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UVOD

Večini otrok sorojenci predstavljajo pomemben del socialnega sveta. Odnos med
sorojenci je edinstven tudi zaradi skupnega genetskega materiala, afektivnih in
bioloških vezi s starši, socialnega okolja, v katerem sorojenci živijo, in dolgotrajnosti
odnosa. S sorojenskimi odnosi bratje in sestre razvijajo tesno in vplivno zvezo,
medsebojno razvijajo kvalitete, kot so toplina, čustvena in praktična podpora, moč,
razvijajo osebnostne lastnosti in se učijo reševanja interpersonalnih konfliktov.
Pomena teh vezi so se začeli zavedati proti koncu prejšnjega stoletja in od takrat se je
pojavilo sorazmerno veliko raziskav, od vrstnega reda rojstva pa vse do značilnosti
odnosov. Slovenci imamo narejenih malo raziskav sorojenskega odnosa in še te
posvečajo pozornost sorojenskem odnosu v otroški razvojni dobi, zato smo se odločili
raziskati sorojenske odnose v odraslosti.
Naša raziskava stremi k več ciljem. Preiskali bomo svetopisemske odlomke, ki
opisujejo sorojenski odnos: Kajna in Abela, Jakoba in Ezava, Egiptovskega Jožefa in
njegove brate ter Mojzesa, Arona in Mirjam, in ugotovili, ali imajo kaj skupnega
s sorojenskimi odnosi v sedanjosti. Z nalogo želimo odkriti pomembnosti in razsežnosti
odnosov med sorojenci.
V empiričnem delu naloge raziskujemo dimenzije medosebnih odnosov odraslih
sorojencev in njihovo povezanost z agresijo, za kar smo dobili namig v odnosih
svetopisemskih sorojencev, ki se med seboj sovražijo in so drug na drugega ljubosumni.
Postavili smo hipoteze, ki smo jih z vprašalniki preizkusili.
Vez med sorojenci je posebna zato, ker je to ponavadi ena najmočnejših in najdlje
trajajočih vezi v življenju posameznika. Vsak posameznik doživlja čas, ki ga je preživel
s sorojenci na svoj način in iz teh izkustvenih odtisov gradi naprej. Zanima nas, kako se
to odraža v luči dimenzije časovne perspektive.

1

1. DRUŽINE IN SOROJENCI V SVETEM PISMU STARE
ZAVEZE

Družinski odnosi imajo pomembno vlogo v svetopisemski literaturi. V številnih
zgodbah je središče zgodbe prav interakcija s sorojencem in skoraj vsak pomembnejši
lik v Svetem pismu ima vsaj enega brata ali sestro, ki prispeva k razvoju zgodbe.
Zakon med možem in ženo v Svetem pismu ni romantična povezanost dveh
posameznikov, ampak vključuje širšo družino na obeh straneh, je skupnost, ki varuje
moža in ženo, pa tudi otroke pred pritiski. Med družinskimi vrednotami sta tudi
pomembnost družinske kontinuitete in vrednota nenasilnega reševanja konfliktov
v družini (Petersen 2005, 22), kar prepoznamo po številnih odlomkih, ki sicer predočijo
nasilno situacijo, a hkrati tudi povedo, da ta ni zaželena in bo sankcionirana (prim.
1 Mz 4,1−16). Mir v hiši1 je bil zaželena vrednota, želeli so si ga ob vstopu v hišo
(1 Sam 25,6), celo daritve za mir2 so bile predpisane (2 Mz 29,28; 32,6; 3Mz 3,1).
Očaki,3 Abraham, Izak, Jakob in Jožef (1 Mz 12−50) so bili nomadi, ki so živeli
v šotorih in se selili s svojimi čredami. Jakobova družina se naseli v Egiptu, kjer so
najprej svobodni, potem pa jih zasužnjijo. Po izhodu iz Egipta, datirajo ga okoli 1300
pr. Kr., se je izraelsko ljudstvo naselilo v obljubljeni deželi in Mojzes je v tem času
osrednja oseba (2 Mz−5 Mz). Središče družinskega življenja je bil dom. Rojstvo, poroka
in smrt so bili dogodki, ki se jih je vsaka izraelska družina spominjala.
Pred Očaki je le prolog (1 Mz 1−11), ki uvaja glavne teme pripovedi in vsebuje
starodavna poročila in izročila.
O harmoničnem odnosu med sorojenci Sveto pismo ne poroča veliko. Spisek primerov
harmoničnega odnosa med sorojencema je skromen: Noetova sinova Sem in Jafet
skupaj pokrijeta svojega očeta, potem ko jima je Ham povedal, da oče leži nag v šotoru
1

2
3

heb. šaµlôm bayît, mir v hiši
Miru nasproti so nasilje, jeza, vojne.
Med 2000 in 1720 pr. Kr.

2

(1 Mz 9,20−27), Lotovi hčerki sta sodelovali v dogovoru, kako si bosta zagotovili
dediče, in sta spali s svojim očetom dve zaporedni noči (1 Mz 9,30−38), ter Simeon in
Levi, ki skupaj maščujeta posilstvo svoje sestre (1 Mz 34). Večina zgodb, ki govori
o sodelovanju bratov ali sester je obrobnih in so skoraj nepomembne. Nobena od oseb,
ki jo najdemo v odlomkih s harmoničnimi odnosi med sorojenci, ni glavni lik, in tudi
incidenti niso osrednjega pomena za svetopisemske pripovedi.
Drugače je z Mojzesom, Aronom in Mirjam. Ti so bili osrednje osebe, voditelji, preroki
in pastirji (Mih 6,4; Ps 78,52; Iz 63,11−14), izraelskega ljudstva in so ljudstvo izpeljali
iz Egipta, dežele sužnosti, na svobodo v obljubljeno deželo. Starozavezno ljudstvo se jih
spominja, o njih govori, za sabo zapuščajo polno vsebine. Njihov medsebojni odnos je
večinoma dober in se med seboj podpirajo, pride pa tudi do prepira. Za Mojzesa, Arona
in Mirjam je značilno, da so odprti za Boga, so mu poslušni in se mu pustijo voditi in
soditi.
V literaturi starega Izraela je konflikt med sorojenci skoraj edinstven. V Svetem pismu
beremo zgodbe, kjer sta prisotna tekmovalnost in konflikt. Začne se s Kajnom in
Abelom (1 Mz 4,1−16), prvima potomcema Adama in Eve v Svetem pismu, nadaljuje
z Jakobom in Ezavom, svetopisemskima dvojčkoma (1 Mz 25,19−34), za katera je
značilno, da je nastal spor med njima še predno sta se rodila. V izročilu najdemo dve
zgodbi o dvojčkih; prva o Jakobu in Ezavu (1 Mz 25,19−34) ter druga o Perecu4 in
Zerahu (1 Mz 38).
Značilnost svetopisemskega rivalstva med sorojenci je, da se pojavi skoraj istočasno
s človeštvom, kot bi svetopisemski pisatelj hotel s tem reči, da bratje nikoli ne morejo
priti skupaj in bivati skupaj v ljubečem odnosu drug do drugega. »Kako dobro in
prijetno je, če bratje prebivajo skupaj,« hrepeni kralj David v Psalmu 133.

4

Perec (SSP3) prodor je pomen imena Perec, prejšni prevodi: Peres (EKU), Perez (CHR)
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1.1

Bratje in sestre v svetopisemskem kontekstu

1.1.1 Brat

Pojma »brat« (heb.  חָ אʼâch, gr. adelphos) in »sestra« (heb.  חָ אָאʼâchôwth, gr. adelphe)
veljata za otroke istega očeta in matere (1 Mz 4,2), pa tudi za otroke enega očeta
(1 Mz 20,12) ali ene matere (1 Mz 43,7; 3 Mz 18,9; 20,17). Brat je bil kot oče tudi
naravni zaščitnik časti svoje sestre; zatorej Jakobovi sinovi govorijo o Dini kot »svoji
hčeri« (1Mz 34,17). Absalom se je počutil bolj globoko prizadetega nad zločinom proti
Tamari kot pa David sam (2 Sam 13,21). Bratove dolžnosti do sestre so bile zelo
podobne očetovim (Vp 8,8).
Zakon strogo prepoveduje poroko brata in sestre, bodisi istega očeta in matere ali tudi
ne. Ne glede na to,poroko ali je rojen doma ali v tujini, tako razumejo kot »sramotno
stvar« (3 Mz 18,9.11; 20,17). Poroka med polbratom in polsestro (1 Mz 20,12; prim.
2 Sam 13,11−13), v prejšnjih časih ni bila vedno prepovedana, kar je ugotavljal in grajal
prerok Ezekiel (prim. Ezk 22,11).
Bratska ljubezen, sočutje, sentiment so bili zelo razviti (1 Mz 24,60; Joz 2,13,
Prg 17,17; 3 Mz 25,35; 5 Mz 15,11 sl.; 25,3), skupno bivanje bratov v enotnosti velja za
dobro in prijetno (Ps 133,1) Bratje so bili vedno pripravljeni zaščititi ali maščevati drug
drugega (2 Sam 3,27).
V Svetem pismu je bilo običajno pravo, sicer nenapisano, priznano, čeprav ne nujno
odobreno, da brat ali sorodnik, maščuje smrt bližnjega (4 Mz 35,19 sl.; 5 Mz 19,6;
Joz 20,3; 2 Sam 14,11).
Polbratje si niso bili tako blizu kot pravi, krvni bratje (prim. Jožef in njegovi bratje) in
ni presenetljivo, da so sinovi žene5 prezirali in izgnali ven sina vlačuge (Sod 11,1,
Jefte). Besedi »brat« in »sestra« se pogosto uporabljata tudi, ko gre za bolj oddaljeno
razmerje (ostalo sorodstvo) in v prenesenem pomenu za prijatelja.

5

Mišljena je prava žena.
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1.1.2 Sestra

Pomen besede »sestra« gr. adelphe, heb. achoth,  חָ אָאje imel enak obseg kot »brat«.
Izraz sestra se uporablja, kadar gre za naravnega sorodnika, istega očeta in matere, in
tudi, kadar gre za sestro, kjer je isti samo oče ali samo mati; ali kadar gre za
kakršnegakoli bližnjega sorodnika ženskega spola (1 Mz 12,13).(ATS Bible Dictionary)

1.1.3 Širši kontekst pojma brat, sestra

Širši kontekst, ki izraža sorodstvo in hkrati tesno in celo telesno povezanost, je fraza
»moja kost in moje meso« (prim. 1 Mz 29,14, 2 Sam 5,1). Te osebe so bili lahko
bratranci ali sestrične, tete ali strici, pa tudi prijatelji.

1.1.4 Prvorojenci v Svetem pismu

Pojem »prvorojenec« (heb.  ֹורכָבbᵉkôwr, bek-ore') se uporablja za:


moške in ženske. Prvorojenec, najstarejši sin, je prejel dvojni del očetove
dediščine (5 Mz 21,17), vendar ne materine. V okviru monarhije je najstarejši
sin ponavadi, ne pa vedno, kot se pojavi pri Salomonu, nasledil svojega očeta
v kraljestvu (1 Kr 1,30; 2,22).



živali, samce so namenili Bogu (2 Mz 13,2; 13,12−13; 22,29; 34, 19−20).



figurativno, Izrael je prvorojenec GOSPODOV med narodi 2 Mz 4,22.

1.1.5 Odnosi med sorojenci v Svetem pismu

Prva Mojzesova knjiga vsebuje nekaj primerov rivalstva: zgodbo o Kajnu in Abelu
(1 Mz 4,1−16), v kateri Kajna, potem ko Bog izbere Abelovo daritev, vodi pot od
ljubosumnosti do bratomora, zgodba o Jakobu in Ezavu (1 Mz 25,19−34), kjer Jakob
5

prelisiči svojega brata Ezava, da ostane brez dediščine in blagoslova, zgodba o Lei in
Raheli, obe sta bili Jakobovi ženi. Rahelo je bolj ljubil, Bog pa je Lei »odprl naročje«6
(1 Mz 29,30−31). Tekmujeta za Jakobovo ljubezen. Zgodba o Jožefu, znanem tudi kot
Egiptovski Jožef, in njegovih bratih. Njegovi bratje so tako ljubosumni nanj, da ga
zaradi tega prodajo v suženjstvo.

1.1.6 Kajn in Abel (1 Mz 4,1−16)

Zgodba
Zgodba o Kajnu in Abelu govori o bratih, Evinih sinovih. Prvorojenec je Kajn, drugi je
Abel. Oba imata poklic, Kajn je poljedelec, Abel pa pastir. Ko brata darujeta Bogu,
Abel7 daruje jagnjeta, Kajn8, ki je prvorojenec in obdeluje zemljo, pa daruje prvi
pridelek s polja. Bog zavrne Kajnovo daritev, Abelovo pa sprejme. Kajn se razjezi, Bog
vidi njegov srd in mu svetuje, naj se brzda: »Zakaj se jeziš in zakaj ti je upadel obraz?
Ali ga ne boš vzdignil, če delaš dobro? Če pa ne delaš dobro, greh preži nate pri vratih,
njegovo poželenje se obrača proti tebi, a ti mu gospoduj!« (1 Mz 4,6.7). Kajnova jeza se
ne poleže, brata povabi na polje in ga tam ubije. Boga je zanimalo, kaj se je zgodilo
Abelu in je Kajna vprašal, a le ta mu je odgovoril: »Sem mar jaz varuh svojega brata?«
(1 Mz 4,9). Nato je Bog Kajna preklel in obsodil na neuspeh pri delu. Zaznamoval ga je
tako, da ga nihče ne bi ubil.

Komentar
Zgodba o Kajnu in Abelu je primer skrajnega sorodstvenega rivalstva v katerem pride
celo do umora. Kajn je bil jezen in ljubosumen, ker je Bog sprejel Abelov dar,
njegovega pa ne. Bog mu je namesto daru dal opozorilo glede greha, ki je bil v tem
primeru vseprevzemajoče ljubosumje proti bratu.
6

»zaprl naročja« je besedna zveza, ki pomeni žensko neplodnost, njeno nasprotje »odprl naročje«
pomeni rodovitnost. Bog, katerega blagoslov pomeni rodovitnost (1 Mz 1,22), lahko povzroči tudi
začasno ali trajno neplodnost (1 Mz 30,2).
7

Abel, hebr. sapa, ničnost.

8

Kajn, hebr. mladika, novejši razlagalci menijo, da je ime Kajn prvotno pomenilo ›kovač‹ (prim. v. 22).
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Zgodba o Kajnu in Abelu izvira iz prastarega ljudskega običaja obrednega žrtvovanja,
da bi si pridobili naklonjenost bogov in zagotovili plodnost zemlje, od katere je bilo
odvisno življenje skupnosti. Besedilo uvrščajo med izročila; kenitsko izročilo (Cazelles
1979, 127; Comay 2002, 236), legende (Comay 2002, 236), Van Seters meni, da je delo
tudi mit, ker opisuje dogodek iz predzgodovinskega časa, kar pomeni, da ima
univerzalen pomen. (Van Seters 1992, 146) Besedilo uvrščajo med jahvistična besedila
− J9 (Cazelles 1979, 143).
Razdelitev odlomka 1 Mz 4:
V 4. poglavju je treba razlikovati tri večje enote:


pripoved o bratomorilcu Kajnu (v. 1−16),



rodovnik Kajnovih potomcev (v. 17−24) in



rodovnik Setovih potomcev (v. 25−26).

Komentar Matthewa Henryja (Henry ; Henry) še bolj podrobno razdeli poglavje, kar je
za nas primerneje, saj se bomo osredotočali na sorojenski odnos.
I. Rojstva, imena in poklici, o Kajnu in Abelu (v. 1, 2).
II. Njuna vera in različen razvoj v njej (v. 3, 4 in del v. 5).
III. Kajnova jeza na Boga in graja od Boga za to jezo (v. 5−7).
IV. Kajnov umor brata in sodba zoper Kajna za ta umor (v. 8). Sodba proti njemu:
1. Njegovo zaslišanje (v. 9, prvi del).
2. Njegov ugovor (v. 9, zadnji del).
3. Njegova obsodba (v. 10).
4. Izrek kazni zanj (v. 11, 12).
5. Njegova pritožba zoper kazen (v. 13, 14).
6. Potrditev kazni (v. 15).
7. Izvedba kazni (v. 15, 16).
9

Značilnosti Jahvista (J). Boga imenuje Jahve, je psiholog, izreden pripovedovalec, zanima ga globina
človeškega srca, njegove šibkosti in prizadevanja, z nekaj potezami zna predstaviti osebnost. Pripisujejo
mu prizore ženske psihologije, pomen daje ženskam pri prenosu dediščine, upira se temu, da bi dedič
nujno moral biti prvorojenec. (Cazelles 1979, 151−162)
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V. Družina in Kajnovo potomstvo (v. 17−24).
VI. Rojstvo še enega sina, Adamovega vnuka (v. 25, 26)
Osredotočili se bomo na prvi del, na pripoved o bratomorilcu Kajnu (v. 1−16), točneje
na vrstice, ki opisujejo Kajnovo vedenje do brata in Boga (v. 5−14).

Kajnova jeza na Boga in graja od Boga za to jezo (v. 5−7).
V tem kratkem odlomku je jeza omenjena kar dvakrat, prvič, ko opisuje Kajnovo
razpoloženje in drugič, ko mu Bog omeni njegovo čustveno držo: »Zato se je Kajn zelo
ujezil in obraz mu je upadel. GOSPOD je rekel Kajnu: »Zakaj se jeziš in zakaj ti je
upadel obraz? Ali ga ne boš vzdignil, če delaš dobro? Če pa ne delaš dobro, greh preži
nate pri vratih, njegovo poželenje se obrača proti.« (1 Mz 4,5−7). Kot vidimo, imamo
na tem mestu kar dramatičen zapis dogodka.
Frazo »Zakaj se jeziš« ang. »are you angry« hebr.  אָ ָבחcharah najdemo na treh mestih
v NIV; 1 Mz 4,6; 2 Sam 19,42 in Jn 7,23.
V našem odlomku se je Kajn ujezil, nato pa mu je Bog opisal njegovo čustveno stanje.
Je zaradi močnih čustev jeze zgubil razsodnost? Se mogoče ni zavedal svojih občutkov,
da mu jih je Bog opisal?

Svetopisemski vir

Kajn

Bog

SSP3 in SSP

zelo ujezil

Zakaj se jeziš

EKU

silno razsrdil

Zakaj si se razsrdil

CHR

raztogoti se

Zakaj si se raztogotil

WLF

se je silno jezil

Zakaj se togotiš

JAP

ſilnu ràs-ſèrdil

Sakaj ſi jęsèn?

DAL

britku reſsèrdil

Sakaj ſi ſe reſſerdil?

Wolf in Japelj uporabita za Kajnova čustvena stanja v povedi različne besede, eno je
Kajnova jeza, drugo, ko Bog govori o Kajnovem čustvenem stanju. Novejši prevodi
uporabijo jezo in ne razlikujejo med Kajnom in Bogom. Zdi se, da iz spoštovanja do
8

Boga Wolf in Japelj uporabita drugačne besede. Morda iščeta najustreznejši izraz, ali
sta bolj pesniška? Včasih so učili, da se je treba Boga bati in ga spoštovati, sta zato pri
Bogu izbrala drugo besedo. Jeza10je v SP SZ največkrat domena Božjega, Bog se jezi na
posameznika ali ljudstvo. Podobno je pri ljubosumju, Bog je lahko ljubosumen (prim.
2 Mz 34,14), človek pa mora svojo jezo do drugih obvladati.
Slovenski prevod je v SSP3 drugačen, ne uporabi izraza jeza, v CHR in DAL je
prevedeno srdite, WLF in JAP jeziš, nimata več besede jeziti se ali srditi se in Jn 7,23
»zakaj se jezite« SSP3, srditi se EKU in DAL, hudovati se CHR, WLF in JAP. KJV ima
ne teh dveh mestih wroth namesto angry, v NIV je jeza (ang. angry) omenjena 113-krat.
Kajnovo jezo, srd, nezadovoljstvo, se največkrat komentira v smeri, kot jo je nakazal že
Bog v pogovoru s Kajnom, svarilo, da bi se ustavil, se zamislil o sebi in svojih čustvih,
kajti če bi to storil, najverjetneje ne bi ubil brata. Svarilo bi lahko imeli tudi za glas
vesti, vendar je tu poudarjen zunanji vidik, Bog se oglasi od zunaj in ne od znotraj.
Dejstvo, da človek sam, v našem primeru je to Kajn, ko se razjezi, tega ni več zmožen
uravnati sam. Bog vidi to nezmožnost, jo celo dopusti, je ne prepreči, ne poseže v tem
trenutku s svojo močjo in vsemogočnostjo v osebo.
Lahko bi rekli, da je bil Kajn tudi nevoščljiv in zavisten Abelu za blagoslov.
Nevoščljivost je žalost zaradi dobrine, ki pripada bližnjemu, in čezmerna želja, da si jo
prisvojimo (KKC 2553). Nevoščljivost je eden od glavnih grehov.
V skrbi za človeka se Božja modrost, ki vidi to človeško nemoč, pozneje odloči, da bo
ubijanje prepovedal in človeku postavila merilo in mejo. Obrat k sebi je težaven, Kajn
bi se moral obrniti k sebi in svojemu neponižnemu srcu, namesto da se je obrnil proti
svojemu nedolžnemu bratu. (Clarke)
»Zakaj si se razsrdil?« To je bilo zasnovano kot milostno vnaprejšnje opozorilo,
(preventivno), kot mediacija pred kriminalnim dejanjem. Van Seters pravi za ta
dogodek, da je to druga stopnja zla v svetu. Toda zgodba z modrostjo in preroško
tradicijo vpliva na razvoj miselnosti, kot vidimo v v. 4,7 (Van Seters 1992). S šesto
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Na portalu Biblija.net je število zadetkov iskalnega pojma jeza 137 v 134 vrsticah.
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božjo zapovedjo »Ne ubijaj« (2 Mz 20,13) je Bog človeku izrecno prepovedal, kar je
storil Kajn, medtem ko je Kajna samo opozoril in ga je s tem želel usmeriti k sebi.
IV. Kajnov umor in sodba zoper njega za ta umor. (v. 8). Sodba proti njemu.
Razlagalci vidijo v zgodbi tudi razdelitev človeškega rodu na poljedelce in živinorejce,
kar nakazuje civilizacijski napredek, daje pa tudi osnovo za nasprotje med bratoma.

V v. 4−5 se je ozrl/se ni ozrl: besede pomenijo Božjo naklonjenost ali nenaklonjenost.
Po letini oz. prireji, v obdobju po zahvalni daritvi, je starozavezni človek sklepal, kako
je Bog sprejel njegov dar. Pisec ne omenja, zakaj je Bog v tem primeru delal razliko
med bratoma. Nekateri razlagajo, da je Abel žrtvoval živali, kar pomeni prelivanje krvi,
ki je sprava za greh (prim. 9,5).

V v. 7 je hebr. besedilo (v. 6−7) je nejasno; avtor nagovarja Kajna kot glas vesti:
opozarja ga na nevarnost, da bi ga nerazpoloženje zaneslo predaleč.
preži: hebr. glag. spominja na ime babilonskega demona, ki zalezuje in napada ljudi.

V v. 8 Pojdiva ven: hebrejski original teh besed nima; prevodi so dodali Kajnov stavek
po smislu. Pisec namreč predpostavlja življenje v skupnosti; kdor hoče storiti kaj brez
prič, se mora oddaljiti od naselja. Kajn je umoril brata, ker mu je zavidal Božji
blagoslov. Ker ga je Bog opozoril, je njegova krivda še večja.

1.1.7 Jakob in Ezav – dvojčka (1 Mz 25,19−34)

Zgodba
Zgodba o Jakobu in Ezavu je del večjega zgodovinskega izročila, je nadaljevanje
zgodbe o Abrahamu in začetek zgodbe o Jožefu in njegovih bratih. Z Abrahamom se
začenja zgodovina izvoljenega ljudstva, saj Bog z njim sklene zvezo in mu obljubi
deželo Kanaan in številne potomce, v zameno za zvestobo svojim zapovedim. V starosti
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Abraham dobi pravega sina Izaka. Ko Izak odrase, Abraham pošlje hlapca v deželo
Nehorjev, da bi Izaku našel ženo. Najde Rebeko, ki postane Izakova žena. Po dvajsetih
letih pričakovanja se jima rodita dvojčka, Jakob in Ezav. Ko je bila Rebeka še noseča, je
Bog napovedal njuno prihodnost.
V središču zgodbe je spor med bratoma dvojčkoma za prvorojenstvo. Ezav, ki je prvi
prišel na svet, bi kot prvorojenec dobil 2/3 celotnega premoženja v dediščino. Zgodba se
konča z Jakobovo zvijačo, Ezav mu proda prvorojenstvo in s tem izgubi tudi pravico do
blagoslova.

Komentar
Z v. 11 se začenja zgodba z Izakovo zgodbo, ki jo delijo na 4 dele:
1. Njegova blaginja (v. 11)
2. Spočetje in rojstvo njegovih dveh sinov in prerokba11 v zvezi z njima (v. 19−26)
3. Njiuna različna značaja (karakterja) (v. 27, 28)
4. Ezav proda svoje prvorojenstvo Jakobu (v. 29−34) (Henry).

Božja prerokba Rebeki se je glasila: »Dva naroda sta v tvojem telesu, dve ljudstvi se
bosta ločili iz tvojega naročja. Eno bo močnejše od drugega in starejše bo služilo
mlajšemu.« (v. 23) Starejše bo služilo mlajšemu, je napoved zgodovinskega dejstva, da
so se Edómci podvrgli Davidu (prim. 2 Sam 8,14).
Jakob in Ezav sta bila po zunanjosti in karakterno zelo različna. »Prišel je na svet prvi,
rdečkast12, ves poraščen13 kakor bi imel kožuh. Zato so mu dali ime Ezav.« (v. 25).
Izročilo povezuje ime Ezav (hebr.  וָׂשָ עʻÊsâv) s hebr. izrazom za »kosmat« in
z gorovjem Seír, kjer so bivali Ezavovi potomci. Imenovali so ga tudi Edóm, tj. rdeč
(prim. v. 30), kar je verjetno zaradi značilne barve kamnine jugovzhodno od Mrtvega
morja.

11

Božji orakelj.

12

Rdeč, hebr. ' חִ ֹונמְ דַ אadmoniy.

13

»ves poraščen« je fraza, hebr.  שָׂ וָבse`ar.
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»Potem je prišel na svet njegov brat. Z roko je trdno držal Ezava za peto. Dali so mu
ime Jakob.« (v. 26). Ime Jakob ( ִאוֲעְ יYa`aqob ) bi lahko pomenilo tudi »naj (Bog)
varuje«, a na tem mestu je povezano z dvema hebrejskima pojmoma, ki pomenita
»peta« in »prevarati«. Pisatelj po njunem rojstvu pove, da je bil njun oče Izak takrat star
šestdeset let.
Starša sta molila za otroke, ker jih ni bilo in čeprav je bil Izak Abrahamov potomec in bi
pričakovali izpolnitev Božje obljube Abrahamu, to ni samoumevno. Bog pogosto
prekaša naše molitve in daje več, kot smo sposobni prositi ali misliti, in tu je zakonca
presenetil z dvojčki. Rebeka si je od bolečin, ki jih je imela, ko je bila noseča, želela
olajšanja in razumevanja, zato je odšla h Gospodu. Nekateri menijo, da ji je
Melchizedek dal odgovor v obliki prerokbe ali Božjega orakelja (Henry 2013).
Informacija, ki jo je dal ob tem, je bila skrivnostna: »Dva naroda sta v tvojem
telesu.« (v. 23). Rebeka je bila noseča, toda ne le z dvema otrokoma, temveč z dvema
narodoma, ki naj bi bila zelo različna, ne le v svojih načinih in temperamentnih, temveč
tudi glede interesa srečanja drug z drugim.
Opisana je velika razlika v njunih telesih, v. 25. Ezav, ko se je rodil, je bil grob in
kosmat, kot da bi bil že odrasel moški, morda od tod tudi zamisel za njegovo ime.
Njegove telesne predispozicije nakazujejo zelo močno konstitucijo, zaradi česar se je
pričakovalo, da bo zelo močan, drzen in dejaven človek. Jakob je bil gladek in nežen
kot drugi otroci.
Telesne predispozicije so podpirale tudi njuno delo (prim. v. 27); Ezav, ki je postal
izkušen lovec in človek polja, je potreboval takšno telo, da je bil uspešen pri lovu in na
polju, za Jakoba, ki je bil miren človek in je prebival v šotorih, je bilo njegovo nežno in
krhko telo primernejše.
Med Ezavom in Jakobom je prišlo do očitnega tekmovanja v rojstvu, ruvala sta se že
v materi, Ezav, telesno močnejši, je izšel prvi, vendar se je Jakob z roko prijel bratove
pete, v. 26., kar je naznanilo za prihodnost. Ne bo se pustil, tekmovanje za prvo mesto
in s tem za blagoslov in dediščino se bo nadaljevalo.
Zanimivo je, da se nista rodila, ampak sta vstopila v svet. Avtor opiše tudi odnos staršev
do otrok: »Izak je ljubil Ezava, ker je imel rad divjačino, Rebeka pa je imela rajši
Jakoba.« (v. 8), gre za dajanje prednosti enemu od sinov (favoriziranje), vsak je bil
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enemu od staršev bolj pri srcu. Skrivnost prerokbe je poznala samo Rebeka. Nikjer ni
zapisano, da bi o tem govorila z Izakom.

Ezav proda svoje prvorojenstvo Jakobu (v. 29−34)
Nekega dne je Jakob skuhal jed, pride Ezav ves onemogel s polja in med njima se začne
pogovor, ki pripelje do prodaje pravice prvorojenstva. Prodaja pravice prvorojenstva,
odpoved dediščini in s tem obljubi, je velika Ezavova nespamet (prim. Heb 12,16).
Sveto pismo nikjer ne odobrava Jakobove preračunljivosti, graja pa Ezavovo obnašanje.
Bil je preveč posveten in je za jed prodal pravice svojega prvorojenstva, »Tako malo je
Ezav cenil prvorojenstvo« (1 Mz 25,34). Ko Ezav pride z lova, je zelo onemogel, reče,
da umira. Jakob je preračunljivec in ta trenutek bratove slabosti izkoristi. Še preden si
Ezav opomore, že od njega dobi pravico do prvorojenstva.
Na tem mestu lahko začutimo tudi dinamiko odnosa med sorojencema, ki je
tekmovalna, vsak na svoji poziciji, med njima ni milosti in empatije, Ezav je onemogel,
bratu to ni mar, vidi samo svoj cilj, dobiti pravico prvorojenstva. Poved »Vidiš, da
umiram, čemu mi bo prvorojenstvo?« kaže, da se Ezav res slabo počuti, in da ga želi
opozoriti na naravni pravni red. Če on umre, bo po naravni logiki Jakob dobil vse, kar je
pripadalo njemu. Vendar Jakob razmišlja po svoje. Od brata hoče prisego, torej hoče
biti popolnoma gotov glede prvorojenstva, kajti če Ezav preživi in si opomore, bo še
vedno Ezav nosilec pravice prvorojenega, s prisego Jakobu, pa preide na brata.

1.1.8 Jožef in njegovi brati (1 Mz 37,1−36; 42,6−45,28)

Zgodba
To je zgodba o Jožefu in njegovih bratih, ki ga prodajo v Egipt. Jožef je bil Jakobov (gl.
v zgodbi prej) najmlajši sin, ki se mu rodi v pozni starost, zato ga ima zelo rad, bratje pa
so zaradi tega nanj ljubosumni in ga sovražijo. Jakob je imel po svojih dveh ženah in
dveh njunih sužnjah dvanajst bioloških sinov (gl. Slika 1): Ruben (1 Mz 29,32), Simeon
(1 Mz 29,33), Levi (1 Mz 29,34), Juda (1 Mz 29,35), Dan (1 Mz 30,5), Naftali
(1 Mz 30,7), Gad (1 Mz 30,10), Aser (1 Mz 30,12), Isahár (1 Mz 30,17), Zábulon
13

(1 Mz 30,19), Jožef (1 Mz 30,23) in Benjamin (1 Mz 35,18) in eno hčer, Dino
(1 Mz 30,21).
Neko noč je sanjal, da se mu vsi klanjajo in ga imajo za vladarja, sanje je povedal
svojim bratom, ki so ga zaradi tega še bolj sovražili, češ da hoče, da bi se mu oni
klanjali. Tako so razumeli njegove sanje.
Nekega dne je Izak poslal Jožefa za svojimi brati, ki so pasli drobnico v Sihemu. Ko so
ga bratje zagledali, so skovali načrt za njegov umor. Niso se vsi strinjali z umorom, zato
so ga prodali Izmaelcem, očetu pa so se zlagali, da ga je požrla zver. Njegovo suknjo so
namočili v živalsko kri in jo poslali očetu, kot edino, kar je od njega ostalo. Jakob je
sinovom verjel in je žaloval za sinom.
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Slika 1 Genogram Jožefovih bratov in družine
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Komentar
Ko govorimo o Jožefovi zgodbi, je za Jahvista to bolj zgodba Juda in Jožefa. Juda reši
Jožefa (1 Mz 37,26−27) in svoje brate (1 Mz 44,18−34) ter kot varuh kraljestva
prevlada nad Jožefom. Videti je, da je Elohist ohranil čistejšo Jožefovo zgodbo.
Del besedila, po katerem spoznamo čustveno plat sorojenskega odnosa, je Jahvistov.
Jožefa je oče ljubil bolj kot ostale in mu je dal narediti knežjo obleko; videti je bilo, da
mu je namenjeno, da bo vladal nad svojimi brati (1 Mz 37,3−4 in verjetno 5−8). Kot
očetovega poslanca so ga bratje v Dotanu slabo sprejeli (v. 13−14 delno, 15−17) in mu
vzeli suknjo (v. 23). Njegovo življenje je v nevarnosti in Juda ga reši tako, da ga da
prodati Izmaelcem (v. 25b−27), ki ga odvedejo v Egipt. Bratje pošljejo Jakobu
okrvavljeno suknjo, medtem ko Jožefa kupi v Egiptu faraonov uradnik (39,1b) (Cazelles
1979, 148−149).
Kdo so bili Jožefovi bratje, izvemo v 1 Mz 29,31−30,24. 29,31−30,24. Odlomek govori
o njihovem rojstvu in o tem, kako so prihajali na svet, Jožef se je rodil kot zadnji otrok
(1 Mz 30,23−24). Med Jakobovima ženama Rahelo in Leo je prisotna ljubosumnost in
tekmovalnost. Poleg pravih sinov sta obe imeli tudi posvojene, ki sta jih dobili po svojih
sužnjah, Rahela po Bilhi (1 Mz 30,3) in Lea po Zilpi (1 Mz 30,9). Imena sinov so delno
povezana s položajem mater, delno pa z zgodovino rodov, ki so izšli iz teh otrok,
razlaga imen spada v ljudsko etimologijo. Vse do 37. poglavja jih izročilo ne omenja
več, 37. poglavje in poglavja do konca 1 Mz, razen poglavja 38, sestavljajo »Jožefovo
zgodbo«. V teh poglavjih najdemo odgovor, kako so predniki Izraelcev prišli v Egipt.
Tu se zlivajo različna izročila v enotno slovstveno mojstrovino. Prevladujejo izročila
severnih rodov, ki so tesneje povezana z Jožefom. Po teoriji o »virih« Jahvist kot
glavnega med brati prikazuje Juda, Elohist pa poudarja prvorojenca Rubena (Cazelles
1979).
Čeprav je bil Jakobu Jožef drag, ni bil vzgojen za brezdelje. Tisti starši, ki imajo
resnično radi svoje otroke, jih ne uporabljajo za posle in delovno silo. Ljubkovanje
otrok z dobrim namenom, jih lahko uniči, toda Jakobova ljubezen je postala znana po
ljubezni, s katero je sina oblekel v najboljša oblačila. Jožef je imel finejšo obleko od
ostalih Jakobovih otrok. Seveda ni prav, da starši delajo razliko med enim in drugim
otrokom, razen, če obstaja velik razlog za to, npr. otroška ubogljivost ali neubogljivost.
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Ko starši naredijo razliko, otroci to kmalu opazijo, in to vodi do prepirov v družinah
(Henry).

