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Uvod

Družinsko življenje je za človeštvo izjemnega pomena, saj  še vedno
ogromna večina Zemljanov odrašča v družini. Psihoterapevtska in psi-
hološka stroka ter številne druge vede pa vedno znova ugotavljajo, da
način funkcioniranja družine in  kakovost  družinskega življenja močno
določata, kakšni bodo postali ljudje, ki v teh družinah odraščajo in se v
njih hočeš ali nočeš oblikujejo.

Ob tem, ko vsakič znova prepoznavamo pomen družine, pa ugotavlja-
mo tudi, da so v življenju družin prisotne številne ovire in omejitve, ki
imajo potencial, da močno vplivajo na funkcioniranje in funkcionalnost
osnovne celice družbe, kot družino pogosto imenujemo. Da  zaslutimo
pomen teh ovir, je dovolj že zgolj prisluhniti pripovedovanju (ali še bo-
lje  negodovanju)  družinskih  članov  (staršev,  otrok,  starih  staršev)  iz
družin v kateri koli fazi družinskega razvojnega cikla.

Kateri so izzivi, ki jih morajo vsakodnevno premagovati družine? In
zlasti, kateri so uspešni načini spoprijemanja z družinskimi izzivi? S to-
vrstnimi vprašanji  se ukvarja  pričujoča knjiga.  Natančneje  povedano:
Kako lahko družine, kljub številnim oviram, ustvarjajo svojo družinsko
srečo oziroma psihično blagostanje (kot to bolj učeno imenujemo) vseh
družinskih članov?

Kako v družini doseči ravnotežje med vsemi ravnmi blagostanja za
vse njene člane? Kako naj starši dosežejo ravnovesje med skrbjo za svoje
otroke  in  skrbjo  zase?  V  nekaterih  družinah lahko opazimo premalo
usmerjenosti na otroke, v nekaterih pa se skoraj vse vrti le okoli otrok.
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Kako lahko starši dosežejo  usklajenost, ali po možnosti celo sinergijo,
med različnimi življenjskimi področji, kot so posvečanje službi, skrb za
družino, osebna rast …?

V tej knjigi podlago za raziskovanje oblikovanja družinske sreče pred-
stavlja življenje konkretne družine – moje lastne, ki sem jo raziskoval z
uporabo metodološkega pristopa, imenovanega avtoetnografija. Pričujo-
ča raziskava je torej avtoetnografska eksploracija razvijanja psihičnega
blagostanja v družini, in sicer iz vidika očeta.

Opazovanje svojih lastnih otrok ima v psihologiji in antropologiji dol-
go in pomembno tradicijo. Naj spomnim samo na Jeana Piageta in Char-
lesa  Darwina.  Prvi  se  je  do  svojih  najpomembnejših  ugotovitev  o
psihičnem razvoju otrok  dokopal  prav s  preučevanjem svojih  lastnih
otrok po tako imenovani klinični metodi in s svojim delom je postavil
enega nepogrešljivih  temeljev sodobne razvojne psihologije.  Sicer  ni-
mam nikakršnih pretenzij postavljati svojega raziskovanja ob bok sve-
tovnim velikanom znanosti, seveda pa bom vesel, če bo tudi ta knjiga
koristila tako staršem in drugim vzgojiteljem pri vsakodnevnem izvrše-
vanju njihovega poslanstva, kakor tudi doprinesla majcen košček v dra-
goceni mozaik spoznanj, ki ga ustvarja znanost.

Nimam občutka, da bi bila naša družina kaj posebnega. Po marsikate-
rem vidiku svojega delovanja verjetno ni kaj dosti drugačna od povpreč-
ne slovenske družine. Upam pa si reči, da smo srečna družina. In v tej
knjigi sem želel predstaviti načine, kako smo se vsakodnevno, na različ-
nih področjih trudili ustvarjati našo družinsko srečo. Tako sem predsta-
vil  relevantna  družinska  doživetja,  dejanja  in  izkušnje,  čustvena
doživljanja, načine razmišljanja, telesne reakcije, razne težave in izzive
ter načine, kako smo se le-teh lotevali in se jih še lotevamo. Že sama po-
ročila o našem ustvarjanju družinske sreče kot takšna bodo lahko koga
nagovorila, obogatila ali ga potrdila v njegovih lastnih prizadevanjih za
srečo v njegovi družini. Zanimiva pa bo najbrž tudi raziskovalna obdela-
va tega gradiva, ki jo podajam sproti v okviru posameznih avtoetnograf-
skih  zapisov  ter,  v  abstrahirani  oziroma  shematizirani  obliki,  še  v
posebnem poglavju na koncu knjige. Raziskovalna obdelava bo še pose-
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bej koristna tistim bralcem, ki jih na tematiko razvijanja psihičnega bla-
gostanja v družini veže znanstveni interes.

Knjiga torej ponuja vpogled v naše poskuse ustvarjanja družinske sre-
če. V probleme, ki so se ob tem porajali in se še porajajo, pa tudi v neka-
tere načine, kako je težave možno premagati – kako to počnemo v naši
družini in koliko smo pri tem uspešni. Da bi bil praktični in raziskovalni
prispevek pričujočega dela čim večji, sem bil pri zbiranju avtoetnograf-
skega gradiva zavestno usmerjen predvsem na tiste načine odgovarjanja
na družinske izzive, ki so manj prisotni v običajnih diskurzih o družin-
skem življenju in zato manj znani.

