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O otrocih
Vaši otroci niso vaši otroci.
Sinovi in hčere klica Življenja k Življenju so.
Po vas prihajajo, a ne od vas.
Čeprav so z vami, niso vaša lastnina.
Lahko jim darujete svojo ljubezen, toda ne morete jim dati svojih misli, kajti oni imajo
svoje misli.
Lahko sprejmete njihova telesa, ne pa njihovih duš,
kajti njihove duše že prebivajo v hiši jutrišnjega dne, ki je vi niti v svojih sanjah ne
morete obiskati.
Lahko si prizadevate, da boste takšni kot oni, toda ne trudite se, da bi oni ravnali kot vi.
Kajti življenje ne teče nazaj in se ne ustavlja ob tem, kar je bilo včeraj.
Vi ste lok, iz katerega so kot žive puščice izstreljeni vaši otroci.
Lokostrelec pa vidi cilj na poti neskončnosti in On s svojo močjo napenja lok, da bi
Njegove puščice mogle leteti hitro in daleč.
Naj napetost, ki jo ustvarja v vas Lokostrelčeva roka, rodi veselje,
kajti kakor ljubi puščico v letu, tako ljubi tudi lok, ki miruje.
(Kahlil Gibran)
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Seznam uporabljenih kratic in okrajšav

ACA WSO – svetovna organizacija odraslih otrok alkoholikov (angl. Adult Children of
Alcoholics World Service Organization)
DSM – Diagnostični in statistični priročnik duševnih motenj (angl. Diagnostic and
Statistical Manual of Mental Disorders)
ES – Emocionalno starševstvo
LAS – Vprašalnik ljubezenskih stilov (angl. Love attitude scale)
OOA – odrasli otroci alkoholikov
SOA – sindrom odvisnosti od alkohola
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1. UVOD
Alkoholizem je ena izmed zelo razširjenih bolezni odvisnosti današnjega časa. Milijoni
ljudi po svetu trpijo za posledicami pitja alkohola, kar neposredno vpliva na njihove
odnose s prijatelji in družino in se v veliko primerih konča tragično, piše Dudley (2014,
89) in se sprašuje, kdaj se alkoholizem pojavi kot bolezen, vendar ne poda konkretnega
odgovora. Na identifikacijo bolezni namreč vplivajo različni dejavniki: klinične prakse,
kulturne skupine ter značilnosti geografskega območja. Za diagnosticiranje bolezni
zasvojenosti so v Ameriki razvili Diagnostični in statistični priročnik duševnih motenj, v
katerem najdemo alkoholizem in kriterije diagnoze. Alkoholizem ima potencial za
uničevanje življenj in vpliva na več kot 100 miljonov ljudi po vsem svetu, v svoji knjigi
piše Dudley.
V Sloveniji se je registrirana poraba alkohola v obdobju 2000–2010 gibala med 10,3 in
13,5 litra čistega alkohola na odraslega prebivalca na leto, piše Nacionalni inštitut za
javno zdravje Slovenije (2014, 12). Slovenija se po skupni porabi alkohola na prebivalca
umešča na peto mesto med državami članicami Evropske unije (EU), kar se nam zdi
zaskrbljujoče in zaradi česar nas je tudi zanimalo, kako je problematično pitje alkohola
povezano z emocionalnim starševstvom in kako z odraslimi stili ljubezni.
Ameriški center za odvisnosti (2016, angl. American addiction centers) povzema sicer v
DSM-5 opredeljene simptome, ki pomagajo prepoznati oziroma diagnosticirati bolezen
odvisnosti od alkohola. Glede na število simptomov se določi stopnja oziroma faza
alkoholizma. Ti simptomi so: zanemarjanje odgovornosti v šoli, na delu in/ali do družine
zaradi uživanja alkohola, uživanje alkohola kljub negativnim posledicam, udeleženost v
visoko tveganih dejanjih, povečana toleranca in odtegnitveni sindrom. Odtegnitveni
simptomi vključujejo anksioznost, zmedenost, povišan srčni utrip, bruhanje, nespečnost
in drugo.