1.1.9 Mojzes, Aron in Mirjam

Zgodba
O Mojzesu in njegovih sorojencih Aronu in Mirjam težko napišemo zgodbo. Gre za
nekaj pomembnih dogodkov, ki osvetljujejo njihov sorojenski odnos v vsej drugi
Mojzesovi knjigi in še ti niso zbrani na enem mestu, ampak se pojavijo na različnih
mestih in v različnih knjigah; najprej v začetku, ko ob Mojzesovem rojstvu spoznamo
njegovo sestro Mirjam (2 Mz 2,4).
V Egiptu zavlada nov kralj, ki ne pozna Jožefa. Ta kralj meni, da so se Izraelci preveč
razmnožili in da ogrožajo egipčansko ljudstvo, zato jih dodatno zaposli z najtežjimi
deli. Številčnost ljudstva kljub temu ne upade. Babcama Šifri in Pui, ki sta pomagali pri
porodih, naroči, naj pokončata vsakega novorojenega dečka, vendar babci tega ne
storita in se pri faraonu izgovorita, da vedno prideta prepozno. Nato faraon ukaže vsemu
ljudstvu, naj vsakega novorojenega izraelskega dečka vržejo v reko, deklice pa naj
pustijo živeti. Mojzesova mati tri mesece skriva svojega sina, ko pa tega ne zmore več,
ga da v košaro in ga spusti po Nilu. Dečka najde faraonova hči. Vzame ga za svojega in
zanj poišče dojiljo.
Po tem dogodku izvemo, da ima Mojzes brata Arona, ki mu ga je Bog predstavil kot vir
pomoči pri nalogi, ki mu jo je dal za pogovor s faraonom.
Ko je Mojzes odrastel, nekega dne odide k svojim bratom in vidi, kako težaško delajo.
Vidi Egipčana, ki pretepa Hebrejca, ga na skrivaj ubije in skrije v pesek. Zadeva se
razve in pride do faraona, ki hoče usmrtiti Mojzesa. Mojzes pred njim zbeži in se ustavi
v midjánski deželi, kjer reši svojo bodočo ženo in ima z njo otroke. Nekega dne pase
drobnico in zagleda goreči grm, ki pa ne zgori. To je Bog, ki mu da nalogo, naj gre pred
faraona. Mojzes se mu upira in išče izgovore, a Bog jih zavrača (2 Mz 3−4). Mojzesa
skrbi, da mu ljudje ne bi verjeli, da je govoril z Bogom in da jih prihaja osvobodit.
V dokaz mu Bog da palico, ki se spremeni v kačo, roko, ki postane gobava in se zopet
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pozdravi in moč, da vodo spremeni v kri. Mojzes se ne počuti dovolj zgovornega, da bi
znal prepričati ljudstvo, zato mu Bog reče, naj govori preko svojega brata Arona, ki je
levit, spreten v govorjenju in mu bo z veseljem pomagal (2 Mz 4,14; 2 Mz 7,1−2.6).
Njihov sorojenski odnos je bil dober, podpirali so se, učili ljudstvo in gradili odnos do
Boga. Nekje med drugimi sporočili izvemo tudi, koliko sta bila Aron in Mojzes stara
(2 Mz 7,7), in v 2 Mz 6,20.23 in 1 Krn 5,29), tudi potrditev, da sta oba, Aron in Mirjam,
njegova prava brat in sestra. Šele v četrti Mojzesovi knjigi pride do zapleta in spora med
njimi zaradi Mojzesove žene (4 Mz 12).
Pri tako veliki zgodovinski osebnosti, pomembnem možu, kot je bil Mojzes, pisatelj
verjetno ni imel namena poudarjati njegovih družinskih vezi in osvetljevati sorojenskih
odnosov, to je v tem primeru drugotnega pomena.

Komentar
Mojzesu je posvečena druga Mojzesova knjiga, je tudi osrednja osebnost te knjige.
Knjiga je dobila ime po izhodu iz Egipta Exodus. Sprva so avtorstvo vsega pentatevha14
pripisovali Mojzesu, vendar so raziskovalci ugotovili, da to ne drži.
Med kritiki je precej več različnih mnenj glede razdelitve virov v drugi Mojzesovi
knjigi kot v prvi. Bolj opazen je delež predjahvističnih virov in še težje kot pri Jožefovi
zgodbi je odkriti tisti del, ki je lasten Jahvistu. Gotovo ima Mojzes središčno mesto
v Jahvistovem delu, kar je pomembno za zgodbo in za teologijo. Za Jahvista je Mojzes
poslednji očak. Poroča nam o njegovem rojstvu, poroki in potovanjih. Obenem je tudi
prvi »rešitelj« (2 Mz 2,17) (Cazelles 1979, 150−151).
Za spoznanje tega sorojenskega odnosa je na voljo le nekaj odlomkov. V primerjavi
z drugimi sorojenskimi zgodbami med Mojzesom, Aronom in Mirjam ni v ospredju
sorojenski odnos, temveč odnos sorojencev do Boga in izvoljenega ljudstva. Vsi trije so
namreč močno povezani z Bogom, so njegovi glasniki pastirji, preroki. Da bi našli
potrditev in primere glede sorodstvenega odnosa med njimi, je treba biti kar pozoren
bralec izročila. Zgodba se začne z Mojzesovim rojstvom in rešitvijo v košari
(2 Mz 2,1−10). Pozneje v besedilu izvemo še za starejšega brata Arona (2 Mz 4,14;

14

Peteroknjižje ali pet Mojzesovih knjig.
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7,1−2.6−7) in šele v 2 Mz 6,20.23 izvemo, kdo sta njegova starša (1 Krn 5,29) ter
dobimo potrditev, da sta oba, Aron in Mirjam, njegova prava brat in sestra.

Mirjam
Vrstice 1−10 so pripoved o rojstvu in rešitvi malega Mojzesa. Spominjajo na babilonsko
pesnitev o Sargonu Akadskem, velikem mezopotamskem osvajalcu iz 25. st. pr. Kr.
Tudi Sargona je mati izpostavila v zasmoljeni košarici v reko in otrok je ostal živ.
V Sargonovi zgodbi ni jasen motiv, zakaj ga je mati skrivala, pri Mojzesu pa imamo
ozadje faraonovega ukaza, naj ubijejo novorojene hebrejske dečke (2 Mz 1,22) oziroma
naj jih vržejo v Nil (2 Mz 1,16). Čeprav besedilo ne omenja Božjega namena, se čuti, da
Bog s tem, ko reši prihodnjega voditelja, začenja svoje rešilno delo za osvoboditev
ljudstva.
V začetku pripovedi o Mojzesu (2 Mz 2,1) ne najdemo besed o Mojzesovih sorojencih
in lahko beremo naprej z mislijo, da se je Mojzes rodil kot prvorojenec. Površnemu
bralcu se zlahka izmuznejo vrstice, ki pričujejo, da Mojzes ni prvorojenec, temveč ima
sestro. V zgodbi zelo hitro nastopi faraonova hči rešiteljica in najditeljica otroka, ki je
po Nilu priplaval v košari, ki prevzame vodilno vlogo. Pisatelj skoraj neopazno omeni
dekle, ki ga je ves čas spremljalo, ga opazovalo od trenutka, ko ga je mati položila
v košari v Nil (2 Mz 2,4), do trenutka, ko ga je pred smrtjo iz Nila rešila faraonova hči
(2 Mz 4,7). Domneva se, da gre za Mirjam, kar potrjuje Jonatanov Targum, njegovo
edino sestro, omenjeno tudi drugje v Bibliji: 2 Mz 15,20−21; 4 Mz 26,59. Glede njenih
let so razlagalci različnega mnenja, pripisujejo ji starost od sedem do petnajst let.
Beseda sestra, hebr. חָ אָא, 'achowth se pojavi dvakrat, v v. 4 in v. 7, v isti besedni zvezi
v SP SZ 13-krat,114-krat v vseh pojavitvah.
Ni zapisano, zakaj je deklica opazovala in spremljala otroka ob Nilu: »Njegova sestra
pa se je postavila nekoliko proč, da bi videla, kaj se bo zgodilo z njim.« Domneva se, da
se je deklica tja postavila sama ali so jo tja poslali starši in ji dali navodila, kako naj
ravna, da ne bi slučajno kdo posumil, da je kako povezana s košaro in otrokom v njej
(Poole). Dekle je bilo bistro, inteligentno in brez dvoma naklonjeno bratu. Ko je
faraonovi hčerki svetovala, kako naj ravna z otrokom (2 Mz 2,7) je bratu rešila
življenje. Deček je bil po naročilu faraonove hčerke spet s svojo materjo in svojo
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družino, dokler ni dorastel, potem je šel na dvor k faraonovi hčerki, kjer so ga vzgojili
in mu dali ime Mojzes15 (2 Mz 2,8−10; Apd 7,21).
O bratu Aronu dolgo nič ne izvemo, prej izvemo o drugih bratih »Mojzes dorastel, je šel
k svojim bratom in videl, kako težaško delajo.« (2 Mz 2,11). Kaj je pisatelj želel
sporočiti s frazo »k svojim bratom«?
V glavnem je izraz uporabljen v svojem naravnem pomenu, kot pri Kajnu in Abelu
(1 Mz 4,8); Jožefu in njegovih bratih (1 Mz 42,3); Petru in Andreju, Jakobu in Janezu
(Mt 10,2), uporabljen je tudi v prenesenem pomenu, za opis odnosa do drugih
sorodnikov (bratrancev, sestričen, ...), odnosov in razmerij in v času širjenja vere, pod
Kristusovim poučevanjem uporabljen za vsesplošno bratstvo človeka.

Aron
Aron je bil tri leta starejši od Mojzesa (Aron 80 let, Mojzes 83 let), to izvemo iz
odlomka, ko sta šla pred faraona (2 Mz 7,7) in je bil verjetno rojen pred faraonovim
odlokom. (Alexander et al. 1989, 156) Mojzesov in Aronov rodovnik je nepopoln in ju
predstavi kot Jakobova potomca Levijevega rodu. (Alexander et al. 1989, 157)
Večinoma je njihov odnos podporen in med sabo sodelujejo, toda tudi ta odnos je začelo
razžirati ljubosumje in med njimi nastane spor zaradi Mojzesove žene (4 Mz 12).
Domneva se, da je Mirjam začela spor, ker se njeno ime v odlomku pojavi prvo, tudi
glagol govoriti hebr. dabar je v ženskem spolu, slovenski prevod ima na tem mestu
dvojino, in še en razlog, v v.10 je Mirjam kaznovana in postane gobava.

Zaplet 4 Mz 11,35−16,16
Odlomek, kjer Mirjam in Aron očitata Mojzesu, naj bi bil zgodovinska alegorija.
(Sperling 1999, 11) Prvo vprašanje, s katerim se tu soočimo, je enotnost poglavja. Takoj
po prvih dveh verzih se nam postavlja vprašanje, v v. 1 Mirjam in Aron govorita zoper
Mojzesa o njegovi poroki s kušíjsko ženo, v v. 2 pa njune besede ciljajo na preroško

15

Mojzes hebr. mošéh: razlaga z glag., ki pomeni »izvleči«, je ljudska etimologija, ki povezuje ime
z zgodbo o rešitvi. Dejanski izvor imena je verjetno egiptovska oblika iz glag., ki pomeni ›spočeti, roditi‹;
nastopa kot drugi del imena več faraonov, npr. Tutmozis, Ahmozis, Ramzes.
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službo in mu očitata, da je Gospod govoril tudi z njim in ne le z Mojzesom. (Sperling
1999, 19)

1.2

Sklepna misel

Odlomka o Kajnu in Abelu ter Jakobu in Ezavu sta oba jahvistični vir (Gordon 1908,
641). Pri obeh lahko opazimo Jahvistov odnos do prvorojencev, kjer se vidi, da J ni
naklonjen starozavezni miselnosti o tem, da bi si kdo samo zaradi prvorojenstva pridobil
dediščino in blagoslov. Po njegovem naj bi se blagoslov in dediščina podelila po
drugem pravnem modelu, in tudi pokaže na Boga kot na zakonodajalca. Vidimo, da
Jahvistov Bog deli blagoslov po svoji presoji. Bog izbere Abelov dar in podeli
blagoslov, in Bog napove Rebeki, kašen bo odnos med njenima sinovoma, starejši bo
služil mlajšemu. Zgodbi sta obe dramatični, Jahvist opiše čustveno stanje oseb in jih
tako vplete v pripoved, v obeh zgodbah imajo osebe poklice, ve se, kakšno delo kdo
opravlja. Kajn je poljedelec, Abel je živinorejec-pastir, Ezav je lovec, Jakob je zaposlen
doma, v šotorih. V drugem primeru avtor besedila vplete tudi družinsko dinamiko,
Rabeka je imela raje Jakoba, Izak pa Ezava.
V obeh primerih se da začutiti dinamiko odnosa med sorojencema. Kajn povabi brata
ven, nič ni napisano, kaj se je zunaj med njima dogajalo, ampak po opisu čustvenega
razpoloženja, ki ga pisatelj ustvari, preden sta šla brata ven, si lahko predstavljamo,
o čem je tekel pogovor, verjetno pa je bil prepir in ne pogovor, saj se je končal
z umorom.
Pisatelj podobno opiše Ezavovo razpoloženje, ko od očeta ne dobi blagoslova, »glasno
je zajokal«, bil je žalosten, nato pride do preobrata, zasovražil je brata in sklenil, da ga
bo ubil. To namero so opazili in sporočili Rebeki, ki je posvarila Jakoba.
V obeh primerih sorojencev je blagoslov tisti, okoli katerega se zgodba zapleta. Pisatelj
v drugem primeru izpostavi vprašanje, zakaj je blagoslov samo en, zakaj ni možnosti za
dva blagoslova. Ezav ni dobil odgovora od očeta, zakaj nima dveh blagoslovov. Božji
blagoslov ostaja skrivnostno darilo, za katero si človek prizadeva, da bi ga dobil.
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Podobno se zaključi tudi misel o tekmovalnosti v odnosih tudi v NZ »Dve bosta mleli
na kamnu: ena bo sprejeta, druga puščena.« (Mt 24,4, prim. Lk 17,35).
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2. DRUŽINA

Človek je vedno živel v družini, predstavlja mu temelj, na katerem je začel graditi
odnose z drugimi. Tako jo razumeta Trstenjak in Kompanova. »Družina kot pracelica
človeškega življenja in družbe,« (Trstenjak 1994, 7), zanj je družina »celica slovenske
družbe in žarišče vrednot.« (Trstenjak 1994, 143) »Družina je temeljna struktura,
v kateri nastaja in po kateri nastaja človekov jaz, je najkompleksnejši edinstven prostor,
v katerem nastaja in se razvija človeška psihična struktura, njen razvoj je zunaj družine,
čeprav je ta nepopolna razbolena in nefunkcionalna nemogoč.« (Kompan-Erzar 2003,
24)
Enotno definicijo družine je težko postaviti, saj jo vsaka znanstvena disciplina razume
in razlaga po svoje, jo prikroji za svoje potrebe in tudi znotraj enega znanstvenega
področja so definicije različne. Na družbeno razumevanje pojma družina vpliva tudi
zakonodaja. Definira jo kot skupnost: »Družina je življenjska skupnost staršev in otrok,
ki zaradi koristi otrok uživa posebno varstvo.« (2. čl. Zakon o zakonski zvezi in
družinskih razmerjih (ZZZDR-UPB1))
Čačinovič Vogrinčičeva definicijo družine izpelje iz socialno-psihološke definicije male
skupine: »Družino tvorijo dva ali več posameznikov, ki so v interakciji, imajo skupne
motive in cilje; povezujejo jih skupna pravila, norme in vrednote; odnose v njej odraža
in določa relativno trajna struktura statusov in vlog, v družini se oblikujeta zanjo
značilna struktura modi in način vodenja; izoblikuje se relativno trajna mreža
komunikacij ter statusov in vlog posameznih družinskih članov v njej.« (Čačinovič
Vogrinčič 1992, 130−131)
V današnjem času se je oblika družine spremenila in je drugačna, kot je bila pred pol
stoletja. Danes so družine manjše, otroci pogosto nimajo sorojenca in bližnji sorodniki
nimajo med seboj več toliko stikov, kot so jih imeli prej. Prav tako se manj parov
odloča za otroke, več ljudi živi samih, povečalo pa se je tudi število netradicionalnih
oblik družin (neporočeni starši, posvojeni otroci...). (Frude 1991, 7) V 21. stoletju je
tradicionalna družina v manjšini. (Cicirelli 1982, 220)
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Pri raziskovanju in postavljanju definicije družine in njenih razmerij lahko definicije
spravijo v zadrego marsikatero osebo (veliko državljanov pri spreminjanju zakonodaje
v RS leta 2015) »družina« nekoliko v zadregi«. (Frude 1991, 3−7)
Ker v nalogi govorimo o odnosih, nam je blizu tudi misel, da je »družina sistem
odnosov, ki zaznamuje našo izbiro partnerja, naše vzorce čutenja in čustvovanja, naš
odnos do otrok.« (Kompan Erzar 1999, 5)

2.1

Družina kot sistem

Na odnos med sorojenci moramo gledati tudi z vidika celotne družine oz. družinskega
sistema, zato bomo v nadaljevanju upoštevali sistemski pristop, saj se odnosi med
sorojenci razvijajo v ozadju kompleksnih in medsebojno povezanih družinskih odnosov.
Pojem sistemski pristop se nanaša na način razumevanja in razmišljanja o človekovem
vedenju v kontekstu družinskega ali drugih socialnih sistemov, obenem pa s tem
razumemo tudi skupek metod in tehnik, ki se jih lahko uporablja v različnih kontekstih
ne samo v psihoterapevtskem, npr. v svetovanju organizacijam, coachingu, superviziji,
pri socialnem delu, v družinski medicini in drugje. (Možina et al. 2011, 3)
Sistemski pristop družino obravnava kot celoto, sestavljeno iz različnih podsistemov, ki
vplivajo drug na drugega. Znotraj družine tako nastanejo različni podsistemi: partnerski,
odnos mati-otrok, oče-otrok in sorojenčevski (bratje in sestre med sabo) podsistem. Vse,
kar se dogaja z enim od članov, vpliva na cel družinski sistem. (Gostečnik 2015, 12−13)
Otroci se znotraj družinskega sistema naučijo sodelovanja, naučijo se, kako skupno
reševati probleme in kako pomagati drug drugemu.
Poznamo tudi podsisteme z začasno funkcijo, ki se ustvarjajo ob različnih priložnostih;
npr. ko oče in hči delata skupaj nek šolski projekt ali mati pomaga sinu pri odhodu
v šolo, iz česar je razvidno, da je vsak član družine lahko tudi član različnih
podsistemov. (Gostečnik 2015, 13)
Družina, ki je samostojen sistem, je lahko hkrati tudi podsistem večjega sistema. Tak
primer so razširjene družine, v katere spadajo stari starši, pa tudi del skupnosti, v kateri
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so še drugi bližnji sorodniki (večkrat opaženo v SP SZ). Vsak od teh sistemov in
podsistemov je enota s svojimi pravicami. Vse te enote-sistemi so v stalni interakciji
z drugimi podsistemi znotraj družine in v njej opravljajo svoje naloge, pri čemer pa
mora biti omogočen svoboden stik med člani različnih podsistemov (Gostečnik 2015,
13). Vsak sistem, v našem primeru je to družina, ima osnovne zakonitosti.
Pri razumevanju sistemske strukture družine so pomembne razmejenosti v sistemu.
Mišljena so pravila in vloge, ki vodijo in usmerjajo družino ter povedo, kdo je vključen
v določen sistem ali podsistem, pa tudi kdo je iz tega izključen in kdo je ves čas
v medsebojni interakciji, saj sistemi in podsistemi ne živijo med seboj v stalnih
interakcijah in povezavah z drugimi sistemi in podsistemi, niso pa tudi izolirani od njih.
Razmejitve naj bi bile jasne in naj bi uspešno razmejile npr. kdo je v podsistemu, vendar
še vedno omogočale komunikacijo navzven. (Gostečnik 2015, 13) V celotnem sistemu
razmejitve pomagajo doseči, opredeliti in določiti meje med podsistemi. Tu lahko
govorimo o razmejitvah na intrapsihičnem sistemu. To pomeni, da je posameznik
zmožen razločevati, kaj čuti on in katera čutenja prihajajo od zunaj. Podobno veljajo
razmejitve na interpersonalni ravni, kjer je tudi t.i. diferenciacija oseb bistvenega
pomena za vsak zdrav in funkcionalen odnos. Posamezni člani doživljajo razmejitev kot
pravilo, ki ureja prenose čutenja, mišljenja, oblike vedenja in vrednost od enega
posameznika na drugega; ti prenosi se vzpostavijo v medosebnih odnosih med člani
družine skozi določen čas. (Gostečnik 2004, 81)
Razmejitve v družini se spreminjajo glede na vključevanje podsistemov in glede na
doseganje osnovnega cilja prilagoditve družinskih članov med seboj, kakor tudi celotne
družine navzven. Vsaka družina si mora pridobiti določeno vedenje o okolju, v katerem
živi; gre za informacije o osnovnih oblikah obnašanja in govorjenja, za načine
dojemanja okolja in presoje zaznav iz okolja, pa tudi za presoje, razčlenitve in
razumevanje drug drugega. Otroci se tako naučijo osnovne kritičnosti in preverjanja ter
načinov odgovarjanja na izzive, ki jih prejemajo drug od drugega in iz okolja.
(Gostečnik 2004, 83)
Jasnost družinskih razmejitev je ena zmed najpomembnejših značilnosti pri ocenjevanju
zdrave in funkcionalne družine.
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2.2

Sorojenci v družinskem podsistemu

Družinski člani so pomemben del življenja vsakega posameznika, vendar pa raziskave
kažejo, da največ časa preživimo s svojimi sorojenci. (Whitney 2007, 2; Cicirelli 1995,
91) Sestre in bratje so pogosto prisotni v življenju številnih otrok in mladostnikov.
V Sloveniji ima kar 51 % družin dva otroka ali več. (Kavčič in Zupančič 2006, 110)
Odnosi med sorojenci so torej pogosta izkušnja v življenju številnih ljudi. (Ribbens
McCarthy in Edwards 2011, 176; Cicirelli 1994, 7) Ti odnosi se razvijajo zaradi obstoja
visoke stopnje dostopnosti in stikov med sorojenci.
Pomembno je, da se pri odnosih med sorojenci preučuje skozi faze življenja, saj se te
vrste odnos razvija vse od otroštva do obdobja starosti. (Cicirelli 1995, 216; Van
Volkom, Machiz in Reich 2011, 35; Cicirelli 2009, 8)
Sorojenski medsebojni odnosi vsebujejo lastnosti, ki so značilne za vse medsebojne
odnose, vendar pa imajo poleg tega tudi določene značilnosti, ki se nanašajo samo na
njihove edinstvene vezi.
Z vidika sistemske teorije se bodo verjetno spremembe v družini odražale tudi
v podsistemih in obratno iz podsistema v družini. Primer, ko otroci odraščajo in se
osamosvajajo, postaja odnos med sorojenci vedno bolj samostojen, z vidika sistemske
teorije tako postaja podsistem, ki je vedno manj pod vplivom družine kot sistema.
(Cicirelli 1995, 203) Ta vidik odkriva možnost družinske terapije za sorojenski
podsistem.
Verjetno bodo vse pozitivne spremembe, ki se bodo zgodile v sorojenskem podsistemu
imele pozitiven vpliv na celoten sistem. Vloge in odnose v neki družini določa število
otrok, razlika v letih, zaporedje rojstev in spol. (Papalia et al. 2003, 339)
Pomembne funkcije sorojenskega odnosa skozi celotno življenjsko dobo so razvojne
naloge o življenjskem ciklu, prijateljski in čustveni podpori.
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3. BRATJE IN SESTRE – SOROJENCI

Za sorojenske odnose bi lahko dejali, da so med najpomembnejšimi odnosi
v posameznikovem življenju. Njihova posebnost je v tem, da so najdlje trajajoči odnosi
(Cicirelli 1995, 7), saj se začnejo že v otroštvu in trajajo vse do starosti oz. smrti.
Sorojenci ostanejo sorojenci, kljub temu da v odraslosti stopijo na pot samostojnosti, se
odselijo, poročijo, si ustvarijo svojo družino, skrbijo za ostarele starše, zbolijo, saj je
vez med sorojencema vseživljenjska. Sorojenski odnosi so neke vrste »naravni
laboratorij« (Bank in Kahn 1997, 199) ali »kovnica«odnosov za življenje, lahko so
topli, ljubeči in trajajo vse življenje.
Mnogi sorojenci v odraslosti iščejo poti za nadaljevanje medsebojne povezanosti, saj je
občutek notranje povezanosti, v kateri so skupne izkušnje in spomini, osebni spomini iz
lastnega otroštva o svoji družini, kar spodbuja občutek dobrega počutja v odraslosti.
(Bank in Kahn 1997, xxii)
Družino z več otroki vsak otrok doživlja po svoje. Bratje in sestre, ki so si 50% med
seboj genetsko podobni in odraščajo v isti družini, se lahko izrazito razlikujejo
v osebnosti in psihopatologiji. Te ugotovitve s področja vedenjske genetike pomenijo,
da so znotraj družine procesi, ki vodijo sorojence do razlik, ki jih imenujejo nedeljivo
(ang. nonshared) okolje in so ključne za razumevanje okoljskih vplivov na razvoj
posameznika. Vpliva nedeljivega okolja ni mogoče prepoznati s konvencionalnimi
strategijami primerjave. (Zupančič 2004a, 103)
Odnosi med starši in njihovimi otroki se v veliki meri razlikujejo glede dveh dimenzij:
izražanja naklonjenosti in (izražanje pozitivnih čustev, nudenje opore, odzivanje na
potrebe otroka) ter nadzora (spremljanje, discipliniranje). (Dunn 1993, 20−22; Plomin
1997, 204)
McGoldrickova pravi, da: »Posameznikov razvoj vedno poteka znotraj ciklusa razvoja
družine, ki je primarni kontekst človeškega razvoja« (Kompan-Erzar 2003, 31). Družina
je sistem sestavljen iz več podsistemov: zakonski podsistem (zakonca), starševski (otrok
– eden od staršev) in otroški (brati in sestre). Zaznamujeta ga tudi dve dinamični
interakciji: mehanizem projekcijsko-introjekcijske identifikacije in kompulzivnega
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ponavljanja. (Gostečnik 2004, 74−146) Sorojenci so podsistem družinskega sistema,
v katerem se preko prej omenjenih mehanizmov zavedno in nezavedno prenašajo afekti
iz starševskega podsistema in iz podsistema otrok – eden od staršev. Predpostavili so, da
sorojenski odnosi prispevajo k socializaciji z več pomembnimi načini. Okvir socialnega
učenja podobno kot družinski sistem prispeva k razvoju otrokovih socialnih kompetenc.

3.1

Pojma sorojenec in sorojenski odnos

3.1.1 Sorojenec

Pri raziskovanju sorojenskega odnosa se je večina raziskovalcev omejila na prave
(biološke) sorojence, relativno malo raziskav je bilo narejenih na polbratih oz.
polsestrah, sestrah/bratih po očimu/mačehi, posvojenih sorojencih in fiktivnih oz.
namišljenih sorojencih. Raziskovalci so pri vprašanju, kdo je družinski član, imeli
različna mnenja, kar lahko predstavlja tudi metodološki problem. Cicirelli je opisal vse
možne sorojence.
Tradicionalno so biološki sorojenci definirani kot posamezniki, ki imajo oba skupna
biološka starša. Polsorojenci (polbrati in polsestre) si delijo le enega starša, so torej
biološko vezani le preko enega starša. Sorojenci po očimu ali po mačehi si z biološkega
vidika ne delijo obeh staršev, temveč so biološko povezani le z enim od njih. Združene
ali mešane družine, ki nastanejo po ločitvi in ponovni poroki, so oblika družine,
v katerih obstajajo le take vezi med sorojenci. Posvojeni sorojenci so posamezniki,
katerih status sorojenca je vzpostavljen, ko so legalno posvojeni v določeno družino.
Fiktivni ali namišljeni sorojenci niso člani družine, so pa sprejeti v družino na podlagi
želja, navade ali običaja in ne na podlagi biološke vezi z ostalimi člani družine.
V nekaterih kulturah je namišljeno sorojenstvo sentimentalno in častno, medtem ko
imajo v drugih kulturah takšni sorojenci vse privilegije in dolžnosti, ki jih imajo
biološki sorojenci. (Cicirelli 1995, 3)
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Tudi v našem kulturnem prostoru je prisotnih vedno večje število mešanih družin, ki se
razlikujejo od tradicionalnih družin, prav tako so kulturno mešane, zato bi bilo za
obsežnejše študije pomembno razjasniti tudi omenjene pojme in razlikovanje med letemi. Za Cicirellija so mešane družine družine s posvojenimi sorojenci, družine
s polbrati in polsestrami, družine s fiktivnimi sorojenci, skratka vse oblike družin, ki so
različne od tradicionalne (mama, oče, biološki sorojenci). (Cicirelli 1995, 3)

3.1.2 Sorojenski odnos

V angleški literaturi največkrat najdemo dva izraza, s katerima raziskovalci opisujejo
sorojenski odnos: »bond« in »relationsip« vez in relacija ali odnos.
Sorojenski odnosi so po Cicirelliju »Odnosi med sorojenci skupek interakcij (fizične,
verbalne, in neverbalne komunikacije) dveh ali več posameznikov, ki si delijo znanje,
percepcijo, stališča, prepričanja in občutke, ki se nanašajo na njiju, od trenutka, ko se
en sorojenec začne zavedati drugega.« (Cicirelli 1995, 4)
V ozadju definicije se kaže vidik medosebnega odnosa, ki temelji na dejstvu, da sta
v odnosu vedno udeležena dva posameznika. Odnos vključuje dve osebi; dogodke in
odnose z drugimi posamezniki, ki zagotavljajo okvir, v katerega je vgrajen prvotni
odnos.
Odnosi se med sabo razlikujejo tudi po različni stopnji bližine. Zelo tesni odnosi
(intimni odnosi) so definirani z visoko stopnjo soodvisnosti in medsebojnega vplivanja,
navezanosti in čustvene vpletenosti.
Odnosi so lahko videti tesni in delujejo kot tesni, vendar se med sabo razlikujejo po
dejanski stopnji bližine. V odnosih, ki navzven delujejo kot bližnji, so prisotna pogosta
srečevanja, skupne aktivnosti itd., lahko posamezniki ne čutijo globoke čustvene
vpetosti, navezanosti in intimnosti, čutijo le obvezo do odnosa. Zaradi navedenega je
velikokrat težko določiti, ali je nek odnos intimen in bližnji, ali pa le daje tak vtis.
(Cicirelli 1995, 4)
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Kognitivne in čustvene značilnosti posameznika so relativno stabilne in predstavljajo
stalen vpliv, tudi v času, ko posamezniki nekaj časa nimajo interakcij, odnos kljub temu
obstaja in ostaja.
Obstaja veliko odnosov (zakonski, partnerski, starši - otroci, odnosi na delovnem mestu,
prijateljstva, itd.), ki jih označujejo razlike v lastnostih. Zanje je značilna relativna
neodvisnost ali povezanost posameznikov, ki sodelujejo.
Dunnova izpostavi tri temeljne značilnosti, ki označujejo odnose med sorojenci: ne
inhibirano izražanje intenzivnih čustev, ki so lahko ali pozitivna ali negativna,
intimnost, kot izvor socialne opore ali konfliktov in izjemen razpon individualnih razlik.
(Kavčič in Zupančič 2006, 105−106)
Vezi med sorojenci so specifične, med seboj se lahko zelo razlikujejo, kar so pokazale
tudi raziskave. (Abramovitch, Corter in Lando 1979, 997−1003; Buhrmester in Furman
1990a, 1387−1398; Furman in Buhrmester 1985, 448−461)

3.2

Opredelitev sorojenskega odnosa

Odnos med brati in sestrami je pogosto pojmovan kot najvplivnejši in najdaljši odnos
med družinskimi odnosi. (Cicirelli 1995, 7) V primerjavi z raziskavami o vezeh staršiotroci in otroci-vrstniki je raziskav o sorojencih mnogo manj, kljub temu da je to eden
najdlje trajajočih odnosov v posameznikovem življenju.
Raziskovanja z osrednjo temo sorojenskega odnosa so se začela nekako pred dvajsetimi
leti, v času, ko sta izšli knjigi The Sibling Bond (Bank in Kahn 1997) in Sibling
relationships across the life span (Cicirelli 1995). Več raziskav tega področja se pojavlja
v zadnjih dveh desetletjih. Med vplivnejšimi raziskovalci, ki so z več raziskavami
vplivali na druge so Abramovitch, Brody, Dunnova, Plomin, Stockerjeva, Vollingova.
Sorojenskim odnosom posvečajo vedno več pozornosti razvojni psihologi, raziskovalci
in klinični delavci.
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Vez med sorojenci je posebna prav zato, ker je to po navadi ena najmočnejših in najdlje
trajajočih vezi v življenju posameznika. Prav zaradi tega lahko pričakujemo, da si bodo
sorojenci delili tudi vse pomembne življenjske izkušnje in preizkušnje.
Odnos med sorojenci zaznamuje značilno prijateljstvo, zaupanje in zanašanje drug na
drugega. Ti odnosi so lahko tudi konfliktni, sovražni in odtujeni in ločeni, sorojenci
lahko odnose tudi povsem prekinejo.
Bratje in sestre svoje vloge in s tem svojo identiteto oblikujejo ob dvojnosti čustev:
konflikt in sovraštvo // ljubezen; jeza // spodbuda in podpora; frustracija // skrb za
drugega. (Ličen 2006, 62)
S prihodom novega otroka v družino se med sorojenci začne razvijati posebna vez.
Starejši sorojenci navadno s ponosom prevzamejo vlogo starejšega brata ali sestre ter
pomagajo pri negi najmlajših. Mlajši sorojenci se zgledujejo po starejših in pri njih
iščejo nasvete in podporo, ko spoznavajo svet okrog sebe. Sorojenci si med seboj delijo
gospodinjska opravila, se pogovarjajo, podpirajo, sklepajo zavezništva proti staršem,
imajo svoje skrivnosti. So pa tudi nasprotniki, se med seboj dražijo in se prepirajo.
V družinah, kjer ima eden izmed sorojencev posebne potrebe, so se izkazali kot bolj
pozitivni v primerjavi z odnosi med normativnimi sorojenci. (Sagadin 2015, 5)
Sorojenci so integralni del socialnega sveta večine otrok. Sorojenski odnos je edinstven
zaradi skupnega genetskega materiala, socialnega okolja, v katerem sorojenci živijo, in
dolgotrajnosti odnosa. Bratom in sestram so skupne afektivne in biološke vezi s starši.
Emocionalna vez med sorojenci je običajno druga najmočnejša vez takoj za vezjo starši
- otroci. S sorojenskimi odnosi bratje in sestre razvijajo tesno in vplivno zvezo,
medsebojno razvijajo kvalitete, kot so: toplina, čustvena in praktična podpora, moč,
razvijajo osebnostne lastnosti in se učijo reševati interpersonalne konflikte. Sorojenski
odnos je pojmovan tudi kot neke vrste prototip vrstniškim in pozneje odnosov med
odraslimi. (Tomori 1990, 71−73; Cicirelli 1995, 223) Cicirelli navaja fenomenološke
karakteristike, po katerih se sorojenski odnos razlikuje od vseh drugih človeških
odnosov: dolgotrajnost odnosa, odnos ni izborni, pač pa »dodeljen«, sorojenski odnosi v
otroštvu in adolescenci so bližji intimnim odnosom kot v odrasli dobi, sorojenci delijo
zgodovino tako skupnih izkustev kot tistih, ki niso skupna, pa vplivajo na njihov
medsebojni odnos.(Cicirelli 1995, 1) V primerjavi z drugimi socialnimi odnosi je za
sorojenski odnos značilno nezavrto doživljanje in izražanje intenzivnih čustev, tako
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pozitivnih kot negativnih. Odnose med sorojenci označuje intimnost, ki je lahko izvor
socialne opore ali pa konfliktov. Za odnose med sorojenci je značilen tudi izjemen
razpon individualnih razlik.
Razlikovanje, značilno za sorojenski odnos, je soodvisnost dveh otrok v družini, ki:


si delita določeno stopnjo skupnega biološkega izvora (pravi sorojenci,
polsorojenci);



imata razmerje opredeljeno na podlagi zakona (prava) (sorojenci po očimu ali
mačehi, posvojeni sorojenci);



si delita določeno stopnjo predanosti ali socializacije glede na norme, ki veljajo
v določeni kulturi (navidezni (fiktivni) sorojenci). (Cicirelli 1995, 4)

V vseh primerih je posamezniku status sorojenca pripisan in ne pridobljen, sorojenci
prav tako delijo skupno zgodovino intimnih družinskih dogodkov. Odnos med sorojenci
je dolgotrajen, velikokrat vseživljenjski, ter v večji ali manjši meri enakopraven.

Odnosi med sorojenci se razlikujejo med sabo. Sorojenci imajo:


dolgotrajne odnose, veliko se srečujejo, so si zelo blizu in čutijo veliko mero
pripadnosti drug drugemu,



formalne odnose z malo ali skoraj nič stikov in se ne zanimajo drug za drugega.