Knjiga ni zbirka nasvetov za vzgojo in uspešen razvoj otrok, ki bi jih
napisal bolj ali manj izkušen strokovnjak oziroma praktik.  Še manj je
kompilacija idej, nabranih iz obstoječe literature. Ne, knjiga pred vami
je poročilo o prizadevanjih za udejanjanje znanja in idej o dobri vzgoji in
skrbi za družino v praksi. Po mojih izkušnjah in opažanjih obstaja bi-
stven razkorak med teorijo,  lepimi  besedami,  dobrimi  nasveti  na eni
strani ter  njihovim uresničevanjem v konkretnem življenju  na drugi.
Lahko bi ga primerjal z razliko med receptom za okusno jed in dejansko
pripravljeno hrano na krožniku – ob prvem se nam cedijo sline, a nasiti
nas šele drugo. Seveda bi pri kuhanju vsaj večina od nas težko shajala
brez dobrih receptov. A vemo, da je zgolj branje receptov precej lažje
opravilo kakor sámo kuhanje. Bistveno se mi zdi naslednje: Recept (ali
nasvet, če govorimo o vzgoji) je šele prvi korak, kateremu morajo za do-
sego rezultata nujno slediti  še nadaljnji  koraki.  Prav o teh nadaljnjih,
konkretnih in pogosto težavnih korakih na poti do cilja govori knjiga, ki
jo držite v rokah!

Delo je tako v prvi vrsti avtoetnografsko poročilo nekega očeta, ki se
je po najboljših močeh (v sodelovanju s svojo ženo, mamo svojih otrok)
trudil opraviti svojo starševsko vlogo in čim uspešneje reševati težave,
ki so prihajale naproti pri njunem starševanju.

Čeravno je knjiga v osnovi poročilo o znanstveni raziskavi, ne bo nič
narobe, če jo bo bralec prebiral le na poljudni ravni. Knjiga je nameno-
ma pripravljena tako, da omogoča tudi (ali celo predvsem) takšno bra-
nje. V vsakem primeru bo njena vsebina, tako upam, bralca obogatila s
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snovjo za razmišljanje, praktičnimi uvidi in idejami v zvezi s tako po-
membnim področjem, kot je družinsko življenje! Če drugega ne, mu ute-
gne branje o kdaj že tragikomičnih družinskih zgodah in nezgodah vsaj
priklicati kakšen nasmešek na obraz … In nič ne bo narobe, če boste pre-
šli takoj na drugi, osrednji del, prvega in tretjega pa izpustili ali si ga
prihranili za kdaj kasneje.

Knjige resnično nisem želel napisati kot puste in suhoparne znanstve-
ne razprave, ki bi jo prebrala le peščica ljudi, ki se s tem področjem stro-
kovno  ukvarjajo.  Moja  želja  je  bila,  da  tekst  ne  bi  bil  bran  le  v
akademskem kontekstu, marveč da bi po njem segali (tudi) laiki, zlasti
očetje z majhnimi otroki, in v njej morda našli kak navdih, podporo, to-
lažbo. Zato sem raziskovalne vsebine – zapise o žitju in bitju naše druži-
ne – skušal zapisati na razumljiv, privlačen in berljiv način, kar je tudi
sicer vodilo v avtoetnografskih raziskavah. Sočasno sem si vseskozi pri-
zadeval za ohranjanje znanstvene ravni diskurza s čim bolj objektivno
opazovalno držo, ustrezno refleksijo, z argumentiranjem in povezova-
njem s primerno literaturo.

Pri dolgotrajnem delu na tem projektu me je poganjala težnja, da po-
dam prispevek h krepitvi  družin in psihičnega blagostanja vseh,  ki  v
njih živijo. Specifični motivator mi je predstavljala želja po krepitvi in
ponovnem odkrivanju očetovstva, ki je po mojem mnenju dandanes v
krizi. Iskreno upam, da vam bo, bralcem, prebiranje o naših družinskih
dogodivščinah in prizadevanjih prineslo kaj lepega in koristnega tudi za
vas in za življenje vaše družine. Vsaj kanček razvedrila in kakšen na-
smeh;  morda  spoznanje  in  olajšanje,  da  nobena  družina  ni  popolna;
morda pa celo občutek, da ima trud za družino globok smisel in da se
splača.
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Čas za otroke

Včasih slišim mnenje, da je bolj pomembna kakovost časa, ki ga starši
preživimo z otrokom, kot pa količina tega časa. Čeprav se strinjam, da je
kvaliteta pri posvečanju otrokom pomembna, sem imel vseeno marsik-
daj občutek, da je bila fraza uporabljena bolj kot izgovor za starše, ki si
ne vzamejo dovolj časa, da bi bili s svojimi otroki.

Vsekakor svojemu otroku ne moreš reči  česa  podobnega kot: „Sine,
ob ponedeljkih in četrtkih med 16.30 in 17.00 bom imel čas zate. Takrat
pridi in mi povej vse, kar je pomembno v zvezi s teboj. Ta čas bova zelo
kvalitetno preživela. Ampak ob 17.01 pa moram že biti v avtu, ker imam
naslednjo obveznost.“

V čem je problem? Prvič: Preživljanje časa s svojim otrokom staršem
po mojem mnenju ne bi smela biti obveznost, temveč priložnost, dar,
privilegij. Drugič: Dinamika medčloveških odnosov, žal (ali pa na srečo),
ni takšna, da bi jo bilo možno natančno časovno načrtovati. Tretjič: Lju-
dje, še zlasti pa otroci, se ne moremo odpreti „na ukaz“. Četrtič: Kdor
koli bi tako delal s svojim intimnim partnerjem (npr. ženo ali možem),
bi lahko kaj kmalu ostal brez njega – iz zlahka razumljivih razlogov. In
petič: Tudi otroško srce se lahko zapre za globok, intimen odnos s star-
šem, če starši ne znamo biti otrokom vsaj približno dovolj na razpolago
– če si zanje ne znamo vzeti časa.

