drugih to izdala kot pa zaradi sebe. Ves čas moram nekomu pomagati. Tudi ta 

knjiga je bila, ne samo da dam jaz ven to, kar se mi dogaja, ampak da bom dala še več ven, da 

bom lahko pomagala.«  

Frank (2013) piše o tem, kako je pripovedovalec, v svoji ranljivosti navdih za druge. Njegova 

odgovornost je, da kaže pot ljudem, ki mu sledijo, in prikazuje, kaj je mogoče v nemogoči 

situaciji.  

Tudi Danaja Lorenčič govori o tem, da se različni ljudje prepoznajo v njeni zgodbi – ne samo 

ljudje z motnjo hranjenja. Sliši veliko izpovedi, ko predava po šolah in drugih ustanovah. 

Canty (2017) je identifikacijo navedel kot prvi korak v biblioterapevtskem procesu. V procesu 

identifikacije se oseba identificira z likom v zgodbi, ki se je znašel v podobni življenjski 

situaciji ali ji je na nek način podoben. Identifikacija pomaga osebi pri razvoju njenega 

koncepta sebe in povečanju razumevanja človeškega vedenja in motivacije. Po identifikaciji 

lahko sledi katarza, ki omogoča sprostitev emocij in napetosti ter hkratni uvid v naravo 

problema. Po uvidu pride do boljšega razumevanja samega sebe, ki mu sledi reševanje 

problema. V fazi uvida se oseba pogosto tudi zave, da ni edina s tovrstnim problemom, zato 

začne o problemu govoriti bolj odprto, to pa ji pomaga videti, da obstaja več rešitev enakega 

problema, kar ji pomaga pri sestavljanju strategij za reševanje problema. Danaja Lorenčič si je 

prizadevala ravno za to, da bi se o problemu motenj hranjenja bolj odprto govorilo, kar ji je 

tudi uspelo: »Moj jasen namen je bil, da želim o tem govoriti, da lahko, kolikor lahko jaz to 

detabuiziram, in sem vesela, da so se potem pojavljale še druge knjige o anoreksiji in bulimiji, 

pa zdaj je baje neka pesniška zbirka o tem. To je bil nekako namen, da začnemo o tem govoriti, 

bolj brez sramu. Danes verjamem, da je veliko različnih oblik motenj hranjenja, in zdaj, če je 

nekdo napisal knjigo, ki je star dvajset let, bo to zagotovo drugačna izkušnja od moje in je to 

ok.« Veliko ji pomeni, da je knjiga nekomu nekaj dala. Na začetku je namreč pisala knjigo bolj 
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zase, potem pa že bolj za druge, saj pravi, da če knjigo izdaš, želiš nekomu pomagati in je 

logično, da ti je pomemben njihov odziv. 

Erica Johnson Debeljak meni, da so Slovenci manj pripravljeni govoriti o slabih stvareh in 

svojih problemih, zato je imela tudi sama pomisleke pred izdajo, predvsem pred tem, da bi 

vsem v Sloveniji govorila o stvareh, o katerih, kot pravi sama, »ne bi smela«. Hkrati pa je 

mnenja, da je ravno slovenska tradicija nekomuniciranja o slabih stvareh delno razlog za to, da 

ima knjiga pri nas tako velik odmev. Meni namreč, da je tišina težka in da je osvobajajoče, če 

poveš, kar te muči. Tudi znanstveno se ukvarja z bralci, del teze njenega doktorata je, da zapisi 

ljudem pomagajo, da postanejo pozorni na marginalizirane skupine ljudi, pisanje jim pomaga 

ustvarjati nove identitete. Tako je tudi sama z že uveljavljeno identiteto vdove opravila tako, 

da je vse njene negativne kakovosti poudarila in jih porinila v svet, tako pa odrinila stran od 

sebe in se osvobodila stereotipov: »Zelo me zanima vpliv na bralce, ker del moje teze za 

doktorat, ki ga delam, je, da zapis spomina ljudem pomaga, da postanejo pozorni na identitete, 

in gre na neki način za deljenje zgodb marginaliziranih ljudi ali ljudi, ki jih družba ignorira in 

zanemarja, in s tem ustvarjanje novih identitet. Prav tako sem mnenja, da s tem neko tako 

identiteto, kot je vdova, kar je rahlo drugače, ker je že uveljavljena identiteta, če grem globoko 

v to, v vse negativne kvalitete in jih poudarim in porinem v svet, da jih s tem odrivam tudi stran 

od sebe in se na nek način osvobajam od stereotipov, ki sem jih čutila, ko sem postala vdova.« 

Piše tudi o tem, da je v svoji raziskavi brala o tem, kako se je ena od žensk prepoznala v 

zapisanem in povedala, da se je prvič počutila videno. Tudi sama je prejemala knjige o 

žalovanju s strani terapevtke in drugih ljudi, ki so ji zelo koristile, saj pravi, da na straneh 

prepoznaš stvari, ki se ti dogajajo in ugotoviš, kako se soočati z njimi. Ko je imela predstavitev 

knjige v knjigarni v Tržiču, jo je čakala vrsta žensk, večinoma vdov, ki so ji pripovedovale 

svoje zgodbe, prejemala je tudi veliko pisem bralcev, ki so v njih pisali svoje zgodbe o izgubi. 

Tudi Erica Johnson Debeljak opisuje, kako ji je branje knjig pomagalo pri soočanju z 

žalovanjem in kako se je mnogo žensk identificiralo z njo oziroma likom v njeni knjigi. Govori 

pa tudi o socialno kulturnih problemih, povezanih z identiteto vdove, in opozarja na predsodke, 

stereotipe, stigmo. Njeno pisanje o lastni težki življenjski preizkušnji ni več zgolj refleksija 

lastnega doživljanja, temveč postane refleksija družbe. Kot je Danaja Lorenčič s svojo knjigo 

želela opozoriti na določene probleme v družbi in detabuizirati motnje hranjenja, je Erica 

Johnson Debeljak želela opozoriti na družbeno vlogo ženske vdove v naši družbi. Pove, kako 

težka izbira je bila za založnika beseda prasica, ki je v naslovu njene knjige in je bila deležna 

velikega odziva. Toda opozori, da ima ta beseda nekakšno katarzično plat in da je morda, z njo 

in s svojo knjigo, spremenila način gledanja na ženske in vdove v Sloveniji: »Ta katarzična 

plat besede prasica, ki je bila tako težka izbira za založnika. In kulturni odziv nanjo. Beseda 

prasica je bil hujši kot kurba. Zdaj pa obstaja film s to besedo v naslovu, in prijatelj mi je rekel, 

da sem jaz postavila to besedo na zemljevid. Misel na to, da bo nekdo, kot sem jaz, spremenil 

način gledanja na stvari, ali ženske, ali vdove, ali kar koli že, je na neki način pretenciozno, 

toda s to besedo …« 

Morgan (2000) piše, da iz perspektive narativnega terapevta problemi preživijo samo, če jih 

podpirajo določene ideje, prepričanja in principi. Zato poudari, da je pomembno, da se tudi 

kulturna prepričanja in ideje, ki so pogosto videti kot samoumevne in večne resnice, podvrže 

prevpraševanju in dekonstrukciji. Dekonstrukcija pomaga ljudem dominantno zgodbo kulturno 
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ter zgodovinsko umestiti, kar omogoča vpogled v to, kako je zgodba nastala in se osvoboditi 

tudi družbenih struktur, ki prav tako vzdržujejo njihov problem.  

2.3 UTEMELJENA TEORIJA 

 

V postmoderni dobi pride do narativnega preobrata, razum ni več edini pristop do vednosti, 

zato se lahko odpremo drugim oblikam vednosti, ki so bližje našim izkušnjam in v ospredje 

pridejo male zgodbe o posameznih življenjskih izkušnjah (Urek, 2001). To daje odgovor na 

enega izmed mojih izhodiščnih vprašanj, ki se je pojavilo, ko sem opazovala družbeni fenomen 

vedno večjega izdajanja knjig na temo osebne življenjske izkušnje in to s strani ljudi, ki niso 

poklicni pisatelji. Menim, da je do vedno večjega izdajanja knjig s tovrstno vsebino prišlo, ker 

se je v postmoderni dobi odprl prostor za to, da so tudi te zgodbe slišane.  

Toda kaj motivira ljudi, da začnejo pisati o svoji težki življenjski izkušnji? Vprašanje o 

motivaciji za začetek pisanja svoje zgodbe sem zastavila tudi intervjuvankam in čeprav je imela 

vsaka tudi povsem lastne motive za pisanje o svoji težki življenjski izkušnji, je bilo vsem trem 

skupno to, da so na tak način poskušale ugotoviti, kaj se jim pravzaprav dogaja. Svoj problem 

so začele raziskovati najprej na bolj znanstvene načine, Danaja Lorenčič v okviru magistrskega 

naloge, Erica Johnson Debeljak je začela preučevati literaturo, povezano z žalovanjem in 

družbeno vlogo vdove, Darja Molan pa je informacije o svoji bolezni dobivala s strani znancev 

zaposlenih v zdravstvu. Danaja Lorenčič pove, da je v svojem znanstvenem delu raziskovala, 

zakaj se pojavi anoreksija, na neki točki pa je želela prebrati neko bolj osebno zgodbo o tej 

temi. Menim, da znanstveno raziskovanje anoreksije Danaji Lorenčič ni dalo odgovora na 

vprašanje »zakaj?« in da se mu je želela približati skozi zgodbo. Kroflič (2017) piše, da 

paradigmatske vednosti spoznavajo pojave in odgovarjajo na vprašanja »kaj« in »kako«, na 

vprašanja »zakaj« se nekaj dogaja, oziroma »čemu«, pa odgovarjajo zgodbe. Prek zgodb se 

sprašujemo o pomenu pojava in skušamo ugotoviti, kakšno vlogo igra v našem življenju. Tudi 

Bruner (2002) je raziskoval razlike med racionalnim in narativnim mišljenjem in pisal o tem, 

da racionalno mišljenje organizira izkušnje zunanjega sveta, narativno mišljenje pa izkušnje 

notranjega, simbolnega sveta. Svojih ugotovitev sicer ne morem posplošiti na širšo populacijo, 

pa vendar lahko odgovor na vprašanje, čemu ljudje pišejo o svojih težkih življenjskih 

izkušnjah, iščemo v želji po osmišljenju te izkušnje.  

Sarbin (1986) opisuje narativni princip psihologije, pri katerem gre za to, da sami sebi 

pripovedujemo zgodbe o vsem, kar zaznamo, se spomnimo ali si predstavljamo. Ko tvorimo 

zgodbo, pojasnjuje Kellog (1993), moramo najprej izbrati relevantne dogodke in jih razporediti 

v času. Nato moramo odkriti ali vzpostaviti kavzalni odnos med dogodki, s čimer si dogodek 

osmislimo. Brez tega tvorjenja zgodbe bi bili naše zaznave, spomini in domišljija  naključni in 

naše izkušnje brez pomena.  

Frank (2013) zapiše, da je za vsako naracijo značilno, da preteklost vodi v sedanjost in 

vzpostavlja predvidljivo prihodnost. Toda problem pri težkih življenjskih izkušnjah je ravno v 

tem, da sedanjost ni v skladu s pričakovanji glede na preteklost, prihodnost pa postane 

nezamisljiva. Osebe, ki se znajdejo v težki življenjski situaciji, običajno izgubijo občutek za 
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časovno predvidevanje. Zgodbe pa so način, na katerega popravljamo škodo, ki je bila storjena 

osebi, predvsem njenemu občutku o tem, kje v življenju se nahaja in kam gre. 

Tako Darjo Molan kot Erico Johnson Debeljak so k pisanju spodbudili prijatelji in znanci. 

Darja opisuje, kako naporno ji je bilo vsakič znova pripovedovati eno in isto zgodbo 

(zdravnikom, prijateljem, družinskim članom, ipd.). Frank (2013) opozori na to, da zgodbe o 

težkih življenjskih izkušnjah niso le prekinjen življenjski potek, so tudi prekinjene zgodbe s 

strani pripovedovalcev, kot so to terapevti, zdravniki, socialni delavci, sodni izvedenci, 

novinarji, ki pripovedujejo tvojo zgodbo, namesto tebe, tako, da se v teh zgodbah lahko hitro 

popolnoma izgubiš, izgubiš svoj glas, kar jasno opiše tudi Erica Johnson Debeljak: »[…] 

počutila sem se tako čudno tiho v zgodbi, kjer sem bila ključna, bila sem ena od glavnih 

protagonistk, pa kljub temu brez glasu.« Frank (2013) pove, da te osebe (terapevti, zdravniki, 

sodni izvedenci, socialni delavci, novinarji ipd.) pripovedujejo zgodbe o dejstvih, informacijah 

in diagnozah. Ko pa pripovedujejo zgodbe osebe s težko življenjsko izkušnjo, govorijo o 

svojem doživljanju. Njihove zgodbe služijo temu, da ponovno najdejo svoj glas. Erica Johnson 

Debeljak se je odločila, da ne bo detektiv, ki išče resnico, temveč bo napisala zgodbo. V svoji 

zgodbi je uporabila svoj glas in to ji je dalo občutek opolnomočenja. 

Menim, da intervjuvanke govorijo o tem, da so s tem, ko so pisale v realnem času, želele 

prikazati surovost čustev in dogodkov, da če bi pisale za nazaj, njihova besedila enostavno ne 

bi imela več tega elementa živosti, ki mu ga daje kaos. Besedila pisana za nazaj, bi bila le lepa 

oblika brez vsebine, ki je živa.  

Levine (1997) razume bistvo umetnostne terapije v tem, da trpljenju damo glas, da se poišče 

obliko zanj in se ga s tem izrazi. Sam ta izraz pa je, po mnenju Levine (prav tam), že sam po 

sebi preobrazba, kar opiše tudi Erica Johnson Debeljak, ko reče: »Mislim, da se nekaj zgodi 

med procesom pisanja, pravzaprav med vsakim umetniškim procesom, ko poliraš zadevo, je 

nekaj te direktne intenzitete odstranjene skozi proces, za kar predvidevam, da je del 

terapevtskega namena.« Glede na to, da so vse avtorice, ki sem jih intervjuvala, začele pisati 

med doživljanjem težke življenjske izkušnje, sklepam, da jih je k temu gnala potreba po 

preoblikovanju kaosa v neko smiselno naracijo. Znašle so se sredi antinaracije, kot bi se izrazil 

Frank (2013), sredi kaosa izkušnje, ki so ji želele podeliti obliko, svoje življenje pa ponovno 

umestiti v neko časovnico, ki bi izkušnji podeljevala smisel.  

Danaja Lorenčič si je sicer zadala nalogo, da bi z zaključkom knjige zaključila tudi z 

anoreksijo, vendar, kot pravi sama, se življenje po izdaji knjige nadaljuje. Ko je ugotovila, da 

knjiga ne bo mogla imeti srečnega konca je prišlo v njenem pisanju do nekakšne blokade. To 

spominja na željo po povrnitveni, restitucijski zgodbi, za katero Frank (2013) piše, da je 

značilna za ljudi, ki zbolijo. Vsak, ki zboli, si želi biti ponovno zdrav in povrnitvena zgodba 

ima naslednji potek: življenje teče na določen način, nekaj se zgodi, kar prekine življenjski 

potek, toda nato se življenje vrne na stare tirnice in teče naprej. Frank (prav tam) piše, da je to 

povsem mogoče, ljudje dejansko ozdravijo in njihovo življenje se vrne na stare tirnice, toda ni 

vedno tako. Obstaja skupina ljudi, za katero velja, da je njihova bolezen v remisiji. Počutijo se 

boljše, simptomi so odsotni, vendar ne moremo reči, da so ozdravljeni, njihova bolezen je v 

remisiji in tako postane del njihove identitete. Morda je podobno v nekaterih primerih motenj 

hranjenja in še kakšne duševne motnje (razne odvisnosti) in je zato bilo Danaji Lorenčič težko 

napisati zgodbo s srečnim koncem. Frank (prav tam) zato predlaga, da se poišče drugačen 

zaključek, kar je Danaja Lorenčič tudi naredila, konec je pustila odprt. Motnje hranjenja pa s 
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telesnimi boleznimi združuje še ena stvar, ki jo omenja tudi Danaja, dogajajo se na telesu in se 

jih ne da skriti.  

Tudi pri Darji Molan je opaziti željo po restitucijski zgodbi, ko govori o tem, kako je želela 

predvsem nadaljevati svoje življenje in svoj poklic, vendar na marsikaterem delu intervjuja 

opozori na to, da je rak na njenem telesu pustil posledice: »Po raku je dobro, da se ustaviš, 

spomin ti nagaja, fizično nisi več v isti formi.« Darja Molan je pisala med zdravljenjem raka in 

objave tudi redno in sproti objavljala, ko se je zdravljenje končalo in po zadnji operaciji, pa je 

s pisanjem tudi prenehala, se je pa takrat odločila izdati knjigo. Blog zapisi so torej nastajali 

med potekom bolezni, knjiga pa je bila urejena v končno obliko, po končanem zdravljenju in 

na nek način zaokrožuje celotno izkušnjo.  

Erica Johnson Debeljak je pisala ves čas žalovanja. Pravi, da sta žalovanje in pisanje knjige kar 

nekako sovpadala, in da je oboje trajalo okrog pet let. Frank (2013) zapiše, da je šele tretja 

oblika zgodbe, ki jo imenuje zgodba popotovanja in iskanja, zgodba pripovedovalca. Za 

restitucijsko zgodbo pravi, da v njej glavno vlogo igra sredstvo, ki vrne protagonista v začetno 

stanje, to bi, v primeru bolezni, bilo zdravilo. Pri kaos zgodbi, t. j. pri antinaraciji, je trpljenje 

preveliko in se jaz, ter glas pripovedovalca, kar nekako izgubita v njem, toda v zgodbi iskanja 

in popotovanja, prideta v ospredje perspektiva in glas pripovedovalca. Težka življenjska 

izkušnja postane popotovanje in na pot se odpraviš, da bi izvedel, za kakšne vrste potovanja 

sploh gre. Narativno strukturo tega potovanja je najboljše opisal Joseph Campbella (1972), ki 

jo primerja z junakovim popotovanjem. To popotovanje se začne s klicem oziroma v našem 

primeru bi to bil nekakšen začetek težke življenjske preizkušnje (simptomi bolezni, smrt 

partnerja …). Prvi odziv na tak klic je junakov upor, ki ga Erica Johnson Debeljak ilustrira s 

svojo prvo reakcijo na moževo smrt: “Fak, ne, ne bom se ponovno oblikovala na novo. To ni 

fer in nimam energije za to!” Temu klicu in uporu sledi prvi prag, ki ga je treba prestopiti, to 

je lahko hospitalizacija v bolnišnici ali pri Erici Johnson Debeljak, potovanje domov, ki mu 

sledi nekakšna iniciacija, s katero se potovanje začne. Potovanje ima nato veliko podstopenj, 

ki pa se končajo s preobrazbo, ki jo pogosto spremlja vpogled. Zadnja stopnja je vrnitev, junak 

se vrne domov, toda je spremenjen. Preobrazbo je doživljala tudi Erica. Preobrazbo, ki jo je 

med drugim, doživljala tudi na telesu, opisuje zelo slikovito: »In še ena stvar je, ta občutek 

moči, moj fizični jaz je bil popolnoma transformiran in ni se spremenil nazaj. […] Moje telo, 

občutek telesa in utelešenje je popolnoma drugačno in transformirano. Tako težko je to 

razložiti, ampak počutim se tako zelo močno.« 

Erica Johnson Debeljak opisuje, kako se je njeno telo, njen fizični jaz, kot pravi sama, 

popolnoma transformiral. Toda še vedno je to ona. Schechtman (1996) se je ukvarjala s 

stalnostjo psiholoških in telesnih karakteristik, ki tvorijo človekovo identiteto. Posameznik 

pripozna nekatere telesne in mentalne dogodke kot svoje, kot del njegove osebne zgodovine 

tako, da jih vključi v avtobiografsko naracijo oziroma v zgodbo svojega življenja. Ule (2000, 

str. 323) piše, da oseba skozi življenje gradi in ohranja nek lastni občutek biografske 

kontinuitete, ki ji pomaga pri eksistencialnih vprašanjih. Dogodke, ki se dogajajo v vsakdanjem 

življenju te osebe, mora nekako integrirati v zgodbo o sebi, kajti stabilni občutek o sebi 

predstavlja ontološko varnost, ki je »temeljni občutek za neprekinjeno trajanje reda stvari in 

dogodkov« (prav tam). Menim, da je s tem, ko je uspela svojo spremembo smiselno umestiti v 
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svojo avtobiografijo, Erica Johnson Debeljak, kljub temu, da se je spremenila, še vedno 

ohranila svoj stabilni občutek o sebi in zavedanje, da je to še vedno ona. 

McAdams (1993) poudarja, da je sam zapis naše življenjske zgodbe lahko izkušnja, ki zdravi 

in omogoča osebnostno rast, kajti kar nekaj čustvenih stisk ljudi izvira iz nezmožnosti, da bi 

osmislili svoje življenje preko zgodbe. Ljudem, ki so v taki stiski, lahko v psihoterapiji 

terapevti pomagajo ustvariti novo zgodbo o samem sebi in svojem življenju, kar lahko privede 

do popolne transformacije. Tudi Levine (1997) piše o tem, da ljudi v terapijo pogosto pripelje 

občutek, da se jim podira svet ali da razpadajo sami. Mnenja je, da mora vse tisto, kar nam ne 

služi več, razpasti, da se lahko vzpostavi nekaj novega. Levine (prav tam) poveže umetniški in 

terapevtski proces in zapiše, da mora tudi umetnik skozi podoben proces razpada stabilnih 

form, kajti kreacija je odvisna od pripravljenosti opustiti že ustaljene vzorce in eksperimentirati 

z novimi oblikami. Spuščanje, predajanje in doživljanje praznine in nato porajanje nečesa 

novega karakterizira tako kreativni kot terapevtski proces.  

Vprašanje terapevtske spremembe je zanimalo tudi mene. Zanimalo me je, kakšni so 

mehanizmi delovanja terapevtskega pisanja, kako so intervjuvanke doživljale svoje pisanje in 

kaj se je dogajalo med njim ter kakšne so bile spremembe v doživljanju težke življenjske 

izkušnje po pisanju. Ena izmed prvih teorij, na katero sem naletela med teoretičnim 

raziskovanjem tega vprašanja, je bila teorija inhibicije. Teorija inhibicije opisuje, da je 

zadrževanje čustev, misli in vedenja za ljudi stresno, izražanje in razkrivanje pa zmanjšuje stres 

povezan z inhibicijo in deluje osvobajajoče. Danaja Lorenčič opisuje, da je čutila potrebo, da 

bi zlila čustva na papir, ker ji pisanje predstavlja ventil, ki ga omenja tudi Darja Molan. In tudi 

Erica je govorila o tem, da se ob pisanju vedno počuti bolje. Darja Molan pove, da je vedela, 

da ji bo pisanje pomagalo – ne samo njej, ampak tudi drugim. Pojasni: »Če bi se neugodno 

počutila ob tem pisanju, sigurno ne bi pisala. Če me je pa navdajalo z nekim olajšanjem, nekim 

veseljem, pozitivnimi občutki, potem je bilo definitivno dobro zame. In tu je tista antistresna 

terapija.« Murray in Segal (1994) sta opisovala, kako je udeležencem raziskave po pisanju o 

svoji težki izkušnji razpoloženje pogosto upadlo, medtem ko se primerjalno pri pogovoru s 

psihoterapevtom to ni zgodilo, po čemer so sklepali, da prisotnost psihoterapevta blaži 

negativni vpliv spominjanja na težke izkušnje. Sklepam, da se je podobno dogajalo tudi Darji 

Molan, ki je svoje pisanje sproti objavljala na blogu in nanj dobivala veliko vzpodbudnih 

komentarjev: »[…] popolni neznanci so mi sledili, res neverjetni so bili, in tudi kakšne 

komentarje sem dobivala pod blogi, to so bile take spodbudne besede […]« Menim, da so 

pozitivni komentarji na njene zapise delovali blažilno in pomagali blažiti negativne vplive 

spominjanja na izkušnjo. Darja Molan omeni, da opaža, da je pisanje med bolnicami z diagnozo 

raka vedno bolj prisotno tudi na družbenih omrežjih. Podoben trend opažata tudi Pennebaker 

in Smyth (2008), ki opisujeta, da je ideja pisanja in razkrivanja svojih skrbi, čustev in stresa 

postala v zahodnem svetu običajen proces.  

Ko je bolečina travme prehuda, piše Kearney (2016), nam onemogoči, da bi dogodek, v 

trenutku, ko se zgodi, tudi doživeli. To povzroči nekontrolirano podoživljanje travme, za katero 

je značilno vsiljevanje občutkov, misli in spominov, vezanih na travmo (Talwar, 2007). Iz tega 

Talwar (prav tam) sklepa, da gre za neverbalni spomin fragmentiranih občutkov in spominov. 

Erica Johnson Debeljak opisuje pri doživljanju travme ravno to nekontrolirano preplavljanje 
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občutkov, ki ga primerja z valovanjem. Da bi lahko travmo predelali, piše Kearney (2016) 

moramo travmatičen dogodek podoživeti in predelati na posreden način, kar nam omogoči 

žalovanje, predelavo in sprijaznjenje. Pri Erici Johnson Debeljak je šlo ravno za to, da je skozi 

pisanje prišla do ugotovitve, ki je bila zanjo najpomembnejša. Vprašanje o tem, kako se je 

zgodila prometna nesreča, v kateri je umrl njen mož, je postalo manj pomembno od dejstva, da 

moža ni več. 

Psihiater Van der Kolk (2002) piše, da se naš spomin formira in oblikuje po samem dogodku. 

Ker je spomin aktiven in konstruktiven proces, se sčasoma naši spomini tudi spreminjajo, um 

namreč neprestano povezuje stare vtise z novimi informacijami. Tega se zaveda tudi Erica 

Johnson Debeljak, ko opisuje zgodbe kot strukture, v katere vnašaš spomine, ko določen 

spomin vneseš v zgodbo, ga s tem fiksiraš. S tem postopkom spomine selekcioniraš in čez čas 

se spominjaš le še tistih, ki si jih vnesel v zgodbo.  

Pennebaker in Francis (1996) sta se v svojih raziskavah terapevtskega učinka pisanja od teorije 

inhibicije vedno bolj obračala k t. i. teoriji kognitivne spremembe, k temu so ju spodbudila 

subjektivna poročila udeležencev, ki so po raziskavah poročali o tem, da jih je pisanje prisililo 

k temu, da so začeli drugače razmišljati o dogodku. V raziskavi, ki sta jo izvedla, se je za 

ključno pri izboljšanju zdravja udeležencev raziskave s pisanjem o travmatičnem dogodku, 

izkazala velika uporaba besed, ki so kazale na vpogled in vzročno posledične zveze (zato, temu 

sledi, sem spoznal, razumem …). V tej raziskavi se je zdravje najbolj izboljšalo tistim 

udeležencem raziskave, ki so najbolj napredovali pri konstrukciji naracije v svojem pisanju. 

Erica Johnson Debeljak v delu intervjuva, po mojem mnenju, opisuje tako sprostitev inhibicij 

kot kognitivne spremembe. Menim, da se sprostitev inhibicij kaže v njenem opisovanju joka 

med pisanjem, ki mu sledi občutek olajšanja, mehanizem delovanja kognitivne spremembe pa 

se kaže v opisu iskanja načina, kako povedati in oblikovati vsebino, kar jo je, kot pravi, prisililo, 

da se je še bolj poglobila v svoje občutke. Tudi Danaja govori o procesu iskanja lastnih misli 

in ubesedanju, kar je doživljala terapevtsko. Pove, da temi ni več mogla pobegniti in da jo je 

streznilo, ko je videla stvari, napisane na papirju, kar je pripeljalo do tega, da je poiskala 

strokovno pomoč. 

Kot pišeta Freedman in Combs (1996), narativni terapevti pomagajo osebi, da poišče in okrepi 

zgodbe, ki ne vzdržujejo problema. Tako ljudje začnejo živeti alternativne zgodbe, ki s seboj 

prinašajo več kot zgolj rešitev problema. Morgan (2000) poroča o tem, da se ljudje v novi 

zgodbi doživljajo in vidijo drugače, kar vpliva na njihovo samopodobo, tvoriti začnejo 

drugačne odnose in v svoji prihodnosti uvidijo možnosti, ki jih prej niso.  

Morgan (2000) razloži, da se s pomočjo eksternalizacije problema oseba lahko doživi ločeno 

od svojega problema. Danaja Lorenčič v naslovu svoje knjige Ana v meni, anoreksijo 

personificira in eksternalizira s tem, ko ji da ime Ana. Kar pa ne pomeni, opozori Morgan (prav 

tam), da se oseba loči tudi od odgovornosti. Prav nasprotno – oseba lahko šele zdaj, ko s 

problemom ni več združena v eno, vidi svoj del odgovornosti za ohranjanje problema pri 

življenju, s tem pa se zave tudi odgovornosti za iskanje novih izbir in priložnosti. Danaja 

Lorenčič v intervjuju opisuje, kako je bila, ko je pisala tako magistrsko delo kot knjigo, obdana 

s temo anoreksije, kar jo je pripeljalo do tega, da se je zazrla v svoje življenje in uvidela, da 

lahko svoje življenje izboljša, če si poišče strokovno pomoč. Ker eksternalizacija zmanjšuje 
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efekt označevanja, patologiziranja in diagnoz, piše Morgan (prav tam), odpre prostor, da ljudje 

začnejo do problema vzpostavljati nov odnos, s tem pa možnosti, da opišejo sebe in svoje 

odnose iz nove pozicije.  