Pravi sorojenci lahko čutijo večjo pripadnost samemu odnosu kot pa sorojenci drugih
oblik. Cicirelli je mnenja, da navedeno kaže na to, da je izredno pomembno določiti
pomen odnosa med sorojenci in s tem njegovo obliko.(Cicirelli 1995, 4)

3.3

Pomembnost odnosa med sorojenci

Pomembnost odnosov med sorojenci se zavedajo številni znanstveniki. V preteklosti so
se osredotočali na različne dejavnike, ki bolj ali manj vplivajo na odnose med sorojenci.
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Raziskovali so vpliv vrstnega reda rojstva, velikosti družine in spola, na individualne
razlike ter različne osebnostne karakteristike sorojencev (Buhrmester in Furman 1990b,
1387−1398; Dunn in McGuire 1992, 67−105), v zadnjem času pa so prepoznali pomen
medosebnih odnosov med sorojenci in dejavnikov, ki vplivajo na te odnose (Stocker,
Lanthier in Furman 1997, 210; Scharf, Shulman in Avigad-Spitz 2005, 64−65).
Razvoj in napredek raziskovanj, ki se ukvarjajo z odnosi med sorojenci, je relativno
počasen v primerjavi s tistimi, ki se ukvarjajo z odnosi med partnerjema in odnosi med
starši in otroki (Cicirelli 1995, 1). Navedeno je posledica dejstva, da se je šele nedavno
začel odkrivati in potrjevati velik vpliv odnosov med sorojenci na razvoj posameznika.
V preteklosti se je domnevalo, da starši predstavljajo primarni vpliv na razvoj
posameznika v otroštvu in mladostništvu, kasneje, v odraslosti, pa to vlogo prevzamejo
vrstniki. Kakršnikoli dolgoročni vplivi sorojencev so se smatrali za zanemarljive, prav
tako se je domnevalo, da imajo sorojenci zelo malo stikov v vseh obdobjih, razen
v otroštvu. Nedavno pa so raziskovalci ugotovili, da imajo stiki med sorojenci
pomemben vpliv na odnos med le-temi sami po sebi. (Stocker, Lanthier in Furman
1997, 217−218) K večjemu zanimanju za odnose med sorojenci je pripomogla tudi
sistemska teorija z Minuchinom, ki razume odnose med starši, odnose med starši in
otroki ter odnose med sorojenci kot podsisteme velikega sistema, kot je družina.
(Cicirelli 1995, 7)

3.4

Značilnosti sorojenskega odnosa

Sorojenski odnosi imajo skupne lastnosti z vsemi drugimi medsebojnimi odnosi, imajo
pa tudi nekatere edinstvene lastnosti. (Cicirelli 1995, 2)
Trajanje sorojenskega odnosa - gre za najdlje trajajoči odnos, ki ga posameznik izkusi
v celotnem življenjskem obdobju. (Cicirelli 1995, 2) Raziskovalci ugotavljajo, da 80 %
vseh posameznikov s svojimi sorojenci preživi kar tretjino svojega življenja, da so
posameznikovi odnosi s sorojenci najverjetneje najdlje trajajoči odnosi v njihovem
življenju in imajo kontinuiteto. (Whitney 2007, 2)
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Navedeno je značilno za prave (biološke) sorojence, v veliki meri pa tudi za
polbrate/polsestre, za brate/sestre po očimu/mačehi ter za posvojene sorojence. Tudi ti
odnosi se vzpostavijo že zelo zgodaj v življenju posameznika in trajajo dalj časa kot
odnosi s starši, partnerji, otroci, prijatelji in drugimi sorodniki. Trajanje in dolžina
odnosa sta torej pomembna dejavnika pri ugotavljanju vpliva odnosa na posameznike,
ki so v ta odnos vpeti. (Cicirelli 1995, 2)
Biti sorojenec je status, ki ga posameznik dobi že ob rojstvu brata ali sestre, v primeru
polbratov, polsester ali posvojenih sorojencev pa skozi legalne postopke. (Cicirelli
1995, 2) Biti sorojenec ne temelji na prostovoljni odločitvi posameznika, temveč je ta
status posamezniku dodeljen že ob rojstvu, seveda, pod pogojem, da se otrok rodi
v družino, ki že ima vsaj enega otroka. Možno je, da se odnos med sorojenci
v določenih življenjskih okoliščinah razreši oz. prekine, vendar to ne drži za status
sorojenca. Čeprav se odnos med sorojenci prekine, bo posameznik, ki mu je status
sorojenca pripisan od rojstva, ta status obdržal. Obstoj vezi med sorojencema se ne
prekine in izniči tudi v primeru, če sorojenca prekineta stike, zato je možno, da se
v določenih okoliščinah prekinjen odnos ponovno vzpostavi na način, ki za druge
odnose ne bi bil možen. Zavedanje, da se statusa sorojenca ni mogoče znebiti in da le-ta
ostane za vedno, lahko v veliki meri pripomore k ponovni vzpostavitvi prekinjenega
odnosa.
Sorojenski odnosi so v otroštvu in mladostništvu bolj vsakdanji in intimnejši, saj je
komunikacija vsakdanja in poteka v domačem okolju, morebitni zunanji dejavniki imajo
le malo vpliva na odnos med sorojencema, za razliko od sorojenskega odnosa v odrasli
dobi, ko se intimnost vzdržuje na daljavo, bodisi s telefonskimi pogovori, internetom,
pisanjem pisem in občasnih obiskov, kar ima za posledico, da na ta odnos v odraslosti
v večji meri vplivajo spremembe in prekinitve zaradi zunanjih dejavnikov in
nepričakovanih življenjskih dogodkov. Bank in Khan sta ugotovila, da je verjetno, da
bodo sorojenci drug z drugim preživeli med 80 % in 100 % svojega življenjskega časa;
torej več kot s katerim koli drugim družinskim članom. (Packman et al. 2006, 820)
Odnosi med sorojenci so relativno enakopravni. Kljub temu pa med sorojenci lahko
obstajajo določene razlike v statusu oz. moči, ki so posledica starosti, velikosti družine,
inteligentnosti, znanja, socialnih spretnosti, ekonomskega uspeha, drugih dosežkov,
vpliva pri starših itd. (Buhrmester in Furman 1990a, 1395−1397) Razlike v moči so
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med sorojenci v večji meri prisotne v obdobju otroštva, v obdobju mladostništva in
odraslosti se razlike v moči zmanjšujejo oz. popolnoma izginejo, ali, druga možnost, da
ostanejo. (Stocker, Lanthier in Furman 1997, 211) Kljub navedenemu pa je v večini
primerov prisotna enakopravnost pri sprejemanju drug drugega v vseh življenjskih
obdobjih, kar je hkrati tudi podlaga bolj enakopravnemu odnosu med sorojencema.
Sorojenci z razvojem pridobijo različne izkušnje, ki so posledica deljenih oz. skupnih
dogodkov, pa tudi različnih (ang. nonshared). Deljene izkušnje pripomorejo
k podobnosti med sorojenci, medtem ko nedeljene izkušnje vplivajo na individualne
razlike med njimi. (Cicirelli 1995, 2) Na individualne razlike lahko vpliva tudi
recipročna interakcija med deljenimi in nedeljenimi okolji.
Po drugi strani pa komunikacija med sorojenci o njihovih življenjih lahko neposredno
oz. posredno (preko staršev in drugih) razvija empatijo in deljene izkušnje, kar
posledično lahko vpliva na večjo podobnost. Tako je jasno, da podobnosti oz. razlik
med sorojenci ni moč pripisati le vplivu deljenega in nedeljenega okolja, kot da bi bila
le ta okolja med sabo neodvisna. (Hetherington 1994, 251) Interakcija med sorojenci in
odnos sam po sebi je del širšega konteksta v celotnem življenjskem obdobju, ki
simultano in paradoksalno vpliva na odnose med sorojenci tako, da so si le-ti po eni
strani podobni in hkrati tudi različni.
Sorojenci torej lahko v veliki meri vplivajo na razvoj drug drugega, vendar lahko vpliv
zaradi svoje specifične narave pomembno variira. Eden od vzrokov je raznolikost
v kvaliteti oziroma lastnostih sorojenskega odnosa. Ta je lahko egalitaren ali
asimetričen z vidika statusa in moči; sorojenci so si afektivno lahko blizu ali ne, odnos
je lahko konflikten ali harmoničen, je kooperativen ali tekmovalen. Furman in
Buhrmester sta v svoji raziskavi iz leta 1985, s katero sta na podlagi samoocene in
poročanja otrok razvila vprašalnik o kvaliteti sorojenskega odnosa (ang. Sibling
Relation Questionnaire), izločila štiri dimenzije sorojenskega odnosa: toplino/bližino,
relativno moč/status, konflikt in rivalstvo/tekmovalnost.
Znanstvenike je zanimalo, kako se sorojenski odnos razvija in spreminja skozi čas.
Krossekcijska raziskava kaže, da sorojenski odnos postane manj čustveno intenziven
v srednjem otroštvu in adolescenci. Ko otroci odraščajo, njihov odnos s sorojenci
postaja manj intenziven, saj se število interakcij med sorojenci manjša. Predšolski otroci
preživijo večino časa v prisotnosti drug drugega, v adolescenci pa preživijo relativno
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malo časa skupaj. (Buhrmester in Furman 1990a, 1396) Manjše število interakcij
nedvomno pomeni manjše število tako pozitivnih kot negativnih interakcij. To lahko
kaže na psihološki prehod od odvisnosti od družine k vlaganju v vrstniške odnose
(Buhrmester in Furman 1990a, 1396).
Mladostnik posveča več pozornosti vrstniškim odnosom, saj v tem obdobju razvija
lastno identiteto, ločeno od vloge otroka v družini. Intenzivno se posveča sebi, skrbi ga,
kaj drugi mislijo o njem, zlasti o njegovi zunanji podobi. Vrstniška prijateljstva še
vedno sklepa na osnovi podobnosti, vse bolj pa tudi na temelju skupnih vrednot in
osebnega zaupanja. Vrstniška skupina mladostniku postane referenčna, zato se podreja
njenim stališčem, pravilom in normam vedenja. Izkušnje pripadnosti vrstniški skupini in
potrjevanje posameznika v njej predstavljajo osnovo za subjektivno zadovoljstvo
z življenjem. Odnosi z vrstniki v tem obdobju postanejo vzajemni, čustveno intenzivni,
stabilni in psihološko intimni. Niso omejeni na soseščino, pripadnost šolskemu razredu
ali interesni dejavnosti, kot se to dogaja v otroštvu.
Mladostniki želijo torej preživeti manj časa s sorojenci, ki so del družine, do katere si
želijo pridobiti več avtonomnosti. Po nekaterih raziskavah se od srednjega otroštva do
zgodnjega mladostništva poveča konfliktnost, izražanje naklonjenosti pa se zmanjša
(Furman in Buhrmester 1985, 453). To se nekoliko zmanjšuje tudi v mladostništvu.
Vzdolžne študije preučujejo tudi (ne)stabilnost značilnosti sorojenskih odnosov. Po
sedemletni študiji parov sorojencev (Furman in Buhrmester 1985, 453) se je pokazalo
vedenje in izražanje čustev kot zmerno stabilno, stabilnost kakovosti odnosa se je
s starostjo nekoliko povečala. Longitudinalna raziskava (Buhrmester in Furman 1990a,
1387) kaže, da čustvena bližina in podpora v sorojenskem odnosu ostajata stabilni skozi
čas. Pozitivne značilnosti sorojenskega odnosa ostajajo stabilne od zgodnjega otroštva
do predšolskega obdobja (Kretschmer in Pike 2009, 581) in od tod skozi adolescenco.
(Lamb in Sutton-Smith 1982, 87−122) Emocionalna navezanost ostaja precej močna
tudi v obdobju adolescence, potek razvoja sorojenskega odnosa pa pomembno variira:
nekateri sorojenski odnosi se razvijejo v adolescenci v enakovreden prijateljski odnos, v
drugih se sorojenci čustveno oddaljijo. (Wagner, Schubert in Schubert 1979, 107) Pri
nekaterih parih sorojencev, ki so imeli v otroštvu zelo pozitivne odnose, se navezanost
v mladostništvu še okrepi. (Buhrmester in Furman 1990a, 1396) Rezultati vzdolžne
študije kažejo, da je intimnosti (zaznavanje odnosa s sorojencem kot izvora čustvene
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opore, sprejemanja) med sorojenci v mladostništvu nekoliko več, izražanje nadzora
(ukazovanja, prepovedovanja) pa manj.
Velikost učinka spola in starostnih razlik med brati in sestrami na individualne razlike
v njihovih medsebojnih odnosih se razlikujejo glede na starost sorojencev. Rezultati so
nedosledni in kažejo majhne učinke spremenljivk. (Kavčič in Zupančič 2006, 106−108)
V zgodnjem otroštvu starejši sorojenci začenjajo več prepirov in v njih tudi pogosteje
zmagujejo kot mlajši. (Kavčič in Zupančič 2006, 108) Za srednje otroštvo je značilno,
da tako mlajši kot starejši sorojenci priznavajo, da sprožajo prepire v medsebojnem
odnosu. (Kavčič in Zupančič 2006, 108)
Raznolikost v sorojenskih odnosih je posledica kompleksne interakcije številnih
dejavnikov, spola, temperamenta, starostnih razlik in vrstnega reda rojstev.

3.5

Oblikovanje sorojenskega odnosa

Bratje in sestre so lahko izvor trajnega in trdnega prijateljstva, pomoči in čustvene
podpore vse življenje. Medsebojna interakcija omogoča sorojencem, da pridobijo in
razvijejo mnoge socialne in kognitivne sposobnosti, ki so bistvenega pomena za zdrav
socialni razvoj. Razvijanje teh odnosov že v otroštvu je pomembno zato, ker vpliva tako
na socialni kot tudi čustveni razvoj. Bratsko − sestrski odnos je specifičen za človeka in
je potencialni vir za razvoj širokega spektra psihičnih funkcij.
Sestre imajo pomembno vlogo pri ohranjanju družinskih odnosov. (Neale 2004, 10)
V zahodnih

družbah so pogosto ženske tiste, ki skrbijo za ohranjanje družinskih

odnosov; in sicer z obiski, telefonskimi klici, pošiljanjem rojstnodnevnih kartic in
podobno. (McCarthy in Edwards 2011, 176)

37

3.5.1 Komunikacija med sorojenci

Sorojenci med seboj oblikujejo komunikacijske odnose, ki niso podobni nobenemu
drugemu odnosu. S komunikacijo so mišljeni procesi, pri katerih se uporabljajo
verbalna in neverbalna sporočila za ustvarjanje in širjenje pomenov. Ljudje, ki imajo
brate ali sestre, se pogosto obrnejo drug na drugega, ko potrebujejo pomoč pri izpolnitvi
osebnih potreb, kar vključuje druženje, udobje, naklonjenost, prijateljstvo in intimnost.
Posamezniki, ki imajo občutek, da so emocionalno blizu svojim sorojencem, so
nagnjeni k bolj pogosti in intimni komunikaciji z njimi. (Whitney 2007, 2)
Rezultati raziskav kažejo, da sta glavna motiva za komunikacijo med sestrami udobje in
zaupnost (intimnost). To podpirajo raziskave, ki kažejo, da so sestrski odnosi še posebej
topli. (Fowler2009, 61−62) To, da je zaupnost glavni razlog za komunikacijo med
sorojenci, pomaga razložiti, zakaj se v poznejših letih odnos med njimi spremeni
v nekakšno obliko najboljšega ali tesnega prijateljstva, v katerem sodelujejo kot skoraj
enakovredni partnerji. (Myers 2011, 53) Doživljanje zaupnosti lahko osvetli sestrske
odnose. (Whitney 2007, 3)

3.5.2 Vplivi na sorojenski odnos

Medsebojni vpliv med sorojenci ima neposredne posledice. Med skupno igro se naučijo
pomembnih socialnih in komunikacijskih veščin.
Bratje in sestre imajo velik vpliv na to, kako se drugi sorojenec obnaša in na razvoj
vzajemne socializacije, podpornega vedenja, sodelovalnih nalog (sodelovanje
v nalogah) in drugih skupnih dejavnostih ter preprostem druženju. Prav tako imajo velik
vpliv na prisotnost agresivnega in drugače odklonilnega vedenja. Ta vpliv je lahko
razmeroma neodvisen od vpliva staršev in drugih družinskih članov na sorojenca, ali od
vpliva sorojencev na celoten družinski sistem (drugi člani družine).
Vpliv sorojencev na obnašanje, učenje in razvoj skozi celotno življenjsko obdobje je
relativno neodvisen od genetskih potencialov posameznika. (Cicirelli 1995, 6) Ta vpliv
je lahko neposreden ali posreden, kratkoročen ali dolgoročen, lahko se nanaša na
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osnovno socializacijo ali pa na posameznikovo osebno oz. idiosinkratsko učenje (ang.
idiosyncratic learning).
Neposredni vpliv se manifestira skozi interakcijo med sorojencema, skozi spremembo
vedenj ali ko sorojenec razkriva svoje ideje, spretnosti, pričakovanja in vedenja, ki nato
vplivajo na takojšnja ali prihodnja vedenja drugega. Posredno pa lahko sorojenec vpliva
na drugega preko drugih družinskih članov ali preko različnih dejavnikov, ki se kasneje
izkažejo za relevantne.
Kratkoročni vplivi so vidni v sedanjosti, medtem ko se dolgoročni vplivi pokažejo
v prihodnosti, ko določene karakteristike, pričakovanja ali veščine sorojenca vplivajo na
spremembo vedenj drugega v prihodnosti.
Vpliv na učenje skozi socializacijo se nanaša na učenje norm in pravil v družbi, medtem
ko se osebno učenje nanaša na znanje, ki ima edinstven pomen za posameznika. Osebno
učenje in znanje se tako nanaša na individualno učenje in znanje, ki je značilno za
vsakega posameznika posebej in se razlikuje od posameznika do posameznika.
Sorojenci kot pomembne osebe v posameznikovem življenju lahko tako veliko
doprinesejo k osebnemu znanju posameznika.
Sorojenci čutijo vpliv drug drugega skozi celotno življenjsko obdobje. (Cicirelli 1995,
2; Scharf, Shulman in Avigad-Spitz 2005, 65) Tako lahko mlajši sorojenec vpliva na
starejšega še pred svojim rojstvom preko komunikacije med staršema in starejšim
sorojencem. S komunikacijo o še nerojenem sorojencu se posredno vpliva na drugega
sorojenca. Podobno je tudi po smrti sorojenca, preživeli z obdobjem žalovanja in
kasnejšim spominjanjem vzdržuje vez z umrlim sorojencem.
Vpliv na razvoj sorojenskega odnosa imajo stresne situacije, kot so starševski ali
zakonski konflikti, ločitve staršev in ponovne poroke, rejniška nega, motnje v razvoju.

3.5.3 Vplivi sorojenskega odnosa navzven

Vpliv sorojenskega odnosa na pridobivanje prosocialnih veščin, kot so pomoč, delitev
in sodelovanje, potrjujejo mnoge raziskave. Otroci, katerih starejši sorojenci so se vedli
prijateljsko in kazali pripravljenost za sodelovanje z mlajšimi brati in sestrami, so
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pokazali več prosocialnih veščin kot otroci, katerih starejši sorojenci so kazali več
agresivnosti in so mlajše dražili. (Kobal Palčič 1995)

3.6

Sorojenski odnos skozi različna razvojna obdobja

Sorojenski odnos se skozi različna razvojna obdobja spreminja ali pa ostaja relativno
stabilen. (Cicirelli 1995, 44) Razvojne spremembe sorojencev se kažejo tako
v pozitivnih kot v negativnih vidikih interakcije med sorojencema.
Odnosi med sorojenci so del življenja številnih ljudi, od njihovih zgodnjih let pa vse do
pozne starosti. (McCarthy in Edwards 2011, 176) Skozi življenje se ta odnos razvija
(Van Volkom, Machiz in Reich 2011, 37) in s starostjo postaja enakopravnejši. (Van
Volkom, Machiz in Reich 2011, 36)
V nadaljevanju bomo predstavili sorojenski odnos skozi posamezna razvojna obdobja,
bistvene značilnosti sorojenskega odnosa in dejavnike, ki imajo največji vpliv na odnos.

Razvojna obdobja (Marjanovič Umek et al. 2004, 10)
Razvojno obdobje

Leta

Zgodnje otroštvo

3-6 let

Srednje in pozno otroštvo

6 let do začetka pubertete

Otroštvo
Mladostništvo

Odraslost

med začetkom pubertete in 22-24 letom
Zgodnja odraslost

med 22-24 in 40-45 letom

Srednja odraslost

med 40-45 in 65 letom

Pozna odraslost

od 65leta do smrti
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3.6.1 Otroštvo

Otroštvo je čas, ko se sorojenski odnos začne razvijati, zato je raziskovanje odnosov
med sorojenci v otroštvu (obdobje dojenčka, malčka, zgodnje, srednje ali pozno
otroštvo), kot začetnem obdobju posameznikovega življenja, pomembno, saj sorojenci
lahko močno vplivajo na medsebojni razvoj. (Cicirelli 1995, 41) Vplivi se medsebojno
razlikujejo, saj so vplivi na posameznika različni od svojega sorojenca. Tudi v primeru,
da ima otrok več sorojencev, le ti različno vplivajo nanj, vendar ne smemo zanemariti
tudi drugih družinskih in izvendružinskih vplivov na odnos.
V otroštvu so individualne razlike v kvaliteti odnosov med sorojenci povezane
z otrokovim socialnim, moralnim in kognitivnim razvojem kot tudi s psihičnim
zdravjem. (Furman in Buhrmester 1985, 448; Stocker, Lanthier in Furman 1997, 210)
Majhni otroci preživijo s svojimi sorojenci vsaj toliko časa kot s svojimi starši. Pri
sorojencih v tem obdobju pride do razvoja navezanosti in intimnosti, poveča pa se tudi
pogostost konfliktov, prepirov in izražanja negativnih čustev.(Kavčič in Zupančič 2006,
144) Raziskave kažejo na to, da v tem času otroci v interakciji s sorojenci v primerjavi
z interakcijo s starši pogosteje kričijo, so gibalno dejavnejši in se agresivneje vedejo.
(Kavčič in Zupančič 2006, 105) Konflikti so v otroštvu zmerno intenzivni in lahko
trajajo od nekaj sekund do nekaj minut. (Kavčič in Zupančič 2006, 107)
V Sloveniji je bila opravljena študija sorojencev o značilnostih odnosa med sorojenci
v zgodnjem in srednjem otroštvu, v kateri so ugotovili, da si otroci v tem času pogosto
izražajo naklonjenost, včasih tudi konfliktnost, podobno je z rivalstvom oz.
tekmovalnostjo. (Kavčič in Zupančič 2006, 110−112)
Dunnova je med dimenzijami odnosa sorojencev v zgodnjem otroštvu navedla:
rivalstvo, kakovost navezanosti, povezanost, samorazkrivanje in humor, domišljijo, ki si
jo sorojenci delijo, ter recipročnost, komplementarnost in ravnovesje v odnosu med
sorojencema. (Kavčič in Zupančič 2006, 106)
Odnos med sorojenci se začne z zavedanjem obstoja sorojenca, velikokrat že v obdobju
nosečnosti matere, ko mati pripravlja otroka na prihod novega družinskega člana, ali ob
rojstvu mlajšega sorojenca, ko starejši pride prvič v stik z njim.
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Za nekatere otroke je ta dogodek velik šok, ob tem lahko doživljajo težave pri
prilagajanju na novonastalo situacijo. (Dunn in Kendrick 1982, 24) Dunn in Kendrick
sta ugotovila, da lahko priprave otroka na novorojenčka v veliki meri ublažijo ali celo
preprečijo omenjene težave otroka. Anna Freud je dala nekaj pametnih nasvetov
o vprašanju glede priprave in uvajanja otroka. Poudarila je, da kljub temu da je otrok
dobro pripravljen, ne razume dobro, kaj bo prihod pomenil, in bo zlahka čustveno
preplavljen z resničnim dogodkom. Opozorila je tudi na to, da bi morali tudi odrasli
priznati, da smo sicer razumsko pripravljeni za spremembo v naših odnosih, vendar
izkušnja spremembe to spremeni. (Dunn in Kendrick 1982, 49)
Zgodnje otroštvo je čas, ko so starejši sorojenci v sorojenskem paru večinoma tisti, ki
ustvarjajo odnos in začenjajo komunikacijo (Abramovitch, Corter in Lando 1979, 997;
Abramovitch et al. 1986, 218). Starejši otroci v odnosu s sorojencem kažejo večinoma
prosocialno vedenje, pa tudi nekaj agresivnosti, groženj, pojavljajo se tudi prepiri in
bitke za določene predmete, npr. igrače (Abramovitch, Corter in Pepler 1980, 1268).
Skozi celotno interakcijo tako starejši sorojenec pridobiva socialne spretnostih, medtem
ko mlajši s posnemanjem razvija in povečuje svoje kognitivne sposobnosti. (Cicirelli
1995, 42).
Starejši sorojenec je večinoma tisti, ki pristopi k mlajšemu in začne komunicirati z njim.
(Cicirelli 1995, 42) Ko mlajši sorojenec začne govoriti, je starejši pogosto tisti, ki lahko
najbolj razumne govor mlajšega in s tem njegova občutja in želje. Poleg tega starejši
sorojenci pogosto poenostavijo svoj način govora na nivo mlajšega (npr. več ponavljajo,
vidne so tudi druge značilnosti govora na nižji razvojni stopnji). Podobno je ugotovil
tudi Erwin-Tripp (Cicirelli 1995, 42), ki je poleg že navedenega ponavljanja opazil še
druge znake prilagajanja govoru mlajšega sorojenca: gestikuliranje, glasnejši govor,
parafraziranje, izvabljanje posnemanja in hitrejšega govora. Starejši sorojenci so tudi
spodbujali mlajšega k ponavljanju besed in fraz ter interpretirali in razširjali njegov
besedni zaklad in s tem pripomogli k izboljševanju njegovega govora.
S starostjo se počasi povečuje vloga mlajšega sorojenca, ki postaja vedno bolj aktiven
v odnosu in tudi starejši sorojenci začnejo kazati več interesa za mlajše. (Cicirelli 1995,
44) Ko mlajši sorojenec doseže 3 oz. 4 leta, odnos med sorojencema pridobi vrednost.
Mlajši sorojenci se tako pogosteje igrajo s svojim sorojencem, občasno pride tudi do
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prepirov, vključujejo se tudi v interakcijo med starši in starejšim sorojencem, taka
posledično tudi večajo svojo vlogo v družinski dinamiki.
Obdobje od zgodnjega do srednjega otroštva prinaša določene spremembe v odnosu
med sorojenci. V tem obdobju starejši sorojenec začne obiskovati šolo, kjer se lahko več
druži z vrstniki, posledično se zato druži manj s sorojencem. Po drugi strani pa se
pogosto zgodi, da starejši sorojenec zaradi svojih izkušenj in znanj pomaga mlajšemu
v obdobju, ko on vstopa v šolo. Mlajši sorojenci se pogosto obrnejo po pomoč
k starejšemu, ko se želijo pogovarjati o temah, o katerih ne morejo ali ne želijo govoriti
s starši. (Cicirelli 1995, 44)
Raziskovalci so pri raziskavah sorojenskega odnosa v otroštvu preverjali različne
dejavnike, in sicer: družinsko sestavo, prilagajanje otrok, ... Rezultati raziskav,
povezanih s spolom in starostjo so bili različni. (Stocker, Lanthier in Furman 1997, 211)
Nekateri raziskovalci so poročali, da so si sorojenci istega spola bližje kot sorojenci
različnega spola (Furman in Buhrmester 1985; Stocker, Lanthier in Furman 1997, 211)
medtem ko so drugi poročali o nasprotnih rezultatih, da spol ne vpliva na kvaliteto
odnosa med sorojenci. (Stocker, Lanthier in Furman 1997, 211−212)
Odnos med sorojenci v otroštvu označuje več dimenzij, izraženost le teh v posameznem
odnosu je lahko še en pokazatelj narave odnosa med sorojenci v otroštvu.
Raziskovalci so identificirali pozitivno dimenzijo, ki so jo poimenovali toplina/bližina
oz. naklonjenost, ljubezen, vdanost (ang. warmth/closeness) (Stocker, Lanthier in
Furman 1997, 210). Furman in Buhrmester (Furman in Buhrmester 1985, 453) sta
v raziskavi ugotovila, da dimenzijo toplina/bližina tvori več faktorjev, ki so: intimnost,
prosocialno vedenje, tovarištvo, podobnost, nega, občudovanje, naklonjenost. Ugotovili
so, da med pari istospolnih sorojencev obstaja več topline kot med pari sorojencev, ki
niso istega spola, še posebej med pari istospolnih sorojencev, ki so si bližje po starosti.
To pomeni, da so sorojenci istega spola, ki so imeli majhno razliko v starosti, zaznavali
in občutili več topline in bližine, več občudovanja in naklonjenosti kot različnospolni
sorojenci z večjo razliko v starosti. Videti je, da obstaja določen tabu oz. prepoved
intimnosti in bližine med sorojenci, podobno kot to obstaja med prijateljstvi
z nasprotnim spolom v tem razvojnem obdobju. (Furman in Buhrmester 1985, 458)
V odnosih med sorojenci v otroštvu so poleg dimenzije toplina/bližina odkrili dimenzijo
konfliktnosti (ang. conflict). Konfliktnost med sorojenci je dimenzija, ki jo sestavlja več
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faktorjev:

dominantnost

oz.

nadvlada

sorojencev,

prepiranje,

nasprotovanje,

tekmovanje. Ugotovili so, da je več konfliktnosti med sorojenci, ki so si bližje po
starosti kot pa med tistimi, ki imajo večjo starostno razliko, kar je skladno tudi z
drugimi raziskavami. (Furman in Buhrmester 1985, 458)
Furman in Buhrmester (1985) sta poleg dimenzij toplina/bližina in konfliktnost
prepoznala še dimenzijo rivalnost oz. tekmovalnost (ang. rivalry), ki jo povzročata dva
faktorja:

tekmovanje

in

starševska

pristranskost

(različno

starševstvo).

Več

tekmovalnosti se je pokazalo med mlajšimi sorojenci kot pri starejših sorojenci ter med
sorojenci, ki so si bližje po starosti.(Furman in Buhrmester 1985, 456)
V nekaterih raziskavah sorojencev v otroštvu se je pokazala še ena dimenzija, in sicer
moč oz. status (ang. relative power/status), ki se nanaša na velikost moči, ki jo ima
sorojenec nad drugim ter na nadvlado enega sorojenca nad drugim (Furman in
Buhrmester 1985, 457). V obdobju otroštva je moč zelo povezana z relativno starostjo
otrok, saj ima starejši sorojenec ponavadi več moči, kar je povezano s splošnim
pričakovanjem sorojencev, da bo starejši imel večjo moč kot mlajši sorojenec. Sorojenci
v večjih družinah (več kot 4 sorojenci) so poročali o manjši moči (dimenzija moči) kot
v družinah z manj otroki.

Razvojne spremembe v odnosih med sorojenci v otroštvu
Vsak odnos se razvija in spreminja skozi čas, prav tako gre tudi vsak odnos skozi tri
faze, in sicer ustvarjanje odnosa, ohranjanje odnosa in prekinitev odnosa in odnos med
sorojenci ni nobena izjema. (Cicirelli 1995, 41) Sorojenski odnos se začne graditi že
v zgodnjem otroštvu, v obdobju otroštva in mladostništva se ustvarja in spreminja,
v obdobju zgodnje odraslosti pa doseže fazo ustalitve, saj se posameznik v tem obdobju
že osamosvoji od matične družine in se ustali kot neodvisen odrasli. V normalnih
pogojih se odnos med sorojenci v obdobju otroštva in mladostništva ne ustali, prav tako
se tudi ne prekine.
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3.6.2 Mladostništvo

V obdobju mladostništva se odnosi z vrstniki, sorojenci, starši in drugimi odraslimi
spremenijo količinsko in kakovostno. Odnosi s sorojenci postanejo bolj enakopravni,
vendar pride do medsebojnega oddaljevanja. Posameznik v tem času preživlja manj
časa s svojimi sorojenci kot v prejšnjih obdobjih. (Kavčič in Zupančič 2006, 109)
V srednjem otroštvu in zgodnjem mladostništvu lahko odnos med sorojenci opišemo
z dimenzijami, ki so: izražanje naklonjenosti, relativni položaj/moč, konfliktnost in
rivalstvo. (Kavčič in Zupančič 2006, 106; Furman in Buhrmester 1985, 457) V tem
razvojnem obdobju so odnosi med sorojenci manj intenzivni. (Kavčič in Zupančič 2006,
109) Brody in sodelavci ugotavljajo, da se pri sorojencih v tem času poveča pogostost
negativnih in zmanjša pogostost pozitivnih vidikov v medsebojnih interakcijah. (Kavčič
in Zupančič 2006, 115) Odnosi, ki so bili v preteklosti zelo pozitivni, se lahko še
okrepijo. (Kavčič in Zupančič 2006, 109)
Puberteta pogosto ustvari distanco in pritisk med sorojenci, zato na poti k odraslosti
bratje in sestre ponovno odkrivajo medsebojne odnose, hkrati pa vzpostavljajo lastno
identiteto kot odrasli posamezniki. (Van Volkom, Machiz in Reich 2011, 37) Raziskave
pa kažejo, da tisti posamezniki, ki so v tem obdobju na splošno zadovoljni s svojimi
odnosi s sorojenci, ta odnos uporabijo kot vir obveze in družbene podpore. Za
posameznika bratje in sestre v tem času služijo kot oblika stabilnosti v nestabilnem
času.(Van Volkom, Machiz in Reich 2011, 38)
Ko se mladostniki ločujejo od družine imajo manj časa in manjšo potrebo po čustveni
potrditvi, ki so jo prejemali v odnosu s sorojenci. Mladostniki so si s sorojenci manj
blizu kot s starši ali prijatelji. Ti nanje manj vplivajo in se skozi mladostništvo od njih
še bolj oddaljijo. (Papalia et al. 2003, 414)
Ko otroci vstopijo v srednjo šolo, postanejo njihovi odnosi s sorojenci postopoma bolj
enakopravni. Starejši imajo nad mlajšimi manjšo moč in se z njimi manj borijo
(Buhrmester in Furman 1990a, 1389). Mladostniki še vedno kažejo intimnost,
navezanost in občudovanje do bratov in sester, (Papalia et al. 2003, 414) vendar so
njihovi odnosi manj intenzivni. (Buhrmester in Furman 1990a, 1397)
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Starejši in mlajši bratje in sestre imajo različna mnenja o svojem spreminjajočem se
medsebojnem odnosu. Ko mlajši odrašča, se mora starejši deloma odreči svoji običajni
moči in statusu in lahko mlajšega brata ali sestro, ki se na novo uveljavlja, doživlja kot
nadlogo. Mlajši se še vedno zgledujejo po starejših.
Mladostništvo je razburkano obdobje, kar se odraža sedanji čas tudi med raziskovalci,
namreč raziskovalci so imeli nasprotujoča mnenja o tem, kako se sorojenski odnosi
skozi razvojno obdobje mladostništva spreminjajo. Buhrmester in Furman (1990) sta
izvedla raziskavo, v kateri sta uporabila Vprašalnik odnosov med sorojenci (ang.
Sibling Relationships Questionnaire) (Furman in Buhrmester 1985, 456−457), ki
preverja izraženost posameznih dimenzij odnosa med sorojenci v mladostništvu16:
toplina/bližina, moč, konfliktnost in tekmovalnost. V raziskavi sta ugotavljala, kako se
dimenzije spreminjajo skozi čas od poznega otroštva in skozi obdobje mladostništva.
Ugotovila sta, da pari sorojencev istega spola čutijo več bližine in topline kot pari
sorojencev nasprotnega spola. Več konfliktnosti (prepirov, sovražnosti, nadvlade) je
med sorojenci, ki so si bližje po starosti (manj kot 4 leta razlike v starosti). Pri tistih, ki
so bolj oddaljeni po starosti, so opazili več skrbi, prosocialnega vedenja in
naklonjenosti. Ugotovili so, da se s starostjo manjša moč, ki jo ima starejši sorojenec
nad mlajšim in skrb starejšega, medtem ko s starostjo narašča skrb mlajšega sorojenca.
Razlika v moči se s starostjo manjša in sorojenci postajajo v odnosu vedno bolj
enakopravni. Največ tekmovalnosti in konfliktnosti med sorojenci je prisotno
v zgodnjem mladostništvu. Konfliktnost počasi pada do poznega mladostništvu. Pozno
mladostništvo je tudi čas vedno manjše vpletenosti v sam sorojenski odnos, kar je
najverjetneje posledica več preživetega časa z vrstniki in manj s sorojenci.