Dandanes  skorajda  ni  več  starša,  ki  bi  bil  pri  materialnih  stvareh
mnenja, da je „za otroke vse dobro“. Takšnim bi okolica hitro očitala, da
„šparajo  na  otrocih“.  Večinoma  velja  ravno  nasprotno  –  marsikateri
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Frustracije

Frustracija je psihološki pojav, ki je opredeljen kot stanje oviranosti v
motivacijski situaciji. Po domače povedano: želiš si eno, zgodi pa se ne-
kaj (povsem) drugega.

Če imaš otroke, kar mrgoli raznovrstnih frustracij, ki jih sploh ne bi
bilo,  če otrok ne bi imel.  V  pričujočem poglavju  predstavljam venček
primerov iz lastne zakladnice frustracijskih doživetij v starševski vlogi.
Na večino od teh verjetno le redko kdo pomisli, preden postane starš
(tako je bilo kajpada tudi z menoj), potlej pa jih v paleti možnih izpe-
ljank izkusi na lastni koži. Spodnji seznam vsebuje izbor mojih najpogo-
stejših ali najzanimivejših ali najbolj neprijetnih starševskih frustracij.
Ne podajam jih v kakem posebnem vrstnem redu, temveč tako, kot sem
jih zapisoval:

Dehteča blazina. Zvečer se ves utrujen po napornem dnevu uležem v
posteljo, nakar ugotovim, da moja blazina zaudarja po urinu (in to sta-
rem), ker je moj sinko očitno zjutraj ležal na njej v polulani pižami.

Družinska spokojnost. Ker se najini mali ravbarji zopet (kot že nič-
kolikokrat) na dvorišču igrajo preglasno, se že spet znajdem v zadregi,
kaj le si bodo o naši hrupni familiji mislili vsi sosedje.

Ko se cedita mleko in med. V kuhinji se nič hudega sluteč usedem za
jedilno mizo, sproščeno odložim roke nanjo, nato pa z nejevoljo ugoto-
vim, da sem se namazal z medom ali s kako drugo sladko hrano, ki je na
mizi ostala za otroki od prejšnjega obroka. Nejevolja je še toliko večja,
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Nepomita posoda

Sodelavka z že odraslima otrokoma mi je pripovedovala, kako se ji je,
ko je bila še mlada mamica, doma kopičila nepomita posoda, saj je rajši
odvedla svoja drobižka na sprehod, kakor se ukvarjala s posodo od kosi-
la. Prednost je dala otrokoma, posoda pa je prišla na vrsto kasneje. Ra-
zumela je, da krožniki in kozarci lažje počakajo kakor iskriv, dinamičen
in po pozornosti hrepeneč otroški duh. Tudi sam se kot oče v svoji dru-
žini trudim za enako držo in podobne načine ravnanja.

A k temu se moram marsikdaj zavestno opomniti. Slovenci veljamo za
marljiv narod,  kar je morda eden od razlogov, zakaj v družinah prepo-
gosto dajemo prednost ne le krožnikom, kozarcem in gospodinjenju na-
sploh,  marveč tudi  notorični  gradnji  hiše  in  še  številnim drugim,  po
našem mnenju zelo pomembnim opravilom odraslih. Otroci se posledič-
no znajdejo na stranskem tiru; osamljeni, zdolgočaseni, morda celo po-
trti ali tesnobni. Sami s svojimi (za nas starejše majhnimi) problemi, ki
pa lahko sčasoma prerastejo v velike težave, če se jim odrasli pravoča-
sno ne posvetimo. V predšolski dobi je velik delež „nagajanja“ otrok v
bistvu iskanje pozornosti staršev (ali drugih pomembnih oseb v otroko-
vem življenju). Je učinkovit način, kako lahko malo bitje pritegne pozor-
nost odraslega, četudi je ta negativna. Ko oseba postane starejša, pa se
utegne psihološko umikati iz družine in iskati zunaj nje, česar mu druži-
na ne nudi, včasih z dramatičnimi posledicami.

Tekom let, odkar imam družino, mi je sčasoma postalo jasno, da dela
v hiši in okoli nje nikoli ne zmanjka; prav tako najrazličnejših drugih
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Organizacija

Že v enem od predhodnih poglavij sem nekaj malega pisal o uporabi
sodobne informacijske tehnologije za boljšo organizacijo in optimizacijo
časa ter drugih virov v korist življenja družine. Organizacija je tako po-
memben pojem,  da  si  zasluži  še  posebno poglavje.  Predstavlja  enega
ključnih  dejavnikov,  ki  določajo,  kaj  bomo lahko  uresničili  („spravili
skozi“, kot rečemo) in česa ne. Več kot je v družini otrok (ali morebitnih
drugih izzivov, povezanih, denimo, z zdravjem), bolj ključno vlogo dobi
skrbna, premišljena logistika.