Morgan (2000) zagovarja, da je treba dominantno zgodbo pogledati tudi iz kulturno-

zgodovinske perspektive in se osvoboditi družbenih struktur, ki vzdržujejo problem. Danaja 

Lorenčič že na začetku svoje knjige opozarja na družbeni vidik motenj hranjenja, s tem, ko 

zapiše, da so motnje hranjenja akumulacija vsega, kar časti sodobna zahodna družba. V 

intervjuju pove, da sta bili njena pridnost in vitkost povezani z družbenim idealom, vse dokler 

ni priznala, da ima problem. Erica Johnson Debeljak pa v intervjuju govori o vplivu njene 

knjige na spreminjanje načina gledanja na ženske in vdove v slovenski družbi. Pove, da je zanjo 

velikega pomena, da je iz svoje težke življenjske izkušnje uspela narediti nekaj, kar ima pomen 

tudi za druge.  

Ker so avtorice, ki sem jih intervjuvala, svojo knjigo tudi izdale, me je zanimalo, kako 

pomembno jim je to, da o njihovi življenjski izkušnji berejo drugi. Stern (2009) piše, da če 

želimo svoje doživljanje spoznati na refleksivni način, torej ne le da konstruiramo pripoved, 

temveč da se je tudi zavemo, moramo verjeti, da je tam nekje nekdo, ki mu je mar za to, kar 

doživljamo in kako se počutimo. To pomeni, imeti pričo. Brez priče, četudi namišljene, se 

dogodki ne umestijo v neko pomensko obliko pripovedi. Vse tri so poudarile, kako pomembni 

so  za njih odzivi bralcev. Erica Johnson Debeljak opisuje, da je zanjo ogromnega pomena to, 

da je iz svoje težke življenjske izkušnje uspela narediti nekaj, kar je smiselno tudi za druge. 

Kearney (1999, str. 204) piše o tem, kako zgodbe univerzalne ideje prikažejo na konkreten, 

prizemljen, posamičen in partikularen način, s tem pa odsotnega Drugega naredijo prisotnega. 

Narativno imaginacijo zato označi kot etično, ker spreminja naše sebstvo v sebstvo-za-drugega. 

Frank (2013) poudari, da pripovedovalec zgodbe ne govori namesto drugega, temveč z njim, 

kot sotrpin, ki ima iz nekega razloga priložnost, da govori, ko je drugi nimajo. Priča ne more 

biti priča sama sebi in potrebuje druge priče. Telo, ki komunicira, vedno potrebuje drugo telo. 

Frank (2013, str. 150) o tem zapiše, da etika ni to, kar drugi naredi za drugega, temveč to, kar 

drugi je z drugim. Darja Molan ta občutek biti-za-drugega opisuje z občutkom dolžnosti do 

svojih bralcev. Celo po kemoterapiji, ko se je izjemno slabo počutila, je pisala blog, ker je 

čutila dolžnost do svojih bralcev, ki so sledili njenemu pisanju.  

Vprašanje, ki se poraja na novo in kliče k nadaljnjemu raziskovanju, pa je, zakaj ljudje tako 

radi berejo knjige, ki opisujejo izpoved težke življenjske izkušnje. Frank (2013) piše, da je 

pričanje izredno pomembna stvar pri pisanju o težkih življenjskih izkušnjah in je tisto, kar 

pomaga bralcem. Kajti pisci svojih težkih življenjskih zgodb ne govorijo o stvareh, ki bi jih 

želeli slišati, temveč povedo tako, kot je bilo. O tem je pogosto težko brati, toda osvobaja, ker 

bralec, še posebej, če je v podobni življenjski situaciji in podobno že doživlja, na nek način že 

ves čas ve, da je tako. Resnica mu pomaga, da se prilagodi situaciji takšni, kakršna je. Vse tri 

intervjuvanke govorijo o tem, da bi bralcem morda bilo težko brati o njihovi vsebini. Darja 

Molan govori o tem, da se ljudje raka bojijo, Erica Johnson Debeljak o tem, da so Slovenci 

manj pripravljeni govoriti o slabih stvareh in Danaja Lorenčič, da je še vedno veliko zadržkov 

pred temo motenj hranjenja. Frank (2013) poudari, da biti priča pomeni odgovornost povedati 

zgodbo o tem, kaj se je zgodilo in govoriti resnico o tistem, kar je pogosto prikrito, neopaženo 

ali neprepoznano. Pripovedovalčeva odgovornost je biti priča spominom tega, kar se je zgodilo 
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in prikaz primera za druge, ki jim sledijo. Pripovedovalci so tako inspiracija za druge, ta 

inspiracija pa leži ravno v ranljivosti, kjer stiska ni prikrita. Prikazujejo, kaj je mogoče v 

nemogoči situaciji in kažejo pot k svobodi. 

Tudi Kruszewski (2011, str. 23) piše, da biblioterapija stremi k spremembam pogleda osebe na 

svet in samega sebe ter pridobivanju spretnosti, ki bi mu pomagale pri razreševanju življenjskih 

problemov. Morda bralci iščejo ravno to, pridobivanje spretnosti za lastno soočanje s podobno 

življenjsko izkušnjo. Shrodes (1950) opisuje, kako se v začetni fazi bralec poskuša identificirati 

s karakterjem v knjigi, s katerim si nekaj delita. Identificira se s tistim karakterjem, ki doživlja 

podobne probleme, je morda podobne starosti ali se je znašel v podobnih okoliščinah. Na 

podlagi identifikacije pride do povezave čustev in izkušenj, kar privede do faze katarze, v kateri 

pride do sprostitve napetosti oziroma očiščenja emocij. Zadnja faza pa je faza, ko se vse postavi 

na svoje mesto in omogoči delovanje, ko uvidi pripeljejo do sestavljanja strategij za reševanje 

problemov. O tem, kako zelo so se bralci identificirali z glavnimi junakinjami vseh treh knjig, 

govorijo vse intervjuvanke, Erica Johnson Debeljak opisuje, kako jo je, v Tržiču, kjer je 

predstavljala svojo knjigo, tam čakala vrsta žensk, ki so ji pripovedovale svoje zgodbe o izgubi. 

Na Darjo Molan so se začeli obračati ljudje s podobno diagnozo, pa tudi njihovi svojci, ki so v 

knjigi dobili vpogled v to, kaj se dogaja z njihovimi bližnjimi, ki se soočajo z diagnozo in 

zdravljenjem raka. Danaja Lorenčič pa mi pove, kako se z vsebino knjige poistovetijo tako 

ženske kot moški, pa tudi marsikdo, ki se ne sooča z motnjami hranjenja, temveč z občutki 

manjvrednosti, perfekcionizma, potrebe po dokazovanju ipd. 

Nussbaum (1997), govori o pomenu sočutne imaginacije, ki jo razvijamo z branjem. Sočutna 

imaginacija nam omogoča prepoznati, da je Drugi na nek način podoben nam. Canty (2017) 

piše, da do tega pride v fazi univerzalizacije, v kateri bralec uvidi, da ni prvi in edini, ki se 

sooča s problemom, ki ga ima. S to razliko, da Nussbaum (1997) poudarja, da nas zgodba 

prisili, da kopljemo v globine partikularnega, kar nas osvobodi stereotipnega zaznavanja. 

Hkrati razvijemo sočutje s tem, ko prepoznamo, da je druga oseba podobna nam in hkrati smo 

pozorni na partikularnost in edinstvenost njene zgodbe. Podobno opisuje Arendt (1992) v 

Predavanjih o Kantovi politični filozofiji, kjer zagovarja stališče, da splošni pogled dosežemo 

s pozornostjo do partikularnega, tako, da obiskujemo različne perspektive enega dogodka in ne 

z abstrahiranjem, kot je trdil Kant. Danaja Lorenčič je ves čas imela za svoj cilj odpreti prostor 

za govor o partikularnih izkušnjah motenj hranjenja, kar ji je uspelo, saj je po njeni izdaji knjige 

Ana v meni, izšlo kar nekaj knjig, tudi pesniška zbirka, s tovrstno vsebino. Ali kot se je 

čudovito izrazil Kearney (2016, str. 137): »Zmeraj bo obstajal nekdo, ki bo rekel: »Povej mi 

zgodbo,« in drugi, ki se bo na to odzval. Če ne bi bilo tako, ne bi bili več zares ljudje«. 
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3 ZAKLJUČEK 
 

Zanimanje za raziskovanje teme pisanja kot načina soočanja s težko življenjsko izkušnjo je v 

meni vzbudil fenomen vedno večjega izdajanja knjig s tovrstno vsebino. Glede na to, da so 

avtorji teh knjig tako poklicni pisatelji kot tudi povsem amaterski pisci, sem pomislila, da 

pisanje ljudem, ki se znajdejo v težki življenjski izkušnji, verjetno pomaga pri spopadanju s 

tovrstnimi izkušnjami. Zanimalo me je, kakšni so mehanizmi delovanja terapevtskega učinka 

pisanja.  

V teoretičnem delu naloge sem predstavila postmoderno dobo, v kateri je prišlo do umika zgolj 

razumskega pristopa do sveta, ki je bil značilen za obdobje razsvetljenstva, kar je odprlo prostor 

za domišljijo (Levine, 2005), s katero lažje opišemo vsakdanje izkušnje in doživljanja, ki jih 

opisujejo tovrstne knjige. Poleg tega je v postmoderni dobi prišlo do zamiranja velikih zgodb 

(Lyotard, 2002), kar je odprlo prostor za male zgodbe, katerih poudarek je na subjektivni 

individualni izkušnji (Urek, 2001).  

Narativni preobrat, ki se je zgodil v tem obdobju, ob bok racionalnemu mišljenju postavi 

narativno mišljenje, ki služi spoznavanju notranjega in simbolnega sveta (Bruner, 2002). Z 

zgodbami raziskujemo pomen in smisel nekega dogodka in si odgovarjamo na vprašanje,  zakaj 

se je zgodilo, kar se je zgodilo, in kakšno vlogo to igra v našem življenju (Kroflič, 2017). V 

svoji kvalitativni empirični raziskavi sem ugotovila, da so vse intervjuvanke začele pisati, da 

bi ugotovile, kaj se jim dogaja in predvsem zakaj se jim to dogaja, kakšen je pomen in smisel 

težke izkušnje v njihovem življenju. Ker so veliki dogodki v smislu težke življenjske izkušnje 

v njihovem življenju prekinili običajno kronologijo življenja, so morale intervjuvanke dogodek 

z zgodbo umestiti v svoje življenje in ustvariti novo kronologijo.  

Izkazalo se je, da so vse intervjuvanke pisale med samim doživljanjem svoje težke življenjske 

izkušnje. Težka življenjska izkušnja je prekinila kontinuiteto njihovega življenja in znašle so 

se v kaosu izkušnje. Odprle so se temu kaosu, kar je njihovemu pisanju prineslo živo vsebino, 

nato pa prek zgodbe umestile težko življenjsko izkušnjo v svojo naracijo in kaos oblikovale v 

novo obliko, novo zgodbo, novo kontinuiteto.  

Med intervjuvankami so se pokazale tudi razlike glede pisanja o lastni zgodbi. Ugotavljam, da 

se razlika pojavlja predvsem v obliki naracije. V primeru pisanja o lastni bolezni je bolj očitno, 

da si oseba želi nazaj v obdobje brez bolezni, ali je to mogoče ali ne, pa je odvisno od posledic, 

ki jih bolezen pušča na posamezniku in njegovem življenju. Če je bolezen (telesna ali duševna) 

zgolj v remisiji, to ni mogoče in treba jo je umestiti v novo kronologijo. V primeru smrti 

bližnjega pa vrnitev v zgodbo in kronologijo, ko je bil slednji še živ, nikakor ni mogoča. Zato 

je oseba prisiljena ustvariti novo zgodbo, ki jo Campbell (1972) opredeli kot nekakšno 

popotovanje, iz katerega se pogosto vrne spremenjena. Težka življenjska izkušnja osebo 

namreč spremeni. Intervjuvanke opisujejo tudi različna spoznanja, do katerih so prišle med 

pisanjem o svoji težki življenjski izkušnji. Danaja Lorenčič se je bolj začela zavedati, da je 

anoreksija resna bolezen in da potrebuje pomoč. Erica Johnson Debeljak je prišla do spoznanja, 

da ni tako zelo pomembno, kaj se je zgodilo tistega dne, ko je umrl njen mož v prometni nesreči, 

ampak dejstvo, da ga ni več. Darja Molan pa se je začela zavedati, da se mora zavestno 
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»upočasniti« in postaviti meje drugim ljudem. Točnega časa spremembe ne določijo. Erica 

Johnson Debeljak in Danaja Lorenčič tudi opisujeta, kako sta iskali načine, s katerimi bi 

ubesedili lastne misli. Erica Johnson Debeljak opisuje tudi nekakšno katarzo ob soočanju z 

bolečino in razbremenitvijo, ki je temu sledila.  

Svoje doživljanje pisanja so intervjuvanke opisale kot ventil, zlivanje čustev na papir, 

antistresno, osvobajajoče. Menim, da so se intervjuvanke s pomočjo pisanja soočale s težko 

življenjsko izkušnjo, medtem ko se je dogajala, si tako pomagale na posreden način čutiti, kar 

bi bilo drugače preveč boleče in tako sproti predelovale misli in občutja, povezana z 

dogajanjem. To jim je prinašalo sprostitev, s tvorjenjem zgodbe so si težko življenjsko izkušnjo 

osmislile, v svojo življenjsko naracijo vnesle spremembe in nadaljevale življenje z novo 

kronologijo. Poleg vsega tega pa so se še odprle družbi in svojo izkušnjo delile z drugimi, s 

čimer so poskrbele, da se zaradi izkušnje niso izolirale, prav nasprotno, pridobile so si nove 

prijatelje in poznanstva.  

Zlasti zanimivo in pomembno pa se mi zdi to, kako intervjuvanke doživljajo odziv svojih 

bralcev. To, da drugi berejo njihovo knjigo in da prejmejo odzive bralcev na knjigo, se zdi 

avtoricam zelo pomembno. To jim daje občutek, da so iz svoje težke življenjske izkušnje uspele 

ustvariti nekaj, kar ima velik pomen tudi za druge. Menijo, da so s tem odprle prostor v družbi 

za podobne teme. Postale so priča za druge, ki jim sledijo. Priča je nekdo, ki ima iz nekega 

razloga možnost, da govori, ko drugi ne morejo, njegova naloga pa je, da pove zgodbo o tem, 

kaj se je zgodilo, tudi o tistem, kar pogosto ostane prikrito, skrito, neopaženo (Frank, 2013). S 

svojo ranljivostjo je priča inspiracija za druge in prikazuje, kaj je mogoče tudi v najbolj 

nemogoči situaciji.  

Vprašanje, ki se mi ob tem poraja in kliče k nadaljnjemu raziskovanju pa je, kakšen je vpliv 

knjig, ki opisujejo težko življenjsko izkušnjo, na bralce. Glede na to, da je bila knjiga Devica, 

kraljica, vdova, prasica izbrana za naj knjigo leta 2021 in da je na lestvici najbolj prodajanih 

knjig Mladinske knjige leta 2021, sklepam, da je tovrstna literatura pri bralcih zelo zaželena. 

Zanima me, kdo so bralci tovrstne literature. So to ljudje, ki se ali so se v preteklosti soočali s 

podobno težko življenjsko izkušnjo? Kaj jim pomeni branje tovrstne literature, ima tovrstna 

literatura morda kakšne terapevtske učinke nanje?  

Teorija biblioterapije opisuje predvsem identifikacijo z likom v knjigi in katarzo, ki omogoča 

sprostitev napetosti in emocij, kar pripelje tudi do uvida in sestavljanja strategij za reševanje 

problemov. Vse tri intervjuvanke so imele pomisleke glede branja knjig, o težki življenjski 

izkušnji. Spraševale so se o tem, ali morda bralci ne želijo brati tovrstne literature, ker je 

vsebina težka in boleča. Toda Frank (2013) piše, da je ravno to tisto, kar osvobaja. Če je bralec 

že v podobni situaciji na nek način ves čas ve, da je težko in boleče in resnica mu pomaga, da 

se prilagodi situaciji taki, kot je. Poleg tega, nam branje različnih zgodb omogoča, da raziščemo 

različne perspektive, kar nas osvobaja stereotipnega zaznavanja. Tako razširimo svoja obzorja 

in sočutje, s tem pa pripomoremo k bolj sočutnemu in prijaznejšemu svetu za vse. 

Poleg tega se mi poraja tudi vprašanje, kako je s tvorjenjem zgodbe s pomočjo drugih 

umetniških medijev. Zgodbo lahko sestavlja tudi sekvenca slik ali fotografij, opažam tudi 

veliko plesnih predstav, ki uprizarjajo zgodbo o težki življenjski izkušnji ustvarjalca, morda so 
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tudi tam na delu podobni mehanizmi tvorjenja naracije, ki osmišlja težko življenjsko izkušnjo 

in jo umešča v novo kronologijo.  

Prav tako bi bilo zanimivo raziskati različne oblike pisanja. Ni vsako pisanje tako strukturirano 

in dovršeno kot pisanje knjige, prav tako se ne konča nujno z izdajo knjige. V času pisanja 

svoje naloge sem govorila z marsikom, ki uporablja pisanje v svojem vsakdanjem življenju za 

sprostitev, organiziranje misli, izražanje. Zanimivo bi bilo raziskovanje in primerjanje pisanja 

dnevnikov, blog zapisov, pesmi, pisem ipd.  

Menim, da sem s svojo nalogo šele začela odkrivati mehanizme in učinke, ki jih imajo zgodbe 

na ljudi. Zaradi omejenega obsega naloge in časovne omejitve sem intervjuje izvedla le s tremi 

avtoricami knjig, ki opisujejo težko življenjsko izkušnjo. Tovrstne literature je v Sloveniji 

vedno več in dobro bi bilo, da bi v svojo raziskavo vključila več avtorjev in tudi avtorje 

moškega spola. Potem bi lažje povezovala in primerjala avtorje, ki pišejo o sorodni življenjski 

izkušnji, tudi med sabo in tako prišla do še bolj poglobljenih ugotovitev. Žal se marsikateri 

avtor tudi ni odzval povabilu za sodelovanje.  

Vseeno menim, da je raziskava prinesla zanimive in pomembne ugotovitve in predvsem odprla 

nova vprašanja, ki lahko veliko prispevajo k zdravju in boljšemu počutju širše populacije ljudi.  
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PRILOGE 

 

PRILOGA 1: INSTRUMENT ZA ZBIRANJE PODATKOV 

 

PROTOKOL POLSTRUKTURIRANEGA INTERVJUJA  

1. Kaj vas je motiviralo, da ste začeli pisati o svojem doživljanju težke življenjske 

izkušnje?  

2. Na kateri točki izkušnje ste se odločili pisati o njej? Med samo izkušnjo ali po njej?  

3. Kaj ste doživljali ob pisanju?  

4. Ali se je med pisanjem spremenil vaš odnos do izkušnje; če se je, kako? 

5. Kdaj se je zgodila sprememba? 

6. Kaj menite, da je bilo ključno za to spremembo? 

7. Kako so na vas vplivali izdaja knjige in odzivi bralcev? Vam je bilo pomembno, da 

svojo izkušnjo delite z drugimi?  

 

PRILOGA 2: TRANSKRIPTI INTERVJUJEV  

 

TRANSKRIPT INTERVJUJA Z DANAJO LORENČIČ 

Intervju je potekal 2. 11. 2021 od 10.00 do 10.37.  

Najprej pozdravim in vprašam, ali lahko pogovor posnamem v namen kasnejše transkripcije. 

S snemanjem se strinja.  

Kako ste? 

V redu. Saj se lahko tikava, če je lažje. Lahko?  

OK. Jaz bom imela vprašanja predvsem o pisanju in vašem doživljanju med pisanjem. 

Imava nekje štirideset minut časa, kar se Zooma tiče, če bova potrebovali več, vam bom 

ponovno poslala povezavo.  

OK. 

Potem bom kar začela.  

Lahko.  

1. Moje prvo vprašanje bi bilo, kaj vas je motiviralo, da ste začeli pisati o anoreksiji?  

V bistvu sem, v okviru pisanja znanstvenega magisterija študirala, zakaj se pojavi anoreksija. 

Ampak na neki točki, takrat sem bila še v zanikanju, da imam sama težave, sem ugotovila, da 

bi rada brala neko zgodbo, ki bi bila bolj osebna. V tujini takih zgodb je nekaj, v Sloveniji pa 

nobene nisem našla. In to me je vodilo, da ko sem si priznala težavo, da zlijem ta čustva na 

papir. Da ko bi neka oseba to prebrala, da bi se počutila manj osamljeno. To me je vodilo in 



 

 
 

tudi moja želja, ki sem jo povedala tudi urednici pri Mladinski knjigi, da je to razumljivo, da 

je to razumljivo za punce in fante tudi v osnovni šoli.  

Da je vsebina razumljiva? 

Mhm. Ja. Pa način pisanja tudi, da ni preveč literarno zahtevno, ki bi jih odvrnilo. Da je jezik 

dovolj preprost, da je razumljiv.  

Torej ste sami iskali, to ste, pardon  ̶ si, napisala tudi v knjigi, da si tudi sama iskala to 

neko osebno izkušnjo.  

Ja, prav zgodbo, ki bi bila osebna. Tako kot je bila mogoče, za tiste, ki imajo težave z drogo, 

knjiga Otroci s postaje Zoo. Takrat v Sloveniji ni bilo teh knjig prav veliko. Sem bila ena prvih. 

Nato je bilo več knjig, o tesnobi, o izgorelosti, o raku.  

2. Ja. Zdaj jih je kar nekaj, zato sem se tudi jaz odločila o tem pisati. Zanima me, na 

kateri točki ste se odločili pisati. Med samo boleznijo ali po njej? Čeprav se 

sprašujem, koliko lahko rečemo, da je bolezen končana, tudi sami pišete o tem.  

Ne, ni. Definitivno med. To malo sovpada z mojim začetkom obiskovanja psihoterapije in 

življenjem na Dunaju. Na Dunaju sem bila sama, imela sem malo sobico, internet na ključek; 

to mislim, da je zelo pomembno, da nimaš skozi dostopa do interneta, da si odklopljen od 

družbenih omrežij. Pametnega telefona nisem imela, to se mi zdi zelo pomembno poudariti, da 

sem bila tako lahko fokusirana na svojo osebno izkušnjo, tudi nisem imela toliko odnosov in 

sem bila lahko v stiku sama s sabo. Vmes sem že skoraj obupala, ker nisem vedela, kako naj 

napišem, in sem rekla prijateljici, da ne morem dati srečnega konca. Prav spomnim se, da sva 

se sprehajali po Dunaju in mi je rekla: »Potem pa napiši tako. Napiši tako kot je, iskreno, da 

pač nisi še tam.« In to se mi zdi danes dobro. Ker za razliko od drugih stvari, tesnobe, 

izgorelosti… nič nimam proti avtorjem, ampak to lahko skriješ. Anoreksije pa ne moreš skriti, 

jaz sem še vedno vitka, preveč vitka in tega ne morem skriti. Druga vedenja pa lahko, tesnobo, 

depresijo, izgorelost, lahko skriješ med intervjujem. Jaz pa tega ne morem, zato sem vesela, da 

sem bila iskrena v svojem koncu, da ne dajem obljube.  

Saj pišeš o tem lažnem jazu, ki ga ne želiš predstavljati.  

Ja, zato sem se tudi zdaj drugič izklopila, ko pišem knjigo, za katero še ne vem, če bo izdana. 

Facebook sem si zbrisala iz telefona, Instagrama sploh nimam, ker bi vplival na mojo 

samopodobo. To omenjam zaradi lažnega jaza, ker ga je tu veliko. Če to daš stran, lahko prideš 

bolj v stik s samo sabo, čeprav še vedno obiskujem psihoterapijo, kjer sem pa najbolj iskrena 

sama s sabo. Vedno bolj.  

Torej je bilo pisanje rezultat stika s sabo ali iskanja stika s sabo? 

Ja, pri meni ja. Zagotovo. Iskanje, da sploh lahko ubesedim neke svoje misli, ki jih takrat v 

odnosih nisem mogla niti upala. Je bilo pa zanimivo, da bolj ko sem pisala, bolj sem si upala. 

Potem ko sem spoznala ljudi, je bila prva od stvari, ki sem jih povedala, to, ker anoreksija 

vpliva na druženje, da ljudje vedo s čim imajo opravka, da ko rečem: »Ne, ne pridem na 

druženje ali kosilo,« da to ne pomeni, niste mi všeč, ampak da imam ta problem. To je odprlo 



 

 
 

potem prostor za nove odnose. Ja, stik sama s sabo   ̶ to je bilo v tem smislu definitivno 

terapevtsko.  

Spomnim se iz knjige, da omenjate Europark in kako je bilo nakupovanje neki beg pred 

stikom s samo sabo in kako ste nato Europark zamenjali za mestni park, kjer ste lahko 

prišli v stik s samo sabo. Da si se takrat lahko slišala. 

Ja, je bilo neko obdobje, ko sem bila v službi in pisala magisterij, da tako kot sem se odpovedala 

hrani, sem se tudi čustvom in temu, kaj si jaz pravzaprav sploh želim. Jaz do tridesetega leta 

nisem vedela, da hočem pisati. Pa sem bila dobra v tem v osnovni šoli. Nisem razvijala svojih 

talentov. Odtujiš se, nato pa se zgodijo take stvari, ukvarjaš se s svojim videzom, se skušaš 

spremeniti, namesto, da bi se sprejel.  

3. Kaj pa doživljanje ob pisanju? 

Doživljanje česa?  

Ko si pisala zgodbo o anoreksiji, kaj si med tem doživljala?  

Ne vem, pomoje me je bilo strah, kaj sem dala na papir. Vmes so bili pomisleki, še čisto na 

koncu, da morda ne bi izdala knjige pod svojim imenom, zato sem vprašala urednico, če bi 

lahko izdala knjigo pod psevdonimom. Strah me je bilo, ko veš, da bo to objavljeno. Na začetku 

to ni bilo tako strašljivo, čeprav je bilo od začetka namenjeno, da bo objavljeno. Ne vem, ne 

spomnim se čisto doživljanja, zdi se mi, da v tistem obdobju nisem toliko dajala poudarka na 

svoja čustva. Tudi ena novinarka med intervjujem mi je rekla, da se ji zdi, da je v knjigi premalo 

čustev. Zdaj ko gledam za nazaj, bi rekla, da ja. Ampak je to dober prikaz osebe z anoreksijo, 

ker ti otopiš svoja čustva, bežiš pred njimi in je vse zelo racionalno.  

Mogoče zato tudi ta začetek znanstvenega raziskovanja. Ko pišeš, da je lažje gledati od 

zunaj.   

Ja. In tudi strah, ali me bodo pri zagovoru magisterija jemali kredibilno, če sem jaz imela to 

izkušnjo. To sem nato povedala in se je izkazalo, da ni slabo, da imam to izkušnjo. Izkazalo pa 

se je, da sem pri pisanju magistrskega dela brala zelo selektivno, da sem prav evidentno 

izpuščala pozicijo otroka, ko sem brala Freuda, Lacana, Žižka. Zanimivo, a ne? Mi je padel kar 

mrak na oči, a zdaj bom morala pa vse to še enkrat brati? Ampak potem ugotoviš, zakaj si to 

spuščal. Ker mi je bilo tesnobno, ko sem brala o doživljanju otroka, ker sem sebe prepoznala. 

O histeričnih ženskah in to pa ne.  

V knjigi omenjate poslovilno pismo anoreksiji. Je bil to mogoče nekakšen prvi začetek 

pisanja?  

Mogoče. Zadnjič sem po dolgem času pogledala to pismo. Mogoče, nato sem to pospravila, 

zaklenila v podzavest. Knjige namreč nisem nikoli prebrala, kar je bil tudi nasvet urednice, ker 

bi samo iskala napake. Nisem posvečala pozornosti temu, da sem takrat s pisanjem mogoče 

želela sporočiti, zdaj pa je s tem konec. Potem je bilo še veliko padcev, ne morem niti reči 

vzponov, bila so nihanja. Potem je bilo kar težko. V tistem trenutku, ko napiše nekaj, misliš: 

»Ja, zdaj pa bo neka sprememba.« To delajo ljudje tudi na obredih, napišejo listke pa jih nato 

zažgejo, ali pa pisma bivšemu fantu ali karkoli. Meni v tistem trenutku mogoče, kasneje pa ne. 



 

 
 

Knjigo oddaš, življenje pa se nadaljuje. Pa je še veliko preizkušenj. Razen če se izoliraš. V 

tistem obdobju Ana v meni, sem vseeno bila izolirana, imela sem življenje nekoga, ki živi sam. 

Nisem imela partnerja ali družine, nisem imela zrcala. Lahko nadaljuješ z destruktivnim 

vedenjem, pa sploh ne veš, da to počneš. Mogoče nisem potem toliko pri hrani, pri hrani se je 

odnos sprostil, je pa izčrpavanje nadomestil deloholizem, kar je kombinacija obojega, da sem 

privzgojen deloholik in prekarka. To se je oboje poklopilo, slediti svojim sanjam pa biti plačan 

po člankih in vedeti, da od pisanja ne moreš živeti. In to me je izčrpavalo, zato tudi teža ni šla 

gor.  

Komu si pisala? Imaš občutek, da si koga naslavljala, mogoče pisala kakšnemu delu sebe?  