Raziskave osredotočene na spol in relativno starost
Veliko raziskovalcev se je osredotočilo predvsem na dva dejavnika pri odnosih med
sorojenci v mladostništvu, in sicer na relativno starost (ali je sorojenec mlajši ali
starejši) in na spol sorojencev. Izkušnje sorojencev so v veliki meri odvisne od tega, ali
je mladostnik mlajši ali starejši sorojenec. Kljub temu da v mladostništvu odnosi
postajajo vedno bolj enakopravni, pa se vzorci, ki so bili značilni za otroštvo, v določeni

16

Dimenzije odnosa so identične dimenzijam odnosa med sorojenci v otroštvu.
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meri prenašajo tudi v to obdobje. Starejši sorojenci tako ohranjajo avtoriteto in
odgovornost do mlajšega in so vir opore in nasvetov mlajšemu. Mlajši se tako obračajo
k starejšemu glede izvendružinskih tematik, kot so npr. socialne in šolske aktivnosti.
(Tucker, McHale in Crouter 2001, 254) Mladostniki se manj prepirajo in so bolj
zadovoljni z odnosom s starejšimi kot z mlajšimi sorojenci. (Buhrmester in Furman
1990a, 1396; Furman in Buhrmester 1985, 451) Gledano na spol so sestre zaznane kot
bolj vpletene v bližnje odnose kot bratje, odnos med dvema sestrama je najbolj
intenziven v primerjavi z ostalimi kombinacijami sorojencev.
V raziskavah pri mladostnikih so ugotovili, da so pari sestra − sestra dosegli najvišje
vrednosti na toplini in intimnosti (Dunn, Slomkowski in Beardsall 1994, 320) in da so si
sestre med seboj najbolj podobne ter, da je pri njih stopnja bližine najvišja (Buhrmester
in Furman 1990b, 105). Nasprotno so pri parih brat - brat ugotovili manj skrbi drug za
drugega in manj intimnosti. (Scharf, Shulman in Avigad-Spitz 2005, 67) Raziskovalci
so tako pokazali, da pri raziskovanju odnosov med sorojenci v mladostništvu teh dveh
dejavnikov (spol in relativna starost) ne smemo zanemariti.
V času mladostništva, ko je močnejša potreba po zasebnosti, se nekoliko povečajo
konflikti med tistimi sorojenci, ki si delijo skupne prostore. Konflikti so največkrat
omejeni na vsakodnevne probleme, npr. izposojanje oblačil in drugih predmetov,
poslušanje glasbe in gledanje televizije, pospravljanje sobe, ali pa se pojavijo zaradi
tega, ker sorojenci preprosto »težijo« (Zupančič in Svetina 2004, 599)
Sodelovanja, vzajemne opore in partnerstva je med sorojenci z manjšo starostno razliko,
več, medtem ko so sorojenci, med katerimi je več kot šest let starostne razlike, pogosto
ljubosumni drug na drugega. (Zupančič in Svetina 2004, 599)
Čas poznega mladostništva (tj. prehodno obdobje med mladostništvom in odraslostjo,
ang. emerging adulthood) (Scharf, Shulman in Avigad-Spitz 2005, 66) je obdobje, ki ga
v Sloveniji prištevamo v razvojno obdobje mladostništva (Zupančič in Svetina 2004,
511−512). V tem obdobju se posamezniki počasi začnejo osamosvajati od primarne
družine in ustvarjajo intimne odnose s partnerji, kar spremlja zmanjšanje intenziteto
odnosa z družinskimi člani iz primarne družine. Odnos s sorojenci postaja vedno bolj
prostovoljen, saj ni več pod nadzorom in vplivom staršev in drugih zunanjih
dejavnikov, kot je bil prej in opazili so, da je med sorojenci v tem obdobju tudi manj
konflikta.
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3.6.3 Odraslost
Glede na razširjenost odnosov med sorojenci in pomembnostjo le teh v obdobju
otroštva, se zdi pomembno raziskovati lastnosti oz. naravo le teh tudi v odraslosti.
V združenih državah Amerike ima kar 85 % odraslih vsaj enega sorojenca. (Stocker,
Lanthier in Furman 1997, 210)
Za Slovenijo takšnega podatka nismo našli. Iz spodnje tabele lahko vidimo, koliko
posamične številke in te izražene v odstotkih.
Iz tabele (Tabela 1) vidimo, da v Sloveniji odstotek otrok v družinah upada. Odstotek
otrok, ki imajo enega ali več sorojencev, je majhen, samo 32,9 %. Iz navedenega lahko
sklepamo, da ima več kot polovica družin v Sloveniji dva otroka, torej ima več kot
polovica posameznikov vsaj enega sorojenca, kar je manjši odstotek kot v Združenih
državah Amerike.

Tabela 1
v Sloveniji

Statistični podatki o številu otrok v družini za leti 2011 in 2015
ŠTEVILO OTROK V DRUŽINI
Družine Brez
1
2
3
4
5
6+
SKUPAJ
otrok
otrok otroka otroci otroci otrok otrok

Leto 2011

567347

137674 233084 159555 30633

100 24,266 41,083 28,123 5,399
2011 v %
576177 146884 235113 156627 30959
Leto 2015
2015 v %
100 25,492 40,805 27,183 5,373
Vir: Statistični urad Republike Slovenije. (SURS)

4863

1091

447

0,857 0,192
4989 1134
0,866 0,197

0,079
471
0,082

Odnosi med sorojenci ostanejo pomembni tudi v obdobju odraslosti. Odrasli sorojenci
so lahko pomemben vir podpore, ljubezni in prijateljstva. (Van Volkom, Machiz in
Reich 2011, 36) Volkom pravi, da se odrasli bratje in sestre lahko odločijo, da bodo
svoje odnose obdržali v zadovoljivem ali nekem določenem stanju, ker menijo, da so ti
odnosi pomembni.
V raziskavi Cicirellija (Cicirelli 1995, 55) so odrasli sorojenci retrospektivno poročali
o naravi svojega odnosa s sorojenci. Ocenjevali so pozitivne in negativne vidike odnosa
v štirih razvojnih obdobjih: otroštvo, mladostništvo, zgodnja in srednja odraslost.
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Ugotovil je, da so pozitivni vidiki odnosa, kot so veselje, zaupanje, zaupljivost,
razumevanje, v obdobju mladostništva strmo upadli, v obdobju odraslosti pa so se
ponovno začeli povečevati. Izrazitost pozitivnih značilnosti odnosa je bila v parih sestra
- sestra večja, v parih brat - brat so pozitivne značilnosti odnosa ostale razmeroma
enako izražene, pri mešani parih so bili rezultati vmesni.
Čeprav ni prihajalo do večjih razlik med mlajšimi in starejšimi sorojenci v paru, pa so
nekateri mlajši sorojenci poročali o več negativnih vidikih odnosa: prepiranje,
tekmovanje, nasprotovanje. Avtorja je zanimalo, zakaj prihaja do navedenih sprememb
v različnih obdobjih. Razlogi, ki so jih sorojenci navedli, so bili najpogosteje posledica
razvojnih sprememb v mladostništvu, ko en ali drugi sorojenec vedno bolj išče odnose
izven primarne družine in ko so čustvena stanja posameznika bolj nepredvidljiva kot
v ostalih obdobjih. Sorojenci take spremembe v obnašanju ali osebnosti drugega
sprejemajo s težavami. Izboljšanje odnosov v zgodnji odraslosti sorojenci pripisujejo
predvsem starosti in s tem večji zrelosti ter povečani sposobnosti v sprejemanju drug
drugega.
Raziskave so pokazale, da ima mnogo starejših posameznikov še vedno aktiven odnos
s sorojenci in stike vzdržujejo tudi v pozna življenjsko obdobje. Cicirelli je izvedel
raziskavo, ki je zajemala 300 udeležencev. Ugotovil je, da ima 85 % odraslih iz srednje
odraslosti in 78 % iz starejše od 60 let vsaj enega živečega sorojenca. Posamezniki, stari
od 60 do 69 let so imeli v povprečju 2,9 sorojencev, stari od 70 do 79 let so imeli
v povprečju 2,2 sorojenca, starejši od 80 let pa so imeli v povprečju 1,1 še živečih
sorojencev. Skupine so imele v povprečju 4,6, 4,9 in 4,2 sorojencev Iz tega je izračunal,
da se odstotek posameznikov, starejših od 60 let, ki imajo vsaj enega sorojenca giblje od
78 % do 93 %. Iz danega lahko sklepamo na to, da ima večina starostnikov možnost
ohranjati stike s svojim sorojencem že zaradi samega obstoja le teh. (Cicirelli 1995, 54)
Na večjem številu udeležencev, kar 7700 odraslih sta White and Riedmann naredila
raziskavo, v kateri sta preučevala stike med sorojenci. Osredotočila sta se samo na tiste,
ki imajo vsaj enega živečega biološkega sorojenca. Polovica udeležencev je poročala,
da se s svojim sorojencem sreča ali govori vsaj enkrat mesečno. Pari sestra - sestra so
imeli največ stikov, sledili so mešani pari, pari brat - brat pa najmanj. Avtorja sta
pričakovala, da bo na količino stikov vplivala geografska bližina med sorojenci, kar se
je potrdilo. Prvorojeni udeleženci so poročali o več stikih kot kasneje rojeni. Manj
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stikov so imeli sorojenci z odraslimi otroki, več pa tisti, katerih starši so še živeli.
Preverila sta še družinske karakteristike in drugo sorodstvo in ugotovila, da imajo
biološki sorojenci več stikov kot polsorojenci ali posvojeni sorojenci in da imajo
posamezniki z višjo izobrazbo in višjim SES (Socioeconomic status) več stikov
s svojimi sorojenci kot drugi. Prav tako sta odkrila, da imajo biološki sorojenci več
stikov kot polsorojenci ali posvojeni sorojenci. (Cicirelli 1995, 54)

Zgodnja odraslost
Odnosi med sorojenci so v zgodnji odraslosti pod velikim vplivom sprememb. To je čas
osamosvajanja posameznika (čustveno, finančno, ...) od primarne družine, utrjevanja
lastne identitete in vedno večjega zaupanja v lastno individualnost. Te razvojne
spremembe lahko posledično vplivajo tudi na spremembe v odnosih s sorojenci.(Scharf,
Shulman in Avigad-Spitz 2005, 66)
Prvotni namen raziskave Stockerja in soavtorjev (Stocker, Lanthier in Furman 1997) je
bil opisati odnose med sorojenci v zgodnji odraslosti ter raziskati morebitno povezavo
med individualnimi razlikami v odnosih med odraslimi sorojenci. Stocker s sodelavci je
razvil nov vprašalnik Vprašalnik odnosov med odraslimi sorojenci (ang. Adult Sibling
Relationship Questionnaire - ASRQ). Vprašalnik je bil razvit na podlagi dveh velikih
vzorcev. Faktorska analiza vprašalnika je pokazala, da so za odnose med sorojenci
v zgodnji odraslosti značilne tri neodvisne dimenzije: toplina, konfliktnost in
tekmovalnost. (Stocker, Lanthier in Furman 1997, 210)
Dimenzije so enake tistim, ki so jih raziskovalci identificirali že v otroštvu in
mladostništvu. Izjema je dimenzija moč/status, ki za odnose med odraslimi sorojenci ni
značilna. Individualne razlike v dimenzijah toplina, konfliktnost in tekmovalnost
s sorojenci so se do neke mere povezovale s spremenljivkami družinske strukture.
Povezane so tudi s količino stikov med sorojenci.
Raziskava je pokazala, da se odnosi med sorojenci v zgodnji odraslosti, tako kot
v obdobju

otroštva,

razlikujejo

v nekaterih

dimenzijah.

Izraženost

dimenzije

toplina/naklonjenost se odnosa do odnosa razlikuje. (Stocker, Lanthier in Furman 1997,
210) Nekateri sorojenci si med seboj lahko nudijo več podpore in naklonjenost v času
normativnih razvojnih prehodov, kot so npr. poroka, družinsko življenje, razvoj kariere,
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v nekaterih primerih tudi pri skrbi za starajoče starše. Zaradi navedenega je toplina med
sorojenci tega obdobja v primerjavi z mladostništvom večja. V srednjem in poznem
obdobju odraslosti sorojenci poročajo o občutku bližine in o sprejemanju drug drugega.
(Stocker, Lanthier in Furman 1997, 210)
Glede na moč družinskih vezi se konflikti in skrbi glede starševskega favoriziranja
lahko obdržijo tudi v odraslosti. Ta dimenzija ni nujno tako razvita oz. vidna kot
v otroštvu, saj odrasli sorojenci lahko sami odločajo o količini in kvaliteti odnosov med
sabo, tako lahko tisti sorojenci, ki se ne razumejo najbolje, sami regulirajo in zmanjšajo
medsebojne stike. V primerjavi z mladostništvom se konfliktnost praviloma zmanjša,
kar je tudi posledica dejstva, da sorojenci v odraslosti praviloma več ne živijo skupaj in
s svojimi starši.
Raziskave glede negativnih aspektov odnosov med sorojenci v odraslosti so dale
različne rezultate. V Cicirellijevi raziskavi sorojenskega odnosa za obdobje zgodnje
odraslosti (Stocker, Lanthier in Furman 1997, 211) je 88 % udeležencev poročalo, da se
redko ali nikoli ne prepira s sorojenci, 93 % udeležencev je redko ali nikoli občutilo
tekmovalnost s sorojenci. Podobno so pokazali intervjuji s starejšimi sorojenci, saj je le
10 % udeležencev poročalo o občutjih sovraštva in agresivnosti do svojih sorojencev.
(Stocker, Lanthier in Furman 1997, 211).
Temu nasprotujejo ugotovitve drugih raziskovalcev, saj so iz pogovorov med sorojenci
ugotovili, da 45 % udeležencev, starih od 22 do 93 let, poroča o občutkih tekmovalnosti
do sorojenca. (Stocker, Lanthier in Furman 1997, 211) Zmanjšanje tekmovalnosti (ki se
nanaša na tekmovalnost pri starših) v zgodnji odraslosti je posledica dejstva, da
sorojenski odnos ni več pod tako velikim vplivom staršev, kot je to bil v otroštvu in
mladostništvu.
Poleg družinskih faktorjev so Stocker in sodelavci raziskovali tudi količino stikov med
sorojenci in njen vpliv na odnose med njimi. Pričakovali bi, da sorojenci, katerih odnosi
so manj konfliktni in bolj topli, vzdržujejo bližje odnose oz. imajo več stikov kot
sorojenci, ki ne uživajo v družbi drug drugega. Po drugi strani pa se nekateri sorojenci
mogoče čutijo obvezani k vzdrževanju stikov kljub večji konfliktnosti in tekmovalnosti
v njihovem odnosu.
Raziskava, ki je preverjala vpliv količine stikov na odnose med sorojenci, je ugotovila,
da je količina stikov med odraslimi sorojenci pozitivno povezana s toplino v njihovih
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odnosih. (Stocker, Lanthier in Furman 1997, 212) To razumemo tako, da več skupno
preživetega časa vpliva na večjo toplino v odnosih med odraslimi sorojenci. Do
podobnih ugotovitev so prišli tudi Stocker s sodelavci (1997). Ugotovili so, da se
količina oz. število stikov pozitivno povezuje s toplino ter negativno s tekmovalnostjo.
Sorojenci, ki so si v odnosih še posebej blizu posledično tudi vzdržujejo več stikov, ti
stiki pa tako še pripomorejo k večji toplini. Sorojenci, ki med sabo občutijo veliko mero
tekmovalnosti, se lahko odločijo za manj stikov.
Raziskovalce so zanimali različni dejavniki, ki vplivajo na odnose med sorojenci.
Predvideli so, da je tak dejavnik lahko geografska oddaljenost med sorojenci. Stocker je
s sodelavci ugotovil, da ne obstaja pomembna povezava med geografsko bližino in
karakteristikami odnosa med sorojenci. Raziskava je pokazalo, da ni razlik v kvaliteti
odnosa med sorojenci, ki živijo v istem kraju in tistimi, ki ne. (Stocker, Lanthier in
Furman 1997, 216)
Raziskava Stockerja in soavtorjev (1997) je opozorila na nekatere pomembne povezave
med družinsko strukturo in posameznimi karakteristikami oz. dejavniki odnosa, ki
vplivajo na dimenzije odnosa med sorojenci.
Raziskave družinskih faktorjev so:


pri razliki v starosti oz starostni oddaljenosti sorojencev, so ugotovili, da
sorojenci, ki so po starosti bolj oddaljeni in je med njimi več kot 4 leta
starostne razlike, poročajo o manj konfliktih v njihovem odnosu kot
sorojenci, ki so si po starosti bližje. (Stocker, Lanthier in Furman 1997, 216)



pri vplivu spola sorojencev na dimenzije odnosa so ugotovili, da so
sorojenci različnega spola poročali o manj konfliktnih odnosih kot sorojenci
istega spola in sorojenci istega spola se čutijo bližje kot sorojenci različnega
spola. Ti rezultati se ujemajo z rezultati raziskav odnosov med sorojenci
v otroštvu in mladostništvu (Furman in Buhrmester 1985, 453; Buhrmester
in Furman 1990a, 1396)
Sestre so poročale o večji tekmovalnosti v odnosih s sorojenci kot bratje.
Udeleženci, ki imajo sorojence ženskega spola, so poročali o večji toplini
v odnosih, prav tako pa tudi o več konfliktnosti kot tisti sorojenci, ki imajo
sorojence moškega spola.
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število otrok v družini (število sorojencev) se povezuje negativno s toplino
in pozitivno s tekmovalnostjo. To pomeni, da več sorojencev kot ima
posameznik, manj topline bo prisotne v odnosih s svojimi sorojenci in več
tekmovalnosti. Da je število otrok v družini tudi dejavnik odnosa med
sorojenci v tem obdobju, je po eni strani zanimivo, po drugi pa presenetljivo.
Večina sorojencev v tem obdobju si je že ustvarila lastna gospodinjstva in
torej ne živijo več skupaj (kar je tudi eden vzrokov tekmovalnost v otroštvu
in mladostništvu). Možna razlaga na tem mestu je, da sorojenci prenesejo
nekatere vzorce iz otroštva tudi v nadaljnja obdobja. V tem primeru so tako
sorojenci v družinah z več otroki občutili manj bližine in topline, le ti vzorci
so se nadaljevali tudi v odraslost. V večjih družinah so se sorojenci verjetno
tudi manj borili za starševsko pozornost kot v manjših, zato so razvili večjo
tekmovalnost, katera se odraža v odnosih v odraslosti.

Scharf in sodelavci so v raziskavi istospolnih parov sorojencev v zgodnji odraslosti
ugotovili, da pari sestra - sestra doživljajo veliko več topline in intimnosti kot pari brat brat. (Scharf, Shulman in Avigad-Spitz 2005, 67)

Slika 2 Dimenzije in dejavniki odnosov med sorojenci v zgodnji odraslosti
Slika je prirejena po Furman in Buhrmester (1985). (Sraka 2007, 38)
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Srednja odraslost
Odnosi s sorojenci postanejo pomembnejši v srednji odraslosti. Kakovost sorojenskega
odnosa se v tem obdobju pozitivno in višje povezuje s posameznikovim življenjskim
zadovoljstvom kot v predhodnih obdobjih. Kljub temu da se lahko tekmovalnost med
sorojenci nadaljuje v odraslost in da odrasli sorojenci v večini primerov živijo s svojimi
družinami, ločeno drug od drugega, jih večina ohranja medsebojne stike in so
razmeroma navezani drug na drugega. (Zupančič 2004c, 725)
V času odraslosti je odnos med sorojenci še posebej edinstven, kar je posledica visoke
stopnje medsebojnega poznavanja, ki si ga ti delijo. V nobenem drugem odnosu
posameznika ne vesta toliko o zgodovini drug drugega. Avtorji kot Cicirelli (1995)
v tehnološko razvitih družbah odkrivajo trend k povečanju stikov in izboljšanju
kakovosti odnosov med sorojenci v srednji odraslosti. Ob pomembnih življenjskih
dogodkih kot so: bolezen staršev, ločitev enega izmed sorojencev se psihološka
povezanost med sorojenci povečuje, stopnja psihološke bližine je največja med
sestrami. (Zupančič 2004c, 725)
V srednji odraslosti se sorojenci večkrat obračajo po pomoč drug k drugemu, kar so
raziskovalci prepoznali za glavno funkcijo sorojenskega odnosa, saj so srednji odrasli
zelo zaposleni z drugimi nalogami, ki so značilne za to razvojno obdobje. Ugotovili so
tudi, da se s starostjo bližina med sorojenci povečuje. (Stewart, Stewart in Campbell
2001, 309) Sorojenci si v srednji odraslosti postajajo vedno bolj blizu, saj si delijo več
podobnih skupnih vezi, npr. starševstvo in partnerstvo in tudi zaradi povečane
pogostosti ločitev in smrti partnerja. Sorojenci v srednji odraslosti poročajo o večjem
sprejemanju drug drugega. (Stocker, Lanthier in Furman 1997, 210) Značilno za sestre
je, da imajo v tem obdobju tesnejše odnose kot bratje. (Stewart, Stewart in Campbell
2001, 302)
Kakovost odnosov med sorojenci se skozi celotno obdobje odraslosti pozitivno
povezuje z njihovimi osebnostnimi značilnostmi, pomembnimi dogodki v njihovem
življenju ter s kakovostjo njihovih odnosov v otroštvu in mladostništvu, pogostost
stikov pa je odvisna tako od psihološke bližine kot od bližine bivanja sorojencev.
(Zupančič 2004c, 725)
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Pozna odraslost
Sorojenci so si v tem obdobju pomemben vir socialne opore, zlasti čustvene, saj se
v stresnih situacijah, času stiske ali glede instrumentalne pomoči raje zanašajo na
partnerja in na svoje odrasle otroke kot na koga drugega. Večina starostnikov navaja, da
bi sorojence prosili za pomoč v hudih težavah, redkeje pa tudi ob vsakdanjih težavah.
(Zupančič 2004d, 798) Vezi med brati in sestrami se v tem obdobju okrepijo, saj so
večino svojega življenja hodili skozi enako pomembne življenjske dogodke, kot so na
primer skrb za umirajoče starše in soočenje z njihovim umiranjem.(Van Volkom,
Machiz in Reich 2011, 37) Ovdoveli in samski starostniki imajo več stikov s sorojenci
kot poročeni. Odnosi med ovdovelimi in samskimi starostniki so tudi bolj zaupljivi,
sprejemajoči, bližnji in intimnejši v primerjavi s poročenimi sorojenci.
V pozni odraslosti sorojenci poročajo o večji bližini in sprejemanju drug drugega.
(Stocker, Lanthier in Furman 1997, 217) Podobno kot v predhodnih razvojnih obdobjih
se je tudi za obdobje pozne starosti izkazalo, da imajo sestre bližje in tesnejše odnose
kot bratje. (Zupančič 2004d, 798; Cicirelli 1989, 213)
Cicirelli je ugotavljal pogostost stikov med starejšimi sorojenci. Ugotovil je, da 17 %
udeležencev ohranja tedenske stike s tistimi sorojenci, ki jih najpogosteje videvajo,
33 % se s sorojencem sreča vsaj enkrat mesečno, najpogostejši način srečevanja je bil
vsaj nekajkrat letno. Preostali videvajo svoje sorojence redkeje in le malo je takih, ki
stike popolnoma prekine. Pogostost telefoniranja je bila podobna pogostosti fizičnih
stikov.(Cicirelli 1995, 54)
Buhrmester in Furmana, sta ugotovila, da se konflikti med sorojenci zmanjšujejo vse od
šolskega obdobja naprej. (Buhrmester in Furman 1990a, 1396)
Cicirelli domneva, da je lahko odnos med sorojenci, ki so si blizu, vzrok za bolj
zadovoljivo in prijetno življenje tudi v starejših življenjskih obdobjih. (Cicirelli 1995,
63−65; Van Volkom, Machiz in Reich 2011, 36) Odkrivajo, da naj bi bili odnosi,
v katerih so vpletene sestre, torej odnos med bratom in sestro ali med dvema sestrama
v času starosti še posebej pomembni. Domnevajo da zato, ker so ženske ponavadi bolj
čustvene in usmerjene v negovanje.(Van Volkom, Machiz in Reich 2011, 37)
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3.7

Spol sorojencev

Pri raziskovanju odnosov med sorojenci so ugotovili, da je spol sorojencev pomemben
dejavnik odnosov med sorojenci, saj v večji ali manjši meri vpliva na različne dimenzije
odnosa med sorojenci. (Furman in Buhrmester 1985, 453; Buhrmester in Furman 1990a,
1389; Stocker, Lanthier in Furman 1997, 218)
Stockerjeva je poročala, daso udeleženci raziskave poročali o večji toplini v odnosih
s sestrami kot z brati. (Stocker, Lanthier in Furman 1997, 216)
Ženske so od nekdaj v večji meri v vlogi skrbnika kot moški in razvilo se je splošno
pričakovanje, da bodo v tej vlogi ostale skozi celotno življenjsko obdobje. Ženske so
ponavadi tiste, ki nudijo pomoč svojim družinskim članom, so tiste, na katere se lahko
posamezni družinski člani, tudi sorojenci, v največji meri zanašajo.
Ugotovitve raziskav kažejo, da se sorojenci pogosteje obrnejo po pomoč k sestram kot
k bratom (Cicirelli 1989, 212), kar je verjetno tudi posledica večje topline in vdanosti,
ki jo posamezniki čutijo v odnosu s sestrami, saj so ugotovili, da je med sorojenci, ki so
si čustveno bližje, pogostost medsebojne pomoči pomembno večja (Cicirelli 1998, 73).
Tisti sorojenci, ki drug do drugega čutijo večjo pripadnost in ljubezen, se tako tudi
večkrat drug k drugemu obračajo po pomoč, ko so v stiski.
V odnosih med sorojenci so tako sestre tiste, ki nudijo več čustvene in instrumentalne
opore, so bolj pripravljene pomagati. V mladostništvu sestre bolj skrbijo za svoje
sorojence in jim nudijo več pomoči kot bratje pri vsakodnevnih aktivnostih (učenje
veščin, zaščita, pomoč pri nalogah, skupni prijatelji, ...). V zgodnji odraslosti so sestre
bolj tovariške in bolj pripravljene sodelovati pri skrbi za starše kot bratje. (Cicirelli
1995, 126) Sestre so bolj pripravljene pomagati svojim sorojencem tudi v mladostništvu
in zgodnji odraslosti je najverjetneje posledica dejstva, da se takšna vedenja oblikujejo
že v otroštvu (Cicirelli 1995, 128) se nadaljujejo v nadaljnja razvojna obdobja.
Spol sorojencev se je izkazal kot pomemben pri izraženosti topline in naklonjenosti
v odnosih med sorojenci. (Stocker, Lanthier in Furman 1997, 216)
V raziskavi istospolnih parov sorojencev v zgodnji odraslosti (Scharf, Shulman in
Avigad-Spitz 2005, 216) so ugotovili, da pari sestra - sestra doživljajo več topline in
intimnosti kot pari brat - brat.
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Da so odnosi med sestrami res bolj pozitivni in solidarni, potrjuje tudi ugotovitev, da je
med njimi najmanj tekmovalnosti v primerjavi z drugimi kombinacijami. To pomeni, da
sestre čutijo, da jih starši v enaki meri podpirajo in jim ne dajejo prednosti eni od njiju.
Zaradi navedenega lahko sklepamo, da med sestrami v najmanjši meri prihaja do
deidentifikacije (ang. deidentification), ki je velikokrat posledica tekmovalnosti med
sorojenci. (Scharf, Shulman in Avigad-Spitz 2005, 84) Deidentifikacija med sorojenci
pomeni, da si sorojenci želijo biti popolnoma drugačni drug od drugega, da se torej
trudijo biti čimbolj različni.
Starejši kot so sorojenci, bolj so v njihovih medsebojnih odnosih pomembne razlike
med spoloma in bolj stopajo v tem smislu v ospredje razlike, značilne za spolne vloge.
(Pike, Dunn in Coldwell 2006, 4) V zgodnjem otroštvu spol ne igra nobene vloge pri
odnosih med sorojenci (Kavčič in Zupančič 2006, 135), v času srednjega otroštva, to je
nekje med šestim in osmim letom starosti, se pri dečkih zviša stopnja negativnega
govorjenja o svojih sorojencih. (Pike, Dunn in Coldwell 2006, 4) Do pomembnejših
razlik pa glede na rezultate raziskave, ki so jo izvedli Dunn, Slomkowski in Beardsall,
pride v obdobju mladostništva. (Dunn, Slomkowski in Beardsall 1994, 322−323)
Furman in Buhrmester poročata o višji stopnji izražanja naklonjenosti pri istospolnih
sorojencih ter Stockerjeva o manjši stopnji konfliktnosti. Pri starejših sorojencih dečki
izražajo več pozitivnega vedenja do mlajših bratov kot sester, pri starejših deklicah pa
niso opazili nobenih razlik v vedenju glede na spol mlajših sorojencev. (Kavčič in
Zupančič 2006, 134) Raziskave kažejo na to, da je odnos med starejšimi brati in
mlajšimi sestrami najrevnejši, medtem ko je odnos med sestrami najbolj nagrajujoč.
(Pike, Dunn in Coldwell 2006, xii)
Milevsky pravi, da prihaja do razlik med spoloma pri izkazovanju podpore in topline.
(Van Volkom, Machiz in Reich 2011, 36)
Številni avtorji menijo, da je za ženske verjetneje, da bodo nudile emocionalno podporo,
predvsem naj bi to veljalo v odnosih med sestrami. (Van Volkom, Machiz in Reich
2011, 36)
Čeprav ima odnos med sorojenci potencial, da postane pomemben za posameznika
v vseh življenjskih obdobjih, odnos med dvema ženskama lahko vodi v neprimerljiv in
edinstven odnos. (Whitney 2007, 3)
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3.8

Vrstni red rojstva sorojencev

Raziskovanje vrstnega reda rojstva ima za sabo dolgo klinično zgodovino. Že več kot
sto let poskušajo ugotoviti povezavo med vrstnim redom rojstva in človekovim
vedenjem in na to temo je bilo narejenih veliko raziskav, leta 2010 tudi pregledna
študija 200-tih raziskav vrstnega reda rojstev. (Eckstein et al. 2010, 1) Ker v družbi
obstajajo tudi prepričanja o vrstnem redu rojstev in tako odražajo družbeno resničnost,
se je Herrera s sodelavci odločil raziskati obseg tega vpliva (Herrera et al. 2003). Primer
takšnega prepričanja je, da so prvorojeni ocenjeni kot bolj inteligentni, in nasprotno
velja za zadnje rojene, vendar sta Schooler (Schooler 1972, 174) in Ernst in Angst
(Herrera et al. 2003, 149) po pregledu literature o vrstnem redu rojstev ugotovila, da je
argument razlik vrstnega reda rojstva nedosleden in šibek. Zgodovina nam je pokazala
(tudi prej v nalogi), da je vrstni red vplival tudi na dedovanje in ravnanje posameznikov.
»Če ima mož dve ženi, eno, ki jo ljubi, in drugo, ki je ne mara, pa mu rodita sinove,
ljubljena in neljubljena, in je prvorojenec sin tiste, ki je ne mara, na dan, ko deli
sinovom premoženje v dediščino, ne sme dati prvenstva sinu ljubljene v škodo sinu
neljubljene, ki je prvorojenec, temveč mora priznati prvorojenca, sina neljubljene, in
mu dati dvojni delež od vsega, kar se najde pri njem. Kajti ta je prvenec njegove moči,
njemu gre pravica prvorojenstva.« (5 Mz 21,15−17)
Prvi, ki je poziciji rojstva posvetil pozornost, je Galton. (Freese, Powell in Steelman
1999, 209) V svojem vzorcu angleških znanstvenikov je interpretiral neproporcionalno
število prvorojencev kot dokaz za superiornost najstarejših otrok.
Pogled na vrstni red rojstva se je z razvojem psihoanalize in teorije selfa spreminjal. Že
Adler je poročal o učinkih vrstnega reda rojstva, spola sorojencev in velikosti družine
na osebnost. Trdil je, da se prvorojenci razlikujejo od kasneje rojenih otrok zaradi tega,
ker so prvorojenci izkusili travmo nedeljene pozornosti staršev, ki jim je bila odvzeta
z rojstvom sorojenca. Iz tega razloga naj bi prvorojenci posnemali svoje starše, se
močneje identificirali s pravili in avtoriteto, naj pa bi tudi pogosteje bili konzervativni.
(Freese, Powell in Steelman 1999, 209)
Sodobnejše teorije vrstnega reda rojstva so večinoma preoblikovale stoletja stare ideje
o prvorojencih kot o pametnejših, bolj odgovorih in bolj konzervativnih od njihovih
mlajših sorojencev.
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Sčasoma so nastajale mnoge teorije, ki so razlagale očitne razlike med sorojenci, npr.
posebnosti edincev, upoštevale anksioznost staršev, ekonomske, intrauterine in druge
fiziološke faktorje. (Claxton 1994, 1−7) V šestdesetih in sedemdesetih letih prejšnjega
stoletja so se v raziskavah osredotočali na razlike v vedenju, mnenjih, ustvarjalnosti,
izbiri poklica, osebnosti, spolni identiteti, socializaciji ter psihiatričnih problemih.
(Claxton 1994, 2) Odkrili so, da se vrstni red rojstva povezuje: s posameznikovim
poklicnim udejstvovanjem, z njegovim življenjskim stilom, načinom verovanja,
vzpostavljanjem partnerskih odnosov, s sposobnostjo verbalnega izražanja in
s problematičnim vedenjemEna bolj perečih tem na tem področju je zagotovo
inteligentnost, kjer obstajajo raziskave v korist povezanosti z zaporedjem rojstva in
nasprotno (Stepišnik Perdih 2001, 224−225). Tudi pri povezanosti posameznikovih
osebnostnih lastnosti z vrstnim redom rojstva so mnenja deljena. Novo energijo in
osvežitev raziskavam vrstnega reda rojstev je prineslo Sullowayevo (1996) delo Born to
Rebel, ki povezuje vrstni red rojstev otrok z razlikami v njihovih osebnostnih. Delo je
doživelo veliko kritik, pa tudi navedb, kjer se raziskovalci z njim strinjajo, drugi pa mu
nasprotujejo. (Stepišnik Perdih 2001, 225; Eckstein et al. 2010, 408)
Razlike v osebnostnih lastnostih, ki jih je opazil Sulloway (Stepišnik Perdih 2001, 225)
so v tem, da naj bi bili prvorojenci v splošnem bolj uspešnostno orientirani, ambiciozni
in samozavestni ter naj bi bolj pogosto prevzemali vodstvena mesta kot pozneje rojeni
otroci. Sulloway vidi razloge za to v močni identifikaciji s starši. Starši vlagajo veliko
svoje energije v prvorojence, ti pa sprejmejo vpliv staršev in njihovo avtoriteto.
K razlikam med sorojenci pripomorejo tudi številni genetski in okoljski dejavniki. Med
okoljskimi je bilo največ raziskav narejenih glede vpliva pozicije med sorojenci na
proces socializacije. Carlson in Kangun (Claxton 1994, 2) sta zagovarjala tezo, da
razlike v socializaciji določajo odprtost osebe in nekatere vedenjske značilnosti pri
prvorojencih in otrocih, ki so bili rojeni za njimi, saj naj bi prve ravno zaradi dejstva, da
nimajo starejših bratov in sestra, socializirali odrasli, druge pa njihovi starejši sorojenci.
Prvorojenci, ki so se zgledovali po odraslih, naj bi, po teh raziskavah, bili storilnostno
orientirani. Mlajši sorojenci pa naj bi po drugi strani kazali večje sprejemanje tveganja,
pri čemer naj bi bili bolj popularni in bolj neodvisni od avtoritete.
Pri razlaganju vpliva pozicij med sorojenci pa ne smemo zanemariti niti okoljskih
vplivov. Plomin in Daniels (1987) sta dejala, da je drugačno postopanje staršev do otrok
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znotraj iste družine lahko razlog za to, da so si sorojenci med seboj zelo različni, tako
v prilagajanju kot tudi v osebnost. (Jenkins, Rasbash in O'Connor 2003, 99) Avtorji
vedenjskogenetskih raziskav ugotavljajo, da se družinska podobnost v vedenjskih
značilnostih pojavlja predvsem zaradi genetske podobnosti med člani istih družin zaradi
»genov, ki si jih delijo«. Tako okolje, ki vpliva na razvoj, ne oblikuje otrok, ki se
razvijajo v istih družinah, bolj podobnih od otrok, ki se razvijajo v različnih družinah.
Okolje, ki si ga posamezniki v istih družinah delijo, ima zanemarljivo vlogo v razvoju
osebnostnih potez in dimenzij ter psihopatoloških značilnosti: pomembnih vplivov
okolja na razvoj teh značilnosti si otroci v istih družinah ne delijo. (Zupančič 2004b,
103)
Zastavi se nam vprašanje, zakaj si ljudje, ki živijo skupaj v istem okolju, ne delijo tudi
njegovih vplivov. Odgovor na zastavljeno vprašanje dobimo v razlagi, da okolje
pomembno vpliva na ljudi na individualni ravni, ne pa na skupinski. Ljudje zaznavajo in
si razlagajo objektivno enake ali iste dogodke različno, kar lahko vodi do drugačnih
odzivov. Tako lahko npr. sorojenci isto družinsko okolje doživljajo različno. (Zupančič
2004b, 103)
Sorojenski položaj ob rojstvu (vrstni red rojstva) ima lahko različne možnosti za razlike
v dostopnosti družinskih sredstev, razpoložljivosti starševskega časa, energije in
pozornosti, kakovost odnosa s starši, in vpliv na mlajše brate in sestre. (Cicirelli 1995,
75)

3.8.1 Prvorojenci

Prvorojeni otroci so dobili veliko pozornosti v raziskavah, zaradi česar so dobro
raziskana skupina. Definicija prvorojenega otroka je prvi otrok, rojen v družini
s poznejšimi brati in sestrami (Eckstein et al. 2010, 417) in podobno prvorojenca
definira tudi SSKJ, kot tistega, ki se rodi prvi po vrsti in ima sopomenko – prvenec.
König (König 1996, 8) pravi, da naj bi se prvorojenci bolj trudili doseči cilje, da se
vedejo nedvoumneje in premočrtneje ter si bolj prizadevajo za uspeh in uveljavitev kot
pozneje rojeni otroci. Tudi po storilnosti dosegajo prvo mesto, daleč na prvem mestu.
(Herrera et al. 2003, 142) Poleg tega imajo visoko razvit čut za odgovornost, vestni so
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in organizirani ter si prizadevajo, da bi vedno obvladovali situacije, v katerih se
znajdejo, hkrati pa skrbijo, da tudi drugi izpolnjujejo svoje naloge in uresničujejo
zahteve.
Prvorojenci naj bi bili zato tudi bolj dominantni, agresivni in »šefovski«, po drugi strani
pa bolj rigidni, tradicionalni in konformni ter bolj spoštljivi in ubogljivi do avtoritet kot
pozneje rojeni otroci. (Gostečnik 2004, 108−111)
V primerjalni in pregledni študiji 200 raziskav vrstnega reda rojstev (Eckstein et al.
2010, 413) so se potrdile naslednje lastnosti prvorojencev: dosegajo najvišje
akademske/intelektualne uspehe in imajo visoke dosežke, so visoko motivirani,
najverjetneje so voditelji ali dominantni, so najbolj vključljivi (povezovalni), bolj
vključljivi pod stresom, zastopani med učečimi, so najbolj vplivni, so konformisti do
starševskih vrednot, so najmanj spolno konvencionalni, so najbolj prestrašeni v novih
situacijah, zgodaj vstopajo v spolnost, najverjetneje so politiki, so odgovorni in vestni,
imajo zrelo vedenje, imajo visoko samospoštovanje, so tipa A vedenja, so odvisni od
odobritve drugih, so najbolj dovzetni za stres, so samodisciplinirani, so najmanj
čustveni, so usposobljeni in samozavestni, so konzervativni v smeri sprememb, imajo
najvišji raven dejavnosti, verjetno, da so imeli zastrašujoče sanje, ženske na vodilnih
položajih, višji narcizem.
Posledično se zelo trudijo, da ne izneverijo starševskih pričakovanj. (Kluger in Cray
2007, 4) Andolškova (1995) še dodaja, da so starši strožji do prvorojencev in od njih
več pričakujejo, zaradi česar postanejo bolj perfekcionistični ter pogosto zrasejo
z občutkom, da so drugi odvisni od njih in da ne smejo izneveriti zaupanja. Starši jih
tudi bolj nagrajujejo za odraslo, resno vedenje, zaradi česar naj bi bili bolj orientirani
k odraslim in se v družbi z njimi ali starejšimi otroki od sebe počutijo udobneje.
(Andolšek 1995, 63; König 1996, 8)
Tiste bolj negativne lastnosti prvorojencev, ki naj bi bile pri njih bolj izražene kot pri
sorojencih, pa naj bi bile ljubosumnost, maščevalnost, anksioznost, nevrotičnost in
večja boječnost. Slabše tudi prenesejo poraz in težje priznajo svoje napake kot pozneje
rojeni otroci.
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3.8.2 Pozneje rojeni

Pozneje rojeni otroci naj bi bili po drugi strani bolj odprti in dojemljivi za nove
izkušnje, bolj drzni, uporniški in pustolovski, ker si upajo več tvegati. So tudi bolj
neodvisni, samostojni in nekonvencionalni. (Sulloway 1996, 179−180) Razlogi za to naj
bi bili v temeljnem položaju drugega oz. pozneje rojenega otroka, ki se trudi
vzpostavljati svojo samostojnost in enkratnost v družini, s tem da je drugačen od
odgovornega prvorojenega otroka. (Gostečnik 2004, 110−111; König 1996, 10) Tako
lahko delujejo na videz kot neodgovorni, trmasti in uporniški, a so hkrati izrazito
spontani, živahni in ustvarjalni. Stvari jemljejo manj resno kot prvorojenci, so bolj
odprti, liberalni in veseli ter bolj sodelujoči, altruistični in empatični. (Sprey, 1998;
Sulloway, 1996) So tudi bolj družabni (Beck Beck, Burnet in Vosper, 2006), lažje
vzpostavljajo socialne stike in so socialno kompetentnejši, kar je skladno z
ugotovitvami Andolškove (1995), da so drugorojenci bolj usmerjeni v zunanji svet, kjer
se uveljavljajo v skupini vrstnikov prej, kot je to običajno za druge otroke iste starosti.
Tudi Gostečnik (1999) piše, da so pozneje rojeni otroci manj navezani na družino in
bolj na prijatelje ter se dobro znajdejo v svetu.