Razvažanje otrok po interesnih dejavnostih,  k zdravnikom, logope-
dom, fizioterapevtom; pomoč pri domačih nalogah, skupni sprehodi, po-
govori,  igranje,  crkljanje;  usklajevanje  s  službenimi  obveznostmi,  z
opravki v gospodinjstvu,  hišnimi  opravili,  delom na vrtu;  čas staršev
zase, posamično in kot par, skrb za zakonski odnos … V času malih otrok
je (preizkušeno!) celo preprost obisk baletne predstave z ženo projekt,
ki ga je treba načrtovati nekaj tednov vnaprej. Vsaj pri nas, kjer nimamo
stalno na voljo pomoči za varstvo otrok. Tako je neredko prisotna sku-
šnjava, da si z Marinko ne bi vzela dovolj izključnega časa za najin od-
nos.  Že  zagotavljanje  tekočega  poteka  vsakdanjega  življenja  družine
terja  od  naju  nemalo  logistike.  Zgodi  se,  da  česa  ne organizirava  ali
uskladiva pravočasno, ker pozabiva (ali ker sva preprosto preveč izžeta,
naveličana), in posledično nastopijo slaba volja, napetosti, stres, tudi ne-
prijaznost med nama z Marinko.
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Osnovno družinsko pravilo

V naši družini velja naslednje temeljno pravilo: Ravnamo tako, da bi
se vsi družinski člani imeli dobro. Pogosto se v družinskih zadevah spo-
mnimo na to naše vodilo, zlasti v napornejših situacijah in kadar se mo-
ramo odločati med navidez enakovrednimi možnostmi.

Na prvi pogled je  usmeritev preveč preprosta in samoumevna, da bi
bilo zanjo vredno trošiti besede razlage. Toda kolikor je na zunaj morda
videti že kar banalna, skriva v sebi veliko modrosti, pa tudi zajetne izzi-
ve. Za našo družinsko skupnost predstavlja pravcati zaklad.

Razumljivo je, da imava z Marinko kup odraslih opravil in skrbi. V po-
vezavi s službo, skrbjo za dom in gospodinjstvo in tako naprej. Prav tako
je razumljivo (in potrebno), da se nama  ukvarjanje z odraslim svetom
zdi velikega pomena ter da mu posvečava svoj čas in energijo. Problem
pa se pojavi, kadar naju hoče preveč posrkati vase in postajava s svojimi
odraslimi skrbmi preokupirana. Takrat se s pridom spomniva na naše
družinsko pravilo in na dejstvo, da poleg odraslega sveta v najini družini
obstaja še otroški svet. Da morava dati dovolj psihološkega prostora ter
časa tudi najinim sinovom. Naša družinska barka postaja s tem zopet
uravnotežena.

Po drugi strani se dogaja, da sva starša na moč utrujena in izžeta, za
povrh pa nama še otroci skačejo po glavi (včasih celo dobesedno). Zopet
je  naše  temeljno  družinsko  vodilo spodbuda,  ki  ponovno vzpostavlja
ravnotežje, tako da poskušava z Marinko poskrbeti tudi zase, za svoje la-
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Pravi moški

Ko je bil Dominik še dojenček, sem z njim (in običajno še s kom dru-
gim od otrok) pogosto delal nemajhne sprehode, saj je čez dan malemu
uspelo spati le v premikajočem se vozičku ali avtomobilu. Sprehajalna
spalna praksa se je obnesla tudi med našim letovanjem na morju. Domi-
niku je omogočila nujno potrebni počitek, meni pa (prav tako nujno po-
trebno)  gibanje  ter  zraven  še,  med  drugim,  obilo  priložnosti  za
opazovanje ljudi in razmišljanje o njih.

Naj popišem niz svojih opažanj o očetih z enega takšnih sprehodov z
dojenčkom po znanem otoku v Srednji Dalmaciji na višku poletne turi-
stične sezone:

• Najprej  mi  naproti  pride  tričlanska  družina.  Nekoliko  neurejena
mama hodi s predšolskim otrokom. Oče stopa posebej, oblečen je v
kopalke po zadnji modi. Hodi z razkrečenimi rokami; obritih, nape-
tih prsi, čeravno ne prav impresivno oblikovanih ter malo ožganih.
Zdi se, da si je všeč in da je dokaj okupiran sam s seboj.

• Nato grem mimo gručice možakarjev, ki postavajo s pivcem v roki.
Eden izmed  njih  drži  roke  uprte  v  boke  in  se  vidno trudi  stati
vzravnano in samozavestno, vendar njegova celostna pojava izka-
zuje še najmanj samozaupanja od vseh prisotnih. Med moškimi se
mota nekaj dečkov, verjetno njihovih sinov. Pomislim, mar ne ti
otroci ravnokar prejemajo živi zgled uživanja alkohola kot navide-
zne bližnjice k samozavesti in sproščenosti?
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Prepiri in gospod Ljubo

Občasno v naši družini gostimo na obisku gospoda Ljuba.  Resnici na
ljubo se Ljubo kar sam povabi k nam in z Marinko se nama zdi, da malce
prepogosto.  Dasi  je  na  zunaj  neviden,  ga  prepoznamo  po  značilnem
vznemirjenju enega ali več naših fantov, kar zlahka preraste v besedne
in občasno celo v telesne obračune med brati.

Da, uganili ste: Govorim o ljubosumju med sorojenci. Pri nas ga je naj-
več med starejšima sinovoma, ki sta si po letih najbližje. Ko sem še štu-
diral na fakulteti, nam je profesorica razvojne psihologije lepo razložila,
da je v izogib ljubosumju dobro imeti (vsaj) triletno starostno razliko
med otroki. No, njenega dobronamernega nasveta nisem upošteval, raz-
mik med Gašperjem in Rokom je slabi dve leti, zdaj pa imam – nadležno,
zeleno ljubosumnost med bratoma, ki je  čestokrat presenetljivo goreča
in ki neti neštete prepire med njima.