Danes gledano ja. Takrat je bil mogoče neki fant, ki sem ga imela v mislih. Zdaj po letih in 

letih terapije sem sigurno kaj želela sporočiti svojim staršem, okolici, prijateljem, fantom, s 

katerimi sem bila. Ja, da bi videli, mogoče, če sem zelo, zelo totalno iskrena in se ne 

cenzuriram, kar je namen psihoterapije, je bilo, da bi opravičila katera moja dejanja. Da ni bil 

samo plemenit namen. To danes gledam. To nezavedno. Zavestno je bil zagotovo plemenit 

namen pomagati. Če gledam zdaj, pa je sigurno tisti ranjen otrok, ki ni bil slišan, je želel biti 

slišan, mogoče na ta način. Jaz mislim, da je razlog, zakaj večina samskih punc piše. Tiste, ki 

so srečno poročene, lahko pišejo fikcijo, ker ti domišljija dobro dela, ker nimaš toliko sranja, 

ki bi ga rad spravil na papir skozi osebno zgodbo.  

Kot da je papir neki Drugi, ki te posluša.  

Ja, tako ja. Pa jaz sem tudi vedno bila bolj vizualni tip. Zato od predavanj nisem nikoli veliko 

odnesla. Morala sem vedno videti stvari napisane. In to pomaga, da vidim, kje sem. Ali pa 

fotografije. Če vidim fotografijo, mi to tudi pomaga. Zato včasih pogledam svoje stare 

fotografije, ki jih imam nekaj iz časa anoreksije, in me tisto bolj strezni kot pa, recimo, kakšne 

besede.  

4. Se je med pisanjem že kaj spremenil tvoj odnos do anoreksije?  

Ja, mislim, da se je, da sem to začela gledati bolj kot na bolezen. Bolj resno sem začela to 

doživljati kot prej. Ja.  

Kaj pa po končanem delu? Sicer si rekla, da nisi nikoli prebrala knjige, ko je bila 

končana. Se je sprememba zgodila bolj med pisanjem ali po njem?  

Oboje. Ker potem sem imela pa neki pritisk, da morem zdaj biti pa še toliko bolj v redu, ko je 

bilo to izdano. Da se ne smeš izneveriti ali biti lažniv, ampak mi je to spodletelo. To sem pa 

dobila zrcalo, ko sem spoznala sedanjega partnerja. Da mi je spodletelo.  

Kaj ti je spodletelo?  

Da sem se še vedno izogibala določeni hrani, da sem še vedno bila anoreksična. Kakor koli 

sem pustila odprt konec, sem si jaz vseeno želela, da bi bila ta zgodba srečna. Da ne bi hodila 

po šolah in govorila mladim dekletom, da sem svarilo, kar danes govorim, da sem svarilo, da 

nisem srečna zgodba. Vseeno sem si globoko v sebi želela, da bi bila srečna zgodba. Včasih 

me kdo vpraša, če bom pisala nadaljevanje. Ne, jaz sem si strašno želela pisati fikcijo, pa ni 



 

 
 

šlo, do zdaj, pa sem spet napisala osebno zgodbo o tematiki, ki je zelo podobna. Tako da mi je 

pisanje še vedno neki ventil.  

Si mogoče želela s to knjigo zaključiti zgodbo z anoreksijo? 

Z Ano v meni? 

Da.  

Ja. Hotela sem to zapakirati in ja… Tako da bi to bilo potem… Ampak to je pač to, življenje 

se odvija potem. Jaz sem kar tako hotela to pustiti in začeti z naslednjo knjigo. In se prav 

spomnim, da mi je urednica rekla: »Zdaj moraš malo živeti.« 

5. Kaj misliš, če imaš kakšno idejo, kaj je bilo ključno za spremembo, ki se je zgodila 

med pisanjem? 

Kakšno spremembo? 

Omenila si, da si med pisanjem začela jemati anoreksijo kot bolezen ali bolj resno. Imaš 

morda idejo, kaj je bilo tisto, kar je sprožilo to? 

Brskaš toliko po sebi in sem res videla na neki točki, da se nič ne bo spremenilo samo od sebe. 

Dala sem si neki cilj, da do konca te knjige bom pa ozdravljena. In sem videla, da to ne bo šlo. 

In takrat se mi je tudi pisanje ustavilo. In sem takrat rekla Godini, da ne bo več šlo, in mi je 

ona dala dva kontakta in sem ju še isti dan poklicala. Takrat sem pisala magisterij in knjigo, 

nisem pa več delala, vsepovsod sem bila s to temo, nisem ji mogla več pobegniti. Potem ko se 

zazreš v svoje življenje, vidiš, da še vedno živiš to, da nisi nič rešil. Vidiš, da nimaš nič za 

izgubiti, samo še boljše je lahko, če si neko pomoč poiščem.  

Zanimivo mi je bilo slišati, preverjam, če sem razumela, da ko se je napredek pri 

zdravljenju bolezni ustavil, se je ustavilo tudi pisanje.  

Ker sem očitno vseeno imela neko agendo. Konec sem imela začrtan. Kot pri magisteriju sem 

imela zelo sistematično, v kaj hočem, poglavja itd. Nisem šla čisto slediti navdihu, kar danes 

vem, da je dobro, da moraš imeti sistem. Ne moreš pisanja o sebi usmerjati, če pišeš o življenju, 

moraš se zazreti v svoje življenje in videti kaj je tam. Takrat mi je bila kar malo travma, ta 

blokada, kakšen mesec, dva, največ.  

Spominja me na kontrolo, o kateri veliko pišeš.  

Pri pisanju knjige si želiš delati naracijo, pa je ne moreš, to ni tako kot liki, še liki, če te vodi 

drugam, in če si tak tip, ki ga poslušaš, te lahko čisto odnese. Problem je, ker tu si pa ti ta lik 

in je frustracija še toliko večja.  

6. Knjigo si izdala, omenjaš, da si želela pomagati; kako je to, da si izdala knjigo in 

da so jo drugi brali, vplivalo nate? 

Najprej niti ne veš, knjiga ni tako kot nastop na televiziji, ali če si pevec, se ti ljudje odzovejo 

takoj, pri pisanju pa imaš občutek, da si ti to nekaj dal, potem pa čakaš in ne veš, čez nekaj časa 

upaš, da mogoče pa tega ni nihče prebral. Čeprav je bilo kar hitro, ena prijateljica je prebrala, 

ki je imela probleme s tem. Po tem pa je to malo kapljalo, še zdaj se tu pa tam kdo pojavi, pa s 



 

 
 

predavanji po šolah, dobiš kake izpovedi, tudi kako prijateljstvo je nastalo iz tega. Zanimivi so 

odzivi, tudi kakšen moški se je prepoznal v tem. Nekdo mi je rekel, da se ji zdi, da je brezzveze, 

da smo dali naslov Ana v meni, ker ni zgolj o tem, je o občutku, da nisi dovolj dober, 

izčrpavanju, dokazovanju, občutku, da nisi dovolj vreden. Le na predstavitvi imaš občutek, da 

bodo ljudje to brali, drugače pa si zelo izoliran. Ogromno mi pomeni, da je ta knjiga nekomu 

nekaj dala, se mi zdi pa nevarno, da bi bil žrtev, da bi se čisto poistovetila s to knjigo. To mi je 

dobro rekla ena kolegica, naj pazim, da ne bo Ana v meni moja naslednja Ana, neka fiksacija, 

neko breme.  

Se spomnim, da v knjigi pišeš, da si sodelovala pri Živi knjižnici in si napisala, da nisi bila 

pripravljena, da bi postala knjiga.  

Ja, sem bila zelo pazljiva pred izidom knjige, sem bila nekako ranljiva, zdaj lažje govorim o 

tem. Se pa spomnim, da me je nekdo povabil, če bi govorila o stigmi. Pa sem rekla, da ne 

morem govoriti o tem, ker zaradi anoreksije nisem nikoli bila stigmatizirana. Tako kot začnem 

knjigo: motnje hranjena so kruta akumulacija vsega tega, kar sodobna zahodna družba časti. 

Mene nihče ni grdo gledal, ker sem blond, ker preveč delam, ker sem pridna, ker sem suha. 

Nisem bila deviantna, bila sem ideal. Dokler nisem priznala, da imam problem. Zanimivo je, 

da še zdaj, ko sem imela manj kil kot med anoreksijo, ali nekje tu, me vprašajo: »O saj zdaj pa 

fajn zgledate.« Se spomnim, da me je nekdo v bolnici vprašal, kakšna sem bila, ko sem bila 

najhujša, ja, tako kot sem zdaj, recimo, nimajo predstave, mislijo, da moraš biti čisti okostnjak, 

tudi če si zelo droben, lahko imaš.  

7. Zadnje vprašanje imam. Kakšni so bili odzivi bralcev in kako so vplivali na vas?  

Ker je tovrstna knjiga, ker si pisal s tem namenom, da bo to nekoga nagovorilo, da bo nekomu 

pomagalo, nekaj sprožilo, potem si želiš tega odziva. Morda sem jo na začetku pisala, kot da 

jo pišem za sebe, potem pa je bil zelo jasen namen. Smešno mi je, ko ljudje rečejo »Mi ni 

pomemben odziv.« Zakaj si pa potem knjigo izdal? Potem imej doma dnevnik. Ne vem. V 

končni fazi, če sem čisto racionalna, vpleteš preveč ljudi, ki zastavijo denar zato, da ta knjiga 

izide. Isto je z intervjuji. Moj jasen namen je bil, da želim o tem govoriti, da lahko, kolikor 

lahko jaz to detabuiziram, in sem vesela, da so se potem pojavljale še druge knjige o anoreksiji, 

in bulimiji, pa zdaj je baje neka pesniška zbirka o tem. To je bil nekako namen, da začnemo o 

tem govoriti bolj brez sramu. Danes verjamem, da je veliko različnih oblik motenj hranjenja, 

in če je nekdo napisal knjigo, ki je star dvajset let, bo to zagotovo drugačna izkušnja od moje 

in to je ok. Mogoče pogrešam v leposlovju malo več tega; če gledamo v tujini, je to normalno, 

da so tudi liki anoreksični in se mi zdi to v redu, ker je to odraz realnosti. To pogrešam, da se 

ta tema znajde samo tako z malo zadržkom, to bo osebna zgodba, to bo malo naporno, ne pa 

del naše realnosti, ki je tukaj.  

Kot bi s knjigo želela odpreti prostor, da se govori o tem? 

Ja, sploh pa zdaj, ko je motenj hranjenja več kot takrat, ko sem jaz pisala knjigo o tem. To je 

problem in ga je treba zaznati in ga ustrezno tudi zdraviti.  

To so bila moja vprašanja. Imaš morda še ti kakšno vprašanje? 

Ja, kje točno študiraš?  



 

 
 

Pedagoška fakulteta. Podiplomski študij Pomoč z umetnostjo. Nalogo ti lahko pošljem, 

da boš nekaj dobila nazaj.  

To bi bilo super. Želim ti veliko sreče pri pisanju in veliko odzivov.  

Najlepša hvala.  

 

 

TRANSKRIPT INTERVJUJA Z ERICO JOHNSON DEBELJAK 

Intervju je potekal 15. 11. 2021, trajal je od 11.45 do 13.20.  

Dogovoriva se, da lahko intervju snemam za potrebe transkripcije in da bova govorili v 

angleškem jeziku.  

1. Kaj vas je motiviralo, da ste začeli pisati o vaši izkušnji žalovanja po smrti moža? 

 

Delno je bil razlog to, da sem pisateljica in je bila to logična stvar za narediti. Predlagam vam, 

da si ogledate knjigo z naslovom A Wounded Storyteller. Tam govori o naracijah življenja, 

zgodbah kot naracijah prekinitve. Imaš svojo preteklost, ki prehaja v tvojo sedanjost, in glede 

na to pričakuješ svojo prihodnost, toda nato se nekaj zgodi, kar popolnoma spodnese tvojo 

kronologijo. In naracija je tako dober način, da ustvariš novo kronologijo, ki ima smisel zate, 

kajti v trenutku izgube ali travme tvoje življenje nima nikakršnega smisla zate. Morala sem 

sprocesirati in ustvariti novo kronologijo, upoštevajoč vse, kar se mi je zgodilo.  

Nisem začela pisati te knjige kar takoj. Najprej smo napisali knjigo z naslovom Razglednice 

Aleša Debeljaka, napisala sem glavni esej in bila sem so-urednica. To je bilo dobro, da sem se 

lahko najprej posvetila njemu, to je knjiga, poklonjena njemu. Če berete veliko knjig o 

žalovanju, lahko vidite, da so večinoma pokloni mrtvim osebam, jaz pa sem želela v svoji knjigi 

pogledati žensko, ki je preživela in ostala. Glavni poudarek je bil na meni in na vdovah.  

Napisali ste članek o tem v Sobotni prilogi.  

To je bilo zanimivo. Njegova smrt je bila tako zelo javna in polno je bilo ugibanj, namigovanj 

in opravljanja, jaz pa sem bila tiho. Včasih so me kateri ljudje, ki so mi bili blizu, vprašali, kaj 

se je zgodilo, toda večina me ni. In počutila sem se tako čudno tiho v zgodbi, kjer sem bila 

ključna, bila sem ena od glavnih protagonistk, pa kljub temu brez glasu. Zato je bilo resnično 

osvobajajoče. To je bil začetek in je bil resnično osvobajajoč. Uporabila bom svoj glas in 

povedala svojo zgodbo, to mi je prineslo občutek opolnomočenja.  

Če si tiho, kot prvo nosiš ogromno bremena sam in kot drugo, drugi ljudje govorijo tvojo 

zgodbo. Na to se nanaša del, ki sem ga napisala v knjigi: to je moja zgodba, ki jo bom napisala.  

V knjigi ste zapisali: »To je moja zgodba. Bil je moja ljubezen, moje življenje in zdaj, ko ga 

ni več, bom jaz pripovedovalka.«  

Da. To je bilo zelo pomembno zame in občutek je bil dober. Biti tiho se je občutilo slabo, in to 

da so vsi drugi polnili ta prostor, in dobro je bilo občutiti, ko sem končno uporabila svoj glas, 



 

 
 

to je bilo terapevtsko in me je opolnomočilo. Hkrati pa je to tudi problem, ko govorimo o etiki 

in spominih: čigava zgodba je to? Seveda je do neke stopnje to moja zgodba, toda je tudi zgodba 

drugih, tudi drugi ljudje žalujejo, in je Aleševa zgodba in zgodba ljudi, ki so imeli Aleša radi. 

To spoštujem, ampak morala sem povedati svojo zgodbo.  

V nekem delu zapišete: »Pišem iz jeze, pišem, da se maščujem.« 

Obstaja citat: »Pisanje je najboljše maščevanje,« in je bilo zanimivo, če pomislimo spet na 

terapevtsko plat, o poškodbah, za katere sem čutila, da so mi bile prizadejane, po moževi smrti. 

Žalovala sem in bila sem zelo, zelo jezna glede nekaterih stvari, ki so se dogajale, in mislila 

sem, da bom s pisanjem dosegla odpuščanje.  

In je bilo res, če se spomnite dela v knjigi, kjer pišem o Aleševem telesu, ko sem pisala ta del, 

so mi pogosto po licih tekle solze, in ko sem končala določeni del, je bilo, kot da je to zdaj 

zunaj mene. Seveda je tudi znotraj, nek guru je nekje napisal, da samo dejanje pisanja, tudi če 

samo nekaj preneseš na košček papirja, nekaj vzameš iz sebe in daš ven. Ostane v tebi, toda 

breme je lažje, če daš ven. Tako sem ugotovila, da sem z vsakim delom, ko sem pisala o stvareh, 

ki so bile zame boleče, iskala način, kako povedati in oblikovati, se s tem prisilila, da sem šla 

globlje v stvar, in sem ugotovila, da sem sprostila del tega bremena, toda ne popolnoma in tudi 

ni prineslo odpuščanja.  

Ni?  

Ne! Bila sem tako zelo sama. Spomnim se, da sem bila en konec tedna sama, mojih otrok ni 

bilo in nisem jih mogla prositi, naj ostanejo z mano. Bila sem sama s svojim psom. Običajno 

pišem enkrat na dan, spomnim pa se, da so mi solze tekle po licih in sem si rekla: »Pisala bom 

dvakrat na dan!« Veste, ko pišem, se vedno počutim malenkost bolje.  

Na neki način je pomagalo pri teh ranah. In nehala sem bedeti dolgo v noč. Ko sem enkrat 

ustvarila to zgodbo ali kronologijo, nisem več bedela v noč, toda ni prineslo odpuščanja, 

mislim, da je to daljši proces.  

Je bilo bedenje zaradi miselnega procesa in je, ko ste ga zapisali, šlo stran? 

Bilo je le manj intenzivno. Včasih sem bila budna in tako jezna, bila sem tudi budna in v paniki 

itd. Toda v vidikih jeze sem mislila, da bom premislila in ponovila ter predelala stvari, ki so 

bile izrečene, in ko sem to napisala, je bilo samo… Ne da je izginilo, toda samo… Spomnim 

se, da je bilo lažje spati po tem, ko sem napisala.  

Obstaja teorija o tem, reče se ji teorija inhibicije, in v študijah so imeli moški boljše 

rezultate s pisanjem, ker se manj pogovarjajo.  

Aha, to je zanimivo. Glede na tip knjige, ki sem jo napisala, o travmi, in glede na odzive na 

knjigo mislim, da so Slovenci manj pripravljeni govoriti o stvareh, ki gredo narobe, o 

problemih v njihovem zakonu ali problemih v družini itd. Mislim, da je tišina tako težka za 

ljudi, ki so tiho. Tako zelo osvobajajoče je, če poveš. Zato mislim, da je to delno razlog, zakaj 

ima ta knjiga v Sloveniji tako velik vpliv. Zaradi te tradicije o komuniciranju slabih stvari, saj 

poznate tisti kliše: »Glej, da sosed ne izve…« Preden sem jo izdala, sem si mislila, kaj za vraga, 

delam, vsem svojim sosedom v Sloveniji govorim o stvareh, o katerih ne bi smela.  



 

 
 

Vpliv na bralce je prav tako zanimiv del pisanja.  

Zelo me zanima vpliv na bralce, ker del moje teze za doktorat, ki ga delam, je, da zapis spomina 

(angl. memoir) ljudem pomaga, da postanejo pozorni na identitete, in gre na neki način za 

deljenje zgodb marginaliziranih ljudi ali ljudi, ki jih družba ignorira in zanemarja, in s tem 

ustvarjanje novih identitet. Prav tako sem mnenja, da s tem, neko tako identiteto, kot je to 

vdova (kar je rahlo drugače, ker je že uveljavljena identiteta), če grem globoko v to, v vse 

negativne kvalitete in jih poudarim in porinem v svet, da jih s tem odrivam tudi stran od sebe 

in se nekako osvobajam od stereotipov, ki sem jih čutila, ko sem postala vdova. Težko je 

dokazati te stvari in težko je priti do bralcev, to je težka raziskava.  

Imela bi nekaj več možnosti, če bi si bolje shranjevala odzive bralcev, ampak jih nisem, vsaj 

ne na nek organiziran način, in zdaj bi jih bilo zelo težko najti. Ker preko spleta si v kontaktu 

na Facebooku in e-mailu in bi jih morala natisniti in jih shraniti v mapi, vendar jih nisem. 

Veliko ljudi mi je pisalo o različnih vrstah izgube in mi pripovedovalo svoje zgodbe o izgubi.  

Šla sem v knjigarno v Tržiču in tam me je čakala vrsta žensk, ki so želele, da jim podpišem 

knjigo, večina izmed njih je bila vdov, ki so mi pripovedovale svoje zgodbe. Zgodba za zgodbo, 

večinoma ženske. Zato resnično mislim, da ima vpliv. In mislim, da je resnično pomembno. 

Nekje v svoji raziskavi sem zasledila, da je bralka nekih memoarov zapisala: »Prvič sem se 

počutila videno in držano, ko sem videla samo sebe in svojo izkušnjo na straneh knjige.«  

2. Na kateri točki izkušnje ste se odločili pisati o njej? Med samo izkušnjo ali po njej?  

 

Najprej sem začela brati, ker sem imela na neki način srečno življenje in je bilo na vsakem 

nivoju, ekonomskem, socialnem, starševskem, ljubezenskem, ena velika eksplozija. Čeprav je 

moj oče umrl, ko sem bila stara šestnajst let, nisem doživela žalovanja na tak način. Zato sem 

najprej začela brati o tem. Začela sem brati knjige o žalovanju in hrkati sem delala raziskavo, 

ker sem imela občutek, da se to obrača stran od mene, brala sem tudi o filozofiji smrti in tako 

so me začele zanimati vdove in sem začela iskati knjige o vdovah, a tega ni veliko.  

Najprej sem torej začela brati. Bila sem pa zelo hvaležna, ko mi je prva oseba pisala in me 

prosila, da nekaj prevedem zanjo. Marsikdo bi bil mnenja, da je bilo to neobčutljivo, toda jaz 

sem bila zelo vesela, da so ponovno pristopili do mene in da sem imela nekaj za delati. Nato 

se je pojavila še ena oseba, ki me je prosila, da nekaj napišem, in mi je rekla, da mi ni treba 

narediti takoj, ampak da je mnenja, da bi morala pisati o tem, kaj preživljam. Tako sem napisala 

tri kratke kolumne in to je bil moj začetek. Kar kmalu sem začela pisati in raziskovati. Branje 

in raziskovanje je bilo zame tako naravno. Morala sem ugotoviti, kaj se mi sploh dogaja, tako 

zelo sem bila zmedena.  

Začela sem takoj, zelo mi je bilo pomembno, ker zdaj me ljudje sprašujejo, če bi po tem, ko so 

se stvari umirile, če bi kaj naredila drugače, če bi izpustila kakšne stvari itd. Mnenja sem, da 

ljudje žalujejo različno, vsako žalovanje je unikatno, toda menim, da nekateri skoraj nori deli 

žalovanja, ki sem jih poskusila opisati z jokom Gorgone in temi valovi, ki butajo vate, to je 

zelo težko opisati kasneje.  



 

 
 

Žalovanje je na neki način kot porod, spomnim se, da je bilo tako zelo boleče in da sem bila v 

neznosnih bolečinah, toda ne morem obuditi norosti bolečine nazaj. Želela sem opisati te 

močne in intenzivne občutke v telesu, in če bi to knjigo pisala zdaj, bi bilo resnično težko to 

povzeti. Zato sem želela pisati, še predno ta intenziteta izkušnje zbledi. Mislim, da se nekaj 

zgodi med procesom pisanja, pravzaprav med vsakim umetniškim procesom, ko poliraš zadevo 

in nekaj te direktne intenzitete je odstranjeno skozi proces, za kar predvidevam, da je del 

terapevtskega namena, ampak želela sem predstaviti intenziteto in telesno intenziteto teh 

občutkov. Za kar je bilo pomembno, da naredim hitro.  

Bila sem pri terapevtki, ki se ukvarja z žalovanjem, in dala mi je nekaj knjig za primer, 

spomnim se dobre knjige o nenadni smrti, žalovanju po nenadni smrti, ki mi je zelo koristila. 

Na straneh prepoznaš stvari, ki se dogajajo tudi tebi, in ugotoviš kako se soočati s tem. Veste, 

ljudje ti podarjajo knjige o žalovanju in takih stvareh.  

Neke vrste biblioterapija.  

Brala sem tudi o spominih o ženskah, ki so izgubile svoje može.  

Kaj se je dogajalo z vami med procesom pisanja? Mislim emocionalno, omenili ste, da so 

vam solze tekle po licih.  

To se je občasno dogajalo pri nekaterih težkih delih, ki sem jih morala napisati.  

Mi lahko poveste več o tem, kateri deli so bili še posebno boleči?  

Bilo je zanimivo in prav tako se tiče terapije. Bilo je pet ali šest poglavij v knjigi, prvo poglavje 

govori o tem, kako sem izvedela za moževo smrt in o poti domov. To je bila tako travmatična 

izkušnja. Biti na letalu sama, enajst ur, tri ure po tem, ko sem izvedela za to, in nenavadne 

stvari so se pripetile: moj slepi angel varuh, tista prelepa stevardesa, da so me potiskali na 

vozičku čez letališče, tako nora izkušnja. Ko sem pisala to poglavje, se spomnim, da sem pisala 

zelo hitro. Morala sem ugotoviti, kdo je vdova, in uokviriti stvari, ampak začela sem s tem 

travmatičnim potovanjem domov, in bilo je kot bi bruhala. Kajti travma je kot nekakšna žoga 

v tebi in nikoli nisem napisala petinštirideset strani hitreje, bilo je kot »bleh«, kajti travma je 

bila, kot da sedi v meni in morala sem jo spraviti ven. To lahko razumete kot nekaj zahtevnega 

ali preprostega, ampak občutek je bil, kot da sem izbruhala travmo, ki je bila v meni.  

Če je nekdo telesno bolan in bruha, se običajno po tem počuti bolje. Ste se vi?  

Žalovanje je podobno valovanju. Imaš dan, ki je OK, in potem lahko drug dan hodiš po cesti 

in kar na enkrat ihtiš in niti ne veš, kaj je bil triger za to. Tako zelo je v telesu. Tako da ne 

morem reči, da sem se kadar koli počutila dobro, kljub temu pa sem zelo uživala v pisanju te 

knjige. Začela sem kar nekako živeti v tej knjigi. V svojem prvem intervjuju, za revijo Delo, 

sem to opisala kot grad v moji glavi. Ko je knjiga začela dobivati obliko sem, namesto da bi 

jokala v postelji, zakaj so me vsi prijatelji zapustili, hodila po sobah in razmišljala, kako naj 

strukturiram stvari, postala je stvar, v kateri živim. V tem procesu sem resnično uživala in bil 

je najpomembnejši proces zame. Najpomembnejša stvar. Otroci so bili obtožujoči do mene, da 

sem bila fokusirana samo na knjigo in da je bila tri ali štiri leta najpomembnejša stvar zame. In 



 

 
 

morala sem ponovno žalovati, ko sem končala s knjigo, živela sem z njo in mojemu življenju 

je dajala smisel.  

Pogosto govorim o kronologiji knjige, prvi del je bil, kot bi bruhala, in naslednje poglavje je 

bil o pogrebu, kar je bil strukturno večji problem, ker pišem o mojih vdovah. Veliko knjig je 

na trgu, ki so zelo shematične in gredo na način vdova in jaz in nato spet vdova in jaz, imajo 

to naprej  ̶ nazaj obliko in sama sem vedela, da je ta ritmičnost strukturno šibka. Zato sem 

morala ugotoviti način, kako naj strukturiram drugo poglavje. To je bilo zanimivo, kajti prvo 

poglavje je bilo tako intenzivno in drugo se začne s skoraj dvajset stranmi o indijski vdovi, zato 

se spomnim drugega poglavja predvsem kot strukturni izziv in ni bil nič kot prvo, ki je bilo 

bruhanje travme.  

Ko sem prišla do tretjega poglavja, tistega o izgubi prijateljstva in izgnanstvu vdove ter 

birokratskih vprašanjih, ki je rahlo suhoparno, tisti del je bil verjetno najtežji za napisati in 

spomnim se, da kar nisem mogla … Torej kronološko je šlo od dneva pogreba do razsodbe 

sodišča o dedovanju, to je bilo od februarja do junija, in jaz sem bila v jeseni, recimo dve leti 

po tem, ko se je to zgodilo, in se spomnim, da sem imela take težave s pisanjem tega dela, težko 

sem obujala spomine; ko se je dogajalo, sem bila v totalno norem stanju in je bilo težko to 

potegniti ven. Takrat sta mi na pomoč priskočili figuri Gorgone in Meduze in vsa ta nora 

mitološka bitja, ženske figure so mi pomagale nazaj v intenzivnost čustev tistega obdobja.  

Omenili ste grad, gre za nekaj strukturnega, morda nekaj, kar drži vaše življenje skupaj?  

Ja, ja, ali morda kot bi gradila kronologijo in gradila življenje, ki ima več trdnosti. Omenila 

sem knjigo The Wounded Storyteller, tam avtor opisuje tri naracije: prva je restitucijska, ki ima 

strukturo ABA. Na točki A imaš normalno življenje, pri B zboliš ali pa ti nekdo umre in je nek 

kaos, ki je anti-naracija, nato presežeš kaos in greš nazaj kjer si bil, torej na točko A. Tako tudi 

družba dojema zdravje: najprej si zdrav, nato zboliš in potem greš nazaj, na točko, kjer si bil, 

in izkušnja te ne spremeni. Druga naracija se imenuje kos in je anti-naracija, v tej naraciji si 

zataknjen v nekronološki norosti. Tretja naracija se imenuje pripoved o iskanju. 

Pripovedovalec je junak, ki je najprej na točki A, nato se zgodi neki dogodek, ki zamaje 

kronologijo, kaos, in ko greš skozi kaos, si spremenjen, ne greš nazaj na točko A, temveč nekam 

drugam, zgodi se metamorfoza, preobrazba.  

Se je to zgodilo vam? Ker na strani 264 zapišete: »Smrt je treba presnoviti, pa naj traja še 

tako dolgo, in kar je zapisano tu, je le pričevanje nekega vmesnega, smrt goltajočega bitja, 

ki prestaja ta proces, ki prestaja preobrazbo, ki je bilo ena stvar in postaja druga.« Kaj se je 

zgodilo s tem bitjem? Je postalo nekaj drugega?  