Alkoholizem se razvija v fazah in meje med njimi niso jasne. Jasno pa je, da bolj ko se
posameznik približuje zadnji, kronični fazi, večji vpliv ima to na družino, še posebej na
otroke. Družina alkoholika začne postopoma drugače funkcionirati, kar vpliva na otrokov
razvoj. V družini lahko pride do ekonomskih sprememb ter sprememb na področju
medosebnih odnosov. Raziskave kažejo, da imajo otroci, ki so bili dalj časa izpostavljeni
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slabšim ekonomskim pogojem, določene psihosocialne težave. Na te težave lahko najbolj
pozitivno vplivajo starši, kar pa je v družinah alkoholikov težje. V takih družinah lahko
pride do zanemarjanja otrok, kar ima lahko hude posledice za otrokov razvoj, še posebej
v prvih letih.
Dubowitz (1999, 19) povzema Ericksonovo razlago, da so takšni otroci z odraslimi manj
sodelovalni, imajo nižje pozitivne afekte in ne izražajo v tolikšni meri smisla za humor.
Vpliv se čuti tudi na čustvenem in kognitivnem področju otrokovega razvoja.
Zlorabe znotraj družin, do katerih lahko pride v družini alkoholika, lahko povzročijo
kompleksne posttravmatske sindrome, ki vključujejo kronično zmanjšano sposobnost
regulacije čustev, destruktivna vedenja proti sebi ali drugim, učne težave, disociativne
težave in izkrivljene podobe o sebi ali drugih. Lahko se pojavijo kronična depresija in
občutki obupa, psihosomatski simptomi, nezaupanje v pomoč drugih in ostale osebnostne
spremembe, o katerih bomo govorili v nadaljevanju (Dayton 2000, 4). V primeru
zanemarjanja otroka se starši na otrokove fizične in psihološke potrebe ne odzivajo v
ustrezni meri. Starši ne počnejo nekaj, s čimer bi otroka poškodovali, vendar pa ne
počnejo tistega, kar je potrebno. Ta vrsta zlorabe je večkrat videna kot ne tako uničujoča
kot fizična zloraba, vendar ima, kot že rečeno, zelo negativne posledice za marsikaterega
otroka, ki lahko kasneje tekom življenja trpi socialne, čustvene in kognitivne
primanjkljaje (McCoy in Keen 2013, 122). Pomembno pa je poudariti, da nekateri otroci
alkoholikov nimajo velikih težav zaradi odraščanja v takšnem okolju, saj so lahko stari
starši ali drugi, zanje pomembni ljudje, pozitivno prispevali k njihovemu razvoju in so na
ta način kompenzirali težave staršev ali pa so na to vplivali še drugi dejavniki.
V nalogi nas je zanimalo tudi, kako se uspejo starši, pri katerih je prisotno problematično
pitje alkohola, odzvati na otrokove čustvene potrebe. Pri tem je pomembno, koliko
čustvene podpore dobi otrok in koliko so se zmožni v družini pogovarjati o čustvih,
kakšna je čustvena izraznost staršev in kakšni so odzivi na otrokova čustva. Za otrokov
razvoj je pomembno tudi, kakšna je varnost čustvenega samorazkrivanja. Zanimalo nas
je, kako se te dimenzije čustvenega starševstva povezujejo s problematičnim pitjem
alkohola pri starših.
Odraščanje v družini, kjer je prisotno problematično pitje alkohola, lahko vpliva na
kasnejše partnerske odnose. Marsikdaj so odraslim otrokom alkoholikov privlačni ljudje,
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ob katerih podoživljajo nekonsistentna vedenja in občutke, kot so jih doma. V odnosu
imajo lahko težave z izražanjem čustev in zaradi potrebe po sprejetosti lahko delujejo
neavtentično, saj so bili navajeni ščititi družino s tem, da so ohranjali skrivnosti. Lahko
zanemarjajo svoja čustva, da bi se lahko osredotočili na partnerjeva, ali usmerjajo svoje
vedenje, da bi pridobili določen čustven odziv, kar marsikdaj povzroči frustracije zanje
in za njihove partnerje. Želijo si bližine, po drugi strani pa jo zavračajo. Nekateri odrasli
otroci alkoholikov lahko čutijo, da niso vredni ljubezni in da bodo zavrnjeni s strani
partnerja (Greenberg, 2014).