Prepiri med brati … Glasni, nervozni, v  videzu nekakšnega večnega
obračunavanja. Povod za pričkanje? Običajno prazen nič. A zaradi svoje
pogostnosti so ti prepiri za naju z Marinko nemalo utrudljivi,  podobno
za ostale družinske člane. Priznam, ko sva se z ženo na lastne oči in uše-
sa prepričala, da se enak cirkus pri naraščaju dogaja tudi v drugih druži-
nah, nama je vsaj začasno nekoliko odleglo. In priznam lahko še to, da
mojim ljubim staršem tozadevno prav tako ni bilo nič kaj prizaneseno,
saj smo bili njuni štirje sinovi pogosto na bojni nogi.

Špetiri med brati, ki so bili konec koncev vsi v istem trebuhu, pred-
stavljajo za naju z Marinko de facto eno najbolj zoprnih stvari, na katere
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Skrb zase

Še ne prav dolgo nazaj sem se znašel v obdobju, ko sem bil praktično
ves čas zasut s službenim delom. Položaj je bil  neprijeten zame in za
mojo družino. Spomnim se, kako sem po končani službi privršel do kate-
rega izmed otrok, ki ga je bilo treba odpeljati h kaki zunajšolski dejav-
nosti.  Od  sineta  sem  v  nestrpnem  tonu  zahteval,  da  se  nemudoma
odpraviva. Z nemirom v sebi sem se nato usedel v avto in sva se odpelja-
la.

Bil sem napet, utrujen, siten in razdražljiv, nerazpoložen. In dasirav-
no sem se trudil biti do otrok in do Marinke potrpežljiv, prijazen, razpo-
ložljiv  in  pozoren,  mi  često  ni  uspelo  v  tolikšni  meri,  kot  bi  bilo
potrebno. Svojim najdražjim preprosto nisem zmogel dati nečesa, česar
je v meni primanjkovalo – pristnega veselja, vedrine, notranjega miru.
Predvsem pa vsaj približno toliko svojega časa, kolikor so ga potrebova-
li.

V svoji preobremenjenosti prenekikrat nisem mogel poslušati lastnih
otrok, ko so mi hoteli kaj povedati. Zastran tega mi je bilo hudo. Še ka-
dar me niso zaposlovali ne službeno delo ne domača opravila, sem bil
pogostoma preutrujen, da bi se uspel otrokom kvalitetno posvetiti.

Na žalost nič ni kazalo, da bi šlo za kratkotrajno, začasno stanje. Če-
dalje bolj mi je postajalo jasno, da  nekaj ključnega počnem narobe.  Da
moram nekaj korenito spremeniti. Bilo me je sram, kako živim. Še toliko
bolj, ker sem psihoterapevt in ker sem nekaj let tudi profesionalno delal
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Sprejemanje otrok, kakršni so

Doslej sva z Marinko pri vzgoji že kajkrat prišla v situacijo, ko nama
kake stvari pri otrocih niso všeč. Veliko zadev je takšnih, da jih otroci
sčasoma prerastejo ali da jih je možno z umno vzgojo spremeniti. Neka-
tere pa so pogojene bolj z  značilnostmi temperamenta in so potemta-
kem  upi na  spremembo bistveno manjši. Včasih nezadovoljstvo naju z
ženo izhaja predvsem iz najinih lastnih šibkih točk, ki predstavljajo ovi-
ro potrpežljivemu in celostnemu sprejemanju otrok.

Naj bo tako ali drugače, kaj narediti v primerih, ko s svojim otrokom v
nekem oziru nisi zadovoljen? In še zlasti, kadar objektivnih danosti ni
možno spremeniti, vsaj ne v pretežni meri?

Naporno izkušnjo sva imela z Marinko z najstarejšim sinom v obdobju
nekje od njegovega sedmega do devetega leta.  Dečko je izražal nemalo
hiperaktivnosti in impulzivnosti.  Večkrat se je obnašal svojeglavo, pri
njem sva pogrešala več priljudnosti ter prijaznosti do mlajših bratov.
Opažajoč navedeno sva se po svojih močeh trudila,  da bi ga ustrezno
vzgajala in usmerjala njegov razvoj v pravo smer. Ob tem sva ničkoliko-
krat prihajala v stik s svojimi lastnimi človeškimi omejitvami, pa tudi z
njegovimi. V znatni meri je pri fantu šlo za domnevno prirojene značil-
nosti, posebnosti njegove narave, ki jih ni mogoče popolnoma preobli-
kovati. Kaj sedaj? Kaj naj bi še storila, sva se spraševala.

Postopoma se je v naju z ženo utrjevalo spoznanje, da morava sina v
določenih vidikih preprosto sprejeti takšnega, kakršen je – poleg nude-
nja pomoči pri njegovem razvoju na področjih, kjer so spremembe izve-
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Teženje

Večina ljudi se strinja, da je vzgoja ena od najpomembnejših nalog
staršev. Roditelji smo dolžni vzgajati svoje otroke in tudi na ta način po-
skrbeti za njihovo dobrobit. Poleg tega je družinsko življenje precej lažje
in prijetnejše, če so otroci kolikor toliko vzgojeni. Roko na srce, ob raz-
puščenih in podivjanih, vzgojno zanemarjenih paglavcih in smrkljah, ki
ne poznajo  ali  ne  upoštevajo  nobene  omejitve,  je  bivanje  že  na  meji
vzdržnega.