To je zanimivo vprašanje. Ne vem. Ne vem, ali znam odgovoriti na to. Mislim, da je na nek 

način vse to še vedno v meni. Toda sem tudi mnenja, da je neverjetno, kako ljudje preživimo 

take dogodke, in ljudje so šli čez veliko bolj grozne stvari kot jaz, če pomislim na holokavst ali 

kaj takega. Nekateri pravijo, da je spomin na holokavst kot odprta rana, ki se nikoli ne zaceli, 

jaz pravzaprav ne mislim tako. Mislim, da smo ljudje odporna bitja in da se večina ran neglede 

na to, kako neznosne so, zaceli in gremo naprej.  



 

 
 

Kaj se zgodi s tem ranjenim bitjem, ne vem. Travma je do neke mere še vedno v tebi. Teorije 

travme govorijo o tem, da je travma v telesu in da se jo doživlja v telesu, je telesni spomin. 

Mislim, da je to povezano s tistim valovanjem, o katerem sem govorila, travmatičen spomin 

kar pride »bruuuuuh« in že ga imaš v svojem grlu. To sem zelo močno čutila, ko sem šla skozi 

intenzivni del žalovanja, ampak zdaj se mi to ne dogaja več. Čutim, da se zaceliš. Ne zgolj 

skozi pisanje. Neka knjiga je o žalovanju, naslova se ne spomnim, ki pravi, da je 80 odstotkov 

ljudi odpornih in gredo skozi žalovanje; obstaja neki odstotek ljudi, ki doživljajo komplicirano 

žalovanje, ampak je majhen. Mislim, da je to bitje še vedno v meni, toda ne vem ali pride ven. 

Morda, če bi umrl kakšen od mojih otrok, tega si sploh ne morem predstavljati. Toda zdaj se 

počutim močnejša.  

V terapiji me je terapevtka vprašala, ali se zavedam, kako srečna sem, da lahko jokam. To je 

na neki način tisto, s čimer imaš opravka pri terapevtskih vidikih pisanja, izražaš in ne držiš v 

sebi, ali kot je očitno v nekaterih primerih, ki si niti ne dovolijo čutiti in zaznati.  

Pa še ena stvar je pri pisanju, za katero ne vem, kako se povezuje s tvojo temo, pa vendar, imaš 

ljudi, ki pišejo knjige, Milan Kondura je najbolj znan po tem, on ima popolno kontrolo, je 

obseden s prevodi, skoraj psihotičen je glede tega. Jaz pa mislim, da nekdo nekaj napiše in 

pisanje je kot ustvarjanje otroka, moraš ga spustiti, in ko ga spustiš od sebe, imaš malo kontrole 

nad tem kaj bodo ljudje videli v njem in kako bodo delo interpretirali. Nekateri umetniki pa se 

držijo svojega dela in ne spustijo svojega otroka. Jaz ne odobravam tega.  

So določene stvari glede moje knjige, ki mi pomenijo veliko. Kot je recimo feminističen aspekt 

knjige in pa telesni aspekt, ki pa ga ljudje ne vidijo vedno. Ko govorim z njimi, vidim, da vidijo 

povsem tradicionalno obliko, ampak tega ne moreš kontrolirati. Na primer, moje mnenje je, da 

je knjiga tako močna zaradi vključenosti zgodovinskih in mitoloških vdov, ampak ko sem se 

pogovarjala s prijateljico, mi je rekla, da je to tako luštkano, da ona je te dele preskočila. Meni 

pa se zdi tako super, ker jaz sem se zaljubila v te vdove, o katerih sem pisala, med pisanjem so 

postale moje prijateljice, moje sopotnice.   

Morda so vam te sopotnice dale občutek, da niste sami?  

To je kot to, ko sem iskala in privlekla te vdove v svojo družbo. Ni bila zgolj moja izkušnja, 

ampak je bila tudi njihova. Enostavno zaljubila sem se v vsako izmed teh žensk in sem bila kar 

nekako žalostna, ko sem jih morala pustiti za sabo.  

Kaj pa Orfej?  

Orfej je smešen, ker je v vsaki poetični skupnosti moških tako velik in pomemben lik. Tudi za 

Aleša je bil. A ko ga pogledaš od blizu si misliš: »Kakšen bedak!« Od vseh žalujočih na tem 

svetu je bil on povzdignjen do te točke. In oseba, ki jo je ljubil, je samo ta prelepa nimfa brez 

kakršne koli prihodnosti. Smešno je, da so ga obravnavali vsi ti pisatelji. Ne vem, ne kdaj in ne 

kako mi je Orfej padel na pamet kot ideja za zadnje poglavje, ampak se je dobro odrezal. Bilo 

je spontano. In všeč mi je ta ideja na koncu, da mišljenje o mrtvem ni zgolj: »O ubogi Orfej, 

njegova velika ljubezen …« Kaj pa ona?  

Želela sem prikazati zelo pomemben feministični element te knjige, ki je ideja solarnega 

sistema. Brala sem knjige o žalovanju žensk in moških in ta ideja ženske kot planeta, ki se vrti 



 

 
 

okoli svojega sonca, in ko gre ven iz slike, je izgubila sonce, okoli katerega se vrti. Preživetje 

je glavna stvar. Ni otroško žalovanje, gre za preživetje!  

Celo ženske pišejo večinoma patriarhalne knjige. Moja odločitev je bila, da bodo ženske v 

središču te knjige. In res je zanimivo, kako so patriarhalne sile močne. Ko sem začela pisati o 

tem mladem ljubimcu, je bil spet kot vitez na belem konju, ponovno moški. In v meni je bilo: 

»Ne, ne, ne! Zame gre, zame!« Moč tega moškega pogleda (angl. gaze) v literaturi je tako 

močna. Pisanje te knjige je bil zanimiv proces, ker sem morala ves čas skrbeti, da ne bo Aleš v 

glavni vlogi in v središču pozornosti. Patriarhat je kot matrica, ko jo vidiš, se zaveš, je v tem, 

kako so oblikovani stavki, v tem, kako je oblikovan jezik, na neki način mu sploh ne moreš 

ubežati. Tudi ženske se izražamo tako, ne gre za moške proti ženskam.  

Na strani 241 pišete, da vam je Ljubimec hodil ob strani: »Dokler nisem našla kraja, kjer 

sem lahko spregovorila, kjer sem lahko zapela svoji vasi, kjer sem lahko odprla usta, in tisto, 

kar se je razleglo, ni bil neartikuliran krik Gorgone, temveč pravilno oblikovana žalostinka.« 

Preden se je to zgodilo, sem se resnično počutila kot stara ženska, fizično sem se počutila kot 

stara ženska, kot da je mojega življenja konec. In potem sem bila, kot bi mi vbrizgali serum 

življenja. Začela sem se počutiti lepo, spet sem bila dovolj močna, da se soočim z življenjem. 

Prepričana sem, da če ne bi ta mladi moški vstopil v moje življenje, da bi preživela in našla 

drug način. Bil je intelektualno tako zanimiv, na začetku sem resnično pogrešala to, 

pogovarjala sva se ves čas, mislim, da bi našla svoj glas tako ali drugače. Mislim, da je takrat 

telo resnično v kaosu.  

Večina religij, tudi naša, ima po tem ko človek umre, neko vmesno fazo. Nekatera ljudstva 

imajo dva pogreba, enega, ko telo gnije in drugega, ko je samo še kost in je telo čisto. V tem 

obdobju vmes med gnitjem telesa in čistimi kostmi, ne spomnim se, v katerem verstvu je to, 

odnesejo telo na  vrh hriba, da meso pojedo ujede, nato pridejo in naredijo drugi ritual, ko mesa 

ni več. Jaz sem bila v tej vmesni fazi in sem čutila Aleša v naravi, v travi, v vodi, kot da je še 

vedno nekje, in zdaj tega ne čutim več. Mislim, da se veliko stvari zgodi v tej vmesni fazi.  

In spet, morala sem ustvariti zgodbo za vsako tako stvar, smrt, izgubo prijateljstva, ljubimca. 

Včasih ljudje, kot da gradijo ta grad ali neko strukturo in vnašajo nekaj umetnega, morda ne 

umetnega, ampak v zgodbe vnašaš stvari in v tem je nevarna, ker ko jih vneseš v strukturo je 

to to. To je kot gledanje albuma fotografij, selekcioniraš fotografije, ki jih boš vnesel vanj, in 

potem jih umestiš v kronološko zgodbo in nato je kar nekako fiksirano. Ne v zunanjem svetu, 

ampak v tvoji glavi. Potem težko vidiš zgodbo drugače. To vem, ker sem pisala svojo zgodbo 

o tem, kako sem se zaljubila v Aleša. In izbereš stvari, ki jih boš vključil v zgodbo, ki so ti 

pomembne, in potem se spomniš le teh, ostalih pa ne. Fiksira spomin na nekako nenaraven 

način. Spomin je nezanesljiv. Ustvarjanje zgodbe in kronologije je delno terapevtsko ravno 

zato. Ker fiksiraš zgodbo ter strukturo in tako je manj nevarno in bolj racionalno. In imaš 

zgodbo svojega življenja.  

Na tej točki sem se odločila, da bom napisala to zgodbo in ne bom detektiv, ki išče resnico, 

ampak bom pripovedovalka, ki pripoveduje resnico. Uporabila bom svoj glas in ga poslala v 

svet. To bo moje odrešenje.  



 

 
 

Na strani 151 zapišete: »Vsi za lastno obrambo in odrešitev sestavljamo zgodbe. Svojo 

sestavljam prav zdaj.« Mi lahko poveste več o tem kakšno obrambo in odrešitev ste imeli 

v mislih?  

Na neki način sem izstopila. Govorila sem o moji prijateljici, ki je ustvarila zgodbo, njena 

zgodba o tem, kaj se je zgodilo med nama, je popolnoma drugačna. Težko je povedati kaj si 

naredil narobe, kje si šibek in kje nosiš krivdo. Ego ves čas oblikuje stvari na način, da so 

sprejemljive zate. Tega sem se zavedala takrat. Tudi na koncu knjige povem, da je to moja 

zgodba, moj spomin, moja interpretacija. Tako nevarno je, da v postmodernizmu ni ene same 

resnice, in seveda kot v moji zgodbi o najinem prijateljstvu in njegovem koncu vem, da imajo 

drugi svojo zgodbo in tudi ta je legitimna.  

Na str. 237 ste zapisali: »V tistem trenutku se odločim, da bom napisala to zgodbo. Ne bom 

detektivka, ki išče resnico. Pripovedovalka bom, ki pripoveduje resnico. Pripovedovalka bom. 

Uporabila bom svoj glas.  Poslala ga bom v svet. Tako se bom odrešila.« 

Imate prav, to je res. To je zanimivo, nisem še razmišljala o tem. To je bilo v zadnji sceni v 

knjigi, ko mi študent reče, zdaj je čas, da stvar raziščete in odkrijete resnico. Ampak jaz nisem 

imela interesa postati detektiv.  Instinktivno sem vedela, da ne bom našla ničesar končnega. 

Nekateri ljudje bi rekli, da me je strah tega, kar bi našla, ampak na neki način je bilo vprašanje, 

ali je sploh zares pomembno, če pa je fokus zgodbe na meni in mojem preživetju. In moj 

prijatelj, ki je bil zelo razburjen glede samomora, je rekel: »Ampak Erica, ga ni, ga ni!« In to 

mi je res všeč, tako ekonomsko je: ga ni! To je edino pomembno. In to je tudi terapevtsko, 

prišla sem do točke, da ni pomembno. Vprašanje, kaj se je zgodilo na tisti cesti, je manj 

pomembno od dejstva, da ga ni. Ljudje me morda obtožujejo, da nisem želela izvedeti, ampak 

ni mi mar, to ni bila pot, po kateri sem želela iti. Prijatelj mi je svetoval, da intervjuvam 

voznika, ampak celo danes, ko pomislim na to, mi travma pride nazaj v usta. Kar koli, kar 

naredi stvar tako direktno. Odločila in izbrala sem, da ne grem po tej poti, morda zato, ker sem 

izbrala svoje odrešenje.  

3. Ali ste med pisanjem opazili kakšno spremembo, in če ja, kakšno? 

 

Sprememba se je dogajala v vsakem primeru, ampak kot sem opisala, ko sem šla skozi vsak 

del dogajanja, je bilo kot … kot na primer, ko sem pisala o Aleševem telesu, spomnim se, da 

je bilo pisanje o tem resnično bistveno, resnično čustveno. Ker sem raziskovala, kako je telo 

obravnavano v različnih verstvih, in spomnim se, da ko sem zapisala to, se je občutilo, kot da 

sem to naredila in pustila za sabo. In v glavi je bilo: naslednja stvar! In ko sem končala s knjigo, 

sem se počutila depresivno. Na začetku sem bila travmatizirana in v šoku, nato v maničnem in 

kreativnem razpoloženju, in ko sem končala s knjigo, sem se vprašala: Kaj pa zdaj? 

Zdaj se počutim tako zelo drugačno. Delam raziskavo o posttravmatskem osebnem razvoju, 

malce je tabu, ker je problematično reči, da sem po tem dogodku boljši človek, in ne verjamem, 

da se vse zgodi z razlogom. Način, kako jaz gledam na to je, da življenje teče po tirnicah. 

Aleševa tirnica se je končala in jaz nisem imela nobene kontrole nad tem dogodkom, ampak 

imela sem kontrolo nad tem, kaj sem naredila sama s sabo in zase za naprej. Vedno se mi sliši 

kot izdaja, če rečem, da je moje življenje zdaj dejansko bolj zanimivo, ker prej sem bila v 



 

 
 

zaščitenem poročenem okolju in mi ni bilo treba delati določenih stvari. Zdaj se moram soočiti 

z vsem, moram se pogajati in prerekati z ljudmi, spremenjena sem. S stvarmi sem se morala 

soočiti tako zelo direktno in to je na neki način zadovoljujoče.   

Mladi novinar iz Mladine me nekako nadlegoval, da očitno nisem dovolj feministka, ker sem 

uživala tako privilegirano življenje žene itd. Kar je tako zelo nepravično, nikoli nisem vozila, 

ko sem prišla v Slovenijo. Živela sem v New Yorku, in tam nikoli ni bilo potrebe voziti, izpit 

sem naredila tu.  

Moj prvi odziv je bil, no, ne prvi, ampak: Ne! Ker sem imela življenje, v katerem sem se 

preselila iz San Francisca v New York, naredila veliko karierno spremembo, nato sem se v 

svojih tridesetih preselila v Slovenijo, se morala naučiti novega jezika in sem si mislila: »Fak, 

ne, ne bom se ponovno oblikovala na novo. To ni fer in nimam energije za to!« Ampak potem 

sem se morala. Vendar ta proces je stimulativen in zanimiv.  

In še ena stvar je, ta občutek moči, moj fizični jaz je bil popolnoma transformiran in ni se 

spremenil nazaj. Izgubila sem veliko teže in potem sem se ukvarjala s hčerino povezano travmo 

in sva šli skupaj na »yoga retreat«, tam sem imela veliko bolj direkten odnos s svojim telesom. 

Moje telo, občutek telesa in utelešenje je popolnoma drugačno in transformirano. Tako težko 

je to razložiti, ampak počutim se tako zelo močno. Tako zelo sem intrigirana o telesni izkušnji 

žalovanja in tudi veliko feminizma se zdaj vrti okoli telesa. Eden od piscev o žalovanju je 

napisal, da je žalovanje v telesu. Ko je Spomenka Drakulić pisala o svoji izkušnji s covidom, 

je pisala, da je bilo to, da je pisateljica in intelektualka, poponoma ne relevantno, ko je bila v 

komi in ni mogla več ne jesti ne hoditi, postala je v celoti telo. Telo prevzame nadvlado nad 

umom. To vprašanje telesa je ogromno in tako težko je razložiti.  

Morali bi napisati zgodbo o tem.  

Vem.  

Kaj menite, da je bilo bistveno za spremembo?  

Jasno, da dogodek sam, ampak menim, da ne procesiramo vsi ljudje stvari enako. Če rečemo, 

da bi morali svoje pisanje objaviti, izpustimo 99 odstotkov ljudi. Zame je bilo zelo pomembno. 

Najprej sem si rekla: napisala bom to knjigo, pisala bom iskreno in na to se bom odločila, kaj 

narediti. Ko sem jo pisala, sem vedela, da je močna in vplivna, da bi jo bilo vredno izdati, nato 

pa sem imela strah pred izdajo zaradi intimnih podrobnosti in sem nato premišljevala o tem, 

kaj bi pomenilo, če je ne izdam. Bilo bi, kot da odrivam sebe, to novo sebe stran. To je to, kar 

je nastalo iz tega, to sem naredila iz sebe, tu je dokument te transformacije, in če ne bi izdala 

tega, bi bilo, kot da se sramujem same sebe.  

Menim, da bi se taka vrste transformacije lahko zgodila tudi brez pisanja nečesa tako 

dovršenega in brez izdaje, ampak zame, knjiga, pisanje te knjige, moram reči, da je bilo najbolj 

bistveno. In občutek je bil kot … Smešno pri pisanju je, da ko greš skozi žalovanje, si misliš: 

»O, zdaj sem pa na koncu te faze, in naslednje faze in naslednje…« Ljudje vedno govorijo le 

o prvem letu in je pomembno, ampak ni dovolj dolgo eno leto. Nekateri rečejo tri leta, nekateri 

pet. Pri meni je bil proces dolg pet let, od Aleševe smrti do izdaje knjige.  



 

 
 

Vsi ustvarjamo kronologije, strukture, naracije in nato se odločimo: OK, tega je zdaj konec, 

grem naprej. Ampak zame, končati s to knjigo, je bilo žalostno. Tako ti je blizu in nato jo 

spustiš kot otroka. Tako je žalostno, ko spustiš otroka, ampak to pomeni, da si pripravljen iti 

naprej in delati nekaj drugega, biti nekdo drug. In to je velik del krivde pri žalovanju, iti naprej 

je kot da puščaš mrtvo osebo za sabo. Toda ko se življenje konča, je v tem na neki način nekaj 

lepega, ni več v delu kot knjiga, je umetnina  ̶  dokončan produkt. Proces ustvarjanja je končan. 

In naslednji dan, ki ga preživiš, in naslednji in naslednji … z vsakim dnem si dlje od te 

dokončane umetnine. Če napišeš knjigo o tem ali ne, tako je. Na začetku se resnično trudiš 

ostati blizu, toda ni mogoče.  

V knjigi je en res tragičen del, ko se Orfej obrne in vidi Evridiko, kako zbledi, zbledi nazaj in 

to je smrt: zbledijo, dokler se ne spomniš več ničesar; na začetku se vsega spomniš tako 

direktno, spomnim se, da sem odpirala Alešev »aftershave« in vonj je resnično mogočen, ker 

takoj obudi osebo, toda nekega dne ne moreš več obuditi cele osebe. Moja tolažba za to je  

(moji otroci pravijo, da je to bedarija), da sva ustvarila en drugega in celo življenje, ki ga živim. 

Aleš me je soustvaril, kar pomeni, da je del mene, in čeprav ga ne  morem več obuditi, ko 

vonjam njegov »aftershave«, me to tolaži. In to ni anti-feministično, ker sem jaz tudi ustvarila 

njega.  

4. Kako so na vas vplivali izdaja knjige in odzivi bralcev? Vam je bilo pomembno, 

da svojo izkušnjo delite z drugimi?  

 

Zelo zadovoljujoče je prejeti pisma in govoriti z bralci, tu je vprašanje bralcev in vprašanje 

moralne vrednosti knjige. Zato je jasno, da me osreči to, kar sem uspela ustvariti iz tega, kar 

sem mogla dati čez in da je pomensko in smiselno za druge. To je ogromnega pomena zame. 

Ta katarzična plat, besede prasica, ki je bila tako težka izbira za založnika. In kulturni odziv 

nanjo. Beseda prasica je bil hujši kot kurba. Zdaj pa obstaja film s to besedo v naslovu. Prijatelj 

mi je rekel, da sem jaz postavila to besedo na zemljevid. Misel na to, da bo nekdo, kot sem jaz, 

spremenil način gledanja na stvari, ali ženske, ali vdove, ali kar koli že, je na neki način 

pretenciozno, toda s to besedo…  

5. Pisali ste v angleščini; imate občutek, da bi se lahko izrazili v katerem drugem 

jeziku?  

 

Vedno pišem v angleščini, to je moj umetniški (izrazni) jezik.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

TRANSKRIPT INTERVJUJA Z DARJO MOLAN 

Intervju je potekal 25. 11. 2021 od 16.30 do 18.00.  

Preveriva, če se dobro slišiva, razložim, o čem pišem nalogo in na kaj se bodo nanašala moja 

vprašanja; dogovoriva se, da se tikava in da lahko pogovor posnamem.  

1. Kaj te je motiviralo, da si začela pisati o svoji izkušnji z rakom?  

 

Čisto na samem začetku sploh nisem vedla, da bom začela pisati. To je čisto slučajno sovpadlo, 

nič ni bilo načrtovano, tako kot bolezen ne. Začelo se je tako, da sem tisti dan, ko sem prejela 

diagnozo, je bila pri meni, tisti dan sva bili zmenjeni, z eno prijateljico novinarko, ki je pisala 

o boreliji, ki jo je moja hči par mesecev pred tem prebolela, pri desetih mesecih starosti. Tako 

da ko sem jaz zbolela, sva se pogovarjali in je rekla: »Pa piši o tem.« Nekaj v tem smislu je 

bilo, to je bila prva taka iniciativa. Druga stvar je bila pa ta, da sva se tudi z mojo zelo dobro 

prijateljico pogovarjali (še isti dan, ker jaz imam veliko prijateljev, in ko sem zbolela, sem 

morala svojo diagnozo ves čas povedati, kaj se dogaja) in takrat je kar na enkrat prišla moja 

hči, ki je bila takrat stara eno leto in se je začela plaziti proti meni, govorila še ni, in ko sem 

bila jaz čisto raztresena in na telefonu, je ona začela govorit: »Mami, mami,« in začela jokati. 

Takrat sem se zavedela, da ne morem biti ves čas na telefonu, vsakemu razlagati eno in isto 

zgodbo, in nisem točno vedela, kaj bi naredila v tistem trenutku. No, potem mi je še ta 

prijateljica rekla: »Pa začni pisati bloge.« In sem rekla: »Ja, samo res, zakaj pa ne.« O blogih 

nisem vedela popolnoma nič, ampak sem si rekla: »Nič, če bom to napisala, bodo ljudje šli to 

prebrat in potem ne bom imela več težav s tem, da bom ponavljala eno in isto in bom imela čas 

za njo.«  

In potem sem si rekla: »Pa OK, štromarka sem, tehnično mi ni težko začet bloga pisati.« Nisem 

pa točno vedela, kako. Potem je prišel naslednji dan, šla sem na onkološki inštitut, in ko sem 

prišla domov, sem odprla kar na Siolu blog in sem res napisala, kaj se je zgodilo, kakšno 

diagnozo sem dobila, kaj me čaka, kako je bilo na prvem posvetu. To sem potem objavila, 

delila na svoj facebook in to je bil kar na enkrat tak odziv. In potem sem vsakič, ko sem šla na 

onkološki inštitut ali pa se je kaj takega zgodilo, pisala v zelo, zelo realnem času. 

2. Na kateri točki izkušnje, ste se odločili pisati o njej? Med samo izkušnjo ali po 

njej? 

 

Po vsaki kemoterapiji sem še isti dan napisala, tudi če sem bila res čisto totalno fertik. Jaz sem 

kar vedela, da nekako moram. Pa če je šlo na začetku bolj za to, da … jaz sem res inženirka in 

jaz vedno gledam na tak način, da bo vse optimizirano, pa na kratki rok, pa na dolgi rok, neke 

cilje si ves čas postavljam in res mi je bilo pomembno čisto iz tehničnega vidika, samo da bom 

jaz imela več časa. Potem je pa to preraslo v veliko več. Res je bilo zanimivo, če za nazaj 

gledam, veliko stvari pozabiš, tisto, kar pa v realnem času pišeš, pa pišeš vse dobro, slabo, res 

točno to, kako se takrat počutiš. Jaz sem to v realnem času ves čas pisala. Spomnim se, po eni 

kemoterapiji sem bila res uboga, lahko sem samo sedela, vrtelo se mi je, slabo mi je bilo, mami 

mi je rekla: »Pa ti si nora, daj ta računalnik stran od sebe, uleži se, zaspi …« Ampak sem rekla: 

»Moram, moram.« Zakaj moram? Ker je preraslo v nekaj več, ker so mi ljudje začeli slediti. 



 

 
 

Če se nisem javila, pa so vedeli, da imam kemoterapijo, ker je bilo na isti dan, vsake štirinajst 

dni, sem začela dobivati sporočila, da ja ni kaj narobe in kako sem. Neverjetno je bilo. 

Sorodniki so že poklicali mamo, ampak popolni neznanci so mi sledili, res neverjetni so bili, 

in tudi kakšne komentarje sem dobivala pod blogi, to so bile take spodbudne besede, kar na 

enkrat so se name začeli obračati, ne samo zdravi ljudje, tudi tisti, ki so zboleli in jim je to 

pomagalo, ko so videli, kaj jih čaka, in to se še zdaj dogaja. Zdaj tudi delam na telefonu za 

pomoč pri Europi Donni. Takrat sem res bila v tistem nekem svojem »feelingu«, da zame nič 

slabega takrat ni obstajalo, zame je bilo vse samo pozitivno, dokler ni prišlo do še kakšne bulice 

ali povečane bezgavke, kar te vrže iz tira. In zaradi vseh teh ljudi sem se potem počutila kar 

nekako dolžno, da pišem naprej. In nikoli nisem izgubila občutka, da ne bi, vedno mi je zelo 

pasalo. Nikoli mi ni bilo, da ne bi hotela ali kaj takega. Me je gnalo naprej. Potem ko sem dala 

še četrto operacijo skozi, potem sem pa nekako rekla, zdaj je pa tega dovolj. Zdravljenje je 

zaključeno. Zdaj je pa to to, čez pol leta bom pa izdala knjigo.  

Nisem imela pojma, kako jo bom izdala, nisem vedela nič o tem. Najprej sem se morala 

pozanimat, kako odpreti podjetje. Najprej sem mislila, da bom poiskala službo, ker sem 

diplomirala malo pred tem preden sem zbolela. Ampak so bile ovire, ko sem pisala bloge, ker 

so gledali name v smislu: »Aja, to je tista, ki bo umrla.« Nihče ni želel tvegati, saj s strani 

delodajalca mi je to logično, te pa prizadene. Ni me fejst prizadelo, potem sem si rekla: »Pa saj 

se mi nikamor ne mudi, grem še malo po svoje. Bom pa knjigo izdala.« Potem sem se 

pozanimala, kako. Odločila sem se, da bom svoje bloge objavila, sem pa želela izdati knjigo, 

ki bo kot en priročnik za bolnice, kjer ne bo samo moja osebna zgodba, ampak bo ta 

podkrepljena še z nekimi strokovnjaki. Vse mi je šlo, pa ne vem, kako sem si sploh upala, zdaj 

ko pogledam nazaj. In mi je uspelo, tako da sem še pred rokom izdala.  

Je bilo kaj drugače gledati te zapise, ko so bili združeni v knjigo?  

Ja, je. Mislim, da sem dvakrat prebrala svojo knjigo od takrat. Prvič je bilo, ker sem jo brala, 

ko sem jo izdala. Ker ko izdajaš knjigo, moraš stopiti tri korake stran in gledati, kot da ni tvoje. 

Potem sem jo pa enkrat, ko sem spoznala novega partnerja in je, ko je prebral mojo knjigo, 

rekel, da je celo noč jokal, in sem rekla: »Pa kaj je res taka?« Še enkrat sem jo prebrala in je 

res, vmes je taka, da če bi bila kdo drug in bi brala mojo knjigo, bi rekla: »Uf, tole pa ni bilo 

lahko.« In tudi odzivov dobivam res veliko. Veliko mi pomeni, da bolnice rečejo, da jim to 

pomaga. To se mi potem zdi, kot da je moj cilj dosežen. 

3. Kaj ste doživljali ob pisanju?  

 

Če bi pa gledala koliko je meni to pomagalo … Aja, pa še to … Ko nekdo dobi diagnozo rak, 

smo si ljudje zelo različni. Eni bodo o tem veliko govorili, eni ne bodo nič govorili pa bodo 

veliko o tem prebrali, eni se bodo čisto zaprli, ne bodo imeli in ne bodo čutili podpore, ker se 

ne bodo izpostavili okolici, nekateri še sorodnikom ne želijo povedati. Jaz sem pa takrat dobila 

toliko enih lepih komentarjev, da sem jih vključila noter. Malo je drugačna ta moja knjiga. Ker 

zakaj je bi vse to začutile tudi tiste bolnice, ki nimajo toliko podpore. Ker je bila lepa podpora, 

tudi naslov »Vem, da zmoreš, Darja« je bil en komentar gospe: »Vem, da zmoreš, Darja. Tudi 

jaz sem.« In hočem da gre to naprej. Jaz sem dobila to in delim to naprej, vso to podporo. 

Mislim, da mi je, ne toliko pisanje meni, ampak to, da sem jaz lahko to dala naprej. Ker vem, 



 

 
 

da je to ljudem veliko pomenilo, meni je to veliko pomenilo in tak krog je bil, spodbujali smo 

en drugega.  

Je bilo pa zelo tehnično to pisanje. Nisem se spominjala za nazaj, samo zapise sem delala od 

tistega dneva. Takrat sem se počutila na višku moči, kar je morda neko zanikanje. Če bi šla 

zdaj za nazaj brat, bi se zagotovo zjokala. V času zdravljenja se zunanji svet zate ustavi. Na 

onkološkem inštitutu nihče ne hiti, ne hodiš v službo, imaš svoj svet, v katerem živiš.  