Ljubezen doživljamo zelo različno. Tudi teorije o ljubezni, ki smo se jih dotaknili,
predstavljajo različne vidike ljubezni. V raziskavi pa nas je zanimalo, kateri tip ljubezni
se najbolj izraža pri odraslih otrocih alkoholikov. Lee (1973, 40–51) je ljubezen razdelil
v tri primarne tipe, iz katerih se razvijejo še trije sekundarni. Prvi tip je eros, kjer gre za
strastno ljubezen z močno seksualno in čustveno komponento. Ludus je tip ljubezni, za
katero je značilna igra ali manipulacija s čustvi ter kontrola partnerja. Tretji primarni tip
ljubezni po Leeju pa je storge, za katero je značilna počasna rast odnosa, ki temelji na
prijateljstvu. Agape sodi v sekundarni tip ljubezni, za katero je značilno dajanje ljubezni
in skrbi, gre bolj za starševski ali negujoč tip. Mania je impulzivna, izven kontrole, znana
tudi kot odvisniška, v kateri se izgubi občutek jaza. Zadnji tip ljubezni pa je pragma, ki
je praktična in premišljena.
V raziskovalnem delu nas je zanimalo, kako so vse zgoraj opisane stvari med seboj
povezane, kako je torej povezana stopnja problematičnega pitja alkohola pri starših s
stopnjo čustvenega starševstva ter kakšen tip ljubezni je najpogostejši pri odraslih otrocih
alkoholikov. Zanimalo nas je tudi, če se pri posamezniku, ki je odraščal z višjo stopnjo
problematičnega pitja alkohola pri starših, najpogosteje pojavlja tip ljubezni mania.
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2. PROBLEMATIČNO PITJE ALKOHOLA PRI STARŠIH,
EMOCIONALNO

STARŠEVSTVO

IN

ODRASLI

STILI

LJUBEZNI
2.1 PROBLEMATIČNO PITJE ALKOHOLA PRI STARŠIH
2.1.1 Kaj je alkoholizem in kako se razvija?
V naši nalogi bomo med drugim raziskovali tudi problematično pitje alkohola pri starših,
vendar se bomo osredotočali in podrobneje pregledali tisto problematično pitje alkohola,
za katerega lahko rečemo, da gre že za alkoholizem ali sindrom odvisnosti od alkohola (v
nadaljevanju SOA). Enotne definicije sindroma odvisnosti od alkohola ni, Republiška
strokovna komisija za alkoholizem in druge odvisnosti pa je posameznika s SOA
opredelila kot človeka, ki je »bodisi od alkohola odvisen bodisi ima kakršnekoli težave
zaradi pitja alkoholnih pijač. Te tažave se lahko pojavijo tako na telesnem, duševnem,
medosebnem, delovnem ter širšem družbenem področju« (Može 2015, 27).
Rugljeva opredelitev (1983, 63) se nanaša na ljudi, ki živijo z alkoholikom, in sicer na
način, da je za opredelitev, ali je nekdo že alkoholik, odločilno mnenje ljudi, ki z njim
živijo, kajti predvsem njih moti spremenjeno obnašanje člana, ki »preveč« pije. V širšo
definicijo pa vključi še spremembo vedenja, lahko pa tudi razne telesne in duševne okvare
in zaplete ter člane alkoholikovih ekoloških skupin, ki postajajo »suhi alkoholiki«, ter
njihove težave, ki se ob tem pojavljajo.
Za SOA je značilnih nekaj simptomov, vendar ni nujno, da so prisotni vsi. Pojavi se
ožanje pivskega repertoarja, ko posameznik pije isto pijačo na istem mestu, tudi ob istem
času in isti pogostosti. Pojavi se prevladovanje vedenja, ki je usmerjeno v iskanje
priložnosti za pitje alkohola, ob čemer se lahko pojavi tudi opuščanje nekdanjih vrednosti.