3.9

Konflikt med sorojenci, agresivnost, nasilje in zloraba

Idealistični koncept o sorojencih je, da so vedno blizu, da ljubijo in so pripravljeni
skrbeti drug za drugega, žal to je le del slike sorojenskega odnosa. Spor med sorojenci
obstaja in se včasih nadaljuje tekom življenja, in ker ni boljših sredstev, so lahko
agresija, nasilje ali zloraba nekaj, s čimer se spopadejo.
Medosebni konflikt se lahko opredeli kot družabni dogodek, ki vključuje opozicije in
nestrinjanje. (Cicirelli 1995, 151)
Po mnenju Vandella in Baileyja je spor vedenje ob procesih, kot so prepiranje,
bojevanje, kljubovanje, nasprotovanje, odklanjanje, zanikanje, ugovarjanje in
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protestiranje. Konflikt se zgodi, kadar dva ali več posameznikov sodelujejo
v opozicijskih vedenjih.
Čeprav razlikujemo med intrapersonalne in medosebne konflikte se bomo v nalogi
ukvarjali le z medosebnimi konflikti. Medosebni konflikt so Shantz, Vandell in Bailey
opredelili kot družaben dogodek, ki vključuje nasprotovanje in nestrinjanje. (Cicirelli
1995, 151) Vandel in Bailey sta šla bolj v podrobnosti in sta dejala, da je konflikt
ocenjen na podlagi vedenja z dejanji, kot so prepiri, spopadi, upornost, nasprotovanje,
zavračanje, zanikanje, ugovarjanje, in protestiranje. Konflikt se zgodi, kadar dva ali več
posameznikov sodelujejo v nasprotovalnem obnašanju.(Cicirelli 1995, 151)
Čeprav se zdi, da je to smiselna opredelitev, so predlagali naslednjo spremembo, kot
poskus, da bi bolje razlikovali med sorodnima izrazoma: medosebni konflikt obstaja, ko
se dva posameznika ne strinjata v svojih željah in idejah, ko spor spremlja določena
mera čustev in ko posamezniki pričakujejo aktivno medsebojno nasprotovanje. Če prva
oseba pričakuje, da mu nasprotujejo, drugi pa se temu ukloni, potem spora ni. Za
medosebni konflikt mora obstajati medsebojno nasprotovanje. Shantz in Hobart (1989),
na tej točki razlikujeta med konfliktom in agresijo. Agresija je lahko enosmerna,
konflikt vključuje medsebojno nasprotovanje. Verbalne izraze, kot tudi fizične akcije se
lahko uporablja, da bi razjasnili konflikt, ampak ko vedenje preseže neko mejo, je treba
to razlikovati od konflikta. Več ekstremnega verbalnega ali fizičnega vedenja postane
način, kako se kdo ukvarja s konfliktom. Tu se definicija razlikuje od Vandelljeve in
Baileyijeve (1992) in Shantzove (1987) definicije. (Cicirelli 1995, 151)
Vsebine sporov se lahko zelo razlikujejo. Na primer, dva človeka se ne strinjata glede
tega, kaj je res, kaj je treba storiti, kdo bi morali nadzorovati situacijo, kdo je najboljša
oseba v položaju, kdo je lastnik določene nepremičnine ali ozemlja, kdo lahko škodi
drugemu, kdo lahko prekosi ali poniža drugega, in tako naprej. Posamezniki lahko
z besedami ali fizično izrazijo svoje nestrinjanje in navedejo svoja stališča, protestirajo
ali nasprotujejo stališčem drugih, s pomočjo kretenj ali z mimiko, ali se kako drugače
obnašajo, da izrazijo svoje nestrinjanje.
Nesoglasja med brati in sestrami v otroštvu in adolescenci so si podobna v mnogih
pogledih. V obeh starostnih skupinah se sorojenci lahko prepirajo zaradi nadzora virov
in premoženja (npr, igrača, oblačilo, televizor ali telefon), ali glede pravic in
upravičenosti do nečesa. (Cicirelli 1995, 152) Vendar pa imajo mlajši mladostniki več
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sporov zaradi ozemlja ali vdorov v svoj prostor (na primer: nekdo sedi na njegovem
stolu).

3.9.1 Upravljanje konfliktov

Ko se konflikti začnejo, posamezniki uporabljajo različne načine, kako se z njim
ukvarjajo ali jih upravljajo. Na splošno se lahko konflikti obravnavajo na socialno
sprejemljiv način, na blag ali zmerno nesprejemljiv način, ali pa zelo nesprejemljiv
način.
Sprejemljivi načini reševanja konfliktov zajemajo verbalno razpravo, daj in vzemi,
reševanje problemov in pogajanja. Vsi ti so povezani z relativno nizko intenzivnostjo
čustev. Nesprejemljivi načini reševanja konfliktov vključujejo uporabo fizičnih ali
besednih dejanj agresije, nasilja in zlorab, in so povezane z intenzivnejšo ravnijo čustev.
V slednjem primeru se lahko enega brata ima za storilca in drugega za žrtev, oba
sorojenca lahko sprejmeta te vloge, bodisi izmenično ali istočasno
Po mnenju Vandella in Baileyja je spor vedenje ob procesih kot so prepiranje,
bojevanje, kljubovanje, nasprotovanje, odklanjanje, zanikanje, ugovarjanje in
protestiranje. Konflikt se zgodi, kadar dva ali več posameznikov sodelujejo
v opozicijskih vedenjih.
Čeprav se zdi, da je to smiselna opredelitev, je Cicirelli predlagal drugačno
modifikacijo. Po njegovem bi bilo bolje razlikovati med sorodnimi izrazi: medosebne
konflikt obstaja, ko se dva posameznika ne strinjata v svojih željah in idejah, spor
spremlja določeno mero čustev, in ko imajo posamezniki med seboj nasprotna
pričakovanja. Vendar, če posameznik pričakuje, da mu bodo nasprotovali, drugi pa se
temu ukloni, potem ni neskladnosti in navzkrižja.
Za obstoj medosebnih konfliktov mora obstajati medsebojno nasprotovanje. Shantz in
Hobart (Cicirelli 1995, 152) razlikujeta med konfliktom in agresijo. Agresija je lahko
enosmerna, spori pa vključujejo medsebojno nasprotovanje. V konfliktu udeleženci
uporabljajo verbalne izraze, kot tudi fizične akcije ampak, ko vedenje preseže neko
točko, ga je treba to razlikovati od konflikta.

64

Kadar gre za bolj ekstremno verbalno ali fizično vedenje postane, kako se obravnava
konflikt in se definicije lahko razlikujejo.
Vsebine sporov so lahko zelo različne, npr. primer, dve osebi se ne strinjata glede tega,
kaj je res, kaj je treba storiti, kdo bi morali nadzorovati situacijo, kdo je najboljša oseba,
kdo je lastnik določene nepremičnine ali ozemlja, kdo lahko drugemu povzroči škodo,
kdo lahko premaga ali ponižuje drugega in tako naprej. Posamezniki lahko verbalno ali
fizično izrazijo svoje nestrinjanje z navedbo svojih stališč, protestirajo ali nasprotujejo
stališču drugega, s pomočjo kretenj ali z mimiko, ali se obnašajo na druge načine,
s katerimi izražajo svoje nestrinjanje.
Ko se enkrat spori (konflikti) začnejo, posamezniki uporabljajo različne načine
v poskusih dogovarjanja ali vodenja (upravljanja). Na splošno se konflikti lahko
obravnavajo na socialno sprejemljiv način, na blago ali zmerno nesprejemljiv način, ali
pa na zelo nesprejemljiv način.
Sprejemljivi načini reševanja konfliktov zajemajo ustno obravnavo (razpravo), dajanja
in sprejemanje, reševanje problemov, in pogajanja. Vsi ti so povezani z relativno nizko
intenzivnostjo čustev. Nesprejemljivi načini obravnavanja sporov vključuje uporabo
fizične ali verbalne agresije, nasilja in zlorabe, in so povezani z bolj intenzivno ravnijo
čustev. V slednjem primeru lahko en sorojenec ima drugega za storilca ali žrtev, ali oba
sorojenca lahko sprejmeta te vloge, bodisi alternativno ali istočasno.
Vendar pa se konflikt upravlja in na neki točki pride do rezultata. Rezultat je lahko
začasen ali stalen, odvisen od intenzivnosti in trajanja konflikta, in je lahko
konstruktiven ali destruktiven. Konstruktivni rezultat je rešitev, s katero se sorojenci
strinjajo, da ravnajo v skladu s posebnim predpisom ali resolucijo, kjer obstaja
kompromis glede stališčih in ukrepov. Tak izid ponavadi izhaja iz razprave, reševanja
problemov in pogajanj. Lahko pride do druge vrste konstruktivne rešitve, če spor ni
rešen, ampak je v okviru sorojenskega odnosa sprejet z obeh strani (kot takrat, ko gre za
nasprotovanje mnenj in izražanje čustev). Lahko pride do občasnega »flareups« nekega
nerešenega spora, vendar pa je trajanje konflikta kratko in je stresanje ali zmanjšanje
čustvenih občutkov jeze in sovražnosti po vsaki epizodi. Sčasoma nerešen spor lahko
preprosto izgine ali se pozabi.
Do uničevalnih rezultatov konflikta pride, ko se rešitev vsili (po močnejšem sorojencu
ali po starših itd.) in ko rešitev ali resolucija ni prava. Konflikt lahko še naprej obstaja
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na zavestni ravni v okviru sovražnih čustev in s ponavljajočo se uporabo agresivnih,
nasilnih ali neprimernih dejanj, kot načinov za soočanje z njim. Uničujoči konflikti
lahko postanejo speči (so v mirujočem stanju), se ponovno pojavijo, ko pride do krize.
Vendar se lahko udeleženci konfliktu zavestno izognejo, ga zanikajo, ali pa konflikt
ponovno pritisne, ko se sorojenci poskušajo posvetiti drugim skrbem.
Dolgoročne posledice ustvarjalnih (konstruktivnih) rezultatov konfliktov so: pozitivna
rast v značilnostih, ki zadevajo posameznika, izboljšanje njihovih medsebojnih razmerij
(npr bližje, intimnejše vezi) in izboljšanje odnosov z drugimi, npr. kot je prenos znanja,
obvladovanja konfliktov, ki so se ga naučili v neposrednih

konfliktnih situacijah

z drugimi družinskimi člani in prijatelji.
Natančneje, sorojenci se lahko s konstruktivnimi izidi konfliktov naučijo bolj
učinkovitega reševanja navzkrižij prek izboljšanja reševanja problemov in pogajalskih
spretnosti (Cicirelli 1995, 153) in dosežjo zvišanje njihovega socialnega razumevanja in
samospoštovanja. (Cicirelli 1995, 153; Bank in Kahn 1997, 198)
Poleg tega, učenje za konstruktivno reševanje konflikta lahko olajša deidentificacijo
(Cicirelli 1995, 153), in s tem krepitev self-identitete sorojenca. Odnose oslabijo spori,
uničujoči konflikti, še posebej, če se nerešeni konflikti kopičijo v daljšem časovnem
obdobju.
V uničujočih izidih konfliktov so učinki na velike razdalje ponavadi negativni; bratje in
sestre lahko postanejo bolj zaskrbljeni in depresivni, in je verjetno, da bodo motnje
v samem odnosu.
Menili so, da konstruktivni konflikti okrepijo socializacijo in probleme socialnih
spretnosti, medtem ko uničujoči konflikti niso povezani s temi razvojnimi izidi (Bank in
Kahn 1997, 219; Cicirelli 1995, 154).
V resnici se sorojenci med temi prepiri lahko naučijo veliko koristnega za življenje.
Naučijo se, kako daleč gredo lahko z žaljenjem drugega, kako na primeren način
izražati jezo, sklepati kompromise, se pogajati in kdaj je najbolje poiskati pomoč
odraslega.
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3.10 Odprta vprašanja glede sorojenskega odnosa

Zastavi se nam vprašanje, kako šteti vrstni red rojstev v primerih, ko gre za drugačno
družinsko konstelacijo, ko so otroci posvojeni, pridobljeni po drugem parterju (ločitve
in ponovne zveze), ko ni pravih staršev in so stari starši ali drugi sorodniki kot starši, ...
To predstavlja tudi metodološki problem pri raziskavi in razjasnitev pojma štetja
v netradicionalnih oblikah družine.
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4. DIMENZIJE SOROJENSKEGA ODNOSA

Toplina/bližina: vključuje intimnost, prosocialno vedenje, prijateljstvo, podobnost,
občudovanje med sorojenci in afektivnost. Intimnost pomeni zaznavanje odnosa s
sorojencem kot izvora čustvene opore, sprejemanja in zadovoljstva.

Relativna moč/status: vključuje skrb in dominantnost med sorojenci. Odnos med
sorojenci vključuje tako komplementarnost kot recipročnost. Sorojenci lahko torej
prevzamejo dopolnjujoči (starejši otrok skrbi za mlajšega) ali enakovredni vlogi (npr.
v simbolni igri). Asimetrija v odnosu se lahko kaže v pozitivnih vidikih odnosa in v
izražanju moči in dominantnosti do sorojenca. Ravnovesje med komplementarnimi in
recipročnimi vidiki se povezuje s splošno kakovostjo odnosa med sorojenci.

Konflikt: nanaša se na prepiranje, tekmovalnost in antagonizem. Konflikti so v odnosih
med sorojenci pogostejši kot v drugih socialnih odnosih. (Pecrun 1990, 107−120)
Prevladujejo konflikti glede lastnine in pravic ter telesne in besedne agresivnosti
posameznega otroka do drugega, ne pa toliko glede naklonjenosti in pozornosti, ki jo
starši izkazujejo enemu ali drugemu otroku. (Pajič Rotvejn 2002, 132) Večina
konfliktov v otroštvu je zmerno intenzivnih.

Rivalstvo: povezano je s starševsko pristranostjo in tekmovalnostjo. Rivalstvo pomeni
tekmovalnost za starševo pozornost in naklonjenost ter je verjetno specifična značilnost
odnosov med sorojenci. (Passolt 1997) Rezultati študij med sorojenci v srednjem in
poznem otroštvu kažejo, da lahko rivalstvo razlikujemo od dimenzij konfliktnost,
nadzora in prijateljskega vedenja. Rivalstvo je povezano z doživljanjem in izražanjem
ljubosumja med sorojencema. (Dunn in Plomin 1991, 43−59)
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4.1

Tekmovalnost/rivalnost

Sorodstveno rivalstvo se nanaša na občutke zavisti, ljubosumja in konkurenčnosti, ki
obstajajo med brati in sestrami v družini. Rivalstvo lahko različnih oblik: merjenje moči
pomembnost posedovanja lastnine, igrivo tekmovanje med brati na nogometnem
igrišču, prizadevanje za akademskimi dosežki preko lastnega brata ali sestre in
Intenzivni občutki sovraštva in zavisti nad osebnimi dosežki enega je sorojencev
v primerjavi s samim seboj. Poleg tekmovanja za status, predmete in dosežki, bratje in
sestre tekmujejo tudi za ljubezen in pozornost staršev. (Volling, Kennedy in Jackey
2010, 387)
Furman in Buhrmester (1985) sta identificirala dimenzijo rivalnost oz. tekmovalnost
(ang. rivalry), ki jo tvorita faktorja tekmovanje in starševska pristranost (različno
starševstvo). Več tekmovalnosti se je pokazalo med mlajšimi kot pa starejšimi sorojenci
ter med sorojenci, ki so si bližje po starosti.(Furman in Buhrmester 1985, 54)
Podobne rezultate so dobili tudi drugi raziskovalci. Pri ocenjevanju splošnega rivalstva,
je večina udeležencev poročala o vrhuncu rivalnosti v otroštvu ali adolescenci.
Razmeroma malo udeležencev je poročalo o trenutni tekmovalnosti do sorojenca,
v primerih, če je bil sorojenec njemu po starosti najbližji ali, če je bila med njima večja
starostna razlika. To potrjuje prejšnje raziskave, tako starejše kot novejše, da sta
rivalnost in konflikt v otroštvu pogosto visoka, kar je normalno (Newman, 1994;
Stocker, Burwell, in Briggs, 2002 v Van Volkom, Machiz in Reich 2011), nato pa
v odrasli dobi upada, ko sorojenci spet prihajajo skupaj kot prijatelji. (Van Volkom,
Machiz in Reich 2011, 45)

4.2

Konflikt

Konfliktnost med sorojenci je dimenzija, ki jo sestavlja več faktorjev: dominantnost oz.
nadvlada sorojencev, prepiranje, nasprotovanje, tekmovanje. Furman in Buhrmester sta
ugotovila, da je več konfliktnosti med sorojenci, ki so si bližje po starosti kot pa med
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tistimi, ki imajo večjo starostno razliko, kar so pokazale tudi druge raziskave (Furman
in Buhrmester 1985, 458).

4.3

Toplina/bližina

Toplina/bližina oz. naklonjenost, ljubezen, vdanost (ang. warmth/closeness). (Stocker,
Lanthier in Furman 1997, 210) V raziskavi, ki sta jo izvedla Furman in Buhrmester
(1985), so ugotovili, da navedeno dimenzijo tvori več faktorjev: intimnost, prosocialno
vedenje, tovarištvo, podobnost, nega, občudovanje, naklonjenost.
Ugotovili so, da med pari istospolnih sorojencev obstaja več topline kot med pari
sorojencev, ki niso istega spola, še posebej med pari istospolnih sorojencev, ki so si
bližje po starosti. To pomeni, da so sorojenci enakega spola, med katerimi je bila
majhna razlika v starosti, zaznavali in občutili več topline in bližine, več občudovanja in
naklonjenosti kot različnospolni sorojenci z večjo razliko v starosti, čeprav bi mogoče
pričakovali, da bo majhna razlika v starosti med nasprotnospolnimi pari sorojencev
vplivala na večjo toplino, pa le to ni tako. Tako je videti, da obstaja določen tabu oz.
prepoved intimnosti in bližine med sorojenci, podobno kot to obstaja med
nasprotnospolnimi prijateljstvi v tem razvojnem obdobju. (Furman in Buhrmester 1985,
458)
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5. AGRESIVNOST

5.1

Definicija

Za agresivnost bi lahko rekli, da je eden najbolj nejasnih in protislovnih pojmov
v psihologiji. Različni avtorji jo pojmujejo kot instinkt, nagon, izvor energije, čustvo,
način prisile, navado, reakcijo na frustracijo itd. Izraza agresija in agresivnost imata
enak koren, vendar imata v psihologiji vsaka svojo rabo: agresija se nanaša na trenutno
reakcijo, agresivnost pomeni trajno značilnost posameznika. (Lamovec 1978, 11)
S pojmom agresije se srečamo tudi v drugih vejah znanosti kot so sociologija, pravo in
politične vede in vsaka od njih pojem agresije opredeljuje s svojega zornega kota, zato
so vse opredelitve nujno enostranske. Mi bomo pristopili k opredelitvi agresivnosti
s psihološkega vidika, ki zajema področje vedenja in doživljanja.
V najširšem pomenu je agresivnost vsak aktivni pristop k okolju in izraža prvotni
pomen besede aggredi približevati se, pristopiti in zajema vse oblike gibanja in
iztegovanja rok in grizenja hrane, nekatera čustva kot so jeza, bes, in sovraštvo pa vse
do telesnega nasilja nad drugimi. Tako pojmovanje·zastopajo mnogi klinično usmerjeni
psihologi in psihiatri, ki s skupnim nazivom označujejo vse pozitivne, kot tudi
negativne vidike agresivnosti. Najožje pojmovanje agresivnosti najdemo pri
behavioristih; Buss je opredelil agresivnost kot dejansko prizadejanje škode
drugemu organizmu, Dollard in Miller pa kot reakcijo, katere cilj je poškodba živega
organizma.
Večina avtorjev se izogiba obeh skrajnosti in upošteva poškodbo, namen in okoliščine
dejanja kot osnovo za opredelitev agresivnosti. Mednje spadata Anderson, 2002 in
Berkowitz, 1993, ki definirata agresivnost kot obliko vedenja neke osebe, katere namen
je poškodovati drugo živo bitje, slednja pa je motivirana se izogniti takšnemu vedenju.
Agresivnost pojmujeta kot obliko vedenja in ne kot potrebo, motiv ali čustvo.
Slednje lahko agresivnost le spremljajo, vendar niso njen nujen pogoj. Temu pritjuje
tudi Milivojević (2004), ki pravi, da je agresivnost splošno ime za vedenje, ki izhaja iz
čustva jeze. (Milivojević 2008, 355) Agresor se torej zaveda, da dela nekaj, česar si
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žrtev ne želi. »Poškodba« vključuje fizične poškodbe (npr. udarec v obraz), psihološke
poškodbe (npr. verbalne žalitve) in posredne poškodbe (npr. poškodovanje lastnine).
(Marčič in Kobal Grum 2009, 62)
Tudi Kaufmanova razume agresivnosti kot vedenje, ki je usmerjeno na živi
organizem. Vedenje je agresivno le tedaj, če napadalec pričakuje, da bo temu
organizmu prizadejal škodo.
Širša pojmovanja, tudi Freudovo, čeprav je ni nikoli natančno opredelil, nam dajejo
popolnejši pregled nad vlogo posameznih izrazov agresivnosti v okviru celotnega
psihičnega delovanja, vendar pogosto vodijo v nejasnost, saj ni vedno očitno, kaj ima
avtor pravzaprav v mislih, ko govori o agresivnosti. (Lamovec 1978, 12)

5.2

Oblike agresivnosti

Agresivnost lahko razdelimo po različnih vidikih. Glede na smer·in obliko je·znanih
več razdelitev, ki se med seboj precej prekrivajo in jih lahko·združimo v shemi, ki jo
prikazuje Slika 3. Glede na izbor cilja agresivnega vedenja je agresivnost lahko
usmerjena na izvor frustracij ali pa je prenesena na drug cilj. Pomembna je tudi delitev
glede·na

psihološko

vlogo,

ko

razlikujemo

instrumentalno,

frustracijsko

in

posnemovalno agresivnost. Instrumentalna agresivnost nam pomaga doseči nek zunanji
cilj, vloga frustracijske agresivnosti pa je predvsem sproščanje napetosti. Posebno
obliko predstavlja posnemovalna agresivnost, ki temelji na občutku pripadnosti
določeni skupini ali pa na istovetju (identifikaciji) z izbranimi vzorniki.
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NAVZVEN

NEPOSREDNA

POSREDNA

AKTIVNA

TELESNA

PASIVNA

BESEDNA

SOVRAŽNOST

SUMNIČAVOST

RAZDRAŽLJIVOST

NEGATIVIZEM

NAVZNOTER

NEPOSREDNA

OBČUTKI KRIVDE

SAMOMORILNOST

POSREDNA

PSIHOSOMATSKA

DEPRESIVNOST

ALKOHOLIZEM

Slika 3 Delitev agresivnosti glede na smer in obliko
Slika je povzeta po Lamovec (1978). (Lamovec 1978, 15)

Fromma uvrščamo med vodilne poznavalce agresivnosti s kliničnega vidika. Dobro je
raziskal in opisal ustvarjalno oziroma razdiralno vlogo agresivnosti, vendar moramo
vedeti, da se omenjena delitev nanaša izključno na njeno psihološko vlogo. Razlikuje
med pozitivno-benigno (Fromm 2013, 238−274) in negativno-maligno (Fromm 2013,
277−492) agresivnostjo, pozitivna potrjuje življenje, negativna pa je njegovo izničenje.
Shematično razdelitev agresivnosti prikazuje Slika 4. Fromm obe vrsti deli še naprej,
v različne podvrste in jih podrobno razčleni.
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BENIGNA

PSEUDOAGRESIJA

NEHOTNA

IGRIVA

OBRAMBNA

SAMOPOTRDITVENA

KONFORMISTIČNA

INSTRUMENTALNA

ZLOČESTA

MAŠČEVALNA

EKSTATIČNA

ZNAČAJSKA

SADIZEM

NEKROFILIJA

Slika 4 Oblike benigne in zločeste agresivnosti po Frommu

Pozitivna ali benigna je skupna tako č1oveku kot živalim in je dedno pogojena težnja
k napadu ali begu, kadar so ogroženi osnovni življenjski interesi in je nujna za obstanek
posameznika in vrste ter služi prilagoditvi in traja 1e toliko časa, dokler deluje njen
vzrok, z razrešitvijo frustracije pa preneha.
Druga, negativna, maligna ali zločesta, je tipična za človeka in vključuje maščevalno,
ekstatično ter značajsko (karakterno) agresivnost. Te oblike agresivnosti nimajo
prilagoditvene vloge in niso dedno zasnovane. Fromm jih označuje kot strasti, ki
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izvirajo iz neugodnih pogojev človekovega življenja in predstavljajo vir nadomestnega
zadovoljstva.
V ugodnih življenjskih pogojih posameznik razvije ustvarjalni značaj, ki najde svoj
izraz v ustvarjalnem delu in ljubezni. Pri teh ljudeh ne najdemo zločeste agresivnosti,
pač pa le pozitivno agresivnost, ki jim pomaga prebroditi frustracije. Razdiralni
(destruktivni) značaj je posledica neuspeha človekove osebnosti, da bi se ustvarjalno
izrazila. Ker ne more ustvarjati, bo uničeval.
Pozitivne oblike najdemo pri razmeroma normalnih osebah, medtem ko so negativne
oblike izraz značajske motenosti. Vendar pa tudi oblike, ki so s stališča posameznika
sicer pozitivne, lahko v neustrezni družbeni situaciji zavzamejo skrajno razdiralne
razsežnosti.
Pozitivno, benigno agresivnost deli Fromm na psevdoagresivnost in obrambno
agresivnost. K prvi prišteva nehotno, igrivo in samopotrditveno agresivnost, k drugi pa
konformistično in instrumentalno.
Nehotna agresivnost je tista, ki nastane slučajno in povzroča škodo, ki je posameznik ni
nameraval. V nekaterih primerih pa tudi pri tej lahko igra določeno vlogo podzavestna
motivacija. Igrivo agresivnost najdemo pri različnih borbenih veščinah in nekaterih
športih. Njen osnovni namen je razvoj in preizkus spretnosti. Samopotrditvena
agresivnost predstavlja odločno usmerjenost k cilju in ne vključuje sovražnosti.
Posamezniku omogoča aktiven pristop k okolju, kaže se v podjetnosti in uspešnem
izvajanju dejavnosti. Ta oblika je delno povezana z moškimi spolnimi hormoni, ki jo
spodbujajo, še bolj pa je odvisna od celotnega človekovega značaja. Osebe. ki so
v potrditveni agresivnosti neovirane, so manj sovražne in čutijo manj potrebe po
obrambi, kar je razumljivo, saj se čutijo manj ogrožene. Plahe in zavrte osebe kot tudi
tiste s prisilnimi (obsesivno kompulzivnimi) težnjami pa so v samopotrditvi ovirane.
Omenjene motnje so pogosta posledica avtoritarnega vzdušja v družini, ki izraze
samopotrjevanja enači z neubogljivostjo.
Vse oblike iracionalne izkoriščevalske avtoritete težijo k temu, da bi posameznika
odvrnile od njegovih dejanskih smotrov in koristi ter mu skušajo vcepiti občutek, da so
smotri, ki jih zastopa avtoriteta, hkrati njegovi smotri.
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Obrambna agresivnost spada med najbolj pogoste oblike. Pojavi se takrat, kadar je
ogroženo posameznikovo življenje, svoboda, dostojanstvo ali lastnina. Pri človeku je
močnejša kot pri živalih, ki se odzovejo le na neposredno ogroženost, človek pa ima
mnogo večje možnosti predvidevanja. Področje človekovega uveljavljanja je mnogo
širše, zato je število situacij, ki jo povzročajo, večje. Smoter te obrambne agresivnosti je
ohranitev življenja in osebnostne celovitosti. Strah, ki jo vzpodbuja, je lahko včasih
namišljen ali pa podzavesten in tedaj bo agresivnost neprilagojena. To se zelo pogosto
zgodi v stanjih skrajne zagledanosti vase (narcisoidnosti), ko posameznik doživlja kot
edino stvarnost samega sebe, svoje telo, potrebe, čustva, misli, lastnino ali narodnost,
vse ostalo pa je zanj čustveno brez pomena. Tako stanje lahko izzovejo in izrabijo tudi
politični voditelji. Vzbujanje občutka narodnostne ogroženosti vodi do opravičevanja
(racionalizacije) nasilja pod krinko samoobrambe. Podoben mehanizem naj bi deloval
tudi pri posamezniku v primeru preganjalnih blodenj.
Posameznik pa se čuti ogroženega tudi tedaj, kadar se osvešča lastnih potisnjenih teženj,
zato se v začetnem obdobju psihoterapije močno poveča sovražnost, ki se kaže kot
odpor. Tudi v vsakdanjem življenju se ljudje navadno razjezijo, če jih poskušamo
soočiti z vidiki vedenja, ki se ga ne zavedajo. Fromm prenaša psihoterapevtska
spoznanja tudi na družbeno področje. Posamezniki, ki se zavedajo resničnega
družbenega stanja, naj bi budili odpor pri tistih, ki resnico potiskajo, saj ogražajo
učinkovitost njihovih racionalizacij in s tem celotni sistem prepričanj.
K obrambni agresivnosti uvršča Fromm konformistično in instrumentalno agresivnost.
H konformistični prišteva ubogljivost, ki temelji na·avtoriteti, pri čemer potreba po
agresivnem vedenju ne izhaja iz posameznika; kot tudi obnašanje posameznika pod
pritiskom skupine vrstnikov. Prvi primer predstavlja sodelovanje vojakov v vojni, kjer
odklonitev poslušnosti pomeni neposredno grožnjo usmrtitve. Drugi primer·najdemo
v vedenju nekaterih mladoletnih prestopnikov, ki sodelujejo v nasilnih dejanjih samo
zato, da se izognejo posmehu ali napadu drugih člano, skupine.
Instrumentalna agresivnost služi doseganju različnih zunanjih ciljev oziroma
zadovoljitev in tako predstavlja le sredstvo (instrument). Ne služi niti obrambi niti
neposrednemu sproščanju napetosti in je ne spremljajo močnejša čustva. Primer
instrumentalne agresivonsti predstavlja npr. umor iz koristoljubja, vojskovanje vojaških
plačancev ter delovanje mafije. Instrumentalna agresivnost je lahko tudi družbeno
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uzakonjena v obliki izkoriščevalskega političnega sistema, osvajalnih vojn ipd. Sodobna
družba ustvarja vedno več navideznih potreb (potrošništvo), ki sicer niso neobhodne za
človekov obstoj in razvoj, a povečujejo področje instrumentalne agresivnosti, ki jo
posamemiki pretirano uporabljajo. Instrumentalna agresivnost je rezultat učenja na
osnovi neposrednih izkušenj, še bolj pa s posnemanjem vzornikov. Njeni začetki segajo
v zgodnje otroštvo, ko otrok spozna, da lahko z nasiljem doseže zadovoljitev svojih
želja na tuj račun, starejši vzorniki in sredstva množičnega obveščanja pa mu nudijo
nadaljnje spodbude za razvoj bolj zapletenih in učinkotivih oblik instrumentalne
agresivnosti (npr:·podroben filmski prikaz bančnega ropa). Posameznik, ki se je naučil
tovrstnih spretnosti, jih bo uporabil, kadarkoli se mu bodo nudili ustrezni pogoji,
v katerih si bo obetal korist. Sčasoma mu uporaba nasilja lahko preide v navado in
postane temeljni način zadovoljevanja potreb (npr. »poklicni« zločinec).