4. Ali se je med pisanjem spremenil vaš odnos do vaše izkušnje z rakom, in če se je, 

kako? 

 

Moj partner mi pogosto reče: »Ti zdaj misliš, da če si enkrat preživela, da boš skozi? Pazi 

nase.« Ker sem res deloholik. Poleg tega, da delam v gospodarstvu, ki zahteva več kot 100 

procentov, delam še za Europo Donno pa še sorodniku v marketingu pomagam. Tako gledam 

na raka. Moram se zavestno ustaviti, dva koraka nazaj narediti, in začeti res paziti nase, ker se 

mi zna kaj še enkrat zgoditi, ker stres vpliva. Preveč smo postali sužnji sistema. Po raku je 

dobro, da se ustaviš, spomin ti nagaja, fizično nisi več v isti formi.  

Če pomislim, da bi za nazaj napisala knjigo, ne bi mogla. Niti se nebi nikoli lotila. Tisto je bilo 

pa iz duše, vse, kot se je dogajalo v resnici. Blog sem napisala en, dva, tri … Nisem ga niti 

popravljala. Kar je prišlo, tisto sem napisala. Vedela sem, da bo pomagalo. Videla sem, da je 

pomagalo drugim, na koncu pa je pomagalo tudi meni, ampak ne zavestno, nezavedno. Ne 

vem, ali je to v povratni zanki, ker sem toliko podpore od ljudi dobila. Ne vem, če znam 

odgovoriti. Vem samo, da zdaj ne bi mogla tega narediti.  

En tak hujših trenutkov v mojem zdravljenju je bilo, po drugi kemoterapiji, mislim da. Še tega 

ne vem. Sem ležala na postelji in prosila mamo, naj me prime za roko, ker enostavno sem bila 

100 procentna, da bom umrla. Nisem mogla niti vstati in iti na stranišče, in zdaj ko pomislim 

na to, mi gre na jok, ampak ne spomnim se pa tistih občutkov od takrat. Ali pa tisti strah, ko 

sem imela bezgavko povečano in toliko teh občutkov in strahov, ki jih potem nekako porineš 

nazaj in pozabiš, takrat pa so v živo in surovo napisani, je zato knjiga bolj pristna. Potem pa 

nisem šla naprej, do službe, kolikor sem jo spromovirala, potem pa ne več, imela sem celo 

ponudbo, da bi jo prevedla v angleščino, ampak sem potem ustavila ta projekt. Želela sem 

nadaljevati življenje, svoj poklic. Sem sicer predstavnica pacientov, pomagam bolnicam, 

ampak bolj delam na tem, kako se vračati nazaj na delo, kako pristopiti do osebnega zdravnika, 

katere obrazce izpolniti. Hočem pomagati, ne vem, zakaj je temu tako.  

Nekje si napisala, da bi rada zapisala temno plat kemoterapije, dokler so spomini še sveži.  

No, saj to je to. To mislim, da je bila prva, ker sem rekla: »Moram!«  

To je tak »footprint«. Ni mi žal. Rak je tak učitelj. Zdaj si mislim, če sem tisto takrat zmogla, 

lahko zmorem vse. Nimam nekih nerealnih ciljev, ampak česar se lotim, to bom. Čeprav mi 

dostikrat kdo pod nos vrže: »Ti tako ali tako zmoreš vse, a ne?« Mislim, jaz, če mi služba ni 

všeč, jaz grem. Meje postavim.  



 

 
 

Je pa to ena stvar, na katero sem ponosna. Vem, da sem uspela en tak ogromen projekt. Knjiga 

je bila res lepo sprejeta. Še zdaj me povabijo na fakulteto, vedno najde kdo kakšen citat in to. 

Seveda je to nišna knjiga.  

Jaz sem imela prijatelje v zdravstvu pa mati je patronažna sestra, ampak tega nimajo vsi. Veliko 

ljudi je zelo podhranjenih z informacijami. To sem hotela dati naprej, da bodo iz prve roke 

vedeli, kaj se dogaja, da bodo dobili take komentarje, kot sem jih jaz dobila, da bodo občutili, 

da niso zaradi tega manjvredni in da ljudi ta diagnoza ne ustraši, da sprejemajo to bolezen, da 

so sočutni, da se ne rabijo bati okolice, da se bodo lažje izpostavili oz. da se ne bodo bali in se 

sramovali. Poleg tega sem pa hotela dati čisto vse nasvete, ki sem jih jaz dobila. Da jim bo 

lažje.  

Slišim, da ti je zelo pomembno, da so ljudje brali, da si delila, morda je to specifika tega, 

da si pisala blog, ker tam dobiš takojšen odziv.  

Spomnim se, da je na to prvo predstavitev prišlo 150 ljudi. Z atijem sva takrat postavljala stole 

pa me je vprašal, koliko naj jih postavi, in sem rekla, morda 30, je rekel, pa dajva jih 50, pa 

sem rekla: »Pa ne bo prišlo 50 ljudi.«  

Raka se ljudje bojijo, ne želijo poslušati o njem. Odvisno je, kako predstaviš zgodbo, ali jamraš 

o tem ali predstaviš zgodbo, kako si zmagal v življenju. Ja, je res, imela sem odzive bralcev, 

nisem pa vedela, koliko knjig naj dam v tisk, bo kdo sploh kupil knjigo? Ampak ljudje ti 

pomagajo, ti gredo na roko, te ne obsojajo, kot je morda pri drugih boleznih, recimo anoreksija 

ali depresija. Ker tisto, česar ne vidiš, ne obstaja. S tem imamo tudi pri zdravljenju raka velike 

težave. Veliko žensk potrebuje psihosocialno pomoč in psihoonkološko podporo in jim 

moramo razlagati, da s tem ni nič narobe, da se je treba pogovarjati o tem, ker ni nikomur lahko. 

Rak ni zgolj bolezen tistega, ki zboli, in ni zgolj telesna bolezen, prinese veliko, veliko več. 

Leto za mano je tudi moja mati zbolela in sem lahko spoznala, kako to izgleda s strani bližnjega. 

To je katastrofa, ker nič ne moreš narediti. Ko si sam bolan, se vse vrti okoli tebe, sploh okoli 

mene se je, ker sem še blog pisala. Ona je pa čisto drug karakter, niti se ni želela pogovarjati 

in ti potem stojiš tam, ne veš, kaj bi naredil, ali bi pomagal ali greš stran. In ni lahko biti ne v 

vlogi bolnika in ne v vlogi svojca. Tudi od svojcev sem dobila »feedback«, da se, recimo, žena 

ali partnerka, ne želi pogovarjati o tem, kaj občuti, in da so prebrali knjigo in da zdaj sploh 

vidijo, kaj doživljajo.  

Všeč mi je tudi, da sem s psihoonkologinjo naredila intervju, tudi to bolnicam pomaga. Vsa ta 

vprašanja, ki so: »Zakaj me prijateljica ne pokliče?« Vi morate pristopiti do njih, se namreč 

bojijo, ne vedo, kaj bi rekle. Tu je veliko takih vprašanj. Prvenstveno, če črto potegnem, sem 

bolj zaradi drugih to izdala kot pa zaradi sebe. Ves čas moram nekomu pomagati. Tudi ta knjiga 

je bila, ne samo da dam jaz ven to, kar se mi dogaja, ampak da bom dala še več ven, da bom 

lahko pomagala.  

Si ti brala mojo knjigo? Sem. Kakšna se ti je zdela? Malo sem bila presenečena, ker nisem 

vedela, da bo skupek blogov. Mogoče bi samo na koncu neki zaključek ali pa refleksijo. 

Ja, to je težko, ker je bilo izdano pol leta po zadnji operaciji. Vse je bilo zelo surovo pisano, 

morda sem samo kakšen blog napisala dan ali dva po dogajanju.  



 

 
 

Opažam, da iz leta v leto punce (z diagnozo raka) več pišejo o tem, kaj se jim dogaja, velikokrat 

kar na Facebook, tako malo daljši zapis: »Danes sem pa tako in tako, pa sem to in to 

doživela…« Pa dobijo neke odzive in verjamem, da se dobro počutijo ob tem. To definitivno 

je antistresna terapija. Jaz se spomin, kako sem jaz mogla to, nič drugega ni bilo tako 

pomembno kot to, da jaz napišem. Če bi se neugodno počutila ob tem pisanju, sigurno ne bi 

pisala. Če me je pa navdajalo z nekim olajšanjem, nekim veseljem, pozitivnimi občutki, potem 

je bilo pa definitivno tudi za mene. In tu je tista antistresna terapija. In poglej, kaj so mi dali 

ljudje, dali so mi voljo, spodbudo in tudi del knjige, del gradiva. Pa ne samo meni, tudi vsem 

tistim, ki berejo. Nekaj sem pustila v tem svetu, tudi ko me ne bo več.  

 

PRILOGA 3: KODIRNE TABELE 

 

INTERVJUVANEC  KODIRNA ENOTA KODE  KATEGORIJE 

DANAJA 

LORENČIČ  
»V bistvu sem 

študirala, v okviru 

pisanja znanstvenega 

magisterija, zakaj se 

pojavi anoreksija. 

Ampak na neki točki, 

takrat sem bila še v 

zanikanju, da imam 

sama težave, sem 

ugotovila, da bi rada 

brala neko zgodbo, ki 

bi bila bolj osebna. V 

tujini takih zgodb je 

nekaj, v Sloveniji pa 

nobene nisem našla.« 

 

»In to me je vodilo, 

da ko sem si priznala 

težavo, da zlijem ta 

čustva na papir.« 

 

»Da, ko bi neka oseba 

to prebrala, da bi se 

počutila manj 

osamljeno. To me je 

vodilo, in tudi moja 

želja, ki sem jo 

povedala tudi urednici 

pri Mladinski knjigi, 

da je to razumljivo, 

da je to razumljivo za 

- Študirala 

anoreksijo v 

okviru 

magistrskega 

študija; 

- želja po branju 

bolj osebne 

zgodbe; 

- pomanjkanje 

tovrstne 

literature v 

Sloveniji; 

 

 

 

 

- priznanje težave; 

- potreba po tem, 

da zlije čustva na 

papir; 

 

- želja po tem, da 

ponudi podporo 

osebam s 

podobnimi 

težavami; 

 

 

 

 

 

Motivacija za začetek 

pisanja  



 

 
 

punce in fante tudi v 

osnovni šoli.«  

 

»Ja, prav zgodbo, ki 

bi bila osebna. Tako 

kot je bila, mogoče, 

za tiste, ki imajo 

težave z drogo, knjiga 

Otroci s postaje Zoo. 

Takrat v Sloveniji ni 

bilo teh knjig prav 

veliko. Sem bila ena 

prvih. Nato je bilo 

več knjig, o tesnobi, o 

izgorelosti, o raku.«  

 

»Moj jasen namen je 

bil, da želim o tem 

govoriti, da lahko, 

kolikor lahko jaz to 

detabuiziram, in sem 

vesela, da so se potem 

pojavljale še druge 

knjige o anoreksiji, in 

bulimiji, pa zdaj je 

baje neka pesniška 

zbirka o tem. To je bil 

nekako namen, da 

začnemo o tem 

govoriti, bolj brez 

sramu.«  

 

»Ja sploh pa zdaj, ko 

je motenj hranjenja 

več kot takrat, ko sem 

jaz pisala knjigo o 

tem. To je, to je 

problem in ga je 

potrebno zaznati in ga 

ustrezno tudi 

zdraviti.«  

 

»Danes gledano ja. 

Takrat je bil mogoče 

neki fant, ki sem ga 

imela v mislih. Zdaj 

po letih in letih 

 

 

 

- želja po zgodbi, 

ki bi bila osebna; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- namen je bil 

govoriti o tem; 

- detabuizacija 

motenj hranjenja; 

- kasneje je 

opazila, da se 

pojavlja več 

tovrstne 

literature; 

 

 

 

 

 

 

 

- širiti zavedanje, 

da je to problem, 

ki ga je potrebno 

zaznati in 

ustrezno zdraviti; 

 

 

 

 

 

- želja po 

sporočilu svojim 

bližnjim;  

 

 



 

 
 

terapije, sem sigurno 

kaj želela sporočiti 

svojim staršem, svoji 

okolici, prijateljem, 

fantom s katerimi sem 

bila.« 

 

»Ja, da bi videli, 

mogoče, če sem zelo, 

zelo totalno iskrena in 

se ne cenzuriram, kar 

je namen 

psihoterapije, je bilo, 

da bi opravičila kaka 

moja dejanja. Da ni 

bil samo plemenit 

namen. To danes 

gledam. To 

nezavedno. Zavestno 

je bil zagotovo 

plemenit namen 

pomagat.« 

 

»Če zdaj gledam, pa 

je sigurno tisti ranjen 

otrok, ki ni bil slišan, 

je želel biti slišan, 

mogoče na ta način. 

Jaz mislim, da je 

razlog, zakaj večina 

samskih punc piše, 

tiste, ki so srečno 

poročene, lahko 

pišejo fikcijo, ker ti 

domišljija dobro dela, 

ker nimaš toliko 

sranja, ki bi ga rad 

spravil na papir skozi 

svojo osebno 

zgodbo.« 

 

»Včasih me kdo 
vpraša, če bom pisala 

nadaljevanje. Ne, jaz 

sem si strašno želela 

pisati fikcijo, pa ni 
šlo, do zdaj, pa sem 

spet napisala osebno 

 

 

 

 

 

 

 

- opravičilo za 

nekatera dejanja; 

- zavestno namen 

pomagati; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ranjen otrok, je 

želel biti slišan; 

- stvari bi radi 

spravili na papir; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- pisanje 

predstavlja nek 
ventil; 



 

 
 

zgodbo o tematiki, ki 
je zelo podobna. 

Tako, da mi je pisanje 

še vedno nek ventil.«  

ERICA JOHNSON 
DEBELJAK 

»Delno je bil razlog 

to, da sem pisateljica 

in je bila to logična 

stvar za narediti. 

Predlagam vam, da si 

ogledate knjigo z 

naslovom A 

Wounded Storyteller. 

Tam govori o 

naracijah življenja, 

zgodbah, kot 

naracijah prekinitve. 

Imaš svojo preteklost, 

ki prehaja v tvojo 

sedanjost in glede na 

to pričakuješ svojo 

prihodnost, toda nato 

se nekaj zgodi, kar 

popolnoma spodnese 

tvojo kronologijo. In 

naracija je tako dober 

način, da ustvariš 

novo kronologijo, ki 

ima smisel zate, kajti 

v trenutku izgube ali 

travme, tvoje 

življenje nima 

nikakršnega smisla 

zate. Morala sem 

sprocesirati in 

ustvariti novo 

kronologijo 

upoštevajoč vse kar 

se mi je zgodilo.« 

 

»In nisem začela 

pisati te knjige kar 

takoj. Najprej smo 

napisali knjigo z 

naslovom 

Razglednice Aleša 

Debeljaka, napisala 

sem glavni esej in 

sem bila so urednica, 

- Delno zato, ker 

je pisateljica; 

- Morala je 

sprocesirati vse, 

kar se je zgodilo, 

in ustvariti novo 

kronologijo; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- najprej je 

napisala esej za 

knjigo 

Razglednice 

Aleša Debeljaka; 

- to je bil poklon 

Alešu Debeljaku; 

- nato je želela v 

knjigi pogledati 

Motivacija za začetek 
pisanja 



 

 
 

in to je bilo dobro, da 

sem lahko najprej se 

posvetila njemu, to je 

knjiga poklonjena 

njemu. In če berete 

veliko knjig o 

žalovanju, lahko 

vidite, da so 

večinoma pokloni 

mrtvim osebam, jaz 

pa sem želela v svoji 

knjigi pogledati 

žensko, ki je preživela 

in ostala. Glavni 

poudarek je bil na 

meni in na vdovah.« 

 

»To je bilo zanimivo. 

Njegova smrt je bila 

tako zelo javna in 

polno je bilo ugibanj, 

namigovanj in 

opravljanja, jaz pa 

sem bila tiho. Morda 

so me kakšni ljudje, 

ki so mi bili blizu, 

vprašali kaj se je 

zgodilo, toda večina 

me ni. In počutila sem 

se tako čudno tiho v 

zgodbi, kjer sem bila 

ključna, bila sem ena 

od glavnih 

protagonistk, pa kljub 

temu brez glasu. Zato 

je bilo resnično 

osvobajajoče. To je 

bil začetek in je bil 

resnično 

osvobajajoč.«  

 

»Če si tiho, kot prvo 

nosiš ogromno 

bremena sam. In kot 

drugo, drugi ljudje 

govorijo tvojo 

zgodbo. In na to se 

žensko, ki je 

ostala; 

- veliko je knjig o 

žalovanju, ki so 

poklon mrtvim 

osebam, ona pa 

je želela 

pogledati žensko, 

ki je preživela in 

ostala; 

- glavni poudarek 

knjige Devica, 

kraljica, vdova, 

prasica, so bile 

vdove in ona 

sama; 

 

- njegova smrt je 

bila javna in 

polna ugibanj, 

namigovanj, 

opravljanja; 

- počutila se je 

čudno tiho v 

zgodbi, kjer je 

bila ena glavnih 

protagonistk, pa 

kljub temu brez 

glasu; 

- članek v sobotni 

prilogi je bil 

začetek in 

občutek ob njem 

zelo osvobajajoč; 

 

 

 

 

 

 

 

- če si tiho nosiš 

breme sam; 

- drugi ljudje 

govorijo tvojo 

zgodbo; 

 



 

 
 

nanaša del, ki sem ga 

napisala v knjigi: »to 

je moja zgodba, ki jo 

bom napisala.«« 

 

»Najprej sem začela 

brati, ker sem imela 

na nek način srečno 

življenje in je bilo na 

vsakem nivoju: 

ekonomskem, 

socialnem, 

starševskem, 

ljubezenskem, ena 

velika eksplozija. 

Čeprav je moj oče 

umrl, ko sem bila 

stara šestnajst let, 

nisem doživela 

žalovanja na tak 

način. Zato sem 

najprej začela brati o 

tem. Začela sem brati 

knjige o žalovanju in 

hrkati sem delala 

raziskavo, ker sem 

imela občutek, da se 

to obrača stran od 

mene, brala sem tudi 

o filozofiji smrti in 

tako so me začele 

zanimati vdove in 

sem začela iskati 

knjige o vdovah in 

tega ni veliko.« 

 

»Najprej sem torej 

začela brati. Sem bila 

pa zelo hvaležna, ko 

mi je prva oseba 

pisala in me prosila, 

da nekaj prevedem 

zanjo, marsikdo bi bil 

mnenja, da je bilo to 

neobčutljivo, toda jaz 

sem bila zelo vesela, 

da so ponovno 

 

 

 

 

 

- začela je z 

branjem o 

žalovanju in 

delati raziskavo o 

tej temi;  

- zanimati so jo 

začele vdove, 

zato je začela 

iskati knjige o 

vdovah; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- zelo je hvaležna 

prvi osebi, ki je 

pristopila do nje 

in jo prosila, da 

nekaj prevede; 

- še ena oseba jo je 

prosila, da nekaj 

napiše in ji rekla, 

da je mnenja, da 

bi morala pisati o 



 

 
 

pristopili do mene in 

da sem imela nekaj za 

delati. In nato je bila 

še ena oseba, ki me je 

prosila, da nekaj 

napišem in mi je 

rekla, da ne rabim 

tega narediti takoj, 

ampak, da je mnenja, 

da bi morala pisati o 

tem kaj preživljam. In 

tako sem napisala tri 

kratke kolumne in to 

je bil moj začetek. In 

tako sem kar kmalu 

začela pisati in 

raziskovati. Veš 

branje in raziskovanje 

je bilo zame tako 

naravno. Morala sem 

ugotoviti kaj se mi 

sploh dogaja, tako 

zelo sem bila 

zmedena.« 

 

tem, kaj 

preživlja; 

- napisala je tri 

kratke kolumne 

za začetek; 

- kmalu je začela 

pisati in 

raziskovati; 

- pisanje in 

raziskovanje je 

zanjo naravno; 

- morala je 

ugotoviti, kaj se 

ji sploh dogaja, 

ker je bila 
zmedena; 

DARJA MOLAN  »Čisto na samem 

začetku sploh nisem 

vedla, da bom začela 

pisati. To je čisto 

slučajno sovpadlo, nič 

ni bilo načrtovano, 

tako kot bolezen ne. 

Začelo se je tako, da 

sem tisti dan, ko sem 

prejela diagnozo, je 

bila pri meni, tisti dan 

sva bili zmenjeni, z 

eno prijateljico 

novinarko, ki je pisala 

o boreliji, ki jo je 

moja hči par mesecev 

pred tem prebolela, 

pri desetih mesecih 

starosti, tko da ko 

sem jaz zbolela, sva 

se pogovarjali in je 

rekla: »Pa piši o 

tem.« Nekaj v tem 

- Na začetku ni 

vedela, da bo 

začela pisati; 

- bilo je 

nenačrtovano, 

tako kot bolezen 

(slučajno je 

sovpadlo); 

- prijateljica 

novinarka, ji je 

svetovala, da naj 

piše o svoji 

bolezni; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivacija za začetek 

pisanja 



 

 
 

smislu je bilo, to je 

bila prva taka 

iniciativa.« 

 

»Druga stvar je bila 

pa ta, da sva se tudi z 

mojo zelo dobro 

prijateljico 

pogovarjale, še isti 

dan, ker jaz imam 

veliko prijateljev in 

ko sem zbolela, sem 

morala svojo 

diagnozo ves čas 

povedat, kaj se 

dogaja, in takrat je 

kar na enkrat prišla 

moja hči, ki je bila 

takrat stara eno leto in 

se je začela plazit 

proti meni, govorila 

še ni, in ko sem bila 

jaz čisto raztresena in 

na telefonu, je ona 

začela govoriti: 

»mami, mami« in 

začela jokati. Takrat 

sem se jaz zavedela, 

da ne morem biti ves 

čas na telefonu, 

vsakemu razlagat eno 

in isto zgodbo in 

nisem točno vedela, 

kaj bi naredila v 

tistem trenutku. No in 

potem mi je še ta 

prijateljica rekla: »Pa 

začni pisati bloge«. In 

sem rekla: »Ja, samo 

res, zakaj pa ne.«« 

 

»Jaz nisem o blogih 

vedla popolnoma nič, 

ampak sem si rekla: 

»Nič, če bom to 

napisala, bodo ljudje 

šli to prebrati in 

 

 

 

 

- ob pogovoru s 

prijateljico po 

telefonu, je hči 

jokala in iskala 

njeno pozornost 

in takrat se je 

zavedala, da ne 

more biti ves čas 

na telefonu in 

vsem razlagati 

ene in iste 

zgodbe; 

- poziv druge 

prijateljice, naj 

začne pisati blog; 

- pomislila je, da 

zakaj pa ne; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- o blogih ni 

vedela ničesar; 

- pomislila je, da 

bo imela več 

časa za hčer, če 



 

 
 

potem ne bom imela 

več težav s tem, da 

bom ponavljala eno in 

isto in bom imela čas 

za njo.««  

 

»In potem sem si 

rekla: »Pa OK, 

»štromarka« sem, 

tehnično mi ni težko 

začet bloga pisat«, 

nisem pa točno vedela 

kako. Potem je prišel 

naslednji dan, sem šla 

na onkološki inštitut, 

in ko sem prišla 

domov sem odprla 

kar na Siolu blog in 

sem res napisala kaj 

se je zgodilo, kakšno 

diagnozo sem dobila, 

kaj me čaka, kako je 

bilo na prvem 

posvetu, to sem 

potem objavila, delala 

na svoj Facebook in 

to je bil kar na enkrat 

tak odziv.« 

 

 

 

 

»Jaz sem imela 

prijatelje v zdravstvu 

pa mati je patronažna 

sestra, ampak tega 

nimajo vsi. Veliko 

ljudi je zelo 

podhranjenih z 

informacijami. To 

sem hotela dat naprej, 

da bodo iz prve roke 

vedeli kaj se dogaja, 

da bodo dobili take 

komentarje, kot sem 

jih jaz dobila, da bodo 

občutili, da niso 

bo to, kar se ji 

dogaja napisala, 

ker ji ne bo 

potrebno 

ponavljati ene in 

iste stvari;  

 

- mislila si je, da 

ker je dokončala 

študij 

elektorotehnike, 

da tehnični vidik 

pisanja bloga ne 

bo problem;  

- ni točno vedela 

kako; 

- ko je prišla iz 

onkološkega 

inštituta je na 

Siolu odprla 

blog; 

- napisala je kaj se 

je zgodilo, 

kakšno diagnozo 

je dobila; 

- objavo je delila 

na svojem 

Facebook 

profilu; 

- na objavo je bil 

velik odziv; 

- nimajo vsi 

prijateljev in 

znancev v 

zdravstvu in so 

posledično 

podhranjeni z 

informacijami, 

zato jim je želela 

dati informacije 

iz prve roke; 

 

- seznaniti je 

želela ljudi tudi z 

odzivi okolice, ki 

so bili 

spodbudni, da se 



 

 
 

zaradi tega 

manjvredni in da ljudi 

ta diagnoza ne ustraši. 

Da sprejemajo to 

bolezen, da so 

sočutni, da se ne 

rabijo bati okolice, da 

se bodo lažje 

izpostavili oziroma, 

da se ne bodo bali in 

se sramovali. Poleg 

tega sem pa hotela 

dati čisto vse nasvete, 

ki sem jih jaz dobila. 

Da jim bo lažje.«  

 

 

ne bi bali 

odzivov okolice, 

da jih ne bo 

sram; 

 

- želela je ljudem 

dati vse nasvete, 

ki jih je dobila 

sama, da bi jim 

bilo lažje; 

 

 

 

INTERVJUVANEC KODIRNE ENOTE KODE KATEGORIJE 

DANAJA LORENČIČ »Definitivno med.« 

 

 

»To malo sovpada z 

mojim  

začetkom obiskovanja 

psihoterapije in 

življenjem na Dunaju. 