V želji in potrebi po izpolnjevanju svoje vzgojne dolžnosti do potom-
cev se preštevilni starši žalibog nagibamo (priznam, sam nisem izvzet) k
tako imenovanemu  teženju.  Gre za obliko vzgojstvene komunikacije, ki
jo je moč opredeliti kot poskus doseganja pedagoških učinkov s svojo
slabo voljo, vznemirjenjem in na poudarjeno neprijeten, zateženi način.
Starši, se mi zdi, se povečini zavedamo, da ne gre za kaj prida učinkovit
vzgojni pristop, vendar se ga svojemu uvidu navkljub (obilno) poslužuje-
mo.

Kot sem že omenil,  se sam prepogosto zatekam k temu, da svojim
otrokom težim. Kajpak  ne nalašč – trudim se,  da bi  bilo teženja čim
manj, a če je človek kar malo nagnjen k določenemu tipu reakcij, se jim
je v nekaterih situacijah težko čisto izogniti. Svoj delež v mojem prime-
ru prispeva moj melanholični temperament. Večkrat ugotavljam, da je
tudi moj pokojni oče posedoval podobno nagnjenost k zadevnemu star-
ševskemu vedenju. In spomnim se, kako hudo me je to kot otroka moti-
lo!  Sedaj  ko sem sam v očetovski  vlogi,  skušam v dobro svojih sinov
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Umazančki

Človeku ni treba biti ekstraordinarno bistroumen, da opazi naslednjo
zakonitost: Mlajši kot je otrok, bolj se umaže pri jedi. Vsaj za naše kore-
njake drži,  da  so  se  med hranjenjem včasih  popackali  dobesedno do
ušes. Recimo, kadar so imeli na voljo čokolado.

Sprva mi je ta otroška značilnost predstavljala pravo moro. A sem se
kasneje k sreči precêj (žal pa nikakor ne prècej) izuril v čiščenju otrok
po papici, tako da mi njihova umazanost od obrokov ni več predstavljala
večjega problema.

Kakšenkrat je najpomembneje že v startu izbrati pravo taktiko. Če je
za obrok za spremembo na razpolago le malo časa, je praktično postreči
malim jedcem razmeroma suho hrano, s katero se  ni moč znatneje  za-
mazati. Na razočaranje naših fantičev je to v preteklosti primeroma po-
menilo, da za zajtrk ali večerjo niso mogli dobiti žitne čokoladne kašice
(kasneje smo  to košto itak črtali z družinskega jedilnika zaradi visoke
vsebnosti sladkorja).

Poleg hranjenja se deca onesnaži tudi drugje, največkrat med igro na
prostem. Parkrat sva se z Marinko celo znašla v skušnjavi, da otrok raje
ne bi spustila ven na dvorišče in bi si tako prihranila kasnejše preobla-
čenje in nadležno čiščenje. Potencialno celo strganje blata z oblačil in
obutve. Na srečo je  praviloma prevladala zavest o potrebnosti gibanja,
svežega zraka in sonca. Čeprav je res, da za naše mlajše junake zadostuje
že nekaj minut prostosti na prostem pred hišo in jim že uspe pomazati se
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Triki

Trik je nekaj, kar je domiselno, vešče izvedeno – in deluje. Pravi triki
(takšni, ki jih po pravici občudujemo) ne zametujejo dostojanstva udele-
ženih ter nikogar ne ogoljufajo. Pravzaprav od njih vsak samo pridobi,
saj angažirajo ustvarjalnost in veščino v plemenit namen.

No,  morda je  moja  opredelitev trika nekoliko svojevrstna.  A kakor
koli, na naslednjih straneh sem nanizal nekaj takšnih trikov, ki nama z
Marinko precej  olajšujejo spopadanje  z  vsakodnevnimi izzivi  staršev-
stva.

A-a-a. Prvi trik, ki ga predstavljam, nima kakega domiselnega imena,
vendar preverjeno deluje. Navadno posežem po njem, ko je treba malč-
ku umiti zobe. Namesto da bi malega upornika do onemoglosti prepriče-
val, naj prosim-vendar-že odpre usta (in jih odprta obdrži), raje najprej
sam zinem (odprem svoje zijalo) in rečem: „A-a-a!“ Nato zgolj z uporabo
tega vokala,  prvega od samoglasnikov,  zabrundam katero od pesmic,
priljubljenih pri mojem dragem gospodiču, ter urno opravim s ščetko,
kar je na njegovih zobkih opraviti treba.

Trik je v tem, da ko malček zagleda moje široko zevajoče čeljusti, jih
nezavedno še sam razpre, zahvaljujoč samodejnemu posnemanju. Zvoč-
na kulisa v obliki pesmice poskrbi za otročkovo ugodje, petje na samo-
glasnik a pa za to, da sinkov kljunček ostane odprt, dokler je potrebno,
za čiščenje mlečnih biserčkov. Začetne črke abecede pač ni mogoče izgo-
voriti, ne da bi široko odprli usta. Melodija pesmice pa mora biti tolikanj
zanimiva, da fantiča dovolj zamoti in se mu po glavi ne podijo misli na
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V trgovinah

Med  najzabavnejše in obenem najbolj naporne vidike mojega očeto-
vskega udejstvovanja sodijo družni obiski trgovin z otroki. Zdrava pa-
met in izkušnje mnogih staršev odsvetujejo takšne nore podvige, ampak
moje  trmoglavo  vztrajanje,  da  hočem razbremeniti  ženo  in  odpeljati
fante s seboj na nakupovanje, je doslej ponavadi prevladalo. Medtem ko
sem opravil redni tedenski nakup ali k hiši pritovoril gradbeni material,
se je Marinka mogla doma malce spočiti ali postoriti kaj, kar je ob malih
brenčačih znatno utrudljiveje.