Zločesto agresivnost razlaga Fromm kot izraz neustreznega zadovoljevanja
človekovih potreb. Način zadovoljevanja potreb je določen z značajem, ki ga avtor
opredeljuje kot sorazmerno trajen sistem vseh nebioloških teženj. Mednje prišteva
potrebe po sistemu prepričanja, zakoreninjenosti in pripadnosti skupini, potrebe po
učinkovitosti ter spodbudah. Značaj je torej tisti, ki določa posameznikov odnos do
ljudi in prirode in na ustvarjalen ali pa razdiralen način pomaga posamezniku
prebroditi in obvladati občutke ločenosti in nemoči, ki izvirajo iz človekove
eksistencialne situacije. Pri ustvarjalnih značajskih strukturah prevladujejo strasti
kot so ljubezen, težnje k pravičnosti, neodvisnosti in pristnosti. Za razdiralne značaje
pa so značilne različne oblike sovražnost, maščevalnosti, sadizma in nekrofilije.
Med oblikami zločeste agresivnosti loči Fromm začasne, predhodne oblike, ki se
pojavijo kot trenutni odziv na skrajno neustrezne življenjske okoliščine, ter tiste, ki
izvirajo iz razdiralnega značaja. Med prve prišteva maščevalnost in ekstatično
agresivsost. Maščevalnost je opredelil kot neposredni odziv na skrajno ali
neupravičeno trpljenje posameznika ali skupine in čeprav je izraz frustracije, pa
prehaja meje obrambne agresivnosti, saj se pojavi tedaj, ko je nasilje že izvršeno in
ne more več služiti obrambi življenja. Ekstatična agresivnost pa je arhaični način
prevladovanja občutkov ločenosti in nemoči posameznika, ki se je pod vplivom
skrajnih razmer (vojna) povrnil v prvinsko stanje zlitja (simbioze) z naravo.
Prelivanje krvi je v tem primeru sredstvo za doseganje ekstaze in predstavlja
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simbolično potrjevanje življenja. Tako vlogo naj bi nekoč imeli nekateri kruti
religiozni obredi (iztrganje srca žrtvi), danes pa najdemo ostanke ekstatične
agresivnosti v krvni osveti ter v izbruhih nepotrebne krutosti v vojni.
Tako maščevalna kot ekstatična agresivnost lahko postane značajska posebnost.
V prvem primeru postane maščevanje posameznikov osrednji življenjski smoter.
Ekstatična agresivnost pa se lahko vklopi v razdiralno ideologijo, kakršna je bila
nacizem.
Tipičen izraz razdiralnega značaja pa je po Frommovem pojmovanju sadizem.
Razdiralni značaj pojmuje avtor kot skrajno izraženost analnega značaja, kakršnega
je opisal Freud. Označuje ga trma, natančnost, skopost, togost in pretirana čistoča.
V kapitalističnem družbenem sistemu mu ustreza izkoriščevalski avtoritarni značaj,
za katerega so značilne sado-mazohistične poteze.
Pojem sadizma uporablja Fromm v seksualnem in neseksualnem pomenu. Zadajanje
bolečin ali poniževanje pomeni lahko sredstvo za seksualno zadovoljitev ali pa za
pridobivanje neomejene oblasti nad žrtvijo, ki nemočnemu in negotovemu
posamezniku ustvarja lažne občutke moči. Sadistov cilj je zagospodariti nad
življenjem svoje žrtve in od tod črpati moč, nikakor pa ne želi žrtve dokončno
uničiti. Nanjo je simbiotično navezan in čeprav se zdi, da jo obvladuje, je od nje
močno odvisen. Sadist izbira svoje žrtve med nemočnimi, pri tem pa se je sam
pripravljen podrediti močnejšim. Zato se zdi ustrezneje označiti tak značaj kot
sadomazohističen, pa čeprav navadno prevladuje eden od obeh vidikov.
Sadizem je često prikrit z navidezno dobrohotnostjo, ali pa se izraža kot duševna
krutost.
Na razvoj značaja po Frommovem mnenju pomembno vplivajo tudi družbeni odnosi
Izkoriščevalska družba je tako eden od pomembnih dejavnikov za razvoj sadizma.
Družbeni odnosi se neposredno zrcalijo v družinskih odnosih ter povzročajo občutek
nemoči, praznine in psihičnega pomanjkanja. Vzdušje otopelosti, neodzivnosti,
enoličnost in pomanjkanja spodbud, ki je značilno za nekatere izkoriščane sloje,
tako posredno vpliva na nastanek razdiralnega značaja posameznikov, ki. nimajo
nikakršne možnosti za ustvarjalno samoizražanje.
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Skrajno obliko sadističnega značaja imenuje Fromm nekrofilni značaj, ki predstavlja
skupek sadističnih, narcisoidnih in avtističnih teženj. Smoter nekrofilne osebe ni
nadvlada, kot pri sadistu, temveč izničenje vsega živega. Nekrofilno osebo označuje
strastno nagnjenje propadajočega in mehaničnega. Uničevanje življenja je njen
temeljni motiv. Nekrofilni značaj predstavlja najtežjo in najnevarnejšo obliko
duševne motenosti, ki je še posebno nevarna tedaj, kadar se izraža pod krinko
ideologije. Za primer navaja nekatere nacistične zločine (Hitler, Himmler).
Opozoriti je potrebno, da je Fromm opredelil agresivnost izključno s kliničnopsihološkega vidika, po katerem je stopnja razdiralnosti določena z njeno psihično
vlogo. Iz te avtorjeve usmeritve pa izhaja tudi druga pomanjkljivost, ki je
v pretiranem poudarjanju psiholoških določil kolektivne agresivnosti. Čeprav avtor
večkrat omenja, da skupinske agresivnosti ne moremo razumeti samo na osnovi
psiholoških značilnosti, ki le-te ne povzročajo, temveč le omogočajo, pa se tega
v svojem izvajanju ne drži. Pretirano vlogo pripisuje osebnostnim značilnostim
nekaterih voditeljev, kot so bili Hitler, Himmler in Stalin, katerih opisi so često
prirejeni tako, da potrjujejo avtorjevo izhodišče. Če gledamo problem agresivnosti
s širšega družbenega vidika, bi konformistične in instrumentalne agresivnosti
nikakor ne mogli smatrati za pozitivni. Fromm pozablja, da veliko večino nasilja
v vojnah in drugih izjemnih situacijah naredijo ljudje, ki so s psihološkega stališča
povsem povprečni in nimajo izrazitejših sadističnih nagnenj, kar velja celo za
nekatere vodilne osebnosti (Eichmann). Čeprav značajske posebnosti nedvomno
igrajo določeno vlogo, pa se zdi, da pri povprečnem človeku konformistična in
instrumentalna agresivnost nista toliko odvisni od podzavestne agresivne motivacije,
temveč v večji meri izražata zunanje pogoje, ki jo nagrajujejo. Frommova teorija
prav tako ne razlaga tistih primerov agresivnosti, za katere posameznik ni notranje
motiviran in jih izvaja predvsem na osnovi prisile, pri čemer so psihološki
mehanizmi, ki te oblike vzdržujejo, pavsem drugi. Slepo pokoravanje avtoritetam je
predvsem posledica strahu in notranje negotovosti, ki jo nasilno ravnanje še poveča
in tako ustvari začarani krog. Te oblike mnogo bolje razložimo s teorijo socialnega
učenja, ki pa, po drugi strani, zanemarja osebnostne vidike. Ob upoštevanju teh
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omejitev uvrščamo Frommovo delo med najbolj izčrpne in dognane razlage
psihodinamično motivirane agresivnosti.
Psihodinamični vidiki kot tudi pogoji socialnega učenja so temeljnega pomena za
razumevanje človekove agresivnosti. V psihologiji pa se pogosto dogaja, da
določena načela in spoznanja, ki so uspešna razlaga posameznega področja,
pretirano posplošimo in skušamo z njimi razložiti preveč. Vse to pa kaže na nujnost
soočanja in medsebojnega dopolnjevanja različnih pristopov, kar skušamo vsaj
nakazati v pričujočem delu. Na naslednjih straneh dajemo pregled tolmačenj
agresivnosti različnih avtorjev, ki so si ob kliničnem delu nabrali nekaterih spoznanj
o agresivnosti, čeprav se s tem področjem niso sistematično ukvarjali. Njihov
prispevek je predvsem v osvetlitvi posameznih vidikov problema iz različnih zornih
kotov, kar nam morda lahko pomaga na poti k splošnejši teoriji agresivnosti.
(Lamovec 1975, 22−25)

5.3

Merjenje agresivnosti

Najpogosteje uporabljena vprašalnika agresivnosti sta Buss-Durkeejev in BussPerryjev, ki je sodobnejši. Buss-Perryjev vprašalnik meri štiri oblike agresivnosti:
fizično agresivnost, besedno agresivnost, jezo in sovražnost.
Besedna agresivnost je definirana kot besedni napad, ki poskuša povzročiti psihološko
bolečino, kar povzroči, da se drugi počuti slabše o sebi, tj. poškoduje njegovo
samopodobo. (Marčič in Kobal Grum 2009, 86)
Sovražnost je oblika jezne notranje zavrnitve ali zanikanja. Kelman je definiral
sovražnost kot namerno zavračanje dokazov, da je posameznikova percepcija sveta
napačna. Namesto ponovnega premisleka, sovražna oseba poskuša prisiliti svet, da
ustreza njenem pogledu, čeprav je to brezupno početje in ne glede na škodljive
posledice. Oseba občuti jezo, ko ocenjuje, da se nekdo neupravičeno vede tako, da
ogroža neko vrednoto osebe. Socialni vidik je povezan z občutjem moči, ker se jezi
samo tisti, ki se čuti močnega, tako da je jeza povezana z občutkom lastne pomembnosti
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in značaja (Milivojević 2008, 445−447) Na eksistencialni ravni sta jeza in agresivnost
poskus osebe, da uredi svet v skladu s svojimi željami in vrednotami. Izražena jeza je
zelo močna zahteva po spremembi vedenja, ki, če drugi tega vedenja ne spremeni, lahko
preide v bes, bes pa lahko preide v fizično nasilje. Kadar fizično nasilje izvira iz jeze in
besa, ni usmerjeno na povzročanje telesnih poškodb. Cilj nasilja je pri drugem izzvati
strah in bolečino, ter ga s tem prisiliti, da spremeni svoje vedenje. Zaradi tega je vsako
izražanje jeze implicitno zastrahovanje, implicitna grožnja s fizičnim nasiljem,
demonstracija moči.
Buss-Durkeejev vprašalnik agresivnosti vključuje osem oblik agresivnega vedenja in
sicer (Lamovec 1978, 75):
1. Telesna agresivnost se nanaša na pripravljenost za telesno obračunavanje v različnih
situacijah. Vključuje le medosebno agresivnost ne pa tiste, katere cilj je uničevanje
predmetov.
2. Posredna agresivnost vključuje tiste oblike agresivnosti, ki niso usmerjene na
določen cilj, kot npr. napadi besa, loputanje z vrati in podobno. Sem spada tudi
posredna agresivnost v ožjem smislu, ki se kaže v opravljanju ter zbijanju šal na račun
osovražene osebe.
3. Razdražljivost se izraža v povečani čustveni odzivnosti na sorazmerno blage
frustracijske izzive, ter vključuje naglo jezo, ogorčenost grobost in nerazpoloženost.
4. Negativizem vključuje vse oblike nasprotovalnega vedenja, ki je navadno usmerjeno
proti avtoriteti in predstavlja odklonitev sodelovanja, ki lahko zavzame vse razsežnosti
od pasivnega nestrinjanja do odkritega upora proti zakonom ali navadam.
5. Sovražnost se nanaša na posplošen občutek sovraštva in ljubosumnosti, ki temelji na
resničnem ali umišljenem zapostavljanju in je usmerjena na vse ljudi.
6. Sumničavost predstavlja projekcijo sovražnosti na druge in se lahko kaže
v nezaupljivosti previdnosti v medosebnih odnosih pa do prepričanja posameznika, da
je žrtev zaničevanja ali sovražnih naklepov drugih.
7. Besedna agresivnost se nanaša na negativen odnos do drugih, ki se izraža v načinu
ali vsebini govora. Način govora je lahko prepirljiv ali kričav, vsebina pa vključuje
grožnje, preklinjanje ter pretirano kritičnost.
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8. Občutki krivde predstavljajo navznoter obrnjeno agresivnost in se odražajo
v posameznikovem prepričanju, da je slab, da ni pravilno ravnal, in ga zato muči slaba
vest.
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6. VLOGA IN URAVNAVANJE ČUSTEV V ODNOSU

Glede področja odnosa do čustev smo doživeli velik preobrat. Živimo v času, ki
je čustvom naklonjen in so čustva vstopila v središče življenja, popularnega,
medijskega, ekspertnega kot tudi znanstvenega. V zadnjih letih množični mediji
namenjajo veliko pozornost emocionalnim izkušnjam ljudi, dogodkom, ki vzbujajo
čustva in so emocionalno pomembni. Toda ni bilo vedno tako, saj je za mišljenje
zahodnega sveta v preteklosti značilna hladna in racionalna presoja, ki je gradila
na temeljih zahodne filozofije, za katere je značilen razum, torej miselni svet
nasploh, strog red in sistematičnost v čustvom nenaklonjeni zahodni civilizaciji se je
človek naučil vrste notranjih tehnik samoobvladovanja in omejevanja.
Tudi katoliška tradicija je dala prednost razumu, ki ima med drugim tudi to vlogo, da
uravnava človeške strasti ali čustva in ima nad njimi nadzor. Strasti morajo biti pokorne
temu, kar je višje, in zavzeti pravo mesto med duševnimi razsežnostmi (tudi volja se ne
sme prepustiti najnižjim »željam« in strastem in skozi celotno človeško delovanje.
(Šadl 1999, 109)
Krščanska tradicija govori o čustvih kot o strasteh in imajo med duševnimi pojavi
vrednostno nižji položaj. Najpogostejša čustva, ki jih najdemo v Svetem pismu stare in
nove zaveze so: jeza, zavist ali nevoščljivost, sovraštvo, napuh ali ponos, pa tudi žalost
in ljubosumnost. Strasti17 so krive vseh težav, so razdiralne, uničujoče, slepe, težko
obvladljive, ovirajo in motijo razum ter slabijo moč volje. Kot »skušnjave mesa«
odvračajo od vere, saj izhajajo iz greha in se vračajo h grehu.
Strasti so v katoliškem nauku (KKC 1763−1766) opredeljene z negativnimi
lastnostmi: so vir nevarnosti, zla in trpljenja, vodijo v propad in samouničenje. Podobno
kot v znanstvenem in vsakdanjem mišljenju so razumljene kot neurejene, kaotične sile,
ki zasužnjujejo človeka, vplivajo na njegove zgrešene sodbe in zmanjšujejo
prostovoljnost grešnih dejanj. Ker ga zaslepljujejo, se mora človek osvoboditi vsake

17

KKC (1763−1766) Izraz »strasti« pri pada krščanski dediščini. Strasti so naravne sestavine človeških
psihičnih pojavov, se stavljajo kraj prehoda in zagotavljajo vez med čutnim življenjem in življenjem
duha. Strasti so mnogovrstne. Najbolj temeljna strast je ljubezen, ki jo vzbuja privlačnost dobrega.
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sužnosti strastem. Strasti ali čustev ni mogoče izkoreniniti, treba pa jih je urejati. (Šadl
1999, 110)
Po katoliškem nauku je človek odgovoren za to, kar počne in za to, kar »občuti«. Odnos
katoliškega nauka do čustev je vezan na njegove moralne sestavine, zato ga je treba
proučevati v kontekstu katoliških moralnih načel, čeprav moralni nauk ni osrednje jedro
krščanstva. Osrednja tema, ki tvori kontekst katoliške morale in utemeljuje
operacionalizacijo uveljavljanja dobrega, je Bog oče, ki ukazuje, da ga moramo ubogati.
Bog je vseveden in ve, kaj je za nas najboljše in za nas tudi je najboljše, da ga
poslušamo in ubogamo njegove zapovedi. Ponižnost (humilitas, poslušnost) je tako
definirana kot ena osnovnih krščanskih kreposti. Neizpolnjevanje božjih zapovedi
(neposlušnost) in to, da ga ne ubogamo, nas od Boga odtuji, zato se moramo naučiti,
kako se z njim (ponovno) zedinimo in povežemo. Proces urejanja čustev temelji na
dojetju in aplikaciji načel nravnosti v različnih danih okoliščinah. Govor o čustvih ali
strasteh je v katoliškem nauku v prvi vrsti govor o nravnosti strasti, o odnosu med
strastmi in nravnim življenjem. (Šadl 1999, 112−113)
V Svetem pismu največkrat najdemo moralne odredbe za in proti čustvom.

6.1

Jeza

Oseba občuti jezo, kadar oceni, da se drugi neupravičeno vede tako, da ogroža neko
njegovo vrednoto. Bes je zelo huda jeza, afekt jeze. (Milivojević 2008, 352)
Jeza je čustvo, usmerjeno navzven, proti drugim ljudem in morebiti na predmete ali na
svet. Vendar je človek lahko jezen tudi nase, takrat govorimo o sklopu čustev do
samega sebe: jeza nase ali krivda. (Milivojević 2008, 358−359) Kadar jeza kot
informacija, usmerjena k drugemu, naj spremeni svoje vedenje, ne doseže svojega cilja,
jo subjekt okrepi, kar imenujemo eskalacija, ker poteka stopnjevano. (Milivojević 2008,
360)
Izražanje jeze ima predvsem funkcijo zahteve, ki je namenjena drugi osebi, naj
spremeni vedenje. Na telesni ravni jeza povzroči zelo hitre spremembe v organizmu, ki
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omogočajo osebi, da z nižje stopnje aktivnosti preide na višjo stopnjo, s čimer se
omogoči telesna pripravljenost za adaptivno vedenje. Na psihični ravni jeza omogoča
določanje meja subjektovega Jaza (meja ega). S tem da od drugih ljudi nekaj zahteva ali
jim jezno prepoveduje, poskuša oseba drugim določiti mejo, urediti socialni svet
skladno s svojimi standardi. Jeza in agresivnost sta povezani z različnimi oblikami
subjektovega samoizražanja. (Milivojević 2008, 358−359)
Socialni vidik jeze je povezan z občutjem moči, ker se jezi samo tisti, ki se počuti
dovolj močnega, in je tako jeza povezana tudi z osebnim občutjem lastne veljave in
pomembnosti. V socialnih situacijah subjekt občuti jezo, če oceni, da drugi počne kaj
takega, kar ogroža katero od njegovih vrednot, in kadar ocenjuje, da se je temu
sposoben zoperstaviti in da ima do tega pravico. (Milivojević 2008, 359)
Na eksistenčni ravni jeza in agresivnost pomenita poskus posameznika, da bi svet uredil
skladno s svojimi željami in vrednotami. (Milivojević 2008, 352)
V vsaki človeški skupnosti obstaja določena družbena inhibicija agresivnosti in
destruktivnosti, hkrati pa tudi inhibicija tistih čustev, iz katerih le-ti izhajata: jeze,
zavisti, sovraštva in prezira. V večini družbenih okolij sta čustvo jeze in agresivno
vedenje postala atribut moškosti. To pomeni, da je v sistemu moških in ženskih vlog, ki
jih je predpisala tradicionalna kultura, jeza postala del moške vloge, medtem ko je
sočasno izključena iz ženske vloge.(Milivojević 2008, 370)
Jeza po bibličnemu pojmovanju sodi med glavne ali »smrtne« grehe. Napuh,
nevoščljivost in jeza so glavni grehi in vodijo k drugim grehom. Posledica greha so zla
nagnjenja, ki pokvarijo konkretno ocenjevanje dobrega in zlega.
Urejanje jeze predstavlja eno osrednjih prvin judovsko-krščanskega nauka. Jeza se
razume kot negativno čustvo, vir zla in trpljenja. Jeza (srd, bes) se razume v prvi vrsti
kot Božjo lastnost: »Božja jeza se namreč razodeva iz nebes nad vsakršno
brezbožnostjo in krivičnostjo ljudi, ki s svojo krivičnostjo dušijo resnico (Rim 1,18).
Bog je »počasen v jezi in poln dobrote« (2 Mz 34 6; prim. Prg 24,18).
Nova zaveza glede uboja še globlje: »Slišali ste, da je bilo starim rečeno: Ne ubijaj!
Kdor pa ubije, bo kriv pred sodbo. Jaz pa vam pravim: Vsak, kdor se jezi na svojega
brata, bo kriv pred sodbo.« (Mt 5,21−23).
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Katoliška etika opredeljuje jezo kot težnjo po maščevanju, maščevanje samo pa je
v bistvu ateistično dejanje, ki se mu je treba odpovedati. Vzgled za preprečevanje
maščevanja podaja že Prva Mojzesova knjiga, v kateri Bog ožigosa Kajna (Kajnov
znak), da ga ne bi kdo ubil. Ker je Bog posvetil več pozornosti Abelu in njegovi daritvi,
ne pa tudi Kajnu in njegovi daritvi, se je namreč Kajn zelo ujezil in ubil svojega brata
Abela (1 Mz 4,1−8). »Če gre jeza prav do premišljene težnje, da bi bližnjega ubili ali ga
hudo ranili, zelo nasprotuje ljubezni; in je smrtni greh« (KKC, 2302). Peta božja
zapoved se zato glasi: »Ne ubijaj!«, tej zapovedi pa so dodane še prepoved jeze,
sovraštva in maščevanja.
Človek mora biti torej »počasen« za jezo in si prizadevati za življenje v dobroti in
ljubezni.
Sveto pismo spodbuja premagovanje jeze (maščevanja) in z njo povezane pregrehe: »Ne
jezi se« (Prg 24,19); »Ne razburjaj se« (Ps 37,1); »Popusti v jezi, zapusti srditost, ne
huduj se, to bi se slabo končalo« (Ps 37,8); »Srd in jeza, tudi ta sta ostudna, grešen
človek se jima bo vdajal« (Sir 27,30); »Kdor se maščuje, bo okusil maščevanje od
Gospoda ... Pomisli na zapovedi in se ne srdi na bližnjega« (Sir 28,1−12); »Jeza je
krivda, vredna meča, zato vedite: sodnik je« (Job 19,29); »Jezljiv človek povzroča
prepir, hud togotnež velik greh.« (Prg 29,22); »Krivična jeza ne bo mogla doseči
opravičenja, kajti silovita jeza vodi v padec.« (Sir 1,22).

6.2

Ljubosumje

Beseda ljubosumje sestavljena iz dveh pojmov: ljubezen in sumiti. Preprosto bi lahko
dejali, da je ljubosumje, sum glede ljubezni drugega, kar dobro označuje naravo tega
čustva in seveda, da ni ljubosumja brez ljubezni. Drugega moramo najprej ljubiti, da
lahko nastane strah pred izgubo njegove ljubezni, da bo drugi vzljubil nekoga tretjega.
(Milivojević 2008, 647) Nekateri raziskovalci so mnenja, da se ljubosumje pojavi
v okviru »socialnega trikotnika« in ga obdaja širši družbeni in kulturni kontekstu ter je
pod vplivom tako medosebnih in intrapersonalnih razmerjih, kar bi bilo vredno
upoštevati, ko se raziskuje odnose med sorojenci. (Volling, Kennedy in Jackey 2010,
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388−389). Ljubosumja med sorojenci v otroški dobi in ljubosumja pri odraslih
v romantičnih razmerjih ne gre enačiti, vendar so neka skupna teoretična izhodišča, ki
se jih lahko upošteva pri raziskovanju.
Strah in bojazen pred izgubo ljubezni sta naravni čustveni sestavini v odnosu ljubezni.
Drugi lahko preneha ljubiti iz različnih razlogov, vendar o čustvu ljubosumja lahko
govorimo tedaj, ko se oseba boji, da jo bo drugi prenehal ljubiti zaradi koga tretjega.
Občutje ljubosumja je posebna vrsta bojazni pred izgubo ljubezni: obstajati mora nekdo
tretji, kateremu bi ljubljena oseba lahko podarila svojo ljubezen, s čimer pa bi prenehala
ljubiti ljubosumno osebo. Ker je ljubezen nekaj, kar dajemo lahko samo svobodno, in
ker vedno obstaja tveganje, da ljubljena oseba vzljubi koga drugega, je ljubosumje
naravna sestavina ljubezenskega odnosa. (Milivojević 2008, 648) Ljubezen in nato strah
pred izgubo ljubezni sta emocionalni predpostavki, na katerih temelji ljubosumje. Strah
lahko ljubosumno osebo pripelje do dejanj, s katerimi skuša zaščititi in ohraniti svoj
ljubezenski odnos. Definiramo jo lahko tudi kot čustveno stanje, ki ga sproži zaznana
grožnja visoko pomembnemu odnosu ali položaju, in služi kot motivacijski faktor za
vedenje, usmerjeno v odvrnitev oz. onemogočenje te grožnje. (Temnik 2006, 7)
Pozitivna funkcija čustva ljubosumja je, da motivira osebo k dejavnosti, s katero bo
ohranila ljubezen ljubljene osebe. (Milivojević 2008, 647) Reakcija na ljubosumje
nastaja v treh osnovnih sklopih čustvovanja in vedenja: jeza - napad, sovraštvo uničenje, žalost - umik in strah - ugajanje. (Milivojević 2008, 649)
Reakcija na ljubosumje je različna. Milivojević (2004) opisuje več možnih sklopov:
jeza – napad, sovraštvo – uničenje, žalost – umik, strah – ugajanje.
Ljubosumje je tudi značajska lastnost, zato se osebe nenehno odzivajo z ljubosumjem.
Sestrska ali bratska ljubosumnost se kaže pri osebah, ki izhajajo iz družine z več otroki,
v kateri starši niso razrešili problema otroške medsebojne ljubosumnosti in zavisti
(Kajnov kompleks). V teh primerih gre za to, da so se osebe naučile, da ne morejo
zlahka obdržati nekaj zase, ker vedno pride brat ali sestra, ki jim to vzame. Te osebe, ki
so razvile posesivnost kot obliko preživetja so prepričane, da edino tako lahko nekaj
obdržijo zase, zato to ves čas branijo. (Milivojević 2008, 655)
Otroško ljubosumje pogosto vsebuje poleg ljubosumja tudi elemente separacijskega
strahu, zavisti in sovraštva. Otrok svoje ljubosumje prvotno usmerja na brate in sestre.
Lažje ko je otroku vzporejanje z drugim otrokom - kadar sta istega spola in kadar je
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majhna razlika v starosti, večja je verjetnost, da postane ljubosumje problem. Za Kajnov
kompleks gre, kadar gre za reakcijo starejšega otroka na rojstvo mlajšega. Mlajši otrok
postane ljubosumen na starejšega najprej zato, ker mu starši starejšega vedno
postavljajo za zgled, pozneje pa zaradi sposobnosti in privilegijev, ki jih ima starejši.
(Milivojević 2008, 658)
Ljubosumje med sorojenci je pogosto, vseprisotno in se zlahka sproži, posebej še med
pri mlajših otrocih. Nekateri psihologi menijo, da je ljubosumje posebno močno, kadar
je starostna razlika med enim in pol in tremi leti. (Andolšek 1995, 64)
Vsako tekmovanje med brati in sestrami lahko odraža rivalstvo, ko pa rivalstvo
vključuje ljubezen in pozornost staršev in sorojenskega tekmeca, govorimo
o ljubosumju in občutkih žalosti in jeze, doživetih, ko eden od sorojencev meni, da je
izgubil starševsko ljubezen zaradi sorojenca. Agresivno in nasilno vedenje sorojencev
ima pogosto motiv v ljubosumju. (Volling, Kennedy in Jackey 2010, 387)
White in Mullen sta namesto iskanja enotnega čustvenega izražanja ali mešanice čustev,
ki predstavlja ljubosumje, predlagala, da je ljubosumje kompleks čustev, vedenj in
misli, ki se pojavljajo v zelo posebnem medosebnem kontekstu - v tem primeru je
socialni trikotnik sestavljen iz ljubosumnega posameznika, ljubljene osebe (v našem
primeru je to eden od staršev ali oba) in tekmeca (en sorojenec). Za ta namen sta
predlagala, da je ljubosumje preplet čustev (A), vedenja (B) in spoznanja (C), ki sledijo
posameznikovi izkušnji izgube, ki jo je občutil, ali izguba ali grožnja samozavesti, ali
ogrožanje pomembnega razmerja do tekmeca. (Volling, Kennedy in Jackey 2010,
388−389)

6.3

Ljubezen

Eros in agape kot dva obraza človeške in krščanske ljubezni, ki dajeta smer
krščanskemu življenju, smer kamor je treba naravnati vse sestavine krščanskega
življenja, tudi strasti ali čustva. V krščanstvu sta eros in agape neločljivo povezana in
šele skupaj sestavljata bistvo resnične ljubezni. Eros brez agape je romantična ljubezen,
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pogosto strastna, vse do nasilja. To je osvajalna ljubezen, ki drugega usodno krči na
predmet lastnih užitkov, pozablja pa vse razsežnosti žrtvovanja, zvestobe in darovanja
samega sebe. (Cantalamessa 2013, 7).
Agape (gr.) ali caritas (lat.) pomeni ljubezen do bližnjega, karitativno dejavnost,
pripravljenost pomagati in Eros (gr.) ali amor (lat), kar pomeni vzneseno, telesno,
erotično ljubezen. Stara grščina je poznala še en izraz philia, ki pomeni ljubiteljstvo do
kakšne stvari.
Krščanstvo razume ljubezen kot krepost, in to najvišjo krepost, za katero najdemo vir
v besedah apostola Pavla: »Ljubezen je višja kakor vse kreposti.« Ljubezen je prva od
božjih kreposti: »Za zdaj pa ostanejo vera, upanje, ljubezen, to troje. Največja od teh pa
je ljubezen.« (1 Kor 13,1). Nauk o ljubezni je najčisteje zbral in izoblikoval apostol
Pavel »Ljubezen je potrpežljiva, dobrotljiva je ljubezen, ni nevoščljiva, ljubezen se ne
ponaša, se ne napihuje, ni brezobzirna, ne išče svojega, ne da se razdražiti, ne misli
hudega. Ne veseli se krivice, veseli pa se resnice. Vse prenaša, vse veruje, vse upa, vse
prestane: ljubezen nikoli ne mine« (1 Kor 13,4−8). Krščanstvo pozna še en izraz karitas
lat. caritas, ki izvira pri sv. Avguštinu in jo v svojem nauku o caritas razume kot nauk
o spuščajoči se in zastonjski Božji ljubezni do človeka, vendar tudi kot hrepenenje
človeka po dobrem in po Bogu. (Cantalamessa 2013, 11) »Ljubezen je vez popolnosti.«
(Kol 3,14).
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7. ČASOVNA PERSPEKTIVA IN ODNOSI

Časovna perspektiva je psihološki izraz za proces urejanja naših izkušenj v časovne
kategorije. Ne nanaša se na objektivni čas, torej uro, ampak na subjektivno zaznavo
časa (npr. naš občutek trajanja dogodkov, občutek sprememb v času, naš občutek
časovnega pritiska ipd.). Časovna perspektiva, v kateri subjektivno živimo, vpliva na
naše misli, občutke, prepričanja in posledično vedenja, pravzaprav na vse vidike našega
življenja. Na kontinuumu preteklost–sedanjost–prihodnost smo lahko različno
usmerjeni. Zimbardo in Boyd (Zimbardo in Boyd 2008) razlikujeta pet časovnih
perspektiv:


Negativna preteklost: Občutek, da je bilo v naši preteklosti več slabega kot
dobrega.



Pozitivna preteklost: Občutek, da je bilo v naši preteklosti več dobrega kot
slabega.



Hedonistična sedanjost: Osredotočenost na iskanje užitka in izogibanje delu.



Fatalistična sedanjost: Občutek, da na potek svojega življenja ne moremo
vplivati sami.



Prihodnost: Cilji, pričakovanja, hrepenenja in strahovi, ki jih gojimo do
prihodnosti.

Posameznik ima do določene mere izraženih vseh pet perspektiv. Na to, kako se
oblikujejo, pa vplivajo dejavniki: geografska lega, podnebje, kultura, religija, socialni
položaj, osebna zgodovina, osebnost, izobrazbena raven, politična in finančna stabilnost
itn. Raziskave kažejo, da sta od tega, kakšen je naš profil časovnih perspektiv, odvisna
način in posledično kakovost našega življenja.
V življenju posameznik potrebuje vseh pet časovnih perspektiv, ki morajo biti med
seboj primerno uravnotežene. Če pri posamezniku prevladuje samo ena ali dve časovni
perspektivi, njegovo življenje ne bo zadovoljujoče in ima ves čas občutek, da nekaj ni
prav oz. da nekaj manjka. Takšno občutenje navdaja človeka tudi v primerih, ko so
določene časovne perspektive preveč ali premalo izražene, bodisi na splošno ali
v določenih okoliščinah.
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Boyd in Zimbardo (Zimbardo in Boyd 1999, 1285) opisujeta uravnoteženo časovno
perspektivo kot idealno kombinacijo vseh dimenzij časovne perspektive, ki
posamezniku omogoča, da menja osredotočenost na pretekle izkušnje, trenutne želje in
posledice v prihodnosti, situaciji primerno. Menita, da je uravnotežena časovna
perspektiva najbolj zdrava in optimalna tako za posameznika kot tudi za delovanje
celotne družbe. Posamezne dimenzije časovne perspektive se med seboj ne izključujejo.
Ljudje imajo lahko dimenzije visoko ali nizko izražene in šele v medsebojni
povezanosti tvorijo celoto, iz katere se lahko sklepa na posameznikovo obnašanje in
osebnostne lastnosti.
Na podlagi Zimbardove časovne teorije in uporabe Zimbardovega vprašalnika časovne
perspektive so razvili nov pristop pripovedne terapije za namene zdravljenja oseb
z diagnozo posttravmatska stresna motnja. Časovno perspektivna terapija (TPT) je nova
in temelji na klientovem dojemanju njegove preteklosti, sedanjosti in prihodnosti. Cilj
Časovno perspekivne terapija (TPT) je ugotoviti šest časovnih dejavnikov klientov in
jih nato s terapijo uravnotežiti. Časovna terapija je nova veja terapije, ki se osredotoča
na klientovo zaznavanje preteklosti, sedanjosti in prihodnosti. (Sword et al. 2014, 197)
Uravnotežena časovna perspektiva predstavlja kombinacijo različno izraženih dimenzij,
pri tem pa je pomembno, da svoje delovanje prilagodimo trenutnim okoliščinam.
Idealen profil časovne perspektive v zahodnih družbah vsebuje visoko izraženo
dimenzijo pozitivne preteklosti, srednje izraženi dimenziji prihodnosti in hedomstične
sedanjosti ter nizko izraženi dimenziji negativne preteklosti in fatalistične sedanjosti.
(Zimbardo in Boyd 2008, 297)
Za Zahodni svet naj bi bila optimalna t.i. uravnotežena časovna perspektiva, ki
vključuje srednje visoko izraženost hedonistnične sedanjosti in prihodnosti, visoko
izraženost pozitivne preteklosti ter nizko izraženost negativne preteklosti in fatalistične
sedanjosti, pri čemer je zelo pomembna tudi posameznikova sposobnost prilagajanja
trenutni situaciji. Ljudje z uravnoteženim profilom časovne perspektive tako iz
preteklosti črpajo mnoge pozitivne spomine, v sedanjosti odkrivajo dovolj priložnosti za
sprostitev in užitek, hkrati pa v prihodnosti iščejo nove izzive, kar jim daje motivacijo
za trdo delo. Tako naj bi se bolje znašli v življenju in bili srečnejši od ljudi z drugačnimi
profili, zaradi česar sva predpostavljala pozitivno povezanost uravnotežene časovne
perspektive s pozitivnimi osebnostnimi lastnostmi in visoko izraženostjo subjektivnega
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blagostanja. (Podlogar in Bajec 2011, 43) Spodnja slika (Slika 5) prikazuje optimalni
časovni profil.

Slika 5 Optimalni časovni profil

7.1

Dimenzije časovne perspektive

Vsak posameznik je enkraten in ima individualen profil, v katerem so nekatere
dimenzije manj in druge bolj izražene. Profil je potrebno interpretirati celostno, saj so
dimenzije v interakciji in kot take skupaj vplivajo na posameznikovo vedenje, misli in
čustva (Zimbardo in Boyd 2008, 86−87).

7.1.1 Negativna preteklost

Ljudje z visoko izraženo dimenzijo negativne preteklosti so prežeti s slabimi spomini in
obžalovanjem preteklih napak. Nimajo veliko tesnih prijateljev, imajo nizko podporo
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v družini, drugi pa jih pogosto opisujejo kot nesrečne in sramežljive. Negativna čustva
izražajo med občasnimi izbruhi jeze, so impulzivni, nimajo prijetnih hobijev, s katerimi
bi si zapolnili prosti čas, in so brez energije. (Zimbardo in Boyd 2008, 304−305)
Vzroki za visoko izraženo dimenzijo negativne preteklosti so različni, lahko so težke
življenjske preizkušnje, lahko pa odnos do preteklosti ne odraža nujno dejanskih slabih.
Odnos med posameznikovo časovno perspektivo in njegovim zadovoljstvom pri delu
dogodkov, ampak odnose do preteklih okoliščin. Gre za to, kako preteklost dojemamo,
ne pa za to, kaj se je zares zgodilo. (Zimbardo in Boyd 2008, 304−305)

7.1.2 Pozitivna preteklost

Ljudje z visoko izraženo pozitivno preteklostjo so topli, prijateljski in srečni, redkeje so
agresivni, anksiozni in depresivni (Podlogar in Bajec 2011, 45). Radi se spominjajo
preteklosti in obujajo stare običaje. Všeč so jim redna družinska srečanja in pogosto so
prav oni tisti, ki jih spodbujajo in prirejajo. Tudi pri pozitivni preteklosti ne gre za to,
kakšni dogodki so se v resnici zgodili, temveč za odnos posameznika do teh dogodkov.
(Zimbardo in Boyd 2008, 92−94) Pozitiven odnos do preteklosti lahko odraža resnične
pozitivne življenjske situacije ali pa temelji na razmišljanju ljudi, ki znajo iz težkih
okoliščin izvleči najboljše. Poenostavljeno povedano: pomembno je, kaj posameznik
verjame, da se je zgodilo, in ne, kaj se v resnici je.