Na Dunaju sem bila 

sama, imela sem malo 

sobico, internet na 

ključek, to mislim, da 

je zelo pomembno, da 

nimaš skozi dostopa 

do interneta, da si 

odklopljen od 

družbenih omrežij, 

pametnega telefona 

nisem imela, to se mi 

zdi zelo pomembno 

poudariti, da sem bila 

tako lahko fokusirana 

na svojo osebno 

izkušnjo, tudi nisem 

imela toliko odnosov 

- Pisanje med 

spopadanjem z 

anoreksijo; 

- sovpada z 

začetkom 

obiskovanja 

psihoterapije; 

- sprememba 

življenjskega 

okolja; 

- odklop od 

socialnih 

omrežij; 

- fokus na 

osebno 

izkušnjo; 

- stik s sabo; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČAS PISANJA O 

IZKUŠNJI IN 

OKOLIŠČINE 



 

 
 

in sem bila lahko v 

stiku sama s sabo.« 

 

»ja zato sem se tudi 

zdaj drugič, izklopila, 

ko pišem knjigo, za 

katero še ne vem, če 

bo izdana. Facebook 

sem si zbrisala iz 

telefona, Instagrama 

sploh nimam, ker bi 

vplival na mojo 

samopodobo. To 

omenjam zaradi 

lažnega jaza, ker ga je 

tu veliko. In če to daš 

stran, lahko prideš bolj 

v stik s samo sabo, 

čeprav še vedno 

obiskujem 

psihoterapijo, kjer sem 

pa najbolj iskrena 

sama s sabo. Vedno 

bolj.«  

 

 

 

- izbris 

socialnih 

omrežij s 

telefona; 

- dajanje na 

stran lažnega 

jaza; 

- stik s sabo; 

ERICA JOHNSON 

DEBELJAK 

»Začela sem takoj, 

zelo mi je bilo 

pomembno, ker zdaj 

me ljudje sprašujejo, 

če bi po tem, ko so se 

stvari umirile, če bi kaj 

naredila drugače, če bi 

izpustila kakšne stvari, 

itd. Mnenja sem, da 

ljudje žalujejo 

različno, vsako 

žalovanje je unikatno 

in te stvari, toda 

menim, da nekateri 

skoraj nori deli 

žalovanja, ki sem jih 

poskusila opisati z 

jokom Gorgone in 

temi valovi, ki butajo 

vate, to je zelo težko 

opisati kasneje.«  

 

- začela je 

takoj; 

- mnenja je, da 

bi nekatere, 

skoraj nore, 

dele 

žalovanja, ki 

jih je 

poskusila 

opisati z 

jokom 

Gorgone in 

valovi, ki 

butajo vate,  

težko opisala 

kasneje; 

 

 

 

 

 

 

 

ČAS PISANJA O 

IZKUŠNJI 



 

 
 

»Žalovanje je na nek 

način kot porod, 

spomnim se, da je bilo 

tako zelo boleče in da 

sem bila v neznosnih 

bolečinah, toda ne 

morem obuditi norosti 

bolečine nazaj. Želela 

sem opisati te močne 

in intenzivne občutke 

v telesu in če bi to 

knjigo pisala zdaj, bi 

bilo resnično težko to 

povzeti. Zato sem 

želela pisati, še predno 

ta intenziteta izkušnje 

zbledi. Mislim, da se 

nekaj zgodi med 

procesom pisanja, 

pravzaprav med 

vsakim umetniškim 

procesom, ko poliraš 

zadevo in nekaj te 

direktne intenzitete je 

odstranjeno skozi 

proces, za kar 

predvidevam, da je del 

terapevtskega namena, 

ampak jaz sem želela 

predstaviti intenziteto 

in telesno intenziteto 

teh občutkov. Za kar je 

bilo pomembno, da 

naredim hitro.«  

 

»In nato, ko sem prišla 

do tretjega poglavja, 

tistega o izgubi 

prijateljstva in 

izgnanstvu vdove ter 

birokratskih 

vprašanjih, ki je rahlo 

suhoparno, tisti del je 

bil verjetno najtežji za 

napisati in spomnim 

se, da kar nisem 

mogla… Torej 

 

 

 

 

- bolečine 

žalovanja 

primerja z 

bolečinami pri 

porodu, za 

katere se 

spomni, da so 

bile zelo 

boleče, vendar 

ne more 

obuditi norosti 

bolečine za 

nazaj; 

- želela je 

opisati močne 

in intenzivne 

občutke v 

telesu in če bi 

knjigo pisala 

zdaj za nazaj, 

bi bilo to 

težko povzeti; 

- želela je pisati, 

še predno 

intenziteta 

izkušnje 

zbledi; 

- meni, da med 

tem, ko v 

umetniškem 

procesu 

poliraš 

zadevo, nekaj 

direktne 

intenzitete 

zbledi; 

- želela je 

predstaviti 

telesno 

intenziteto teh 

občutkov in za 

to je bilo 



 

 
 

kronološko je šlo od 

dneva pogreba do 

razsodbe sodišča o 

dedovanju, to je bilo 

od februarja do junija 

in jaz sem bila v 

jeseni, recimo dve leti 

po tem, ko se je to 

zgodilo, in se 

spomnim, da sem 

imela take težave s 

pisanjem tega dela, 

težko sem obujala 

spomine, ko se je 

dogajalo, sem bila v 

totalno norem stanju, 

toda je bilo težko to 

potegniti ven. In takrat 

sta mi na pomoč 

priskočili figuri 

Gorgone in Meduze in 

vsa ta nora mitološka 

bitja, ženske figure, so 

mi pomagale nazaj v 

intenzivnost čustev 

tistega obdobja.«  

pomembno, da 

to naredi hitro; 

- tretje 

poglavja, ki ga 

opisuje kot 

suhoparnega, 

ji je bilo 

najtežje 

zapisati; 

- spomni se, da 

kar ni mogla;  

- to poglavje je 

pisala dve leti 

za tem, ko se 

je zgodilo; 

- težko je 

obujala 

spomine; 

- ko se je 

dogajalo, je 

bila v totalno 

norem stanju, 

toda to je bilo 

težko potegniti 

ven; 

- figuri Gorgone 

in Meduze in 

nora mitološka 

bitja, so ji 

pomagale 

nazaj v 

intenzivnost 

čustev tistega 

obdobja; 

 

 

 

 

 

 

 

DARJA MOLAN »In potem sem vsakič, 

ko sem šla na 

onkološki inštitut, ali 

pa se je kaj takega 

zgodilo, sem pisala, v 

- pisala je v 

zelo, zelo 

realnem času, 

vsakič, ko se 

je kaj 

ČAS PISANJA  



 

 
 

zelo, zelo realnem 

času.« 

 

»Po vsaki kemoterapiji 

sem še isti dan 

napisala, tudi če sem 

bila res čisto totalno 

fertik. Jaz sem kar 

vedela, da nekako 

moram.« 

 

»Res je bilo zanimivo, 

če za nazaj gledam, 

veliko stvari pozabiš, 

tisto kar pa v realnem 

času pišeš, pa pišeš 

vse dobro, slabo, res 

točno to, kako se 

takrat počutiš. Jaz sem 

to v realnem času ves 

čas pisala.« 

 

»Če pomislim, da bi za 

nazaj napisala knjigo, 

ne bi mogla. Niti se 

nebi nikoli lotila. Tisto 

je bilo pa iz duše, vse 

kot se je dogajalo v 

resnici. Blog sem 

napisala en, dva, tri. 

Nisem ga niti 

popravljala.«  

 

»En tak hujših 

trenutkov v mojem 

zdravljenju je bilo, po 

drugi kemoterapiji, 

mislim da. Še tega ne 

vem. Sem ležala na 

postelji in prosila 

mamo naj me prime za 

roko, ker enostavno 

sem bila 100 

procentna, da bom 

umrla. Nisem mogla 

niti vstati in iti na 

stranišče, in zdaj ko 

pomembnega 

zgodilo; 

 

- po vsaki 

kemoterapiji 

je še isti dan 

pisala, četudi 

se je počutila 

zelo slabo; 

 

 

- nekako je 

vedela, da 

mora pisati; 

- pravi, da za 

nazaj veliko 

stvari pozabiš, 

če pa pišeš v 

realnem času 

pišeš točno 

tako, kot se 

počutiš; 

 

 

- meni, da ne bi 

mogla napisati 

knjige za 

nazaj; 

- pisala je iz 

duše, kar se je 

dogajalo v 

resnici; 

- hitro je pisala 

in nič 

popravljala; 

 

 

 

- ko pomisli na 

počutje po 

kemoterapiji ji 

gre na jok, 

vendar ne 

more 

podoživeti 

občutkov za 

nazaj; 



 

 
 

pomislim na to, mi gre 

na jok, ampak ne 

spomnim se pa tistih 

občutkov od takrat. 

Ali pa tisti strah, ko 

sem imela bezgavko 

povečano, in toliko teh 

občutkov in strahov, ki 

jih potem nekako 

porineš nazaj in 

pozabiš, takrat pa so v 

živo in surovo 

napisani, je zato knjiga 

bolj pristna.«  

 

»Ja, to je težko, ker je 

bilo izdano pol leta po 

zadnji operaciji. Vse je 

bilo zelo surovo 

pisano, morda sem 

samo kakšen blog 

napisala dan ali dva po 

dogajanju.«  

 

- spomni se 

strahu, vendar 

ne občutka 

strahu; 

- meni, da je 

knjiga bolj 

pristna; ker so 

občutki v živo 

in surovo 

napisani; 

 

 

 

 

 

- knjiga je bila 

izdana pol leta 

po zadnji 

operaciji; 

- samo kakšen 

zapis je 

zapisala z 

dnem ali 

dvema 

zamika; 

 

 

INTERVJUVANKA KODIRNE ENOTE KODE KATEGORIJE 

DANAJA 

LORENČIČ 

»Vmes sem že 

skoraj obupala, ker 

nisem vedla, kako 

naj napišem in sem 

rekla prijateljici, da 

ne morem dat 

srečnega konca, se 

prav spomnim, da 

sva se sprehajali po 

Dunaju in mi je 

rekla: »Potem pa 

napiši tako. Napiši 

tako kot je, iskreno, 

da pač nisi še tam.« 

In to se mi zdi danes 

dobro. Ker za 

razliko od drugih 

stvari, tesnobe, 

- skoraj obupala, ker 

ni bilo srečnega 

konca; 

- nasvet prijateljice, 

naj napiše tako kot 

je; 

- anoreksije se ne da 

skriti; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOŽIVLJANJE 

MED PISANJEM  



 

 
 

izgorelosti, nič 

nimam proti 

avtorjem, ampak ti 

to lahko skriješ. 

Anoreksije pa ne 

moreš skrit, jaz sem 

še vedno vitka, 

preveč vitka, in jaz 

tega ne morem 

skrit.« 

 

»Ja. Pri meni ja. 

Zagotovo. Iskanje, 

da sploh lahko 

ubesedim neke svoje 

misli, ki jih takrat v 

odnosih nisem 

mogla, niti upala. Je 

bilo pa zanimivo, da 

bolj kot sem pisala, 

bolj sem si upala. 

Potem ko sem 

spoznala ljudi, je 

bila prva od stvari, 

ki sem jih povedala 

to, ker anoreksija 

vpliva na druženje, 

da ljudje vedo s čim 

imajo opravka, da 

ko rečem ne, ne 

pridem na druženje 

ali kosilo, da to ne 

pomeni, da niste mi 

všeč ampak, da 

imam ta problem, to 

je odprlo potem 

prostor za nove 

odnose.  

 

»Ja, stik sama s sabo 

ja, je bilo v tem 

smislu definitivno 

terapevtsko.« 

 

»Ne vem, me je bilo 

strah po moje, kaj 

sem dala na papir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- iskanje lastnih 

misli: 

- ubesedenje lastnih 

misli; 

- večji pogum po 

deljenju doživljanja 

z drugimi; 

- odprlo je prostor za 

nove odnose; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- stik s sabo je bil 

terapevtski; 

 

 

 

- strah pred tem, kaj 

je na papirju; 



 

 
 

Vmes so bili 

pomisleki, še čisto 

na koncu, da morda 

ne bi izdala knjige 

pod svojim imenom, 

sem vprašala 

urednico, če bi lahko 

izdala knjigo pod 

psevdonimom. Strah 

me je bilo, ko veš, 

da bo to objavljeno. 

Na začetku to ni bilo 

tako strašljivo, 

čeprav je bilo od 

začetka namenjeno, 

da bo objavljeno.« 

 

»Ne vem, ne 

spomnim se čisto 

doživljanja, se mi 

zdi, da v tistem 

obdobju nisem 

toliko dajala 

poudarka na svoja 

čustva. Tudi ena 

novinarka med 

intervjujem mi je 

rekla, da se ji zdi da 

je v knjigi premalo 

čustev. In zdaj ko 

gledam za nazaj bi 

rekla, da ja. Ampak 

je to dober prikaz 

osebe z anoreksijo, 

ker ti otopiš svoja 

čustva, bežiš pred 

njimi in je vse zelo 

racionalno.«  

 

»Ja. Tako ja. Pa jaz 

sem tudi vedno bila 

tudi bolj vizualni tip. 

Zato od predavanj 

nisem nikoli veliko 

odnesla. Jaz sem 

mogla videti stvari 

vedno napisane. In 

- pomisleki o 

avtorstvu in 

razmišljanje o 

psevdonimu; 

- strah pred javno 

objavo; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- v tistem času ni bilo 

poudarka na 

čustvih; 

- oseba z anoreksijo 

otopi čustva in vse 

dojema zelo 

racionalno; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- videti stvari 

napisane; 

- videno še bolj  

»strezne« kot 

napisano; 

 

 



 

 
 

to pomaga, da vidim 

kje sem. Ali pa 

fotografije. Če vidim 

fotografijo mi to tudi 

pomaga. Zato včasih 

pogledam svoje 

stare fotografije, ki 

jih imam nekaj iz 

časa anoreksije in 

me tisto bolj 

»strezne«, kot pa 

recimo kakšne 

besede.« 

 

»Brskaš toliko po 

sebi, in sem res 

videla na neki točki, 

da se nič ne bo 

spremenilo samo od 

sebe.« 

 

»Jaz sem si dala nek 

cilj, da do konca te 

knjige bom pa 

ozdravljena. In sem 

videla, da to ne bo 

šlo. In takrat se mi je 

tudi pisanje 

ustavilo.« 

 

»In sem takrat rekla 

Godini, da ne bo več 

šlo, in mi je ona dala 

dva kontakta in sem 

ju še isti dan 

poklicala.«  

 

Takrat sem pisala 

magisterij in knjigo, 

nisem pa več delala, 

vsepovsod sem bila 

s to temo, nisem ji 

mogla več pobegniti. 

Potem, ko se zazreš 

v svoje življenje, 

vidiš, da še vedno 

živiš to, da nisi nič 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- brskanje po sebi 

pripelje do uvida, 

da se nič ne bo 

spremenilo samo od 

sebe; 

 

 

- zaustavitev pisanja 

ob spoznanju, da ne 

bo prišlo do 

ozdravljenja ob 

koncu knjige; 

 

 

 

 

 

- prošnja za pomoč; 

 

 

 

 

 

- ni bilo več mogoče 

pobegniti tej temi; 

- uvid v stanje in 

začetek iskanja 

pomoči; 

 

 

 

 



 

 
 

rešil. Vidiš, da 

nimaš nič za 

izgubiti, samo še 

boljše je lahko, če si 

neko pomoč 

poiščem.«  

 

»Ker sem očitno 

vseeno imela neko 

agendo. Konec sem 

imela začrtan. Kot 

pri magisteriju, sem 

imela zelo 

sistematično, v kaj 

hočem, poglavja, itd. 

nisem šla slediti 

navdihu čisto, kar 

danes vem da je 

dobro, da moraš 

imeti sistem. Vidiš, 

da se ti točke ne 

grejo. Ne moreš 

pisanja o sebi 

usmerjati, če pišeš o 

življenju, moraš se 

zazreti v svoje 

življenje in videti, 

kaj je tam. Takrat mi 

je bila kar malo 

travma, ta blokada, 

kakšen mesec, dva, 

največ.«  

 

»Pri pisanju knjige, 

si želiš delati 

naracijo, pa je ne 

moreš, to ni tako kot 

liki, še liki, če te 

vodi drugam, in če si 

tak tip, ki ga 

poslušaš, te lahko 

čisto odnese. 

Problem je ker tu si 

pa ti ta lik, in je 

frustracija še toliko 

večja.«  

 

 

 

 

 

 

 

- ni bilo sledenja 

navdihu, konec je 

bil začrtan; 

- toda, pisanja o sebi 

ne moreš usmerjati; 

- če pišeš o življenju, 

se moraš zazreti 

vanj; 

- pojavila se je 

blokada, ki je bila 

travmatična; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ne moreš delati 

naracije kot pri 

likih; 

- ker si ti lik, je 

frustracija velika; 



 

 
 

ERICA JOHNSON 

DEBELJAK 

»Uporabila bom 

svoj glas in povedala 

svojo zgodbo, in to 

mi je prineslo 

občutek 

opolnomočenja.« 

 

»Da. To je bilo zelo 

pomembno zame in 

občutek je bil dober. 

Biti tiho se je 

občutilo slabo, in to 

da so vsi drugi 

polnili ta prostor, in 

dobro je bilo 

občutiti, ko sem 

končno uporabila 

svoj glas, to je bilo 

terapevtsko in me je 

opolnomočilo. 

Hkrati pa je to tudi 

problem, ko 

govorimo o etiki in 

spominih: čigava 

zgodba je to? 

Seveda je do neke 

stopnje to moja 

zgodba, toda je tudi 

zgodba drugih, tudi 

drugi ljudje žalujejo, 

in je Aleševa zgodba 

in zgodba ljudi, ki so 

imeli Aleša radi, in 

to spoštujem, ampak 

rabila sem povedati 

svojo zgodbo.« 

»Obstaja citat: 

»Pisanje je najboljše 

maščevanje«, in je 

bilo zanimivo, če 

pomislimo spet na 

terapevtsko plat, o 

poškodbah, za katera 

sem čutila, da so mi 

bila prizadejana, po 

moževi smrti. 

Žalovala sem in bila 

- odločitev, da bo 

uporabila svoj glas 

in povedala svojo 

zgodbo, ji je 

prinesla občutek 

opolnomočenja; 

 

- dober občutek; 

- biti tiho, se je 

občutilo slabo; 

- drugi so polnili 

prostor; 

- dober občutek, ko 

je končno uporabila 

svoj glas; 

- vsak ima svojo 

zgodbo okrog tega 

dogodka, toda ona 

je rabila povedati 

svojo; 

 

 

 

 

 

 

- omenja citat: 

»Pisanje je 

najboljše 

maščevanje.«; 

- čutila je veliko 

poškodb s strani 

drugih po moževi 

smrti; 

- žalovala je in bila 

zelo jezna; 

- mislila je, da bo s 

pisanjem dosegla 

občutek 

odpuščanja; 

 

 

 

 

 

 

 

DOŽIVLJANJE IN 

MIŠLJENJE MED 

PISANJEM 



 

 
 

sem zelo, zelo jezna 

glede nekaterih 

stvari, ki so se 

dogajale, in mislila 

sem, da bom s 

pisanjem dosegla 

odpuščanje.«  

 

»In je bilo res, če se 

spomnite dela v 

knjigi, kjer pišem o 

Aleševem telesu, ko 

sem pisala ta del, so 

mi pogosto po licih 

tekle solze, in ko 

sem končala določen 

del, je bilo, kot da je 

to zdaj zunaj mene. 

Seveda je tudi 

znotraj, nek guru je 

nekje napisal, da 

samo dejanje 

pisanja, tudi če samo 

nekaj preneseš na 

košček papirja, 

nekaj vzameš iz sebe 

in daš ven. Ostane v 

tebi, toda breme je 

lažje, če daš ven. 

Tako sem ugotovila, 

da sem z vsakim 

delom, ko sem 

pisala o stvareh, ki 

so bile zame boleče, 

iskala način kako 

povedati in 

oblikovati, se s tem 

prisilila, da sem šla 

globje v stvar in sem 

ugotovila, da sem 

sprostila del tega 

bremena, toda ne 

popolnoma in tudi ni 

prineslo 

odpuščanja.« 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ko je pisala o 

Aleševem telesu, so 

ji po licih tekle 

solze; 

- ko je končala ta del, 

je bil občutek, da je 

to zdaj zunaj nje; 

- sicer ostane v tebi, 

temveč breme je 

lažje; 

- ko je pisala, o 

stvareh, ki so za njo 

boleče, je iskala 

način kako jih 

povedati in 

oblikovati in se s 

tem prisilila iti še 

globje v stvar; 

- s tem je sprostila 

del bremena; 

- toda ne popolnoma 

in ni prineslo 

odpuščanja; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

»Bila sem tako zelo 

sama. Spomnim se, 

da sem bila en konec 

tedna sama, mojih 

otrok ni bilo, in 

nisem jih mogla 

prositi naj ostanejo z 

mano. Bila sem 

sama s svojim psom. 

In običajno pišem 

enkrat na dan, 

spomnim pa se, da 

so mi solze tekle po 

licih in sem si rekla: 

»Pisala bom dvakrat 

na dan!« Veste, ko 

pišem, se vedno 

počutim malenkost 

bolje.« 

 

»Na neki način je 

pomagalo, pri teh 

ranah, je 

pomagalo…. In 

nehala sem bedeti 

dolgo v noč. Ko sem 

enkrat ustvarila to 

zgodbo ali 

kronologijo, nisem 

več bedela v noč, 

toda ni prineslo 

odpuščanja, mislim, 

da je to daljši 

proces.«  

 

»Bilo je pet ali šest 

poglavij v knjigi, 

prvo poglavje govori 

o tem, kako sem 

izvedela za moževo 

smrt in o poti 

domov. To je bila 

tako travmatična 

izkušnja. Biti na 

letalu sama, enajst 

ur, tri ure po tem, ko 

sem izvedela za to, 

- občutek 

osamljenosti;  

- ob občutku žalosti 

in osamljenosti si je 

rekla, da bo pisala 

dvakrat na dan, ker 

se, ko piše, vedno 

počuti malenkost 

bolje; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- na neki način je 

pomagalo pri ranah; 

- ko je ustvarila 

zgodbo/kronologijo, 

je nehala bedeti; 

- ni prineslo 

odpuščanja;  

 

 

 

 

 

 

 

 

- ob pisanju prvega 

poglavja o tem, 

kako je izvedela za 

moževo smrt in o 

poti domov, je 

pisala hitro; 

- morala je ugotoviti 

kdo je vdova in 

uokviriti stvari; 

- pisanje o 

travmatičnem 

potovanju domov, 



 

 
 

in nenavadne stvari 

so se pripetile: moj 

slepi angel varuh, 

tista prelepa 

stevardesa, da so me 

potiskali na vozičku 

čez letališče, tako 

nora izkušnja. Ko 

sem pisala to 

poglavje, se 

spomnim, da sem 

pisala zelo hitro. 

Morala sem 

ugotoviti, kdo je 

vdova in uokviriti 

stvari, ampak začela 

sem s tem 

travmatičnim 

potovanjem domov, 

in bilo je kot bi 

bruhala. Kajti 

travma je kot 

nekakšna žoga v 

tebi, in nikoli nisem 

napisala 

petinštirideset strani 

hitreje, bilo je kot 

“bleh”, ker travma je 

bila kot da sedi v 

meni, in morala sem 

jo spraviti ven. To 

lahko razumete kot 

nekaj zahtevnega ali 

preprostega, ampak 

občutek je bil kot, da 

sem izbruhala 

travmo, ki je bila v 

meni.« 

 

»Žalovanje je 

podobno valovanju. 

Imaš dan, ki je OK, 

in potem lahko drug 

dan hodiš po cesti in 

kar na enkrat ihtiš in 

niti ne veš, kaj je bil 

triger za to. Tako 

je bilo kot bi 

bruhala; 

- travmo opiše kot 

žogo, ki je v tvojem 

telesu; 

- nikoli ni napisala 

petinštirideset strani 

hitreje; 

- bilo je kot »bleh«, 

ker je bil občutek 

travme, kot da sedi 

v njej in jo mora 

spraviti ven; 

- občutek je bil, kot 

da je izbruhala 

travmo, ki je bila v 

njej; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- primerja žalovanje 

in valovanje, en dan 

si OK in naslednji 

kar naenkrat ihtiš in 

ne veš zakaj; 

- žalovanje je v 

telesu; 



 

 
 

zelo je v telesu. 

Tako da ne morem 

reči, da sem se 

kadarkoli počutila 

dobro, kljub temu pa 

sem zelo uživala v 

pisanju te knjige.« 

 

»Začela sem kar 

nekako živeti v tej 

knjigi. V svojem 

prvem intervjuju, za 

revijo Delo, sem to 

opisala kot grad v 

moji glavi. Ko je 

knjiga začela 

dobivati obliko, sem 

namesto, da bi 

jokala v postelji, 

zakaj so me vsi 

prijatelji zapustili, 

hodila po sobah in 

razmišljala kako naj 

strukturiram stvari, 

postala je stvar, v 

kateri živim.« 

 

»In v tem procesu 

sem resnično 

uživala, in bil je 

najpomembnejši 

proces zame. 

Najpomembnejša 

stvar. Otroci so bili 

obtožujoči do mene, 

da sem bila 

fokusirana samo na 

knjigo in da je bila 

tri ali štiri leta 

najpomembnejša 

stvar zame. In 

morala sem ponovno 

žalovati, ko sem 

končala s knjigo, 

živela sem z njo in 

mojemu življenju je 

dajala smisel.« 

- ni se počutila 

dobro, je pa uživala 

v pisanju knjige; 

 

 

 

 

 

 

- začela je nekako 

živeti v tej knjigi; 

- knjigo je v prvem 

intervjuju opisala 

kot grad v svoji 

glavi; 

- namesto, da bi 

jokala v postelji, je 

hodila po sobi in 

razmišljala, kako 

naj strukturira 

stvari; 

- postala je stvar v 

kateri je živela; 

 

 

 

 

 

- v procesu 

ustvarjanja knjige je 

resnično uživala; 

- to je bil zanjo 

najpomembnejši 

proces, 

najpomembnejša 

stvar; 

- ko je končala s 

knjigo je ponovno 

žalovala; 

- živela je za to 

knjigo, njenemu 

življenju je dajala 

smisel; 

 

 

 

 



 

 
 

 

»V terapiji me je 

terapevtka vprašala, 

če se zavedam, kako 

srečna sem, da lahko 

jokam. In to je na 

nek način tisto, s 

čemer imaš opravka 

pri terapevtskih 

vidikih pisanja, 

izražaš in ne držiš v 

sebi, ali kot je očitno 

v nekaterih primerih, 

ki si niti ne dovolijo 

čutiti in zaznati.«  

 

»Meni pa se zdi tako 

super, ker jaz sem se 

zaljubila v te vdove 

o katerih sem pisala, 

postale so moje 

prijateljice, moje 

sopotnice, tekom 

pisanja. To je kot to, 

ko sem iskala in 

privlekla te vdove v 

svojo družbo. Ni 

bila zgolj moja 

izkušnja ampak je 

bila tudi njihova. 

Enostavno zaljubila 

sem se v vsako 

izmed teh žensk in 

sem bila kar nekako 

žalostna, ko sem jih 

morala pustiti za 

sabo.« 

 

»Celo ženske pišejo 

večinoma 

patriarhalne knjige. 

Moja odločitev je 

bila, da bodo ženske 

v središču te knjige. 

In res je zanimivo, 

kako se patriarhalne 

sile močne. Ko sem 

 

 

 

- s pisanjem izražaš 

in ne držiš v sebi, 

nekateri si ne 

dovolijo niti čutiti; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- vdove o katerih je 

pisala so postale 

njene prijateljice in 

sopotnice; 

- ni bila le njena 

izkušnja ampak tudi 

njihova; 

- bila je kar nekako 

žalostna, ko je 

morala te ženske 

pustiti za sabo; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- odločitev, da bodo 

ženske v središču 

knjige; 

- močne patriarhalne 

sile;  

- moč moškega 

pogleda je v 



 

 
 

začela pisati o tem 

mladem ljubimcu, je 

bil spet kot videz na 

belem konju, 

ponovno moški. In v 

meni je bilo: »ne, 

ne, ne! Zame gre, 

zame!« Moč tega 

moškega pogleda 

(angl. gaze) v 

literaturi je tako 

močna. Bil je 

zanimiv proces, 

pisanje te knjige, ker 

sem morala ves čas 

skrbeti, da ne bo 

Aleš v glavni vlogi 

in v središču 

pozornosti. 

Patriarhat je kot 

matrica, ko jo vidiš, 

se zaveš, je v tem 

kako so oblikovani 

stavki, v tem kako je 

oblikovan jezik, na 

nek način mu sploh 

ne moreš ubežati. 

Tudi ženske se 

izražamo na ta 

način, ne gre za 

moške proti 

ženskam.«  

 

»In spet, morala sem 

ustvariti zgodbo za 

vsako tako stvar, 

smrt, izgubo 

prijateljstva, 

ljubimca. Včasih 

ljudje, kot da gradijo 

ta grad ali neko 

strukturo in vnašajo 

nekaj umetnega, 

morda ne umetnega, 

ampak v zgodbe 

vnašaš stvari, in v 

tem je nevarna, ker 

literaturi zelo 

močna; 

- ves čas je skrbela, 

da ne bo v glavni 

vlogi Aleš; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- za vsak življenjski 

dogodek je morala 

ustvariti zgodbo: za 

smrt, izgubo 

prijateljstva, 

ljubimca; 

- ko vneseš stvar v 

zgodbo, v strukturo, 

je to to, in to je 

nevarno; 

- ko jih umestiš v 

kronološko zgodbo 

je to nekako 



 

 
 

ko jih vneseš v 

strukturo je to to. To 

je kot gledanje 

albuma fotografij, 

selekcioniraš 

fotografije, ki jih 

boš vnesel vanj, in 

potem  jih umestiš v 

kronološko zgodbo 

in nato je kar nekako 

fiksirano. Ne v 

zunanjem svetu, 

ampak v tvoji glavi. 

Težko vidiš zgodbo 

zdaj na drug način. 

To vem, ker sem 

pisala svojo zgodbo 

o tem, kako sem se 

zaljubila v Aleša. In 

izbereš stvari, ki jih 

boš vključil v 

zgodbo, ki so ti 

pomembne, in 

potem se spomniš le 

teh, ostalih pa ne. 

Fiksira spomin na 

nekako nenaraven 

način. Spomin je 

nezanesljiv. In 

ustvarjanje zgodbe 

in kronologije je 

delno terapevtsko 

ravno zato. Ker 

fiksiraš zgodbo ter 

strukturo in tako je 

manj nevarno in bolj 

racionalno. In imaš 

zgodbo svojega 

življenja.«  

 

»Na tej točki sem se 

odločila, da bom 

napisala to zgodbo 

in ne bom detektiv, 

ki išče resnico, 

ampak bom 

pripovedovalka, ki 

fiksirano v tvoji 

glavi; 

- zdaj težko vidiš 

zgodbo na drug 

način; 

- ko pišeš, izbereš 

stvari, ki jih boš 

vključil v zgodbo, 

ki so ti pomembne, 

in teh se potem 

spomniš, ostalih pa 

ne;  

- spomin je 

nezanesljiv;  

- ustvarjanje zgodbe 

ter kronologije je 

terapevtsko ravno 

zato, ker fiksiraš 

zgodbo, tako je bolj 

racionalno in zato 

manj nevarno; 

- imaš zgodbo 

svojega življenja; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ne bo iskala resnice, 

temveč bo 

pripovedovala svojo 

resnico, to bo njeno 

odrešenje; 

 

 



 

 
 

pripoveduje resnico. 

Uporabila bom svoj 

glas in ga poslala v 

svet. To bo moje 

odrešenje.« 

 

»Vsi ustvarjamo 

kronologije, 

strukture, naracije in 

nato se odločimo: 

OK, tega je zdaj 

konec, grem naprej. 

Ampak zame, 

končati s to knjigo, 

je bilo žalostno. 