Še do nedavna moja življenjska sopotnica ni želela sedati za volan av-
tomobila. Pred kratkim se je to spremenilo, premagala oziroma omilila
je svoj strah in sedaj si more kdaj ona oddahniti od direndaja v hiši z vo-
žnjo do prodajalne, medtem ko se sam doma ubadam z najinim  pod-
mladkom.

Za ilustracijo podajam opis, kakšen je bil neki tedenski nakup špeceri-
je in potrebščin, ko so hišo napolnjevali že štirje otroci in je Dominik
štel šest mesecev. Kot sem v tej knjigi že omenil, je od vseh najinih deč-
kov kot dojenček on še najmanj ajčkal, saj ga pri uspavanju niso zadovo-
ljili  ne duda ne lastni  palček ne prijetno božanje po glavici in hrbtu,
temveč le  stalna razpoložljivost stoodstotno naravnega cuclja, s kakr-
šnim se ponaša izključno nežnejši spol.

Avgust se je že počasi nagibal h koncu. Jaz sem bil primoran levji de-
lež tistega dne prebiti v službi, moja boljša polovica pa sama doma, ob-
krožena s štirimi junaki, ki jih je v stanovanju razganjalo od energije.
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Vesel sem, da si

Zdi se mi, da sem potreboval kar dolgo  obdobje, da sem v zadostni
meri dojel in začutil nekaj, kar je bržda ključnega pomena, če imaš otro-
ke:  Veselim se jih, da so! Najsi bodo kakršni koli že.  In ko to rečem,
imam v mislih resnično, globoko veselje.

Ni treba, da je moja vzradoščenost nad najinimi sinovi pogojena z ne-
čim, kar oni storijo (lepega/dobrega/koristnega/zabavnega/…), temveč
se napaja preprosto v tem, ker so. Njihov obstoj zadostuje za mojo radost
nad njimi!

Kot vedo povedati strokovnjaki, če otroci v matični družini dobijo iz-
kušnjo, da so sprejeti, zaželeni, ljubljeni, da so v redu takšni, kot so, po-
tlej bodo  vse življenje zmogli in znali  lažje sprejemati  sebe. Če  pa se v
njih ugnezdi uničujoči črv občutka, da so pri starših ali skrbnikih neza-
želeni, odveč; če se čutijo nevredne, nekoristne, neljubljene; potem ute-
gnejo v skrajnem primeru  razviti izjemno toksično prepričanje o sebi,
notranjo prepoved „Ne obstajaj!“ (Goulding, 1972; glej tudi Cornell idr.,
2018). Takšne osebe ne le ne verjamejo, da so v redu, ampak se doživlja-
jo, da sploh ne bi smele biti na svetu. Da naj sploh ne eksistirajo. Posle-
dice takšnih hromečih občutij so v njihovem življenju izredno škodljive
in boleče.

Četudi pri posamezniku ne pride tako daleč, da bi v sebi razvil ekstre-
mno destruktivno prepoved na svoje obstajanje, je že dovolj, če se v nje-
govi  notranjosti  utrdi  posplošena  in  trdovratna  samozaznava,  da  ni
(dovolj) v redu – da ni v-reden in vreden. Da s strani drugih ne more biti
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Vijaki

Sestavljal sem zadnja dva stola za k jedilni mizi, ki sta še ostala zapa-
kirana v škatli, ker prej ni bilo časa, da bi se ju lotil. Ob privijanju vija-
kov sem premišljal, le koliko sem jih doslej že pričvrstil v letih, odkar
sem oče. Zagotovo je bilo šraufov preveč, da bi mogel vse prešteti.

Moram reči, da vijake že dalj časa občudujem. Zdijo se mi izjemna, na
moč koristna iznajdba. Kako učinkovito in elegantno ti mali kosi kovine
držijo skupaj cele zgradbe! Zato ni čudno, da skoraj ni izdelka, kjer jih
ne bi mogli najti.

Privil sem nekaj nadaljnjih vijakov na pohištvu in moje misli je neslo
dalje. Od dolge vrste teh malih prijateljčkov, ki sem jih bil doslej skrbno
zategnil za svojo družino, ogromna večina še vedno dovolj krepko drži.
A kako prikladno bi bilo, če bi  ob mnogovrstnih vijakih, ki jih je danes
moč kupiti, obstajali  tudi takšni, ki bi  zanesljivo držali skupaj naše od-
nose! Samo v železnino bi se odpravili,  izbrali ustrezni tip in velikost,
nabavili,  doma  morda pikič povrtali,  privili  in dobro zategnili – pa bi
bila  harmonija v družini zagotovljena!  Adijo prepiri v zakonu,  nič več
pregovarjanja s „froci“, zgledni odnosi s starimi starši in drugimi soro-
dniki. Midva z mojo drago in najini otroci, vsi bi bili optimalno povezani
med sabo in bi se krasno razumeli. Ako pa bi se slučajno primerilo, da bi
kakšen vijak popustil  oziroma se odvil – en, dva, tri bi ga porihtali in
problem bi bil rešen!…

Po poldrugem desetletju družinskega življenja v vlogi starša ter po še
daljši dobi strokovnega psihološkega dela z ljudmi mi je kakopak jasno,
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Vsega po malem

Verjetno se vsi ljudje, ki smo se odločili, da si bomo ustvarili družino,
pogosto znajdemo pred težečim vprašanjem, kako poskrbeti za številne
potrebe otrok, pa za bivališče, za nešteta gospodinjska opravila, pa za
službene obveznosti … Na nas pritiska toliko najrazličnejših opravkov,
da imamo starši kajkrat občutek, kot bi nas hotela kopica sočasnih zah-
tev, potreb in želja raztrgati na tisoč delčkov.