7.1.3 Hedonistična sedanjost

Ljudje z visoko izraženo dimenzijo hedonimstične sedanjosti so odprti, kreativni, imajo
veliko prijateljev in ogromno energije. Lahko bi rekli, da delujejo po principu ugodja.
(Zimbardo in Boyd 2008, 99−134) Neprestano iščejo užitek, bodisi v zabavah in
druženju s prijatelji bodisi v spolnosti, alkoholu in drogah.
Ljudje z visoko izraženo hedonistično sedanjostjo so precej nagnjeni k odvisnostim, pri
tem pa ni toliko pomembno, od česa so odvisni. Droge, alkohol, igre na srečo, spolnost,
hrana, vse odvisnosti težijo k takojšnji zadovoljitvi in užitku, kar potrjuje tudi študija
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Petryja, Bickelja in Amettija. (Zimbardo in Boyd 2008, 125−126) Ljudje z visoko
izraženo hedonistično sedanjostjo so tudi manj podvrženi samonadzoru in pogosteje
uporabljajo neprilagojene strategije soočanja s problemi, ki pogosto vključujejo jezo,
beg iz situacije in občutek nemoči. Delo je zanje nasprotje igri in vključuje preveč
discipline, vztrajnosti, odrekanja in odložene zadovoljitve. Radi odlašajo in delovne
naloge prelagajo na jutri, pogosto pa tudi zamujajo na sestanke. (Zimbardo in Boyd
2008, 126−127)
Ljudje z visoko izraženo hedonstično sedanjostjo živijo aktivno življenje, polno
vznemirjenja, novosti in spontanosti. Pogosto se športno udejstvujejo, imajo veliko
hobijev in zlahka spoznavajo nove ljudi. Radi imajo družbo ljudi, ki jih navdihujejo,
cenijo pa tudi prestižne materialne dobrine, s katerimi se lahko razkazujejo. Če imajo
dovolj denarja, si privoščijo potovanja in uživajo v odkrivanju tujih kultur. Ljudje jih
imajo radi, ker so odprti in uživajo v vsakem trenutku. Redko delajo sezname opravil, se
ne držijo urnikov, ker se jim zdijo dolgočasni, ampak se raje spontano podajo novim
dogodivščinam naproti in improvizirajo v ustvarjanju. Pomembna jim je zaznava:
vzamejo si čas, da stvari povohajo, otipajo in jih okusijo. Odprti so tudi na področju
spolnosti. (Zimbardo in Boyd 2008, 289−298)

7.1.4 Fatalistična sedanjost

Ljudje z visoko izraženo dimenzijo fatalistične sedanjosti se pogosto počutijo nemočne
in ne verjamejo, da lahko kar koli spremenijo v svojem življenju. Niso srečni, pogosto
so apatični, obupani in ne verjamejo v možnost izboljšav. Menijo, da usoda določa
njihovo življenje in da zato ne morejo narediti nič, da bi ga spremenili. Fatalistični
ljudje so bolj introvertirani, manj čustveno stabilni, manj odprti in vestni. (Zimbardo in
Boyd 2008, 328−329; Podlogar in Bajec 2011, 46)
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7.1.5 Prihodnost

Ljudje z visoko izraženo dimenzijo prihodnosti si sicer želijo takojšnje zadovoljitve,
vendar pri tem pazljivo pretehtajo trenutne užitke v primerjavi z možnimi nagradami
v prihodnosti. Verjamejo, da jim lahko s trdim delom in dobrim načrtovanjem aktivnosti
uspe doseči cilje in pogosto so tako zaverovani v to, da bodo v prihodnosti dobili večjo
nagrado, da pozabijo uživati v sedanjosti. So zanesljivi, natančni in točni delavci, ki ne
zamujajo rokov, ne marajo presenečenj in novosti, so zelo organizirani, kljub temu pa
poročajo, da jim pogosto zmanjkuje časa (Zimbardo in Boyd 2008, 210). V prihodnost
usmerjeni ljudje so bolj depresivni (Zimbardo in Boyd 2008, 145−146; Podlogar in
Bajec 2011, 45), bolj anksiozni, pogosteje nosijo uro in uporabljajo beležko, pogosteje
jih skrbi prihodnost, imajo močno samokontrolo, željo po konsistentnosti, so bolj
odvisni od nagrad, imajo visoko samospoštovanje, so bolj kreativni in manj nagnjeni
k laganju. (Zimbardo in Boyd 2008, 144)
Opredelitev podkategorij časovne perspektive

Podkategorija

Opredelitev

Pozitivna

Pozitiven poudarek na spomine, na dobre stare dni, družino in

preteklost

tradicijo. Občutek, da je bilo v naši preteklosti več dobrega kot
slabega.

Negativna

Negativni poudarek, ki opozarja na zlorabe, neuspehe in

preteklost

obžalovanje za zamujene priložnosti. Občutek, da je bilo v naši
preteklosti več slabega kot dobrega.

Hedonistična

Osredotočenost na iskanje užitka in izogibanje delu.

sedanjost
Fatalistična

Občutek, da na potek svojega življenja ne moremo vplivati

sedanjost

sami.

Prihodnost

Delo za cilje, doseganje ciljev in rokov. Cilji, pričakovanja,
hrepenenja in strahovi, ki jih gojimo do prihodnosti.

Transcedentalna

Duhovno življenje po smrti telesa.

prihodnost
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8. EMPIRIČNI DEL

8.1

Namen

Namen raziskave je ugotoviti, katere karakteristike označujejo odnose med sorojenci
v obdobju odraslosti, kakšno mesto med sorojenci zavzema v tem starostnem obdobju
konflikt, rivalstvo, toplina, ljubosumje in kako so dimenzije povezane z agresivnostjo in
časovno perspektivo.
Z raziskavo smo želeli raziskati družinski podsistem - značilnost sorojenskih odnosov
v času odraslosti, ugotoviti, ali se in kako se povezujejo z agresivnostjo in v luči
časovne perspektive pogledati razvoj sorojenskega odnosa naprej.

Raziskovalna vprašanja in hipoteze

8.2

V nalogi nas je zanimala izraženost dimenzij odnosa med sorojenci; koliko topline,
konfliktnosti, tekmovalnosti in ljubosumja je prisotno v odnosih med sorojenci
v različnih starostnih obdobjih od polnoletnosti naprej, ki se šteje za mladostništvo, do
odraslosti. (Marjanovič Umek et al. 2004, 10)

Preiskali bomo dejavnike, ki so podporni in sorojenski odnos gradijo, ter dejavnike, ki
so razdiralni. Cilji raziskave:


prispevati k razjasnitvi odnosa med odraslimi sorojenci,



povezati biblično problematiko sorojenskega odnosa z življenjsko problematiko
sorojenskega odnosa,



raziskati dejavnike, ki so pomembni za ustvarjanje dobrega sorojenskega odnosa
in dejavnike, ki so negativni in razdiralni v sorojenskem odnosu,
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raziskati povezanost dimenzij sorojenskega odnosa z različnimi oblikami
agresivnosti in pozitivne in negativne preteklosti,



raziskati povezanost ljubosumnosti z različnimi oblikami agresivnosti.

Postavili smo naslednje hipoteze:
H1: Predvidevamo, da bo dimenzija topline pokazala pomembno povezanost s pozitivno
preteklostjo in hedonistično sedanjostjo.
H2: Predvidevamo, da se bo pokazala pomembna povezanost negativne preteklosti
z agresivnostjo.
H3: Predvidevamo, da je med sorojenci istega spola prisotno več topline kot med
sorojenci nasprotnega spola, in da sorojenci čutijo več topline do svojih sester kot
do bratov. Največ topline bo prisotno med pari sestra – sestra.
H4: Predvidevamo, da bo med sorojenci, ki so si bližje po starosti (manj kot 4 leta
starostne razlike) prisotno več konfliktnosti kot med sorojenci, ki so si po starosti
bolj oddaljeni.
H5: Predvidevamo, da se tekmovalnost s starostjo zmanjšuje, in obratno, da toplina
s starosto narašča.
H6: Predvidevamo, da obstaja različnost v vseh glavnih dimenzijah ASRQ med diadami
brat − brat in sestra − sestra;


tekmovalnost/rivalnost razlika med diadama je, da bo med dvema istospolnima
sorojencema brat − brat višje kot sestra − sestra,



toplina/bližina razlika med diadami brat − brat in sestra − sestra,



konflikt razlika med diadami brat − brat in sestra − sestra.

H7: Predvidevamo, da bo v družinah z več otroki več topline, kot v družinah z dvema
otrokoma.
H8: Predvidevamo, da bodo verniki18 imeli v odnosu do sorojencev več topline in bodo
manj konfliktni.

18

Z verniki so mišljeni verni udeleženci raziskave, tisti, ki so zase dejali, da so verni.
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H9: Predvidevali smo, da se več stikov povezuje z večjo toplino v odnosih med
sorojenci.
H10: Predvidevano, da bodo ženske bolj besedno agresivne, moški pa fizično agresivni.
Rezultati vprašalnikov bodo seveda naše predpostavke potrdili ali ovrgli.

8.3

Metoda

Pri proučevanju svetopisemskih odlomkov smo upoštevali hermenevtično in tekstnokritično metodo. Proučili smo odlomke, ki govorijo o sorojenskih odnosih: o Kajnu in
Abelu (1 Mz 4,1−16), o Jakobu in Ezavu (1 Mz 25,19−34), o Egiptovskem Jožefu
(1 Mz 37,1−36), in o Mojzesu, Aronu in Mirjam (2 Mz 1,1−40,38; 4 Mz 11,35−16,16).
Kot merske pripomočke smo uporabili štiri vprašalnike in jih združili v enega. Večina
demografskih značilnosti je bila že vključena v vprašalniku ASRQ, na koncu smo
dodali vprašanja glede vernosti in zakonskem stanu, o zaposlenosti, o izobrazbi.
Anketirancem smo na koncu vprašalnika ponudili možnost, da prejmejo rezultate in
zapišejo svoje mnenje o anketi. Vprašalnik smo pripravili s spletnim orodjem 1KA, ki je
odprtokodna aplikacija in nudi na domeni www.1ka.si brezplačno uporabo in vprašalnik
objavili.

8.3.1 Udeleženci

Ciljna skupina so bile osebe, ki so dopolnile 18 let in imajo brata ali sestro, imajo
dostop do interneta in so bodisi same z iskanjem po spletu ali po vabilu prišle na spletno
stran, kjer je bil objavljen vprašalnik. Celoten vzorec, ki smo ga analizirali, je obsegal
238 oseb. Udeleženci so bili stari od 19 do 77 let, njihova povprečna starost je 41 let.
Povprečna starost sorojencev, za katere so odgovarjali, je bila 40,5 let, najmlajši
sorojencev je bil star 9 let, najstarejši 82 let. Minimalna razlika starosti med
anketirancem in njegovim sorojencem je bilo 0 let (dvojčki) in največja razlika 27 let.
98

Sodelovalo je 38 moških in 200 žensk. Odgovarjali so za 116 sorojencev moškega spola
in 122 sorojencev ženskega spola. Porazdelitev po parih je bila brat − brat 24, sestra −
brat 106 in sestra − sestra 108. Spodaj smo vzorec tudi grafično predstavili.

Število udeležencev glede na spol
38; 16%

Moški
Ženske

200; 84%

Slika 6 Porazdelitev vzorca udeležencev glede na spol

Število sorojencev glede na spol

116; 49%

122; 51%

Moški
Ženske

Slika 7 Porazdelitev sorojencev glede na spol
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Število sodelujočih glede na
sorojenski par
24; 10%

M-M

108; 45%

M-Ž
Ž-Ž
106; 45%

Slika 8 Porazdelitev udeležencev glede na sorojenski par

Sorojenci glede na vrstni red rojstva
36; 15%

112; 47%
Prvorojenec
Drugorojenec

90; 38%

Tretje- ali več rojenec

Slika 9 Porazdelitev udeležencev glede na vrstni red rojstva
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8.3.2 Merski pripomočki

8.3.2.1 Vprašalnik odnosov med odraslimi sorojenci − ASRQ
Vprašalnik odnosov med odraslimi sorojenci (ang. Adult Sibling Relationship
Questionnaire − ASRQ, Stocker, Lanthier in Furman, 1997) se nanaša na trenutno stanje
odnosa, ne na to, kakšen odnos je imel udeleženec s svojim sorojencem v preteklosti oz.
kakšen misli, da bo ta odnos v prihodnosti. Vprašalnik ASRQ temelji na samooceni
lastnega vedenja in čustev do svojih sorojencev in se nanaša na odnos udeleženca s
svojim sorojencem ter ocenjuje kakovostne spremenljivke odnosa med sorojenci v
zgodnji odraslosti in v kasnejših razvojnih obdobjih. Narejen je bil na podlagi
vprašalnika odnosov med sorojenci (Furman in Buhrmester 1985). Udeleženci se
osredotočijo na en sam določen odnos, v našem primeru na odnos s sorojencem, ki jim
je najbližje po starosti. Vprašalnik vsebuje 81 postavk, ki tvorijo 14 poddimenzij, in
sicer: čustvena opora, instrumentalna opora, intimnost, nadvlada, naklonjenost,
nasprotovanje, občudovanje, podobnost, prepirljivost, rivalnost pri materi, rivalnost pri
očetu, sprejemljivost, tekmovanje in znanje. Navedene poddimenzije tvorijo tri glavne
dimenzije odnosa med sorojenci: konfliktnost, tekmovalnost in toplina. Dimenzije in
poddimenzije vprašalnika so zadovoljivo notranje konsistentne, zanesljive in objektivne
ter imajo nizke korelacije z lestvicami socialne zaželenosti. (Stocker, Lanthier in
Furman 1997) Cronbachov alfa koeficienti (a) za posamezne dimenzije Vprašalnika
odnosov med odraslimi sorojenci se pri udeležencih posameznih dimenzij gibljejo od
.66 do .94, kar kaže na zadovoljivo notranjo konsistentnost dimenzij in s tem
zadovoljivo zanesljivost vprašalnika.
Vprašalnik in dovoljenje za uporabo smo dobili od avtorja Clare Stockerja. Prevod
v slovenski jezik je naredila Špela Sraka (Sraka 2007) za svoje diplomsko delo in je
dovolila uporabo prevedenega vprašalnika. Za dodatno dovoljenje smo zaprosili tudi na
fakulteti za psihologijo in pridobili vprašalnik.
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8.3.2.2 Vprašalnik o izkušnjah, ki delajo sorojence različne − SIDE
Vprašalnik o izkušnjah, ki delajo sorojence različne, (ang. The Sibling Inventory of
Differential Experience − SIDE, Daniels in Plomin, 1985) je namenjen ocenjevanju
nedeljenih (ang. nonshared) družinskih okoljskih vplivov. Anketirani sorojenci so
naprošeni, da primerjajo svoje okolje s sorojenčevim (z bratovim ali sestrinim). Sedanja
verzija SIDE je primerna za mladostnike v starostnem razponu od 12. do 18. leta,
vendar se vprašalnik SIDE lahko prilagodi tudi za druge starostne skupine. 5-točkovna
Likertova lestvica SIDE vodi k relativnemu točkovanju različnih izkušenj sorojenca.
Vsi podatki temeljijo na relativnem točkovanju SIDE. Interkorelacije med lestvicami
SIDE so nizke do zmerne. Dva tedna, test-retest zanesljivosti je precejšen, od .77 do
.93, sredina .84 za vzorec 57 bioloških sorojencev. Podlestvica Ljubosumje med
sorojenci oceni izkušnje udeležencev iz sorojenskega ljubosumja v otroštvu. Ima šest
postavk na podskali sorojenskega ljubosumja SIDE (Daniels in Plomin 1985) α = .82.
(Rauer in Volling 2007).
Vprašalnik in dovoljenje za uporabo smo dobili od avtorja. Za prevod smo zaprosili
strokovnjake za angleški jezik, ki so vprašalnik prevedli v slovenski jezik in iz
slovenskega nazaj v angleški ter ga priredili za uporabo.

8.3.2.3 Vprašalnik agresivnosti − BPAQ
Vprašalnik agresivnosti (ang. The Aggression Questionnaire − BPAQ; Buss in Perry,
1992) je samoocenjevalni vprašalnik. Avtorja Buss in Perry sta ga priredila po
Vprašalniku sovražnosti, ki sta ga razvila Buss in Durkee, ki ni dosegal psihometričnih
standardov. Vprašalnik je sestavljen iz 29 postavk, ki jih udeleženci ocenjujejo na 5stopenjski Likertovi lestvici (1 − sploh ni značilno zame, 5 − zelo značilno zame).
Posameznik na petstopenjski likertovi lestvici oceni, v kolikšni meri so značilne zanj.
Vprašalnik sestavljajo štiri lestvice: besedna agresivnost, fizična agresivnost, jeza in
sovražnost. Seštevek rezultatov vseh lestvic pa je skupen rezultat, ki se nanaša na
agresivnost na splošno. (Buss in Perry 1992, 455)
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Faktorja Besedne agresivnosti (5 postavk) in Fizične agresivnosti (9 postavk)
predstavljata instrumentalno komponento vedenja, saj vključujeta poškodovanje in
škodovanje drugim, faktor Jeze (7 postavk) predstavlja afektivno komponento vedenja,
saj vključuje fiziološko vzburjenje in pripravljenost na agresivnost in faktor Sovražnosti
(8 postavk) predstavlja kognitivno komponento vedenja, saj preverja občutke
nepravičnosti in sovraštva. Posamezne faktorje dobimo tako, da seštejemo vrednosti
posameznih postavk, ki sodijo v faktor, pri čemer se postavki 11 in 16 vrednotita
obratno. Vsi faktorji med seboj tudi statistično pomembno korelirajo, in sicer glede na
podatke v članku. Jeza, Besedna in Fizična agresivnost močno pozitivno, Sovražnost
z Jezo prav tako močno pozitivno, medtem ko je korelacija med Sovražnostjo, Fizično
in Besedno agresivnostjo zmerno pozitivna. Kot navajata avtorja, prihaja do takšne
korelacije med omenjenimi lestvicami zaradi povezave s faktorjem Jeze, saj so se pri
kontroliranju faktorja Jeze korelacije med omenjenimi faktorji znižale. Avtorja sta tudi
preverila razlike v spolu, ki so pokazale,da so moški dosegli statistično višje točke na
faktorjih Sovražnosti, Besedne in Fizične agresivnosti, ali pa ni bilo razlik na faktorju
Jeze. Izračun učinka velikosti je pokazal, da je bil največji učinek na faktorju Fizične
agresivnosti, srednji na faktorju Besedne agresivnosti in majhen na faktorju
Sovražnosti. Kot navajata avtorja, je analiza notranje konsistentnosti (s Cronbachovim
koeficientom a) vprašalnika pokazala, da je zanesljivost vseh faktorjev in skupnega
seštevka tako na našem vzorcu kot tudi v prvotni študiji zadovoljiva, in sicer: Fizična
agresivnost, a = 0,85; Besedna agresivnost:a = 0,72; Jeza: a = 0,83; Sovražnost: a = 0,77
in celotna lestvica: a = 0,89 (Buss in Perry, 1992). Tudi na našem vzorcu smo preverili
zanesljivost vseh faktorjev, ki je bila nižja od pričakovane le za faktor Besedne
agresivnosti (a = 0,58), pri preostalih faktorjih in skupnem seštevku je bila zadovoljiva,
saj kot poroča Sočan (Sočan 2004) so vrednosti nad 0,7 za samoocenjevalne vprašalnike
zadovoljive; Fizična agresivnost: a= 0,72; Jeza: a = 0,74; Sovražnost: a = 0,77; Splošen
faktor agresivnosti: a = 0,84.
Vprašalnik in dovoljenje za uporabo smo dobili od dr. Andreje Avsec, prevod
v slovenski jezik je naredila Tanja Veselič (Veselič 2005) za svoje diplomsko delo.
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8.3.2.4 Vprašalnik časovne perspektive − VČP
Vprašalnik časovne perspektive − VČP, 2014, (ang. Zimbardo Time Perspective
Inventory − ZTPI, Zimbardo in Boyd, 1999), meri odnos do preteklosti, sedanjosti in
prihodnosti. Vprašalnik časovne perspektive je preveden in prirejen na podlagi
originalnega vprašalnika ZTPI (Zimbardo in Boyd 1999) in prevoda slovenskih avtorjev
Boštjan Bajec, Tina Podlogar, Nika Koračin, Argio Sabadin in Mojca Vizjak Pavšič
(Kovač, Gabor in Bajec 2014). Zimbardov vprašalnik časovne perspektive (Zimbardo in
Boyd 1999) sestavlja 56 postavk, ki preverjajo izraženost petih dimenzij časovne
perspektive: usmerjenost na negativno preteklost, usmerjenost na pozitivno preteklost,
usmerjenost na hedonistično sedanjost, fatalistično usmerjenost na sedanjost in
usmerjenost na prihodnost. Naloga udeležencev je, da na 5-stopenjski lestvici
Likertovega tipa označijo, v kolikšni meri se strinjajo s posamezno trditvijo, pri čemer
ocena 1 pomeni, da je opisano vedenje »zelo neznačilno«, ocena 5 pa, da je opisano
vedenje »zelo značilno« za udeleženca. Cronbach alfa koeficienti zanesljivosti
originalne angleške različice vprašalnika znašajo: negativna preteklost a = 0,82,
pozitivna preteklost a = 0,80, hedonistična sedanjost a = 0,79, fatalistična sedanjost a =
0,74 in prihodnost a = 0,77. Alfa koeficienti zanesljivosti slovenskega prevoda
vprašalnikov znašajo med 0,71 in 0,86 (Podlogar and Bajec 2011) Vprašalnik je
objavljen na spletni strani http://spletisvojokariero.si/orodjarna in je prosto dostopen.

8.3.3 Postopek

Objavljeni vprašalnik smo preko elektronske pošte z vabilom poslali na vse spletne
naslove, ki smo jih imeli v bazi ter odprli možnost mreženja. Vprašalnik smo objavili
tudi na forumih med.over.net, iskreni.net, ringaraja.net, lunin.net, mladi.net, družabnih
omrežjih facebook in google+, www.eneagram.info in www.zdravjejebogastvo.info.
Vprašalniki je bil 25.4.2016 objavljen, 14.5.2016 smo naredili zajem odgovorov za
analizo, anketa je bila aktivna od 25.04.2016 do 25.07.2016. Največ rešenih anketnih
vprašalnikov smo prejeli drugi dan po objavi, nato so prihajale v intenzivni dinamiki še
en teden, nato se je stanje umirilo.
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Podatke smo obdelali s pomočjo paketa za statistične analize IBM SPSS, verzija 23.
Preden smo začeli z analizo podatkov, smo izločili manjkajoče vrednosti spremenljivk.
V programu SPSS smo izračunali opisno statistiko, kar vključuje izračun povprečij,
standardnih deviacij, ter preverjanje normalnosti porazdelitve s testom za intervalne
spremenljivke Kolmogorov-Smirnov Z. V nadaljevanju smo uporabili še Mann Whitney
U test za primerjavo med dvema skupinama anketiranih, Kruskal Wallis test za
primerjavo med več skupinami in neparametrični Spearmanov rho koeficient korelacije.

8.4

Rezultati

Pred začetkom statistične analize smo s pomočjo Kolmogorov - Smirnovega testa
preverili normalnost porazdelitve dimenzij uporabljenih vprašalnikov: Vprašalnik
časovne perspektive, Vprašalnik agresivnosti, Vprašalnik odnosov med odraslimi
sorojenci in Vprašalnik o izkušnjah, ki delajo sorojence različne. Iz prikazanih
rezultatov (Tabela 2) je razvidno, da se vse dimenzije porazdeljujejo statistično
pomembno različno od normalne.
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Tabela 2
Deskriptivne statistike in test normalnosti porazdelitve rezultatov za vse
udeležence na dimenzijah instrumentov Vprašalnik časovne perspektive, Vprašalnik
agresivnosti, Vprašalnik odnosov med odraslimi sorojenci in Vprašalnik o izkušnjah,
ki delajo sorojence različne
Dimenzija
Toplina
Konflikt
Tekmovalnost
Ljubosumje
Neg. preteklost
Hed. sedanjost
Prihodnost
Poz. preteklost
Fatal. sedanjost
Fizična agr.
Besedna agr.
Jeza
Sovražnost

N
238
238
238
238
238
238
238
238
238
238
238
238
238

M/Me
141.59/147.00
42.11/40.00
36.82/39.00
2.90/3.00
2.61/2.50
3.03/3.07
3.52/3.54
3.40/3.44
2.37/2.44

SD
39.31
13.08
7.31
.42
.82
.51
.45
.72
.64

15.49/14.50
13.08/13.00
16.59/16.00
17.10/16.00

5.04
3.24
4.28
6.24

Z
.074**
.098**
.175**
.136**
.102**
.078**
.067**
.084**
.067**
.140**
.102**
.097**
.095**

Opombe: ** statistična pomembnost na nivoju 1 % tveganja. Z = Kolmogorov-Smirnov Z
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pz
.003
.000
.000
.000
.000
.001
.012
.000
.011
.000
.000
.000
.000

Tabela 3
Testiranje razlik med posameznimi skupinami udeležencev na
dimenzijah instrumentov Vprašalnik agresivnosti, Vprašalnik odnosov med odraslimi
sorojenci in Vprašalnik o izkušnjah, ki delajo sorojence različne
Dimenzija
Toplina

Skupina

N

Srednji rang

1 sorojenec

141

112.60

Več sorojencev

97

129.54

Verniki

123

94.45

Neverniki

62

90.12

Verniki

123

95.84

Neverniki

62

87.37

Manj kot 4 leta razlike

159

119.91

Več kot 4 leta razlike

79

118.68

Moški

38

146.87

Ženske

200

114.30

Moški

38

125.13

Ženske

200

118.43

Moški

38

126.34

Ženske

200

118.20

Moški

38

134.16

Ženske

200

116.72

Toplina

Konflikt

Konflikt
Fizična
agresivnost
Besedna
agresivnost
Jeza

Sovražnost

U

p

7812.00

.062

3634.50

.604

3464.00

.310

6216.00

.897

2760.00**

.007

3586.00

.580

3540.00

.503

3243.00

.152

Opombe: ** statistična pomembnost na nivoju 1 % tveganja, U = Mann-Whitney U

Tabela 3 prikazuje testiranje razlik med posameznimi skupinami udeležencev, ki smo
jih predpostavili v hipotezah. Iz tabele (Tabela 3) vidimo, da so statistično pomembne
razlike ugotovljene le na dimenziji fizična agresivnost med spoloma. Moški so
statistično pomembno bolj fizično agresivni v primerjavi z ženskami.
Med verniki in neverniki ni statistično pomembnih razlik v dimenzijah konflikt in
toplina. Tudi velikost sorojenskega sistema ne kaže statistično pomembne razlike
v toplini med sorojenci in tudi starostne razlike med sorojenci se za dimenzijo konflikt
niso pokazale statistično pomembne.

107

Tabela 4
Testiranje razlik med posameznimi skupinami udeležencev na
dimenzijah instrumentov Vprašalnik časovne perspektive, Vprašalnik agresivnosti,
Vprašalnik odnosov med odraslimi sorojenci in Vprašalnik o izkušnjah, ki delajo
sorojence različne
Dimenzija

Skupina
19-29 let
30-39 let
Toplina
40-49 let
50-59 let
60-79 let
19-29 let
30-39 let
Tekmovalnost
40-49 let
50-59 let
60-79 let
19-29 let
30-39 let
Konflikt
40-49 let
50-59 let
60-79 let
Brat-brat
Toplina
Brat-sestra
Sestra-sestra
Brat-brat
Konflikt
Brat-sestra
Sestra-sestra
Brat-brat
Tekmovalnost
Brat-sestra
Sestra-sestra
Brat-brat
Negativna preteklost Brat-sestra
Sestra-sestra
Brat-brat
Hedonistična sedanjost Brat-sestra
Sestra-sestra
Brat-brat
Prihodnost
Brat-sestra
Sestra-sestra
Brat-brat
Pozitivna preteklost Brat-sestra
Sestra-sestra

N
43
80
56
39
20
43
80
56
39
20
43
80
56
39
20
24
106
108
24
106
108
24
106
108
24
106
108
24
106
108
24
106
108
24
106
108

108

Srednji rang
H
p
137.74
123.48
101.62
7.467
.113
113.91
125.35
93.19
112.73
137.22
14.221** .007
139.01
115.48
135.27
130.18
104.83
8.783
.067
110.63
101.25
99.62
106.00
13.195** .001
137.17
119.81
110.61
3.475
.176
128.15
138.15
123.69
3.773
.152
111.25
109.81
125.07
1.421
.491
116.19
123.71
120.42
.187
.911
117.66
100.21
123.19
2.205
.332
120.17
130.25
122.29
1.361
.506
114.38

Fatalistična
sedanjost
Fizična agresivnost

Besedna agresivnost

Jeza

Sovražnost

Ljubosumje

Brat-brat
Brat-sestra
Sestra-sestra
Brat-brat
Brat-sestra
Sestra-sestra
Brat-brat
Brat-sestra
Sestra-sestra
Brat-brat
Brat-sestra
Sestra-sestra
Brat-brat
Brat-sestra
Sestra-sestra
Brat-brat
Brat-sestra
Sestra-sestra

24
106
108
24
106
108
24
106
108
24
106
108
24
106
108
24
106
108

114.90
116.75
123.23
143.21
122.61
111.18
124.38
120.23
117.70
116.56
118.36
121.27
138.42
114.35
120.35
134.69
126.47
109.29

.596

.742

4.674

.097

.208

.901

.145

.930

2.429

.297

4.716

.095

Opombe: ** statistična pomembnost na nivoju 1 % tveganja, H – Kruskal-Wallis H.

Statistično pomembne razlike najdemo med diadami v izraženosti topline. DunnBonferroni post hoc testi so pokazali, da se med seboj statistično pomembno razlikujeta
skupini brat-brat in sestra-sestra (p= .047) ter brat-sestra in sestra-sestra (p= .003). Med
dvema sestrama je največ topline, najmanj pa med dvema bratoma.
Različno

stari

udeleženci

se

med

seboj

statistično

pomembno

razlikujejo

v tekmovalnosti med sorojencema. Dunn-Bonferroni post hoc testi so pokazali, da se
med seboj statistično pomembno razlikujeta starostni skupini 19−29 let in 40−49 let (p=
.015) ter 19−29 let in 50−59 let (p= .024).
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Tabela 5
Testiranje razlik med posameznimi skupinami udeležencev glede na
pogostost stika med udeležencev in njegovim sorojencem pri dimenziji toplina.
Dimenzija/vprašanje

Skupina
Skoraj nikoli
Ne pogosto
Toplina/Pogostost
Zmerno pogosto
videvanja s sorojencem
Pogosto
Zelo pogosto
Skoraj nikoli
Ne pogosto
Toplina/Pogostost tel.
Zmerno pogosto
klica s strani sorojenca
Pogosto
Zelo pogosto
Skoraj nikoli
Ne pogosto
Toplina/Pogostost tel.
Zmerno pogosto
klica s strani udeleženca
Pogosto
Zelo pogosto
Skoraj nikoli
Ne pogosto
Toplina/Pogostost druž.
Zmerno pogosto
srečanj
Pogosto
Zelo pogosto

N
17
38
97
47
39
38
67
59
47
26
30
61
78
45
24
19
22
51
55
91

Srednji rang
H
26.62
74.22
119.39
75.897**
149.33
168.42
31.54
88.25
132.73 140.692**
173.13
197.06
28.57
83.65
123.71 134.861**
178.90
199.23
25.68
81.77
84.42
94.428**
125.01
164.54

p

.000

.000

.000

.000

Opombe: ** statistična pomembnost na nivoju 1 % tveganja, H – Kruskal-Wallis H.

Pri vseh štirih vprašanjih (Tabela 5), ki sprašujejo o različnih vidikih pogostosti stikov
med udeleženci in njihovimi sorojenci, so se pokazale statistično pomembne razlike
v toplini med sorojenci. V vseh primerih je toplina med sorojenci večja, če imajo bolj
pogoste stike v kakršnikoli obliki.
Pri prvem vprašanju (Kako pogosto se videvate s tem sorojencem?) so statistično
pomembne razlike (post hoc testi) v toplini med sorojencema med vsemi pari
odgovorov, razen med odgovori skoraj nikoli-ne pogosto, zmerno pogosto-pogosto in
pogosto-zelo pogosto.
Pri drugem in tretjem vprašanju (Kako pogosto vas ta sorojenec pokliče po telefonu?,
Kako pogosto vi pokličete tega sorojenca?) so statistično pomembne razlike (post hoc
testi) v toplini med sorojencema med vsemi pari odgovorov, razen med odgovoroma
pogosto-zelo pogosto.
Zadnje vprašanje (Kako pogosto se s tem sorojencem dobivate oz. vidite za praznike in
družinska srečanja?) tudi kaže na statistično pomembne razlike med vsemi pari
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odgovorov razen med skoraj nikoli-ne pogosto, ne pogosto-zmerno pogosto in ne
pogosto-pogosto.
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Testiranje razlik med skupinami udeležencev glede na vrstni red rojstva na
dimenzijah instrumentov Vprašalnik časovne perspektive, Vprašalnik agresivnosti,
Vprašalnik odnosov med odraslimi sorojenci in Vprašalnik o izkušnjah, ki delajo sorojence
različne

Tabela 6

Dimenzija

Skupina

Prvorojenec
Drugorojenec
Tretje- ali več rojeni
Prvorojenec
Hedonistična
Drugorojenec
sedanjost
Tretje- ali več rojeni
Prvorojenec
Prihodnost
Drugorojenec
Tretje- ali več rojeni
Prvorojenec
Pozitivna
Drugorojenec
preteklost
Tretje- ali več rojeni
Prvorojenec
Fatalistična
Drugorojenec
sedanjost
Tretje- ali več rojeni
Prvorojenec
Fizična
Drugorojenec
agresivnost
Tretje- ali več rojeni
Prvorojenec
Besedna
Drugorojenec
agresivnost
Tretje- ali več rojeni
Prvorojenec
Jeza
Drugorojenec
Tretje- ali več rojeni
Prvorojenec
Drugorojenec
Sovražnost
Tretje- ali več rojeni
Prvorojenec
Toplina
Drugorojenec
Tretje- ali več rojeni
Prvorojenec
Konflikt
Drugorojenec
Tretje- ali več rojeni
Prvorojenec
Tekmovalnost Drugorojenec
Tretje- ali več rojeni
Prvorojenec
Ljubosumje Drugorojenec
Tretje- ali več rojeni
Negativna
preteklost

N

Srednji rang

112
90
36
112
90
36
112
90
36
112
90
36
112
90
36
112
90
36
112
90
36
112
90
36
112
90
36
112
90
36
112
90
36
112
90
36
112
90
36

113.75
121.48
132.42
117.98
124.32
112.18
122.43
116.76
117.24
121.88
112.56
129.43
114.82
122.29
127.08
126.42
110.16
121.35
114.58
126.77
116.62
125.17
108.13
130.31
118.25
117.32
128.83
119.13
114.21
133.88
125.59
117.20
106.31
123.87
117.02
112.01
114.61
118.11
138.19

Opombe: H – Kruskal-Wallis H.
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H

p

2.127

.345

.904

.636

.386

.824

1.802

.406

1.105

.575

2.833

.243

1.655

.437

4.122

.127

.791

.673

2.105

.349

2.301

.317

1.001

.606

3.317

.190

Glede na vrstni red rojstva med skupinami udeležencev ni statistično pomembnih razlik
v navedenih dimenzijah (Tabela 6).
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Tabela 7
Spearmanov rho koeficient korelacije med posameznimi dimenzijami
instrumentov Vprašalnik časovne perspektive, Vprašalnik agresivnosti, Vprašalnik
odnosov med odraslimi sorojenci in Vprašalnik o izkušnjah, ki delajo sorojence
različne.
Pozitivna
preteklost

Hedonistična
sedanjost

Negativna
preteklost

Ljubosumnost

.327**

.018

/

/

Fizična agresivnost

-.067

/

.260**

.032

Besedna
agresivnost

-.018

/

.167**

.027

Jeza

.005

/

.276**

.056

-.188**

/

.704**

.227**

Toplina

Sovražnost

Opombe: ** statistična pomembnost na nivoju 1 % tveganja.

Rezultati (Tabela 7) nam povedo, da se statistično pomembno, pozitivno med seboj
povezujejo dimenzije pozitivna preteklost in toplina, negativna preteklost z vsemi
dimenzijami Vprašalnika agresivnosti ter ljubosumnost in sovražnost.
Statistično pomembno negativno pa se povezujeta dimenziji sovražnost in pozitivna
preteklost.
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8.4.1 Prva hipoteza

Predvidevamo, da bo dimenzija topline pokazala pomembno povezanost s pozitivno
preteklostjo in hedonistično sedanjostjo.

Na podlagi rezultatov (Tabela 7) prvo hipotezo le delno potrdimo, saj se je
pokazala pomembna statistična povezanost le med dimenzijo topline in pozitivno
preteklostjo, medtem ko pomembne statistične povezanosti med toplino in
hedonistično sedanjostjo v naši raziskavi nismo našli, zato smo ta del hipoteze
ovrgli.

Izraženost pozitivne preteklosti pozitivno korelira z dimenzijo topline, v raziskavi
Zimbarda in Boyda pa tudi z ekstravertnostjo in sprejemljivostjo. (Zimbardo in Boyd
1999, 1279) Nasprotje pozitivne preteklosti je negativna preteklost (Zimbardo in Boyd
1999, 1278) in obe dimenziji se povezujeta tudi z vsemi vedenji tipičnimi za posamezno
dimenzijo. Raziskovalci poudarjajo pomembnost preteklosti v smislu usmerjanja in
razvijanja pozitivne preteklosti kot časovne orientacije, kajti prispevala naj bi k razvoju
občutka osebne kontinuitete v daljšem časovnem obdobju in s tem tudi k razvoju lepše
perspektive prihodnosti. (Zimbardo in Boyd 1999, 1285) Ljudi z visoko izraženo
pozitivno preteklostjo drugi pogosto opisujejo kot tople, prijateljske in energične, radi
imajo družinska srečanja, imajo široko socialno mrežo. (Zimbardo in Boyd 1999, 1285)
Pozitivna preteklost, hedonistična sedanjost in prihodnost pozitivno korelirajo
z ekstravertiranostjo. (Vrbančič 2015, 9) Toplino, druženje, samozavest, aktivnost,
iskanje vzburjenja, pozitivne emocije najdemo pri dimenziji ekstravertnost, navedeni pri
opisu velikih pet dimenzij osebnosti. (Vrbančič 2015, 7−8)
Razvijanje topline in bližine se je verjetno začelo že v otroštvu, ko so v različnih
okoljih; družina, vrtec, šola, razvijali in krepili intimnost, prosocialno vedenje,
tovarištvo, podobnost, nego, občudovanje, naklonjenost, ljubezen, vdanost, ki so
faktorji, ki po raziskavi Furmana in Buhrmesterja (1985) tvorijo dimenzijo Topline.
V takšnem okolju se je lahko razvila dovolj močna pozitivna izkušnja in tako tudi
Pozitivna preteklost. Ne predstavljamo si družinskih ali drugih tradicionalnih dogodkov,
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kjer bi ljudje hladno stali ob strani. Ljudje, ki so usmerjeni pozitivno, vrednotijo svojo
preteklost večinoma pozitivno in uživajo v nostalgičnem spominjanju dobrih starih
časov. Radi imajo družinska srečanja in obujanje starih običajev. (Bajec et al. 2015, 9)
»Pozitivna preteklost nas prizemljuje in poskrbi za občutek kontinuitete skozi življenje.«
(Bajec et al. 2015, 5)
Druga možnost je, da so udeleženci razvili pozitiven odnos do dogodkov iz preteklosti,
ki so bili lahko hudi, a so znali iz težkih okoliščin izvleči najboljše, saj Pozitivna
preteklost lahko odraža tudi pozitiven pogled na preteklost. Četudi so ljudje izkusili
težavne razmere, se jih spominjajo na pozitiven način in tako krepijo svojo odpornost na
stresne dogodke v prihodnosti in optimizem. Nietzschejev citat dobro ponazarja ta
odnos: »Kar me ne ubije, me krepi.« (Zimbardo in Boyd 2008, 61; Bajec et al. 2015, 9)
Drugi del hipoteze je pokazal, da ni povezave med hedonistično sedanjostjo in toplino.
Hipoteza je slonela na misli Holmana in Zimbarda (2009), da imajo veliko prijateljev,
kar pa ne pomeni nujno, da so njihovi stiki s prijatelji pogosti in topli. Ostale značilnosti
za ljudi z visoko hedonistično sedanjostjo so morda odbijajoče in ne ustvarjajo ugodne
klime za tople odnose, ker so manj podvrženi samonadzoru, pogosteje uporabljajo
neprilagojene strategije soočanja s problemi, ki pogosto vključujejo jezo, beg iz
situacije in občutek nemoči, težijo k takojšnji zadovoljitvi in užitku. (Zimbardo in Boyd
2008, 106)

8.4.2 Druga hipoteza

Predvidevamo, da se bo pokazala pomembna povezanost negativne preteklosti
z agresivnostjo.