Tako ti je blizu, in 

nato jo spustiš, kot 

otroka. Prva tako je 

žalostno, ko spustiš 

otroka, ampak to 

pomeni, da si 

pripravljen iti naprej 

in delati nekaj 

drugega, in biti 

nekdo drug. In to je 

velik del krivde pri 

žalovanju, iti naprej 

je, kot da puščaš 

mrtvo osebo za 

sabo. Toda, ko se 

življenje konča, je v 

tem, na nek način 

nekaj lepega, ni več 

v delu, kot knjiga, je 

umetnina- dokončan 

produkt. Proces, 

ustvarjanja je 

končan. In naslednji 

dan, ki ga preživiš in 

naslednji in 

naslednji, z vsakim 

dnem si dlje od te 

dokončane 

umetnine. In če 

napišeš knjigo o tem 

ali ne, tako je. In na 

začetku se resnično 

 

 

 

 

 

 

- vsi ustvarjamo 

naracije in na neki 

točki se odločimo, 

da je tega konec in 

da gremo naprej; 

- zanjo je bilo končati 

s to knjigo zelo 

žalostno; 

- knjiga ji je bila zelo 

blizu in ko jo je 

končala, jo je 

morala spustiti, to 

pa pomeni, da si 

pripravljen iti 

naprej, delati nekaj 

drugega, biti nekdo 

drug; 

- to je tudi del krivde 

pri žalovanju, da 

pustiš mrtvo osebo 

za sabo;  

- konec življenja 

primerja z 

dokončano 

umetnino, ki ni več 

v procesu 

ustvarjanja ampak 

je dokončan 

produkt;  

- na začetku se je 

trudila ostati blizu, 

vendar to ni 

mogoče; 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

trudiš ostati blizu, 

toda ni mogoče.«  

 

»Vedno pišem v 

angleščini, to je moj 

umetniški (izrazni) 

jezik.«  

 

 

 

- angleščina je njen 

jezik za izražanje; 

 

DARJA MOLAN »Pa če je šlo na 

začetku bolj za to, 

da… jaz sem res 

inžinirka in jaz 

vedno gledam na tak 

način, da bo vse 

optimizirano, pa na 

kratki rok, pa na 

dolgi rok, neke cilje 

si ves čas postavljam 

in res mi je bilo 

pomembno čisto iz 

tehničnega vidika, 

samo da bom jaz 

imela več časa. 

Potem je pa to 

preraslo v veliko 

več.« 

 

»Se spomnim, po 

eni kemoterapiji sem 

bila res boga, lahko 

sem samo sedela, 

vrtelo se mi je, slabo 

mi je bilo, mami mi 

je rekla: »Pa ti si 

nora, daj ta 

računalnik stran od 

sebe, uleži se, 

zaspi…« Ampak 

sem, sem rekla: 

»Moram, moram.« 

Zakaj moram? Ker 

je preraslo v nekaj 

več, ker so mi ljudje 

začeli sledit. Če se 

nisem javila, pa so 

vedeli, da imam 

kemoterapijo, ker je 

bilo na isti dan, 

- na začetku je šlo za 

to, da je vse 

optimizirano, da bo 

imela več časa; 

- potem je preraslo v 

nekaj več; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- morala je pisati, ker 

so ji ljudje začeli 

slediti; 

- ljudi je skrbelo za 

to, kako se počuti in 

kaj se dogaja; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOŽIVLJANJE 

MED PISANJEM 

IN BRANJEM 

LASTNE KNJIGE 



 

 
 

vsake 14 dni, sem 

začela dobivati 

sporočila, da ja ni 

kaj narobe in kako 

sem. Neverjetno je 

bilo.« 

 

»Takrat sem res bila 

v tistem nekem 

svojem »feelingu«, 

da zame nič slabega 

takrat ni obstajalo, 

zame je bilo vse 

samo pozitivno, 

dokler ni prišlo do 

še kakšne bulice, ali 

povečane bezgavke, 

kar te vrže iz tira.« 

 

»In zaradi vseh teh 

ljudi sem se potem 

počutila kar nekako 

dolžno, da pišem 

naprej.« 

 

»In nikoli nisem 

izgubila občutka, da 

ne bi, vedno mi je 

zelo pasalo. Nikoli 

mi ni bilo, da ne bi 

hotela, ali kaj 

takega. Me je gnalo 

naprej.«  

 

»Potem, ko sem dala 

še četrto operacijo 

skozi, potem sem pa 

nekako rekla, zdaj je 

pa tega dovolj. 

Zdravljenje je 

zaključeno. Zdaj je 

pa to to, čez pol leta 

bom pa izdala 

knjigo.«  

 

»Mislim, da sem 

dvakrat prebrala 

 

 

 

 

 

 

 

- v času zdravljenja 

je bilo vse 

pozitivno, razen ob 

kakšnem novem 

simptomu; 

 

 

 

 

 

 

 

- čutila je dolžnost do 

bralcev; 

 

 

 

 

- nikoli ni imela 

občutka, da ne želi 

pisati; 

- nekaj jo je gnalo 

naprej; 

 

 

 

 

- po zadnji operaciji 

je čutila, da je 

pisanja dovolj, ker 

je zdravljenje 

zaključeno; 

- odločitev, da izda 

knjigo; 

 

 

 

 

- prvo branje ob 

izdaji knjige, je bilo 



 

 
 

svojo knjigo od 

takrat. Prvič je bilo, 

ker sem jo brala, ko 

sem jo izdala. Ker 

ko izdajaš knjigo 

moraš tri korake 

stran stopit in gledat 

kot da ni tvoje.«  

»Potem sem jo pa 

enkrat, ko sem 

spoznala novega 

partnerja in je, ko je 

mojo knjigo prebral 

rekel, da je celo noč 

jokal in sem rekla: 

»Pa kaj je res taka?« 

in sem jo še enkrat 

prebrala in je res, 

vmes je taka, da če 

bi bila kdo drug in bi 

brala mojo knjigo, bi 

rekla: »Uf, tole pa ni 

bilo lahko.«« 

 

»Je bilo pa zelo 

tehnično to pisanje. 

Nisem se spominjala 

za nazaj, samo 

zapise sem delala od 

tistega dneva. Takrat 

sem se počutila na 

višku moči, kar je 

morda neko 

zanikanje. Če bi šla 

zdaj za nazaj brati, 

bi se zagotovo 

zjokala. V času 

zdravljenja, pa se 

zunanji svet zate 

ustavi. Na 

onkološkem inštitutu 

nihče ne hiti, ne 

hodiš v službo, imaš 

svoj svet v katerem 

živiš.«  

 

iz distance, »kot, da 

ni tvoje«;  

- ko je drugič brala 

knjigo, je pomislila 

iz pozicije drugega, 

da izkušnja 

zdravljenja ni bila 

lahka; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- pisanje je bilo bolj 

tehnično; 

- počutila se je na 

višku moči, meni, 

da bi to lahko bilo 

znak zanikanja; 

- če bi šla za nazaj 

brati, bi se zjokala; 

- v času zdravljenja 

se je zunanji svet 

zanjo ustavil; 

- živiš v svojem 

svetu; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

»Kar je prišlo, tisto 

sem napisala. 

Vedela sem, da bo 

pomagalo. Videla 

sem, da je pomagalo 

drugim, na koncu pa 

je pomagalo tudi 

meni, ampak ne 

zavestno, 

nezavedno. Ne vem 

ali je to v povratni 

zanki, ker sem toliko 

podpore od ljudi 

dobila. Ne vem, če 

znam odgovorit. 

Vem samo, da zdaj 

ne bi mogla tega 

naredit.« 

 

»Potem pa nisem šla 

naprej, do službe, 

kolikor sem jo 

spromovirala, potem 

pa ne več, imela sem 

celo ponudbo, da bi 

jo prevedla v 

angleščino, ampak 

sem potem ustavila 

ta projekt. Želela 

sem nadaljevati 

življenje, svoj 

poklic. Sem sicer 

predstavnica 

pacientov, pomagam 

bolnicam, ampak 

bolj delam na tem, 

kako se vračati nazaj 

na delo, kako do 

osebnega zdravnika 

pristopit, katere 

obrazce izpolnit. 

Hočem pomagat, ne 

vem zakaj je temu 

tako.«  

 

»Opažam, da iz leta 

v leto punce (z 

- napisala je tisto, kar 

je prišlo; 

- vedela je, da bo 

pomagalo; 

- videla je, da je 

pomagalo drugim; 

- meni, da ji je morda 

pomagala podpora 

drugih; 

- zdaj tega ne bi 

mogla narediti; 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ko je dobila službo, 

se je nehala 

ukvarjati s 

promocijo knjige; 

- dobila je še nekaj 

ponudb za prevod v 

drug jezik, vendar 

ni nadaljevala; 

- zdaj je predstavnica 

pacientov in 

pomaga bolnicam; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- opaža, da bolnice z 

diagnozo raka iz 



 

 
 

diagnozo raka) več 

pišejo o tem, kaj se 

jim dogaja, 

velikokrat kar na 

Facebook, tako malo 

daljši zapis: »Danes 

sem pa tako in tako, 

pa sem to in to 

doživela…« Pa 

dobijo neke odzive 

in verjamem, da se 

dobro počutijo ob 

tem. To definitivno 

je antistresna 

terapija.«  

 

»Jaz se spomin, 

kako sem jaz mogla 

to, nič drugega ni 

bilo tako pomembno 

kot to, da jaz 

napišem. Če bi se 

neugodno počutila 

ob tem pisanju, 

sigurno ne bi pisala. 

Če me je pa 

navdajalo z nekim 

olajšanjem, nekim 

veseljem, 

pozitivnimi občutki, 

potem je bilo pa 

definitivno tudi za 

mene. In tu je tista 

antistresna terapija.«  

leta v leto več 

pišejo o tem, kaj 

doživljajo, če ne 

drugega na 

Facebook; 

- verjame, da se 

dobro počutijo ob 

odzivih drugih; 

- definitivno je 

antistresna terapija; 

 

 

 

 

 

 

- nič drugega ji ni 

bilo tako 

pomembno kot to, 

da napiše zapis o 

dogajanju tistega 

dne; 

- meni, da če bi se 

neugodno počutila 

ob tem, ne bi pisala; 

- navdajalo jo je z 

olajšanjem, 

veseljem, 

pozitivnimi občutki; 

 

 

 

INTERVJUVANKA KODIRNE ENOTE KODE KATEGORIJE 

DANAJA 

LORENČIČ 

»Ja, je bilo neko 

obdobje, ko sem bila 

v službi in pisala 

magisterij, da tako 

kot sem se 

odpovedala hrani, 

sem se tudi čustvom 

in temu, kaj si jaz 

pravzaprav sploh 

- odpoved hrani, 

čustvom in 

željam; 

- ni razvijala svojih 

talentov; 

- odtujitev; 

- spreminjanje 

sebe, namesto 

sprejemanja; 

SPREMEMBE 

ODNOSA DO 

ANOREKSIJE IN 

SEBE 



 

 
 

želim. Jaz do 

tridesetega leta 

nisem vedla, da 

hočem pisati. Pa sem 

bila dobra v tem v 

osnovni šoli. Nisem 

razvijala svojih 

talentov. Odtujiš se, 

nato pa se zgodijo 

take stvari, ukvarjaš 

se s svojim videzom, 

se skušaš spremenit, 

namesto, da bi se 

sprejel.« 

 

»Se je pa izkazalo, 

da sem pri pisanju 

magistrskega dela 

brala zelo selektivno, 

da sem prav 

evidentno izpuščala 

pozicijo otroka, ko 

sem brala Freuda, 

Lacana, Žižka. 

Zanimivo a ne? Mi je 

padel kar mrak na 

oči, a zdaj bom 

mogla pa iti vse to še 

enkrat brati? Ampak 

potem ugotoviš, 

zakaj si to spuščal. 

Ker mi je bilo 

tesnobno, ko sem 

brala o doživljanju 

otroka, ker sem sebe 

prepoznala. O 

histeričnih ženskah 

in to pa ne.«  

 

»Jaz knjige namreč 

nisem nikoli 

prebrala, kar je bil 

tudi nasvet urednice, 

ker bi samo iskala 

napake.« 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- selektivno branje 

pri pisanju 

znanstvenega dela 

o anoreksiji; 

- tesnoba ob 

prepoznavanju 

sebe; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- nikoli ni prebrala 

svoje knjige, ker 

bi zgolj iskala 

napake; 

 

 

 

 



 

 
 

»Nisem posvečala 

pozornosti temu, da 

sem takrat s pisanjem 

mogoče želela 

sporočiti, zdaj pa je s 

tem konec. Potem je 

bilo še veliko 

padcev, ne morem 

niti reči vzponov, so 

bila nihanja. Je bilo 

potem kar težko.« 

 

»V tistem trenutku, 

ko napišeš nekaj, 

misliš, ja zdaj pa bo, 

neka sprememba. To 

delajo ljudje tudi na 

obredih, napišejo 

listke pa jih nato 

zažgejo, ali pa pisma 

bivšemu fantu ali 

karkoli. Meni v 

tistem trenutku 

mogoče, kasneje pa 

ne. Knjigo oddaš, 

življenje pa se 

nadaljuje. Pa je 

veliko preizkušenj 

še.«  

 

»Razen če se 

izoliraš. V tistem 

obdobju Ana v meni, 

sem vseeno bila 

izolirana, imela sem 

življenje nekoga, ki 

živi sam. Nisem 

imela partnerja ali 

družine, nisem imela 

zrcala. Lahko 

nadaljuješ z 

destruktivnim 

vedenjem, pa sploh 

ne veš, da to 

počneš.« 

 

- želela, da bi bilo s 

knjigo konec 

težav; 

- bili so padci in 

nihanja po izdaji 

knjige; 

 

 

 

 

 

 

- po tem, ko nekaj 

zapišeš, misliš, da 

bo sprememba; 

- sprememba je 

kratkoročna; 

- življenje se po 

izdaji knjige 

nadaljuje; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- med pisanjem je 

bila izolirana; 

- ni imela zrcala; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

»Jaz mogoče nisem 

potem toliko pri 

hrani, pri hrani se je 

odnos sprostil, je pa 

izčrpavanje 

nadomestilo, 

deloholizem, kar je 

kombinacija obojega, 

da sem privzgojen 

deloholik in 

prekarka. To se je 

oboje poklopilo, 

slediti svojim 

sanjam, pa biti 

plačan po člankih in 

vedeti, da od pisanja 

ne moreš živeti. In to 

me je izčrpavalo, 

zato tudi teža ni šla 

gor.« 

 

»Ja mislim da se je, 

da sem to začela 

gledati bolj kot na 

bolezen. Bolj resno 

sem začela to 

doživljati kot prej. 

Ja.«  

 

»Oboje. Ker potem 

sem imela pa ta nek 

pritisk, da moram 

zdaj bit pa še toliko 

bolj v redu, ko je bilo 

to izdano. Da se ne 

smeš izneveriti ali 

biti lažniv, ampak mi 

je to spodletelo. To 

sem pa dobila zrcalo, 

ko sem spoznala 

sedanjega partnerja. 

Da mi je spodletelo.«  

 

»Da sem se še vedno 

izogibala določeni 

hrani, da sem še 

vedno bila 

- pri hrani se je 

odnos sprostil;  

- deloholizem 

vplival na 

izčrpavanje; 

- teža ni šla gor; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- bolj resno 

doživljanje 

anoreksije kot 

bolezni;  

 

 

 

 

- pritisk, da mora 

biti od izdaje 

knjige naprej 

zdrava; 

- doživljanje 

neuspeha; 

 

 

 

 

 

 

 

 

- izogibanje 

določeni hrani 

ostaja;  



 

 
 

anoreksična. Kakor 

koli sem pustila 

odprt konec, sem si 

jaz vseeno želela, da 

bi bila ta zgodba 

srečna. Da ne bi 

hodila po šolah in 

govorila mladim 

dekletom, da sem 

svarilo, kar danes 

govorim, da sem 

svarilo, da nisem 

srečna zgodba. 

Vseeno sem si 

globoko v sebi 

želela, da bi bila 

srečna zgodba.« 

- želja po tem, da 

bi bila zgodba 

srečna; 

- konec zgodbe 

pustila odprt; 

ERICA JOHNSON 

DEBELJAK 

»Včasih sem bila 

budna in tako jezna, 

mislim, bila sem tudi 

budna in v paniki itd. 

toda v vidikih jeze, 

sem mislila, da bom 

premislila in 

ponovila ter 

predelala stvari, ki so 

bile izrečene in ko 

sem to napisala, je 

bilo samo… ne da je 

izginilo, toda samo… 

Spomnim se, da je 

bilo lažje spati po 

tem, ko sem 

napisala.«  

 

»Ja, ja, ali morda kot 

bi gradila 

kronologijo in 

gradila življenje, ki 

ima več trdnosti.« 

 

»Zgodi se 

metamorfoza, 

preobrazba.«  

 

»Mislim, da je na 

neki način vse to še 

- spomni se, da je 

bila budna in 

jezna, ko pa je 

zapisala stvari, 

niso izginile, je 

bilo pa potem 

lažje zaspati;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- grajenje življenja, 

ki ima več 

trdnosti; 

 

 

 

 

- zgodi se 

preobrazba; 

 

 

SPREMEMBE V 

DOŽIVLJANJU IN 

RAZMIŠLJANJU 

PO PISANJU 



 

 
 

vedno v meni. Toda 

sem tudi mnenja, da 

je neverjetno kako 

ljudje preživimo take 

dogodke, in ljudje so 

šli čez veliko bolj 

grozne stvari kot jaz, 

če pomislim na 

holokavst ali kaj 

takega. Nekateri 

pravijo, da je spomin 

na holokavst kot 

odprta rana, ki se 

nikoli ne zaceli, jaz 

pravzaprav ne 

mislim tako. Mislim, 

da smo ljudje 

odporna bitja in da se 

večina ran, neglede 

na to, kako neznosne 

so, zaceli, in gremo 

naprej.« 

 

»Kaj se zgodi s tem 

ranjenim bitjem, ne 

vem. Travma je do 

neke mere še vedno 

v tebi. In teorije 

travme govorijo o 

tem, da je travma v 

telesu in da se jo 

doživlja v telesu, je 

telesni spomin. 

Mislim, da je to 

povezano s tistim 

valovanjem o 

katerem sem 

govorila, travmatičen 

spomin kar pride 

“bruuuuuh” in že ga 

imaš v svojem grlu. 

In to sem zelo močno 

čutila, ko sem šla 

skozi intenzivni del 

žalovanja, ampak 

zdaj se mi to ne 

dogaja več. Čutim, 

- meni, da je to še 

vedno na neki 

način v njej; 

- meni, da smo 

ljudje odporna 

bitja in da se 

večina ran zaceli 

in gremo naprej; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- travma je do neke 

mere še vedno v 

tebi; 

- teorije o travmi 

govorijo, da se 

travmo doživlja 

telesno, da je 

telesni spomin;  

- to povezuje z 

valovanjem, kako 

travmatični 

spomin kar pride 

in ga imaš 

naenkrat v grlu; 

- to je intenzivno 

čutila, ko je šla 

skozi intenzivni 

del žalovanja, 

zdaj se ji to ne 

dogaja več; 

- čuti, da se ljudje 

zacelimo, in ne 

samo skozi 

pisanje; 



 

 
 

da se zaceliš. In ne 

zgolj skozi pisanje. 

Neka knjiga je o 

žalovanju, naslova se 

ne spomnim, ki 

pravi, da je 80% ljudi 

odpornih in gredo 

skozi žalovanje, je 

sicer nek odstotek, ki 

doživljajo 

komplicirano 

žalovanje, ampak je 

majhen. Mislim, da 

je to bitje še vedno v 

meni, toda ne vem, 

če pride ven. Morda, 

če bi umrl kakšen od 

mojih otrok, tega si 

sploh ne morem 

predstavljati. Toda 

zdaj se počutim 

močnejša.«  

 

»Na neki način sem 

izstopila… Govorila 

sem o moji 

prijateljici, ki je 

ustvarila zgodbo, 

njena zgodba o tem, 

kaj se je zgodilo med 

nama je popolnoma 

drugačna. Težko je 

povedati kaj si 

naredil narobe, kje si 

šibek in kje nosiš 

krivdo. Ego ves čas 

oblikuje stvari na 

način, da so 

sprejemljive zate. In 

tega sem se zavedala 

takrat. In tudi na 

koncu knjige povem, 

da je to moja zgodba, 

moj spomin, moja 

interpretacija. Tako 

nevarno je, da v 

postmodernizmu ni 

- meni, da je smrt 

glodajoče bitje še 

vedno v njej, 

vendar ne pride 

ven, morda če bi 

umrl kakšen od 

njenih otrok; 

- zdaj se počuti 

močnejša; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- na neki način je 

izstopila;  

- to je njena 

zgodba, njen 

spomin, njena 

interpretacija, 

zaveda se, da 

imajo drugi 

drugačno; 

- v 

postmodernizmu 

ni ene same 

resnice; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ene same resnice in 

seveda, kot v moji 

zgodbi, o najinem 

prijateljstvu in 

njegovem koncu, 

vem, da imajo drugi 

svojo zgodbo in tudi 

ta je legitimna.«  

 

»Imate prav, to je 

res. To je zanimivo, 

nisem še razmišljala 

o tem. To je bilo v 

zadnji sceni v knjigi, 

ko mi študent reče, 

zdaj je čas, da stvar 

raziščete in odkrijete 

resnico. Ampak jaz 

nisem imela interesa 

postati detektiv.  

Instinktivno sem 

vedela, da ne bom 

našla ničesar 

končnega. Nekateri 

ljudje bi rekli, da me 

je strah tega, kar bi 

našla, ampak na nek 

način je bilo 

vprašanje, ali je 

sploh zares 

pomembno. Če pa je 

fokus zgodbe na 

meni in mojem 

preživetju. In moj 

prijatelj, ki je bil zelo 

razburjen, glede 

samomora, je rekel: 

»Ampak Erica, ga ni, 

ga ni!!« In to mi je 

res všeč, tako 

ekonomsko je: ga ni! 

In to je edino 

pomembno. In to je 

tudi terapevtsko, 

prišla sem do točke, 

da ni pomembno. 

Vprašanje, kaj se je 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ni imela interesa 

iskati resnice, ker 

je instinktivno 

vedela, da ne bo 

našla ničesar 

dokončnega;  

- vprašanje je bilo, 

če je zares 

pomembno, kaj se 

je objektivno 

zgodilo; 

- fokus zgodbe je 

na njej in njenem 

preživetju; 

- edino pomembno 

je to, da ga ni; 

- terapevtsko je 

prišla do točke, da 

ni pomembno kaj 

se je zgodilo na 

cesti, pomembno 

je dejstvo, da ga 

ni; 

- ob nasvetu 

prijatelja, da 

intervjuva 

voznika 

tovornjaka, 

doživlja nazaj 

občutke povezane 

s travmo; 

- Karkoli naredi 

stvar direktno, ji 

sproži te občutke;  

- Odločitev, da ne 

gre po tej poti 



 

 
 

zgodilo, na tisti cesti 

je manj pomembno 

od dejstva, da ga ni. 

Ljudje me morda 

obtožujejo, da nisem 

želela izvedeti, 

ampak ni mi mar, to 

ni bila pot po kateri 

sem želela iti. 

Prijatelj mi je 

svetoval, da 

intervjuvam voznika, 

ampak celo danes, ko 

pomislim na to, mi 

travma pride nazaj v 

usta. Karkoli, kar 

naredi stvar tako 

direktno. Odločila in 

izbrala sem, da ne 

grem po tej poti, 

morda zato, ker sem 

izbrala svoje 

odrešenje.«  

 

»Sprememba se je 

dogajala v vsakem 

primeru, ampak kot 

sem opisala, ko sem 

šla skozi vsak del 

dogajanja, je bilo 

kot… kot na primer, 

ko sem pisala o 

Aleševem telesu, 

spomnim se, da je 

bilo pisanje o tem 

resnično bistveno, 

resnično čustveno. 

Ker sem raziskovala 

kako je telo 

obravnavano v 

različnih verstvih in 

spomnim se, da ko 

sem zapisala to, se je 

občutilo, kot da sem 

to naredila in pustila 

za sabo. In v glavi je 

bilo: naslednja stvar! 

razume kot izbiro 

odrešenja; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Sprememba se je 

dogajala v 

vsakem primeru;  

- Ko je šla skozi 

vsak del 

dogajanja je bilo, 

kot da, ko je 

zapisala, da je 

pustila za sabo; 

- Ko je končala s 

knjigo, se je 

počutila 

depresivno; 

- Proces je šel 

nekako tako: 

travma in šok, 

manija, depresija; 

- Ko je končala s 

knjigo, se je 

spraševala kaj naj 

zdaj; 



 

 
 

In ko sem končala s 

knjigo, sem se 

počutila depresivno. 

Na začetku sem bila 

travmatizirana in v 

šoku, nato v 

maničnem in 

kreativnem 

razpoloženju in ko 

sem končala s 

knjigo, sem bila: Kaj 

pa zdaj?« 

 

»Zdaj se počutim 

tako zelo drugačno. 

Delam raziskavo o 

posttravmatskem 

osebnem razvoju, 

malce je tabu, ker je 

problematično reči, 

da sem po tem 

dogodku boljši 

človek in ne 

verjamem, da se vse 

zgodi z razlogom. 

Način kako jaz 

gledam na to je, da 

življenje teče po 

tirnicah, Aleševa 

tirnica se je končala 

in jaz nisem imela 

nobene kontrole nad 

tem dogodkom, 

ampak imela sem 

kontrolo nad tem, kaj 

sem naredila sama s 

sabo in zase v naprej. 

Vedno se mi sliši, 

kot izdaja, če rečem, 

da je moje življenje 

zdaj dejansko bolj 

zanimivo, ker prej 

sem bila v 

zaščitenem 

poročenem okolju in 

mi ni bilo potrebno 

delati določenih 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- zdaj se počuti 

zelo drugače; 

- prej je življenje 

teklo po tirnicah, 

zdaj pa je na nek 

način bolj 

zanimivo, ker več 

ni v zaščitenem 

poročenem 

okolju; 

- ni imela kontrole 

nad smrtjo moža, 

ima pa kontrolo 

nad tem, kaj 

naredi s sabo; 

- s stvarmi se mora 

soočati direktno, 

kar je na nek 

način 

zadovoljujoče; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

stvari. Zdaj se 

moram soočiti z 

vsem, moram se 

pogajati in prerekati 

z ljudmi, 

spremenjena sem. S 

stvarmi sem se 

morala soočiti tako 

zelo direktno, in to je 

na nek način 

zadovoljujoče.« 

»Moj prvi odziv je 

bil, no ne prvi, 

ampak: Ne! Ker sem 

imela življenje, v 

katerem sem se 

preselila iz San 

Francisca v New 

York, naredila veliko 

karierno spremembo, 

nato sem se v svojih 

tridesetih preselila v 

Slovenijo, se morala 

naučiti novega jezika 

in sem si mislila: 

“Fak, ne, ne bom se 

ponovno oblikovala 

na novo. To ni fer in 

nimam energije za 

to!” Ampak potem, 

sem se morala. 

Ampak ta proces je 

stimulativen in 

zanimiv.« 

 

»In še ena stvar je, ta 

občutek moči, moj 

fizični jaz je bil 

popolnoma 

transformiran in ni se 

spremenil nazaj. 

Izgubila sem veliko 

teže in potem sem se 

ukvarjala s hčerino 

povezano travmo in 

sva šli skupaj na 

»yoga retreat« in tam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ni se želela 

ponovno na novo 

oblikovati; 

- prisiljena je bila v 

to, da se na novo 

oblikuje, kar je bil 

zanimiv in 

stimulativen 

proces; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- njen fizični jaz je 

bil transformiran 

in ni se spremenil 

nazaj; 

- izgubila je veliko 

teže; 

- s hčerjo sta odšli 

na yoga retreat 

kjer sta imeli 

direkten odnos s 

svojim telesom; 



 

 
 

sem imela veliko bolj 

direkten odnos s 

svojim telesom. 

Moje telo, občutek 

telesa in utelešenje je 

popolnoma drugačno 

in transformirano. 

Tako težko je to 

razložiti, ampak 

počutim se tako zelo 

močno. Tako zelo 

sem intrigirana o 

telesni izkušnji 

žalovanja in tudi 

veliko feminizma se 

zdaj vrti okoli telesa. 

Eden od piscev o 

žalovanju je napisal, 

da je žalovanje v 

telesu.«  

 

»Menim, da bi se 

taka vrste 

transformacije lahko 

zgodila tudi brez 

pisanja nečesa tako 

dovršenega in brez 

izdaje, ampak zame, 

knjiga, pisanje te 

knjige, moram reči, 

da je bilo najbolj 

bistveno. In občutek 

je bil kot… smešno 

pri pisanju je, ko greš 

skozi žalovanje si 

misliš: »O, zdaj sem 

pa na koncu te faze, 

in naslednje faze in 

naslednje …« in 

ljudje vedno govorijo 

le o prvem letu, in je 

pomembno, ampak 

ni dovolj dolgo eno 

leto. Nekateri rečejo 

tri leta, nekateri pet. 

Pri meni je bil proces 

dolg pet let, od 

- občutek telesa in 

utelešenja je 

drugačen in 

transformiran;  

- počuti se zelo 

močno; 

- telesna izkušnja 

žalovanja jo 

intrigira; 

- eden od piscev je 

zapisal, da je 

žalovanje v 

telesu; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- transformacija bi 

se lahko zgodila 

tudi brez izdaje 

knjige; 

- pisanje knjige, je 

bilo za njo 

bistveno; 

- proces žalovanja 

je trajal pet let, od 

Aleševe smrti, do 

izdaje knjige; 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Aleševe smrti do 

izdaje knjige.«  

DARJA MOLAN »Moj partner mi 

pogosto reče: »Ti 

zdaj misliš, da če si 

enkrat preživela, da 

boš skozi? Pazi 

nase.« Ker sem res 

deloholik. Poleg 

tega, da delam v 

gospodarstvu, ki 

zahteva več kot 100 

procentov, delam še 

za Europo Donno, pa 

še sorodniku v 

marketingu 

pomagam. Tako 

gledam na raka. 