Moj problem je, da me množica čakajočih, potrebnih opravkov včasih
zmede,  da potem ne vem, česa bi se sploh lotil. Preplavi me zoprn, sti-
skajoč občutek, da nimam časa. Posledično tudi tistega nekaj časa, ki ga
vendarle imam na razpolago, marsikdaj ne izkoristim ali pa vsaj ne do-
volj.

K sreči sem sčasoma dognal, da se mi nasproti opisanim mučnim situ-
acijam in občutjem določena strategija  prav neverjetno dobro obnese.
Imenujem jo vsega po malem. Bistvo tega pristopa je, da sleherni dan na-
redim (vsaj) nekaj malega na različnih področjih dejavnosti. Denimo pol
ure namenim igri z otroki; pa približno pol ure, da kaj uredim pri hiši ali
v gospodinjstvu; pol ure  se (čim  kakovostneje) pogovarjam z ženo; na
koncu dneva posvetim pol ure branju; in tako dalje še za številne druge
stvari. Seveda ne vse v istem dnevu; nekatere aktivnosti si porazdelim v
tedenskem ritmu. Na primer puljenje plevela. Pol ure pletja na teden na
vrhuncu rastne sezone ni veliko, a je boljše kot nič in pri velikosti naše-
ga vrta vendarle uspešno prepreči, da bi se nadležni rastlinski vsiljivci
pretirano razbohotili.
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Vzgoja z daljincem

Vzgoja z daljincem – tako imenujem svoj zgrešeni pedagoški pristop,
ko skušam otroke usmerjati in vzgajati kar na daljavo. Ko jim sipam raz-
lična navodila, ne da bi zares stopil z njimi v stik. Često celo brez oče-
snega  kontakta.  Zanimivo,  vseeno pa  v  teh  situacijah (neupravičeno)
pričakujem, da bodo deca koj skočili  in izpolnili moje naročilo.  Razu-
mljivo je, da se največkrat bridko motim.

Z daljinskim upravljalnikom lahko menjavam programe na televizor-
ju, povišam ali zmanjšam glasnost, aparat vklopim in izklopim. Še takrat
je treba daljinec pravilno usmeriti, ga obrniti proti televizijskemu spre-
jemniku; in neredko moram na gumb pritisniti več kot enkrat.

Zakaj torej od svojih otrok pričakujem, da bodo še bolj poslušni kakor
naš televizor, ki nima niti lastne volje niti želja? Zakaj se tolikokrat zalo-
tim, da poskušam najine fante usmerjati preveč mimogrede, od daleč in
avtomatsko, kot kako napravo z daljincem?

Prepričan sem, da je neizogibni pogoj za uspešno vzgojo dovolj kako-
vosten stik z otroki. Tega pa ne more biti, če slednjim kar na daljavo kli-
čem navodila, usmeritve, sezname stvari, ki naj bi jih izvršili. Po metodi
lastne kože znova in znova ugotavljam in se učim, da pristop v večini
primerov, žal, ne deluje. Da se moram bolj potruditi. Pristopiti k sinu, ga
pogledati v oči, morda tudi prijeti za roko; nakar mu povedati, kar mi-
slim, da bi tedaj moral slišati. Pa še takrat obstaja nemajhna verjetnost,
da bo pobiču že par trenutkov zatem šinila v glavo naslednja misel in bo
pozabil, kar sem mu bil pravkar naročil ali pojasnil.
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Živci

Ker so poglavja v pričujoči knjigi razporejena po abecednem vrstnem
redu, je avtoetnografski zapis o vlogi (ne)močnih živcev pristal na posle-
dnjem mestu. A vsaj zame osebno je pri skrbi za naraščaj vprašanje „živ-
cev“ pravzaprav prvenstveno, ključno.

Že dolgo je tega,  kar sem nekje prebral  naslednjo misel  humorista
Franklina P. Jonesa (cit. po Zubko, 2004, str. 60): „Od otrok se lahko nau-
čimo veliko stvari. Na primer, koliko potrpežljivosti imamo.“ Navedena
izjava je takoj pomenljivo zavibrirala v meni in se mi krepko vtisnila v
spomin. V sebi skriva odločilno resnico, ki jo prècej odkrije vsak novo-
pečeni roditelj: Za starševanje so potrebni krepki živci! In brez poglavja
o tej temi bi knjiga, ki je pred vami, zanesljivo ostala v jedru pomanjklji-
va.

Ko sva z Marinko prejela v naročje prvega otroka, se je v najinem ži-
vljenju spremenilo skoraj vse. Gašper po rojstvu ni več tičal lepo pospra-
vljen  v  maminem trebuhu,  ampak  je  bil  v  vsej  svoji  stvarnosti  pred
nama in kot  sveži  očka sem imel občutek, da stalno nekaj potrebuje –
kar nama je staršema dejansko dajal ves čas vedeti, bolj ali manj razloč-
no. Skratka, zdelo se je, da na vsem lepem ni več nikdar miru!

Zame je to v začetku predstavljalo nemajhen izziv. Kako zadostiti po-
trebam otroka, vselej in ob vsakem času, ter obenem dovolj poskrbeti še
za potrebe sebe samega (kaj šele za kako svojo željo)? Kako, primeroma,
koncem dolgega, napornega dneva uskladiti svojo nujo po spanju z noč-
nim vstajanjem zaradi deteta? Kako zjutraj pravočasno prispeti v službo,
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