Na podlagi rezultatov prikazanih v Tabeli 7 potrdimo hipotezo, da se negativna
preteklost statistično pomembno povezuje z agresivnostjo.

Med negativno preteklostjo in agresivnostjo se je pokazala korelacija, kar sta v svoji
raziskavi odkrila tudi Zimbardo in Boyd (Zimbardo in Boyd 1999, 1278). Negativna
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preteklost odraža odnos do dogodkov, ki so se zgodili. Negativen odnos je lahko
posledica

resničnega

izkustva

negativnih

dogodkov

ali

trenutne

negativne

rekonstrukcije minulih dogodkov, ki morda sploh niso bili tako hudi.
Povezava odnosa do preteklosti s psihološkimi in vedenjskimi značilnostmi kot je
agresivnost, se je v študijah že pokazala. Osebe z negativno preteklostjo so bolj
agresivne kot osebe s pozitivno preteklostjo. (Bajec et al. 2015, 10) Ljudje z visoko
izraženo dimenzijo negativne preteklosti doživljajo več negativnih čustev in so manj
zadovoljni v svojem življenju. V primerjavi z ljudmi z nizko izraženo dimenzijo
negativne preteklosti so bolj anksiozni in depresivni, manj čustveno stabilni, manj
ekstravertirani, vestni in sprejemljivi. (Bajec et al. 2015, 10) Ljudje, ki so usmerjeni
negativno, imajo občutek, da je bilo v njihovi preteklosti več slabega kot dobrega ter so
prežeti z občutkom travme, neuspeha in frustracije. Neprestano se vrtijo v začaranem
krogu negativnih izkušenj, čeprav je sedanjost lahko povsem dobra. Predelovanje
preteklosti, družinskih in sorojenskih odnosov, posebej tistih, ki so prežeti s sovraštvom,
jezo, besedno in fizično agresijo torej ima velik smisel za prihodnost in terapevte.
Negativna preteklost se statistično pomembno pozitivno povezuje z vsemi dimenzijami
agresivnosti: fizična agresivnost, besedna agresivnost, jeza in sovražnost.
Ko povežemo odnos do preteklosti z vedenjskimi značilnostmi, ugotovimo, da so pri
odkrivanju dimenzij časovne perspektive ugotovili, da se vedenjske in psihološke
značilnosti in agresivnost povezujejo. Agresivnost je kot oblika vedenja ugotovljena pri
osebah, ki imajo visoko izraženo negativno preteklost. (Bajec et al. 2015, 10; Zimbardo
in Boyd 2008, 86) Ko so raziskovali časovno perspektivo v povezavi s osebnimi
lastnostmi in subjektivnim blagostanjem (Podlogar in Bajec 2011, 46), so odkrili, da je
večina korelacij statistično pomembnih, najvišji pozitivni povezanosti so opazili med
lestvicami prihodnost in vestnost ter negativna preteklost in nevroticizem, negativno pa
med lestvicama negativna preteklost in ekstravertnost. (Podlogar in Bajec 2011, 46)
Negativna preteklost, tako kot pozitivna, odraža odnos do dogodkov, ki so se nam
zgodili. Negativen odnos je lahko posledica resničnega izkustva negativnih dogodkov
ali trenutne negativne rekonstrukcije minulih dogodkov, ki morda sploh niso bili tako
hudi. Ljudje, ki so v preteklost usmerjeni negativno, imajo občutek, da je bilo v njihovi
preteklosti več slabega kot dobrega in so prežeti z občutkom travme, neuspeha in
frustracije. Neprestano se vrtijo v začaranem krogu negativnih izkušenj, čeprav je
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sedanjost lahko povsem dobra. Ljudje z visoko izraženo dimenzijo negativne preteklosti
doživljajo več negativnih čustev in so manj zadovoljni v svojem življenju. (Podlogar in
Bajec 2011, 45) V primerjavi z ljudmi z nizko izraženo dimenzijo negativne preteklosti
so bolj anksiozni in depresivni (Podlogar in Bajec 2011, 45; Zimbardo in Boyd 1999,
1277), manj čustveno stabilni, manj ekstravertirani, vestni in sprejemljivi (Bajec et al.
2015, 10)

8.4.3 Tretja hipoteza

Predvidevamo, da je med sorojenci istega spola prisotno več topline kot med sorojenci
nasprotnega spola, in da sorojenci čutijo več topline do svojih sester kot do bratov.
Največ topline bo prisotno med pari sestra – sestra.

Hipotezo lahko potrdimo samo za del, ki pravi, da je med sorojenci istega spola
prisotno več topline, če gre za sestre (Tabela 4). Druge dele hipoteze ovržemo.

Največ topline bo med dvema sestrama, potem med sestro in bratom in najmanj v paru
brat/brat, zato se hipoteza v tem delu ovrže.
Prva slika, ki nam je prišla na misel so svetopisemske dvojice bratov, ki jih opisujemo
v začetku naloge Kajn − Abel, Jakob − Ezav Jožef in njegovi bratje. Avtor poudarja
druge dimenzije sorojenskega odnosa; ljubosumje, tekmovalnost in konflikt. Bralec ob
branju ne pomisli na to dimenzijo odnosa.
Predvideli smo, da se bo v raziskavi potrdilo, kar so pri raziskovanju odnosov med
sorojenci ugotovili Furman in Buhrmester (Furman in Buhrmester 1985, 453;
Buhrmester in Furman 1990a, 1389; Stocker, Lanthier in Furman 1997, 218), da je spol
sorojencev pomemben dejavnik odnosov med sorojenci. Stocker je poročal, da so
udeleženci raziskave poročali o večji toplini v odnosih s sestrami kot z brati. (Stocker,
Lanthier in Furman 1997, 216), kar se je v raziskavi potrdilo.
Raziskovalci so bili glede trditev o povezanosti spola s toplino/bližino v sorojenskem
odnosu razdeljeni. Bowerman in Dobash (1974) in Furman in Buhnnester (1985) so
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trdili, da so si pari istospolnih sorojencev bližje kot pari različnih spolov (Stocker,
Lanthier in Furman 1997, 211−212), Abramovitch, Pepler, in Corter (1982), Minnett,
Vandell, in Santrock (1983), Teti in Ablard (1989) so poročali nasprotno ali da ni razlik,
in Cicirelli (1982) ki je trdil, da so si v srednjih letih in starosti sestre bližje kot bratje.
Najbližje smo Cicirelijevi trditvi. Naš vzorec odraslih udeleženih v raziskavi je bil
v starostnem razponu od 19 do 77 let, medtem ko so drugi raziskovali mlajše
udeležence. Slovenska raziskava odnosov med odraslimi sorojenci (Sraka 2007, 90−96)
je tudi potrdila, da imajo sestre v odnosu več topline kot bratje, udeleženci so bili
v starostnem razponu od 14 do 45 let. Whitney je v odnosu med sestrami opazil, da si
delijo neko stopnjo intimnosti. Dejanska izkušnja intimnosti med sestrami je verjetno
tako edinstvena, kot je edinstven vsak sestrski par. (Whitney 2007, 4)

8.4.4 Četrta hipoteza

Predvidevamo, da je med sorojenci, ki so si bližje po starosti (manj kot 4 leta starostne
razlike) prisotno več konfliktnosti kot med sorojenci, ki so si po starosti bolj oddaljeni.

Hipotezo ovržemo. Starostne razlike ne vplivajo na konfliktnost odnosov.

Večina raziskovalcev se je osredotočila na dve skupini, ki ju je med sabo primerjala: na
sorojence, pri katerih je manj kot 4 leta starostne razlike in tiste, pri katerih je več kot 4
leta starostne razlike (Stocker, Lanthier in Furman 1997) prav tako so bili tudi
udeleženci njihovih raziskav mlajši. Stockerjeva in sodelavci, ki so tudi raziskovali
sorojenske odnose med odraslimi, so v raziskavi poročali o povezanosti med razlikami
v starosti in konfliktnostjo. (Stocker, Lanthier in Furman 1997, 216) Udeleženci njihove
raziskave so bili v povprečju stari 20,6 let, povprečna starost sorojencev je bila 23,0 let,
medtem ko so naši udeleženci bili stari v povprečju 41 let, povprečna starost sorojencev,
za katere so odgovarjali, je bila 40,5 let. Gre za vidno razliko v starosti udeležencev in
njihovih sorojencev, kar bi lahko bilo vzrok, da smo dobili takšne rezultate.
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8.4.5 Peta hipoteza

Predvidevamo, da se tekmovalnost s starostjo zmanjšuje, in obratno, da toplina
s starosto narašča.

Drugi del hipoteze potrdimo. Toplina s starostjo narašča.

Tekmovalnost se s starostjo zmanjšuje. Različno stari udeleženci se med seboj
statistično pomembno razlikujejo v tekmovalnosti med sorojencema. Post hoc testi so
pokazali, da se med seboj statistično pomembno razlikujeta starostni skupini 19−29 let
in 40−49 let (p= .015) ter 19−29 let in 50−59 let (p= .024) (Tabela 4).
Pregled razvoja sorojenskega odnosa od otroštva do odraslosti je pokazal, da so otroci
med seboj tekmovalni, (Van Volkom, Machiz in Reich 2011, 45), vrhunec naj bi
tekmovalnost dosegla v otroštvu ali adolescenci, pozneje pa tekmovalnost izzveni. (Van
Volkom, Machiz in Reich 2011, 45). Furman in Buhrmester (1985), ki sta identificirala
dimenzijo tekmovalnost/rivalnost, sta dejala, da jo tvorita dva faktorja: tekmovanje in
starševska pristranost. Vpliv staršev na otroke v otroštvu je velik, saj so stiki z njimi
pogosti in se tako krepi ta vpliv, medtem ko se otroci v procesu odraščanja oddaljujejo
od družine popušča tudi njihov vpliv, saj niso več vsakdanje prisotni in tako njihova
pristranost slabi.
Tekmovalnost med sorojenci v zgodnjem starostnem obdobju so potrdile tuje in domače
raziskave. V slovenski študiji sorojencev o značilnostih odnosa med sorojenci
v zgodnjem in srednjem otroštvu so bile prepoznane izraženosti različnih kombinacij
naklonjenega, konfliktnega in tekmovalnega vedenja med sorojenci. Sorojenci si v tem
času pogosto izražajo naklonjenost, včasih tudi konfliktnost, podobno je z rivalstvom
oz. tekmovalnostjo. (Kavčič in Zupančič 2006, 110−114) Tudi Dunnova je med
dimenzijami odnosa sorojencev v zgodnjem otroštvu navedla rivalstvo. (Kavčič in
Zupančič 2006, 106; Dunn 1993, 44−45) Furman in Buhrmester sta potrdila to
v primerjavi med mlajšimi in starejšimi sorojenci, ter med sorojenci, ki so si bližje po
starosti. (Furman in Buhrmester 1985, 456)
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Cicireli (1995) opisuje pomen ponovnega zbliževanja sorojencev v odraslosti, kar se je
pokazalo tudi v raziskanih svetopisemskih primerih. Tekmovalnost med brati, primer
egiptovskega Jožefa, je bila prisotna, vse dokler je bil Jožef v objemu očetove ljubezni
in stalnem stiku z brati. Ves ta čas so njegovi bratje tekmovali z njim za očetovo
pozornost in ker tega niso zmogli več prenašati, so se ga znebili. Ko ni bilo več izziva,
ni bilo več tekmovanja. Zgodba se konča tako, da jim Jožef odpusti in jih povabi v
zavetje svojega doma v Egiptu, kajti z modrostjo je veliko dosegel v deželi, kamor so ga
prodali kot sužnja. Ne le da jim je Jožef odpustil in jih je sprejel ter jim ponudil
gostoljubje, tudi bratje potem niso bili več ljubosumni in tekmovalni. Lahko bi dejali,
da so z leti njihovi odnosi postali bolj topli.

8.4.6 Šesta hipoteza

Predvidevamo, da obstaja različnost v vseh glavnih dimenzijah ASRQ med diadami brat
− brat in sestra − sestra;


tekmovalnost/rivalnost razlika med diadama je, da bo med dvema istospolnima
sorojencema brat − brat višje kot sestra − sestra,



toplina/bližina razlika med diadami brat − brat in sestra − sestra,



konflikt razlika med diadami brat − brat in sestra − sestra.

Hipotezo zavrnemo v vseh delih, razen za toplino v parih brat − brat in sestra −
sestra.

Med sorojenskimi pari brat − brat in sestra − sestra obstaja različnost v izraženosti
dimenzije toplina. V sorojenskem paru sestra/sestra je več topline kot v paru brat − brat.
Sestram je vedno bila pisana skrbniška vloga in so v tej vlogi skrbele za svoje
sorojence. Mirjam, kot deklica, od daleč opazuje, kaj se bo z njenim bratom Mojzesom
zgodilo in poskrbi, da se mu ne zgodi nič hudega. Kot odrasla poskrbi za veselje in
pesem v skupnosti.
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»Tedaj je Mirjam, Aronova sestra, prerokinja, vzela v roko boben in vse žene so se ji
pridružile; plesale so in igrale na bobne. Mirjam pa jim je odpevala: »Pojte
GOSPODU, ker je silno vzvišen; konja in jezdeca je treščil v morje.« (2 Mz 15,20−21)
Konfliktnost med sorojenci so opisali kot dimenzijo, ki jo sestavlja več faktorjev:
dominantnost oz. nadvlada sorojencev, prepiranje, nasprotovanje, tekmovanje in
dimenzijo rivalnost/tekmovalnost kot tekmovanje za status, predmete in dosežke, pa
tudi za ljubezen in pozornost staršev. Pri sorojenskih parih naše raziskave nismo našli
statistično pomembnih razlik med sorojenskimi diadami pri teh dveh dimenzijah.
Če se malo ozremo nazaj v Sveto pismo, lahko vidimo, da tudi odrasli sorojenci npr.
Mirjam in Aron sicer začnejo prepir z Mojzesom, ampak ga tudi končajo in se ne
razvije v kakšno hujšo obliko nesporazuma ali agresije. Podobnost najdemo tudi pri
Jožefu in Ezavu. Oba sta imela težaven odnos s sorojenci, pa sta se na starost spravila
z njimi. Jožef je odpustil bratom, da so ga hoteli umoriti in so ga prodali kot sužnja
v Egipt, Ezav pa se najprej oddalji od brata in živi svoje življenje, vendar mu spomin na
konflikt z bratom Jakobom ne da miru in nekoč se odpravi k njemu, da se pomirita.

8.4.7 Sedma hipoteza

Predvidevamo, da je v družinah z več otroki več topline, kot v družinah z dvema
otokoma.

Hipotezo ovržemo. V družinah z več otroki ni prisotno več topline

Do podobnega rezultata je prišla tudi Sraka (Sraka 2007, 86). V raziskavi sorojenskega
odnosa odraslih sorojencev je prišla do rezultata, da se dejavniki kot relativna starost,
vrstni red rojstva, vrstni red rojstva sorojenca in velikost družine se ne povezujejo
statistično pomembno z dimenzijami odnosov, ne v pozitivnem in ne v negativnem
smislu. Sorojenci, ki imajo več bratov in sestre, kljub temu imajo zaradi tega možnost
pogostejših stikov, kar bi bilo lahko potencial za gradnjo toplih medsebojnih odnosov
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(Tabela 5). Za razvoj topline v odnosih so potrebni pogosti stiki z osebo, da se odnos
lahko razvije.

8.4.8 Osma hipoteza

Predvidevamo, da bodo verniki imeli v odnosu do sorojencev več topline in bodo manj
konfliktni.

Hipotezo ovržemo.

Vera, za katero bi pričakovali, da s svojimi mehanizmi vzgoje za vrednote, kreposti in
medsebojne odnose v skupnosti in družini, pozitivno vpliva na odnos med sorojenci, se
ni izkazala kot razlikovalna, zato smo hipotezo ovrgli. Verske vrednote, v našem okolju
so prevladovale krščanske vrednote, kar potrjuje prisotnost krščanstva na Slovenskem,
so se, ne ravno vse, le tiste, ki so za obrambo življenja najbolj pomembne,
transformirale v človekove vrednote oziroma pravice, in tako zamenjale polje
pojavljanja. Družba jih je kot take sprejela in jih vgradila v svoj pravni sistem.

8.4.9 Deveta hipoteza

Predvidevamo, da se več stikov povezuje z več topline v odnosih med sorojenci.

Hipotezo potrdimo. Več stikov pomeni več topline v odnosih.

Pri vseh štirih vprašanjih (Tabela 5), ki sprašujejo o različnih vidikih pogostosti stikov
med udeleženci in njihovimi sorojenci, so se pokazale statistično pomembne razlike
v toplini med sorojenci. V vseh primerih je toplina med sorojenci večja, če imajo bolj
pogoste stike v kakršnikoli obliki.
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Pri prvem vprašanju (Kako pogosto se videvate s tem sorojencem?) so statistično
pomembne razlike (post hoc testi) v toplini med sorojencema med vsemi pari
odgovorov, razen med odgovori skoraj nikoli-ne pogosto, zmerno pogosto-pogosto in
pogosto-zelo pogosto.
Pri drugem in tretjem vprašanju (Kako pogosto vas ta sorojenec pokliče po telefonu?,
Kako pogosto vi pokličete tega sorojenca?) so statistično pomembne razlike (post hoc
testi) v toplini med sorojencema med vsemi pari odgovorov, razen med odgovoroma
pogosto-zelo pogosto.
Zadnje vprašanje (Kako pogosto se s tem sorojencem dobivate oz. vidite za praznike in
družinska srečanja?) tudi kaže na statistično pomembne razlike med vsemi pari
odgovorov, razen med skoraj nikoli-ne pogosto, ne pogosto-zmerno pogosto in ne
pogosto-pogosto.
Toplina v odnosih je kot žerjavica, ki ves čas čaka pripravljena, da se razplameni
v ogenj ljubezni ali sovraštva in stiki med sorojenci so kot različen les, ki ga sorojenci
polagajo na ognjišče odnosov, da kurišče ostane toplo, oni pa pripravljeni na naslednje
izzive v odnosih.

8.4.10 Deseta hipoteza

Predvidevamo, da bodo ženske bolj besedno agresivne, moški pa fizično agresivni.

Prvi del hipoteze ovržemo. Ženske niso bolj besedno agresivne od moških.
Drugi del hipoteze potrdimo. Moški so statistično pomembno bolj agresivni
v primerjavi z ženskami.

Izračuni (Tabela 2) so pokazali, da so statistično pomembne razlike ugotovljene na
dimenziji fizične agresivnosti med spoloma. Moški so statistično pomembno bolj
agresivni v primerjavi z ženskami.
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8.5

Razprava

V odnosih in odnosi med sorojenci niso izjema, je vedno prisotna komunikacija,
besedna ali nebesedna. Bog zelo dobro prebere Kajnovo nebesedno govorico in mu jo
ubesedi, pove, kako je videti njegov obraz, katero čustvo izraža in gre še globlje v samo
srce, na področje moralne presoje njegovega dejanja darovanja, ko mu reče: »Zakaj se
jeziš in zakaj ti je upadel obraz? Ali ga ne boš vzdignil, če delaš dobro?« Vendar Kajn
tega ne sliši ali noče slišati, čeprav je povedano njemu osebno. Preplavljen je z jezo,
poln je in ni več prostora za druga čustvovanja, Boga pa ne sliši, ko mu da namig,
čustev ne zmore ali noče regulirati in zmanjšati. Prisoten je afekt jeze, in ker se
v takšnih trenutkih zbere veliko energije, jo je treba porabiti za akcijo. Usmeri jo
navzven in jo tako zmanjša in zregulira. Kajn tako jezo usmeri navzven, v drugega,
v Abela in ko ga povabi ven, od njega nekaj zahteva ali mu jezno kaj prepove, določi
meje in uredi socialni svet, da bo bolj usklajen z njegovimi standardi. Kajn kot
prvorojenec, ki se mu pripisuje, da je močnejši, je ob tem, da Bog njegove daritve ni
sprejel, verjetno začutil, da izgublja moč, veljavo in pomembnost in je zato povabil
Abela na preizkus brez Božje prisotnosti, da mu pokaže, da ima še vedno moč. Kajn je
verjetno ob tem, ko Bog njegove daritve ni sprejel, začutil, da sta se mu zmanjšala
veljava in pomembnosti. Jeza in agresivnost na eksistenčni ravni pomenita poskus
posameznika, da bi svet uredil skladno s svojimi željami in vrednotami in sta povezani
z različnimi oblikami subjektovega samoizražanja.
Pri moških sorojenskih parih (Kajn − Abel, Ezav − Jakob, Jožef − Jožefovi bratje) so
bili opisani primeri, v katerih je bil prisoten konflikt, agresija, sovraštvo, tekmovalnost.
Rezultati raziskave (Tabela 3) so pokazali, da so moški statistično pomembno fizično
bolj agresivni kot ženske. V odnosih svetopisemskih sorojencev smo opazili vse
omenjene atribute: jezo, sovraštvo in besedno agresijo in fizično agresijo in v vseh
primerih je šlo za moške sorojence, za brate. Sem lahko priključimo tudi povezanost
dimenzij negativne preteklosti z agresijo, s fizično agresivnostjo, besedno agresivnostjo,
jezo in sovraštvom (Tabela 7). Čeprav rezultatov ne moremo posplošiti na populacijo,
saj nismo imeli reprezentativnega vzorca, se lahko ob tem vprašamo, ali so jeza,
sovražnost, besedna in fizična agresivnost tudi na splošno bolj prisotni v moškem svetu
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in zakaj? Je to v moški naravi bolj dominantno kot v ženski, ali ima izvor v zgodovinski
ureditvi družbe in s tem v prenosih učenja na vseh nivojih družbe in tako tudi v družini,
ki je bila, in ponekod je še, patriarhalna? V primeru sorojencev Mojzesa, Arona in
Mirjam je prišlo do konflikta, a so ga sorojenci znali razrešiti, ker so se obrnili proti
Bogu in ne drug proti drugemu. Lahko tu iščemo ključ za uspešno regulacijo teh močnih
čutenj kot je jeza, ki se gotovo pojavi v vseh konfliktnih situacijah ?
Spol sorojencev je pomemben dejavnik odnosov med sorojenci, saj v večji ali manjši
meri vpliva na različne dimenzije odnosa med sorojenci, kar so potrdile različne
raziskave, ki pa so večinoma raziskovale mlajše udeležence in ne odraslih (Furman in
Buhrmester 1985, 453; Buhrmester in Furman 1990a, 1389; Stocker, Lanthier in
Furman 1997, 218). Udeleženci raziskave v tujini (ZDA) so poročali o večji toplini
v odnosih s sestrami kot z brati (Stocker, Lanthier in Furman 1997) in tudi v naši
raziskavi smo preiskovali to razliko, ki se je izkazala za statistično pomembno. Na
prehodu iz otroštva v odraslost ne poročajo več o dimenziji moči v sorojenskih odnosih.
V naši raziskavi tudi pri dimenzijah tekmovalnost/rivalnost in konflikt nismo našli
statistično pomembne razlike med spoloma. Ali je to neka bistvena lastnost ali
zakonitost v razvoju sorojenskega odnosa, bi težko rekli, vendar bi bilo vredno
z nadaljnjimi raziskavami to preiskati.
Čas odraslosti je navadno tudi čas čustvene stabilnosti in prevzemanje odgovornosti, ki
se nanaša na razvoj strpnosti do čustvenih napetosti in frustracij, doživlja jih kot
sestavni del vsakdanjega življenja, se z njimi razmeroma konstruktivno spoprijema ali
jih preprosto sprejme brez nepotrebne sovražnosti in izražanja agresivnosti, tesnobnosti,
depresivnosti ali celo obupa. Mero čustvene zrelosti predstavlja sposobnost uravnavanja
čustev in nadzora njihovega izražanja. (Marjanovič Umek et al. 2004, 637)
Predvidevali smo, da se več stikov povezuje z več topline v odnosih med sorojenci in
hipoteza se je potrdila.
Sprašujemo se, zakaj se torej ni izkazalo, da so odnosi vernih bolj topli od nevernih?
Verjetno gre tu za vero kot deklarativno dejanje, ko ob vprašanju, ali je oseba verna ali
ni, odgovori, da je verna, za kategorično opredelitev, da je verna in ne za aktivnosti, kot
npr. obisk maše, kjer se druži z Gospodom in verniki in druga dejanja vere, ki se kažejo
v delih »Kakor je namreč telo brez duha mrtvo, tako je mrtva vera brez del.« (Jak 2,26)
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O pomenu prvorojenstva najdemo veliko raziskav z različnimi rezultati, včasih celo
nasprotujočimi. Globoko v nas so zasidrana tudi prepričanja o razlikah med prvorojenci
in vsemi nadaljnjimi otroci v družini in tudi mi smo želeli preveriti, ali obstajajo razlike
med sorojenci glede vrstnega reda v dimenzijah sorojenskega odnosa, v agresivnosti in
v dimenzijah časovne perspektive. Glede na rezultate (Tabela 6) lahko zaključimo, da
med prvorojenci, drugorojenci in tretje ali pozneje rojenimi ni statistično pomembnih
razlik v sorojenskem odnosu v nobeni izmed merjenih dimenzij, tudi glede agresivnosti
med njimi ni razlik in tudi v časovnih dimenzijah nismo našli razlik med skupinami. Je
pa res, da gre v našem vzorcu za odrasle osebe, ki se lahko napram mladostnikom in
otrokom, ki še živijo v družini in je to njihova vsakdanja realnost, to lahko drugače
pokaže, saj je to v družinskem sistemu ena izmed pomembnih vlog, ki vpliva na
življenje in v času osamosvajanja in pozneje v življenju nima več tako pomembne
vloge.
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9. ZAKLJUČKI IN OMEJITVE

Sveto pismo je stoletja pred nami osvetljevalo problematične odnose med brati. V naši
raziskavi odnosov med odraslimi sorojenci smo odkrili, da je toplina tista dimenzija
sorojenskih odnosov, ki je pokazala največ statistično pomembnih rezultatov. Prvič,
glede pomena spola v sorojenskih odnosih, drugič glede pomena pogostih srečevanj in
druženj in tretjič glede pozitivne preteklosti kot človekove časovne perspektive.
Sestrsko sestrski pari so se glede izraženosti dimenzije toplina razlikovali od parov
brat/sestra in brat/brat, saj so imeli najvišjo vrednost. Imeti sestro za sorojenca tako
pomeni, da bo sorojenski odnos v odraslosti bolj topel in ljubeč. Imeti sestro, pomeni
imeti osebo, s katero bo možno vzpostaviti zaupen odnos, z veliko topline, skrbi za
druge. Možnosti, kako zgraditi tople sorojenske odnose, lahko iščemo v sestrsko
sestrskih odnosih, kar bi bilo lahko tudi novo raziskovalno vprašanje.
Pogostost druženja se je prav tako pokazala kot pomemben dejavnik ustvarjanja toplih
medsebojnih odnosov. Kjer je več družinskih srečanj, se to odraža kot toplina
v odnosih.
Za ljubosumje in sovražnost v odnosih med brati, našli smo ju pri sorojencih Kajnu,
Jakobu, Jožefovih bratih, se je v naši raziskavi pokazalo, da kažeta na medsebojno
povezanost. Omejitev raziskave je v tem, da ne moremo potrditi, da to velja kot splošno
veljavno, čeprav smo takšno povezanost pojmov ljubosumja in sovražnosti našli tudi v
Svetem pismu. Z nadaljnjimi raziskavami bi bilo možno to razjasniti
V naši raziskavi se je pokazala pomembna povezanost med toplino kot dimenzijo
sorojenskega odnosa in pogostostjo stikov ter med toplino in pozitivno preteklostjo.
Prav tako se dimenzija negativna preteklost statistično pomembno povezuje
z ljubosumnostjo, sovražnostjo, fizično in besedno agresivnostjo ter jezo. Bratje in
sestre, ki se radi družijo in radi ohranjajo tradicionalne dogodke, so si blizu, ustvarjajo
tople medsebojne odnose. Druženja, družinski in tradicionalni dogodki, reden stik
z družino prispevajo k razvijanju pozitivne preteklosti in ohranjajo pomen topline kot
dimenzije sorojenskega odnosa skozi celotno obdobje od otroštva do starosti.
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Pregled literature in raziskav nam je odkril, da se sorojenski odnosi na časovni premici
razvijajo, tako kot se razvija osebnost in v razvoju družine najdemo razvojne cikle.
Nekatere dimenzije sorojenskega odnosa tako skozi čas izginejo, npr. med otroštvom in
mladostništvom pomen moči, druge pa se razvijejo in njihova povezanost z drugimi
dejavniki odnosov postane pomembnejša na primer toplina. Da bi ugotovili, ali se
v razvoju sorojenskih odnosov pokažejo kakšne zakonitosti bi v prihodnje morali
narediti pregledne študije, ki bi zajele vse starostne skupine in razviti primerne
instrumente za merjenje.
Pri razlagi rezultatov pričujoče magistrske naloge je pomembno upoštevati, da zaradi
določenih omejitev tega dela rezultatov in zaključkov ne moremo posplošiti na
populacijo in niso nujno odraz dejanskega stanja. Treba je upoštevati, da izbrani vzorec
ni reprezentativen za slovenske sorojence. Vzorec je bil zajet na spletu z metodo snežne
kepe, zato osebe, ki nimajo dostopa do spleta, ali spleta ne poznajo niso imele možnosti
sodelovati v raziskavi.
Sodelovalo je več žensk (N=200) kot moških (N=38) in tako morda nismo dobili prave
slike za odnose med odraslimi sorojenci. To bi lahko preprečili, če bi spletno anketo
omejili na kvote in tako dobili bolj uravnotežen vzorec.
Prednost spletne ankete je, da jo lahko rešuje oseba, na katero drugače ne bi računali, če
bi ankete zbirali na terenu z osebnimi kontakti. Tak primer so npr. starejši udeleženci, ki
bi jih radi vključili, vendar se nam ni zdelo realno, da bi se odzvali in sodelovali
v raziskavi.
Pri raziskovanju časovne perspektive smo odkrili, da so avtorji razvili tudi možnost
terapevtskega dela s časovno perspektivno, kar imenujejo časovno perspektivna terapija
(Time perspective therapy − TPT) (Sword et al. 2014).
V prihodnosti bi bilo smiselno raziskati, kako deluje mehanizem projekcijsko
introjekcijske identifikacije med sorojenci in narediti raziskave terapevtskega dela
s sorojenci.

129

POVZETEK

V magistrski nalogi smo raziskovali sorojenske odnose za starostno obdobje odraslosti.
Sorojenske odnose smo raziskali z dveh vidikov: svetopisemskega in psihološkosociološkega.
Najprej smo s hermenevtično in tekstno-kritično metodo raziskali svetopisemske
odlomke, ki opisujejo rivalske in podporne odnose med brati in sestrami, nato preiskali
različne raziskave sorojenskih odnosov, narejene v tujini in doma in naredili raziskavo
na vzorcu 238 oseb starih od 19 do 77 let, v njej pa uporabili štiri samoocenjevalne
vprašalnike; Vprašalnik odnosov med odraslimi sorojenci − ASRQ, Stocker, Lanthier in
Furman, 1997, Vprašalnik o izkušnjah, ki delajo sorojence različne − SIDE, Daniels in
Plomin, 1985, Vprašalnik agresivnosti – BPAQ, Buss in Perry, 1992 in Vprašalnik
časovne perspektive − ZTPI, Zimbardo in Boyd, 1999 združene v en vprašalnik.
Na podlagi preteklih raziskav sorojenskih odnosov smo zastavili teoretična izhodišča in
želeli raziskati, kako so dimenzije sorojenskega odnosa izražene in povezane z agresijo
in časovno perspektivo.
Resne študije sorojenskega odnosa so prinesle nekaj informacij o dimenzijah tega
odnosa v otroštvu in odraslosti. Odkrile so, da so danes družinske konstelacije lahko
bolj raznolike kot pred petdeset ali sto leti in, da to ni edino, kar zaznamuje sorojenski
odnos. Odkrili so štiri dimenzije sorojenskega odnosa; toplino, tekmovalnost, konflikt in
moč, ki se tekom življenja ohranjajo, vendar tudi preoblikujejo v svoji intenziteti.
Dimenzija moči s trajanjem sorojenskega odnosa izgine in niso še odkrili, da bi jo
nadomestila kakšna druga. V raziskavi se je pokazalo, da so moški, torej bratje, tisti, ki
so agresivnejši od žensk. Število sorojencev v družini in vera nista pokazali statistično
pomembnih povezav s toplino.
Raziskava je pokazala, da so moški statistično pomembno bolj agresivni od žensk, in da
se dimenzija topline statistično pomembno povezuje z dimenzijo pozitivne preteklosti in
agresivnost

z

dimenzijo

negativne

preteklosti.

Dimenziji

konfliktnost

in

rivalnost/tekmovalnost odraslih sorojencev nista pokazali statistično pomembnih
rezultatov.
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Sorojenski odnosi svetopisemskih oseb Kajna, Ezava, Jožefovih bratov so glede na
najdeno agresivnost pri moških osebah podobni našim empiričnim rezultatom, prav tako
sestrskobratski odnos med Mirjam in Mojzesom, ki je bolj topel, kot je odnos med
samimi brati.

Ključne besede: sorojenski odnos, bratje in sestre, sorojenci, odrasli, tekmovalnost,
konfliktnost, toplina, agresivnost, časovna perspektiva, svetopisemske osebe
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ABSTRACT

In Master Theses we were researching sibling relationships within the time of
adulthood. We used two points of view in our research: biblical and psycho
sociological.
Firstly, we investigated Bible passages describing rival and supportive relationships
between brothers and sisters through/via hermeneutics and textual critical method. After
that we analyzed various research materials regarding sibling relations that were
performed locally and abroad. After that we conducted a survey including 238 people
aged 19 to 77 years and used the following four self-assessment questionnaires: Adult
Sibling Relationship Questionnaire − ASRQ, Stocker, Lanthier in Furman, 1997;The
Sibling Inventory of Differential Experience − SIDE, Daniels in Plomin, 1985;The
Aggression Questionnaire − BPAQ, Buss and Perry, 1992 and Time Perspective
Inventory − ZTPI, Zimbardo and Boyd 1999. All four were merged into one
questionnaire.
Based on previous sibling relations research we formed theoretical frameworks and
wanted further to explore the dimensions of siblings attitude expressed and associated
with aggression and temporal perspective. Serious studies of sibling attitudes have
brought some information about the dimensions of this relationship in childhood as well
as in the adulthood.
The studies confirmed that nowadays the family constellations may be much more
diverse as they were fifty or a hundred years ago and that diversity is not the only thing
only that marks sibling relationship. Four dimensions of sibling relationship were
found: warmth, rivalry, conflict, and power that were maintained throughout the life,
but were also transforming in its intensity.
The dimension of power is disappearing throughout the sibling relationship and any
other replacement of it was not discovered yet. The study showed that men, therefore
brothers, are those who are more aggressive than women. Number of siblings in the
family and religion did not show statistically significant associations with warmth.
Research has shown that men are significantly more aggressive than women, and that
the dimension of warmth is statistically significantly associated with the dimension of
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the positive past and the aggressiveness with the dimension of the negative past.
Dimension of the conflict and rivalry of adult siblings did not show statistically
significant results.
Sibling relations of biblical persons Cain, Esau, Joseph’s brothers in relation to
aggression in male subjects are similar to our empirical results. Sibling relationship
between Miriam and Moses (sister and brother) being warmer than the relationship
between brothers is also similar to our empirical results.

Key words: sibling relationship, brothers and sisters, siblings, adults, competitiveness,
conflictive, warmth, aggressiveness, time perspective, biblical figures
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