Moram se zavestno 

ustaviti, dva koraka 

nazaj narediti, in 

začeti res pazit nase, 

ker se mi zna kaj še 

enkrat zgoditi, ker 

stres vpliva. Preveč 

smo postali sužnji 

sistema. Po raku je 

dobro, da se ustaviš, 

spomin ti nagaja, 

fizično nisi več v isti 

formi.« 

 

»To je tak 

»footprint«. Ni mi 

žal. Rak je tak 

učitelj. Zdaj si 

mislim, če sem tisto 

takrat zmogla, lahko 

zmorem vse. Nimam 

nekih nerealnih 

ciljev, ampak kar se 

lotim to bom. Čeprav 

mi dostikrat kdo pod 

nos vrže: »Ti tako ali 

tako zmoreš vse, a 

ne?« Mislim, jaz, če 

mi služba ni všeč, jaz 

- bližnji jo 

opozarjajo, da če 

je preživela raka, 

da ne bo vsega in 

naj pazi nase; 

- izkušnja jo 

opomni, da se 

zavestno ustavi, 

da se ne ponovi; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- »footprint«; 

- postavlja meje; 

- če je zmogla 

zdravljenje, 

zmore vse; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPREMEMBE V 

DOŽIVLJANJU 

BOLEZNI IN 

TELESA 



 

 
 

grem. Meje 

postavim.«  

 

»In poglej kaj so mi 

dali ljudje, dali so mi 

voljo, vzpodbudo, in 

tudi del knjige, del 

gradiva. Pa ne samo 

meni, tudi vsem 

tistim, ki berejo. 

Nekaj sem pustila v 

tem svetu, tudi ko me 

ne bo več.« 

 

 

- ljudje so ji dali 

voljo, vzpodbudo, 

del gradiva za 

knjigo;  

- nekaj je pustila 

svetu, tudi, ko je 

ne bo več; 

 

 

INTERVJUVANKA KODIRNA ENOTA KODE KATEGORIJE 

DANAJA 

LORENČIČ 

»Najprej niti ne veš, 

knjiga ni tako kot 

nastop na televiziji, 

ali če si pevec, se ti 

ljudje odzovejo takoj, 

pri pisanju, pa imaš 

občutek, da si ti to 

nekaj dal, potem pa 

čakaš in ne veš, čez 

nekaj časa upaš, da 

mogoče pa tega ni 

nihče prebral.« 

 

»Le na predstavitvi 

imaš občutek, da 

bodo ljudje to brali, 

drugače pa si zelo 

izoliran.« 

 

»Čeprav je bilo kar 

hitro, ena prijateljica 

je prebrala, ki je 

imela probleme s 

tem. Po tem pa je to 

malo kapljalo, še zdaj 

se tu pa tam kdo 

pojavi, pa s 

predavanji po šolah, 

dobiš kake izpovedi, 

tudi kako prijateljstvo 

je nastalo iz tega.« 

- ni takojšnjega 

odziva bralcev; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- izolacija; 

 

 

 

 

 

- odzivi kapljajo tu 

in tam; 

- izpovedi, ko 

predava na šolah; 

- tudi kakšno 

prijateljstvo je 

nastalo iz tega; 

- tudi moški se 

prepoznajo v 

zgodbi; 

- gre tudi za druge 

podobne občutke, 

IZDAJA KNJIGE IN 

ODZIV BRALCEV 



 

 
 

»Zanimivi so odzivi, 

tudi kakšen moški se 

je prepoznal v tem. 

Nekdo mi je rekel, da 

se ji zdi, da je brez 

veze, da smo dali 

naslov Ana v meni, 

ker ni zgolj o tem, je 

o občutku, da nisi 

dovolj dober, 

izčrpavanju, 

dokazovanju, 

občutku, da nisi 

dovolj vreden.« 

 

»Ogromno mi 

pomeni, da je ta 

knjiga nekomu nekaj 

dala, se mi zdi pa 

nevarno, da bi bil 

žrtev, da bi se čisto 

poistovetila s to 

knjigo. To mi je 

dobro rekla ena 

kolegica, naj pazim, 

da ne bo Ana v meni, 

moja naslednja Ana, 

neka fiksacija, neko 

breme.«  

 

»Ja, sem bila zelo 

pazljiva pred izidom 

knjige, sem bila 

nekako ranljiva, zdaj 

lažje govorim o tem.« 

 

»Se pa spomnim, da 

me je nekdo povabil, 

če bi govorila o 

stigmi. Pa sem rekla, 

da ne morem o tem 

govoriti, ker zaradi 

anoreksije nisem 

nikoli bila 

stigmatizirana. Tako 

kot začnem knjigo: 

motnje hranjena so 

ne le za 

anoreksijo; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- velik pomen v  

tem, da je knjiga 

nekomu nekaj 

dala; 

- nevarno, da bi se 

poistovetila s 

knjigo;  

- opozorilo 

kolegice pred 

tem, da bi knjiga 

postala fiksacija; 

 

 

 

 

- pred izidom 

knjige občutek 

ranljivosti; 

 

 

 

- anoreksija ni 

stigma sama po 

sebi, ker je v 

sodobni družbi 

vitkost ideal, 

dokler si ne 

priznaš, da imaš 

problem; 

 

 

 



 

 
 

kruta akumulacija 

vsega tega kar 

sodobna zahodna 

družba časti. Mene 

nihče ni grdo gledal, 

ker sem blond, ker 

preveč delam, ker 

sem pridna, ker sem 

suha. Nisem bila 

deviantna, sem bila 

ideal. Dokler nisem 

priznala, da imam 

problem.« 

 

»Zanimivo je, da še 

zdaj, ko sem imela 

manj kil, kot med 

anoreksijo, ali nekje 

tu, me vprašajo, o sej 

zdaj pa »fajn« 

zgledate, se 

spomnim, da me je 

nekdo v bolnici 

vprašal, kakšna sem 

bila, ko sem bila 

najhujša, ja tak kot 

sem zdaj recimo, 

nimajo predstave 

mislijo, da moraš biti 

čisti okostnjak, tudi 

če si zelo droben 

lahko imaš.«  

 

»Ker je tovrstna 

knjiga, ker si pisal s 

tem namenom, da bo 

to nekoga nagovorilo, 

da bo nekomu 

pomagalo, nekaj 

sprožilo, potem si 

želiš tega odziva. 

Morda sem jo na 

začetku pisala kot da 

jo pišem za sebe, 

potem pa je bil zelo 

jasen namen. Smešno 

mi je, ko ljudje rečejo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ljudje nimajo 

predstave o tem, 

kako izgleda 

nekdo, ki ima 

anoreksijo; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- želiš si odziva, 

ker si pisal z 

namenom, da bo 

knjiga pomagala; 

- na začetku bolj 

zase, potem za 

druge; 

- če nekdo knjigo 

izda, je 

pričakovati, da 

mu je odziv 

pomemben;  

 

 



 

 
 

»mi ni pomemben 

odziv«, zakaj si pa 

potem knjigo izdal? 

Potem imej doma 

dnevnik. Ne vem. V 

končni fazi, če sem 

čisto racionalna, 

vpleteš preveč ljudi, 

ki zastavijo denar 

zato, da ta knjiga 

izide.«  

 

»Danes verjamem, da 

je veliko različnih 

oblik motenj 

hranjenja, in zdaj, če 

je nekdo napisal 

knjigo, ki je star 

dvajset let, bo to 

zagotovo drugačna 

izkušnja od moje in 

je to OK. Mogoče 

pogrešam v 

leposlovju malo več 

tega, če gledamo v 

tujini je to normalno, 

da so tudi liki 

anoreksični in se mi 

zdi to v redu, ker je to 

odraz realnosti. To 

pogrešam, da se ta 

tema znajde samo 

tako z malo 

zadržkom, to bo 

osebna zgodba, to bo 

malo naporno, ne pa 

del naše realnosti, ki 

je tukaj.«  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- vsaka izkušnja je 

drugačna; 

- v slovenskem 

leposlovju 

primanjkuje likov 

z motnjami 

hranjenja; 

- še vedno zadržki 

pred to temo; 

- tema še vedno ni 

del naše realnosti.  

ERIKA JOHNSON 

DEBELJAK 

»Glede na tip knjige, 

ki sem jo napisala, o 

travmi, in glede na 

odzive na knjigo, 

mislim, da so 

Slovenci manj 

pripravljeni govoriti 

o stvareh, ki gredo 

narobe, o problemih 

- po odzivih na 

knjigo sklepa, da 

so Slovenci manj 

pripravljeni 

govoriti o 

problemih; 

- meni, da je tišina 

težka za ljudi in 

da je 

IZDAJA KNJIGE IN 

ODZIV BRALCEV 

TER ŠIRŠI 

DRUŽBENI VPLIV 



 

 
 

v njihovem zakonu 

ali problemih v 

družini itd. In mislim, 

da je tišina tako težka 

za ljudi, ki so tiho. 

Tako zelo 

osvobajajoče je, če 

poveš. Zato mislim, 

da je to delno razlog, 

zakaj ima ta knjiga v 

Sloveniji tako velik 

vpliv. Zaradi te 

tradicije o 

komuniciranju slabih 

stvari, saj veste tisti 

kliše: »glej, da sosed 

ne izve…« In preden 

sem jo izdala, sem si 

mislila, kaj za vraga 

delam, vsem svojim 

sosedom v Sloveniji 

govorim o stvareh o 

katerih ne bi smela.« 

 

»Zelo me zanima 

vpliv na bralce, ker 

del moje teze za 

doktorat, na katerem 

delam je, da zapis 

spomina (memoir) 

ljudem pomaga, da 

postanejo pozorni na 

identitete in gre na 

nek način za deljenje 

zgodb 

marginaliziranih ljudi 

ali ljudi, ki jih družba 

ignorira in zanemarja, 

in s tem ustvarjanje 

novih identitet. Prav 

tako sem mnenja, da 

s tem, neko tako 

identiteto, kot je to 

vdova, kar je rahlo 

drugače, ker je že 

uveljavljena 

identiteta, če grem 

osvobajajoče, če 

poveš; 

- meni, da je 

tradicija o ne 

komuniciranju 

slabih stvari, 

delno  razlog, 

zakaj ima knjiga 

v Sloveniji tako 

velik vpliv; 

- ob izdaji knjige 

pomislek, da 

vsem v Sloveniji 

govori o stvareh, 

o katerih ne bi 

smela; 

 

 

 

 

 

 

 

 

- zanima jo vpliv 

na bralce; 

- del teze 

doktorata, ki ga 

piše je, da zapis 

spomina ljudem 

pomaga, da 

postanejo pozorni 

na 

marginalizirane 

ljudi, kar ustvarja 

nove identitete; 

- identiteta vdove, 

je že uveljavljena 

identiteta, če vse 

negativne 

kvalitete poudari 

in porine v svet, 

jih odrine stran 

od sebe in se 

osvobodi 

stereotipov; 



 

 
 

globoko v to, v vse 

negativne kvalitete in 

jih poudarim in 

porinem v svet, da jih 

s tem odrivam tudi 

stran od sebe in se na 

nek način osvobajam 

od stereotipov, ki 

sem jih čutila, ko sem 

postala vdova. Težko 

je dokazati te stvari 

in težko je priti do 

bralcev, to je težka 

raziskava.«  

 

»Imela bi nekaj več 

možnosti, če bi si 

bolje shranjevala 

odzive bralcev, 

ampak jih nisem, vsaj 

ne na nek organiziran 

način, in zdaj bi jih 

bilo zelo težko najti. 

Ker preko spleta, si v 

kontaktu na 

Facebooku in e-mailu 

in bi jih morala 

natisniti in jih shraniti 

v mapi, vendar jih 

nisem. Veliko ljudi 

mi je pisalo o 

različnih vrstah 

izgube in mi 

pripovedovalo svoje 

zgodbe o izgubi.«  

 

»Šla sem v knjigarno 

v Tržiču in tam me je 

čakala vrsta žensk, ki 

so želele, da jim 

podpišem knjigo, 

večina izmed njih je 

bila vdov, ki so mi 

pripovedovale svoje 

zgodbe. Zgodba za 

zgodbo, večinoma 

ženske. Zato resnično 

- te stvari je težko 

dokazati; 

- težko je priti do 

bralcev; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ni si shranjevala 

odzivov bralcev; 

- veliko bralcev ji 

je pisalo o 

različnih vrstah 

izgube in ji 

pripovedovalo 

svoje zgodbe o 

izgubi; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- v knjigarni v 

Tržiču jo je 

čakala vrsta 

žensk, večinoma 

vdov, za podpis 

knjige; 

- pripovedovale so 

svoje zgodbe; 

- zato meni, da ima 

knjiga resnično 



 

 
 

mislim, da ima vpliv. 

In mislim, da je 

resnično pomembno. 

Nekje v moji 

raziskavi sem 

zasledila, da je bralka 

nekega spomina 

(memoir) zapisala: 

»Prvič sem se 

počutila videno in 

držano, ko sem videla 

samo sebe in svojo 

izkušnjo na straneh 

knjige.«« 

 

 

»Bila sem pri 

terapevtki, ki se 

ukvarja z žalovanjem 

in dala mi je nekaj 

knjig za primer, 

spomnim se dobre 

knjige o nenadni 

smrti, žalovanju po 

nenadni smrti, ki mi 

je zelo koristila. Na 

straneh prepoznaš 

stvari, ki se dogajajo 

tudi tebi in ugotoviš 

kako se soočati s tem. 

Veste, ljudje ti 

podarjajo knjige o 

žalovanju in takih 

stvareh.« 

 

»Pa še ena stvar je pri 

pisanju, za katero ne 

vem, kako se 

povezuje s tvojo 

temo, pa vendar, imaš 

ljudi, ki pišejo knjige, 

Milan Kondura je 

najbolj znan po tem, 

on ima popolno 

kontrolo, je obseden s 

prevodi, skoraj 

psihotičen je glede 

vpliv in je 

pomembna; 

- v svoji raziskavi 

za doktorat je 

bralka nekega 

spomina zapisala, 

da se je, ko je 

videla svojo 

izkušnjo zapisano 

na straneh knjige 

prvič počutila 

videno in držano; 

 

 

 

 

 

- terapevtka ji je 

dala nekaj knjig o 

nenadni smrti in 

žalovanju, ki so ji 

koristile; 

 

- na straneh 

prepoznaš stvari, 

ki se ti dogajajo 

in ugotoviš kako 

se soočati s tem; 

- ljudje so ji 

podarjali knjige o 

žalovanju; 

 

 

 

 

 

- nekateri avtorji 

želijo imeti 

popolno kontrolo 

nad prevodi; 

- njeno mnenje je, 

da je pisanje kot 

ustvarjanje 

otroka, ko ga 

spustiš od sebe 

imaš malo 

kontrole nad tem, 



 

 
 

tega. Jaz pa mislim, 

da nekdo nekaj 

napiše in pisanje je 

kot ustvarjanje 

otroka, moraš ga 

spustiti, in ko ga 

spustiš od sebe imaš 

malo kontrole nad 

tem kaj bodo ljudje 

videli v njem in kako 

bodo delo 

interpretirali. 

Nekateri umetniki, pa 

se držijo svojega dela 

in ne spustijo svojega 

otroka. Jaz ne 

odobravam tega.«  

 

»So določene stvari, 

glede moje knjige, ki 

mi pomenijo veliko. 

Kot je recimo 

feminističen aspekt 

knjige in pa telesni 

aspekt, ki pa ga ljudje 

ne vidijo vedno. Ko 

govorim z njimi, 

vidim, da vidijo 

povsem tradicionalno 

obliko, ampak tega 

ne moreš kontrolirati. 

Na primer, moje 

mnenje je, da je 

knjiga tako močna 

zaradi vključenosti 

zgodovinskih in 

mitoloških vdov, 

ampak ko sem se 

pogovarjala s 

prijateljico mi je 

rekla, da je to tako 

luštkano, da ona je te 

dele preskočila.« 

 

»Če recimo rečemo, 

da bi morali svoje 

pisanje objaviti, 

kaj bodo ljudje 

videli v njem in 

kako bodo delo 

interpretirali;  

- nekateri 

umetniki, se 

držijo svojega 

dela in ga ne 

spustijo. Tega ne 

odobrava; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- so določeni deli 

knjige, ki ji 

pomenijo veliko, 

na primer 

feministični 

aspekt knjige, 

ampak tega ne 

vidijo vsi; 
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odstotkov ljudi. Zame 

je bilo zelo 

pomembno. Rekla 

sem si najprej: 

napisala bom to 

knjigo, pisala bom 

iskreno in na to se 

bom odločila kaj 

narediti. Ko sem jo 

pisala sem vedela, da 

je močna in vplivna, 

da bi jo bilo vredno 

izdati, nato pa sem 

imela strah pred 

izdajo, zaradi 

intimnih podrobnosti 

in sem nato 

premišljevala o tem, 

kaj bi pomenilo, če je 

ne izdam… Bilo bi 

kot, da odrivam sebe, 

to novo sebe stran… 

To je to, kar je 

nastalo iz tega, to 

sem naredila iz sebe, 

tu je dokument te 

transformacije in, če 

ne bi izdala tega, bi 

bilo, kot da se 

sramujem same 

sebe.«  

 

»Zelo zadovoljujoče 

je prejeti pisma in 

govoriti z bralci, tu je 

vprašanje bralcev in 

vprašanje moralne 

vrednosti knjige. Zato 

je jasno, da me osreči 

to, kar sem uspela 

ustvariti iz tega, kar 

sem mogla dati čez in 

da je pomensko in 

smiselno za druge. 

To je ogromnega 

pomena zame.« 

- objava knjige je 

bila zanjo zelo 

pomembna; 

- najprej se je 

odločila, da bo 

knjigo napisala 

zelo iskreno in se 

nato odločila kaj 

bo naredila; 

- občutila je strah 

pred izdajo, 

zaradi intimnih 

podrobnosti; 

- premišljevala je o 

tem, kaj bi 

pomenilo, če 

knjige ne bi 

izdala in bilo bi 

kot, da odriva 

novo sebe stran; 

- knjiga predstavlja 

dokument 

transformacije in 

če je ne bi izdala, 

bi se počutila, kot 

da se sramuje 

same sebe; 

 

 

 

 

 

 

 

 

- zadovoljujoče je 

prejeti pisma in 

govoriti z bralci; 

- osreči jo to, kar je 

uspela ustvariti iz 

svoje življenjske 

izkušnje; 

- ogromnega 

pomena zanjo je, 

da je to, kar je 

dala čez smiselno 



 

 
 

 

»Ta katarzična plat, 

besede prasica, ki je 

bila tako težka izbira 

za založnika. In 

kulturni odziv nanjo. 

Beseda prasica je bil 

hujši kot kurba. Zdaj 

pa obstaja film s to 

besedo v naslovu, in 

prijatelj mi je rekel, 

da sem jaz postavila 

to besedo na 

zemljevid. Misel na 

to, da bo nekdo, kot 

sem jaz, spremenil 

način gledanja na 

stvari ali ženske ali 

vdove, ali karkoli že, 

je na nek način 

pretenciozno, toda s 

to besedo…« 

 

 

in pomensko za 

druge; 

 

 

- katarzična plat 

besede prasica; 

- beseda prasica, je 

bila težka izbira 

za založnika; 

- kulturni odziv na 

besedo prasica; 

- zdaj se beseda 

prasica pojavlja 

tudi v 

slovenskem 

filmu, prijatelj ji 

je rekel, da je ona 

postavila to 

besedo na 

zemljevid; 

- misel, da bi lahko 

nekdo, kot je ona, 

spremenil način 

gledanja na 

ženske, vode ali 

karkoli že, je s to 

besedo, morda 

upravičena.  

DARJA MOLAN »Sorodniki so že 

poklicali mamo, 

ampak popolni 

neznanci so mi 

sledili, res neverjetni 

so bili, in tudi kakšne 

komentarje sem 

dobivala pod blogi, to 

so bile take 

vzpodbudne besede, 

kar na enkrat so se 

name začeli obračati, 

ne samo zdravi ljudje 

tudi tisti, ki so zboleli 

in jim je to pomagalo, 

ko so videli kaj jih 

čaka in to se še zdaj 

dogaja. Zdaj tudi 

delam na telefonu za 

- sledili so ji tudi 

popolni neznanci; 

- spodbudni 

komentarji; 

- nanjo so se začeli 

obračati ljudje s 

podobno 

diagnozo; 

- zdaj dela na 

telefonu za 

pomoč pri Europi 

Donni; 
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pomoč pri Europi 

Donni.«  

 

»Nisem imela pojma 

kako jo bom izdala, 

nisem vedela nič o 

tem. Najprej sem se 

morala pozanimati, 

kako podjetje odpreti. 

Najprej sem mislila, 

da bom poiskala 

službo, ker sem 

diplomirala malo 

pred tem preden sem 

zbolela. Ampak so 

bile ovire, ko sem 

pisala bloge, ker so 

gledali name v 

smislu: »Aja, to je 

tista, ki bo umrla.« 

Nihče ni želel tvegat, 

saj s strani 

delodajalca mi je to 

logično, te pa 

prizadene. Ni me, 

fejst prizadelo, potem 

sem si rekla: »Pa saj 

se mi nikamor ne 

mudi, grem še malo 

po svoje. Bom pa 

knjigo izdala.«« 

 

»Potem sem se 

pozanimala kako. 

Odločila sem se, da 

bom svoje bloge 

objavila, sem pa 

želela knjigo izdat, ki 

bo kot en priročnik za 

bolnice, kjer ne bo 

samo moja osebna 

zgodba, ampak bo ta 

podkrepljena še z 

nekimi strokovnjaki. 

Vse mi je šlo, pa ne 

vem kako sem si 

sploh upala, zdaj, ko 

 

 

 

- ni vedela nič o 

izdajanju knjige; 

- delodajalci je 

niso želeli 

zaposliti, ker so 

vedeli za njeno 

bolezen; 

- ker ni dobila 

službe, se je 

odločila, da izda 

knjigo; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- knjiga v obliki 

priročnika za 

bolnice; 

- osebna zgodba 

sestavljena iz 

blogov, 

podkrepljena z 

zapisi 

strokovnjakov; 

- ne ve kako si je 

upala, vendar ji je 

vse uspelo; 

 

 

 



 

 
 

nazaj pogledam. In 

mi je uspelo, tako da 

sem še pred rokom 

izdala.« 

 

»In tudi odzivov 

dobivam res veliko. 

Veliko mi pomeni, da 

bolnice rečejo, da jim 

to pomaga. To se mi 

potem zdi, kot da je 

moj cilj dosežen.«  

 

»Ko nekdo dobi 

diagnozo rak, smo si 

ljudje zelo različni. 

Eni bodo o tem 

veliko govorili, eni 

ne bodo nič govorili 

pa bodo veliko o tem 

prebrali, eni se bodo 

čisto zaprli, ne bodo 

imeli in ne bodo 

čutili podpore, ker se 

ne bodo okolici 

izpostavili, nekateri 

še sorodnikom ne 

želijo povedati. Jaz 

sem pa takrat dobila 

toliko enih lepih 

komentarjev, da sem 

jih vključila noter. 

Malo je drugačna ta 

moja knjiga. Ker 

zakaj je bi vse to 

začutile tudi tiste 

bolnice, ki nimajo 

toliko podpore.« 

 

»Ker je bila lepa 

podpora, tudi naslov 

»Vem, da zmoreš, 

Darja.« je bil en 

komentar gospe: 

»Vem, da zmoreš, 

Darja. Tudi jaz sem.« 

Hočem, da gre to 

 

 

 

 

 

- dobiva veliko 

odzivov; 

- bolnice ji povedo, 

da jim branje 

pomaga; 

- pozitivni odzivi ji 

dajejo občutek 

doseženega cilja; 

- ker smo ljudje 

različni in se 

različno 

odzivamo na 

diagnozo, je 

vključila v knjigo 

tudi komentarje 

in vzpodbudne 

besede bralcev, 

da jih doživijo 

tudi tisti, ki se ne 

želijo izpostaviti 

ali tisti, ki te 

podpore nimajo; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- želi, da gre 

podpora, ki jo je 

prejela naprej; 

- pomagalo ji je to, 

da je lahko 

podporo dala 

naprej; 



 

 
 

naprej. Jaz sem 

dobila to in delim to 

naprej, vso to 

podporo. Mislim, da 

mi je, ne toliko 

pisanje meni, ampak 

to, da sem jaz lahko 

to dala naprej. Ker 

vem, da je to ljudem 

veliko pomenilo, 

meni je to veliko 

pomenilo in tak krog 

je bil, spodbujali smo 

en drugega.« 

 

»Je pa to ena stvar, 

na katero sem 

ponosna. Vem, da 

sem uspela en tak 

ogromen projekt. 

Knjiga je bila res 

lepo sprejeta. Še zdaj 

me povabijo, na 

fakulteto, vedno 

najde kdo kakšen 

citat in to. Seveda je 

to nišna knjiga.«  

 

»Spomnim se, da je 

na to prvo 

predstavitev prišlo 

150 ljudi, z mojim 

atijem sva takrat 

postavljala stole, pa 

me je vprašal, koliko 

naj jih postavi, pa 

sem rekla morda 30, 

je rekel pa dajva jih 

50, pa sem rekla: »Pa 

ne bo prišlo 50 

ljudi.«« 

 

»Ja je res, imela sem 

odzive bralcev, nisem 

pa vedela koliko 

knjig naj dam v tisk, 

- velik pomen 

kroga ljudi, ki se 

je medsebojno 

spodbujal; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- občutek ponosa; 

- zavedanje uspeha 

velikega projekta; 

- knjiga je bila lepo 

sprejeta; 

- še zdaj je 

povabljena, da 

kaj pove na to 

temo ali jo kdo 

citira; 

 

 

 

- prva predstavitev 

knjige je presegla 

pričakovanja po 

številu gostov; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- kljub odzivom 

bralcev, ni 

vedela, koliko 

knjig naj da v tisk 



 

 
 

bo kdo sploh kupil 

knjigo?« 

 

»Raka se ljudje 

bojijo, ne želijo 

poslušati o njem. 

Odvisno je kako 

predstaviš zgodbo, ali 

jamraš o tem ali 

predstaviš zgodbo 

kako si zmagal v 

življenju.«  

 

»Ampak ljudje ti 

pomagajo, ti gredo na 

roko, te ne obsojajo, 

kot morda je pri 

drugih boleznih, 

recimo anoreksija ali 

depresija. Ker tisto 

kar ne vidiš, ne 

obstaja. S tem imamo 

tudi pri zdravljenju 

raka velike težave. 

Veliko žensk 

potrebuje 

psihosocialno pomoč 

in psihoonkološko 

podporo in velikim 

moramo razlagati, da 

s tem ni nič narobe, 

da se je treba 

pogovarjati o tem, 

ker ni nikomur 

lahko.«  

 

»Rak ni zgolj bolezen 

tistega, ki zboli in ni 

zgolj telesna bolezen, 

prinese veliko, veliko 

več. Leto za mano je 

tudi moja mati 

zbolela in sem lahko 

spoznala kako to 

izgleda iz strani 

bližnjega. To je 

katastrofa, ker nič ne 

in če bo kdo 

knjigo tudi kupil; 

- ljudje se bojijo 

raka in ne želijo 

poslušati o njem; 

- odvisno je kako 

predstaviš 

zgodbo, sli si 

žrtev ali 

zmagovalec; 

 

 

 

 

- ljudje ti 

pomagajo in ne 

obsojajo; 

- veliko ženskam je 

treba pomagati in 

jim razložiti, da 

se je potrebno o 

bolezni 

pogovarjati in da 

ni lahko; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- rak ni zgolj 

telesna bolezen; 

- rak ne vpliva 

samo na bolnika; 

- nekateri bolniki 

ne delijo 

občutkov z 

bližnjimi in 

knjiga pomaga 

bližnjim, da si 

lahko okvirno 



 

 
 

moreš narediti. Ko si 

sam bolan, se vse vrti 

okoli tebe, sploh 

okoli mene se je, ker 

sem še blog pisala. 

Ona je pa čisto drug 

karakter, niti se ni 

želela pogovarjati in 

ti potem stojiš tam, 

ne veš kaj bi naredil 

ali bi pomagal ali 

greš stran. In ni lahko 

biti ne v vlogi 

bolnika in ne v vlogi 

svojca. Tudi od 

svojcev sem dobila 

»feedback«, da jim 

recimo žena ali 

partnerka, da se ne 

želijo pogovarjat o 

tem kaj občutijo in da 

so prebrali knjigo in 

da zdaj sploh vidijo 

kaj doživljajo.«  

 

»Všeč mi je tudi da 

sem lahko s to 

psihoonkologinjo en 

intervju naredila, tudi 

to bolnicam pomaga. 

Vsa ta vprašanja, ki 

so: »Zakaj me 

prijateljica ne 

pokliče?« Vi morate 

pristopiti do njih, se 

namreč bojijo, ne 

vedo kaj bi rekle. Tu 

je veliko takih 

vprašanj. 

Prvenstveno, če črto 

potegnem, sem bolj 

zaradi drugih to 

izdala kot pa zaradi 

sebe. Ves čas moram 

nekomu pomagat. 

Tudi ta knjiga je bila, 

ne samo, da dam jaz 

predstavljajo, kaj 

doživljajo obolele 

osebe; 

- knjiga pomaga 

tudi svojcem 

obolelih z rakom; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- v knjigi so tudi 

nasveti 

psihoonkologinje; 

- knjigo je bolj 

napisala zaradi 

drugih, kot zaradi 

sebe; 

- knjiga ni bila 

samo zato, da da 

ven kar se ji 

dogaja, temveč, 

da od sebe da še 

več, da lahko 

pomaga drugim.  

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ven, to kar se mi 

dogaja, ampak da 

bom dala še več ven, 

da bom lahko 

pomagala.« 

 

 

 

 

 