Posamezniku se s časom povečuje toleranca, torej mora za isti učinek popiti vedno več
alkohola. Eden izmed evidentnih znakov SOA je tudi abstinenčna kriza oziroma
odtegnitveni sindrom in posledično izogibanje abstinenčnim znakom. Posameznik se
lahko zaveda siljenja k pitju v smislu obsedene želje po pitju ter ima okvarjeno kontrolo
nad količino zaužite alkoholne pijače. Značilnost SOA je tudi ponovno pitje alkohola po
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daljšem obdobju abstinence, ko se sindrom odvisnosti v celoti ponovi, razlaga Može
(2015, 28).
Ena izmed glavnih značilnosti alkoholizma je, da se razvija zelo počasi, piše Rugelj
(1983, 53), ter da se pojavlja vsepovsod in v vseh stopnjah, v vseh slojih družbe ter v
dveh fazah: prva je uničevanje družine, druga pa socialni propad alkoholika. Prva faza je
daljša in najbolj uničujoča, hkrati pa s strani družbe mnogokrat neopažena. Družina zelo
trpi in mnogokrat ne dobi prave pomoči.
Nekatera vedenja, ki bi jih lahko opredelili kot simptome odvisnosti od alkohola –
preobremenjenost s pitjem, nenadzorovano pitje ali pitje navsezgodaj, da se omilijo
posledice pretiranega pitja prejšnjega dne – bi se lahko opredelilo kot vedenja, ki odražajo
pripadnost določeni kulturi, še posebej med mladimi, ne pa kot vedenja povezana s
sindromom odvisnosti od alkohola, opozarja Moskalewicz (2012, 13).
Ramovš (1981, 86) o vidiku socialnega propadanja razlaga, da se v fazi uničevanja
družine odnosi vedno bolj izkrivljajo, stanje je vedno bolj težko, vendar je za to obdobje
značilno, da družinski člani skrivajo oziroma poskušajo skrivati težave znotraj družine.
Ko pa posledice in težave postanejo takšne, da se zanje ve tudi javno, se začne drugo
obdobje družbenega oziroma socialnega propada alkoholika. Alkoholikovo stanje
postane javno, začne ga odklanjati in izgublja položaj, ugled, odgovornosti, službo ...,
lahko ga začne zavračati tudi družina.
Moskalewicz (2012,13) se sprašuje, kakšne prednosti in kakšne slabosti prinaša
dojemanje alkoholizma kot kronične, ponavljajoče se motnje. Pravi namreč, da je slednje
povezano z nedavnimi spoznanji nevrobiologije in da je neločljivo povezano z razvojem
gibanja Anonimnih alkoholikov ter razvojem koncepta alkoholizma kot bolezni ter
posledic za zdravljenje, ki ga je takšno pojmovanje prineslo. Tako je postalo prepričanje,
da je glavni cilj zdravljenja alkoholizma popolna abstinenca, češ da alkoholiki ne morejo
kontrolirati svojega pitja. Ker so alkoholike kot take dojemali kot nemočne, se recidiv
pojavi kot normalen del njihovega življenja in zdravljenja.
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Razvoj sindroma odvisnosti od alkohola je leta 1952 opisal E. M. Jellinek in ga razdelil
na več obdobij:
V predalkoholni fazi gre za zmerno pitje, človek pije, da blaži svojo stisko, alkohol mu
omogoča sprostitev in nudi omamo. Pije vedno več, ker za omamo majhna količina, ki je
zadostovala na začetku, kmalu ni več dovolj.
Za zgodnjo alkoholno fazo so že značilni občutki krivde, saj se zaveda, da je njegovo pitje
postalo moteče, prepogosto, pije lahko tudi na skrivaj, to še posebej velja za ženske.
Značilne so vedno pogostejše izgube spomina, človek veliko razmišlja o alkoholu in se
razburi, če mu kdo očita pitje.
V kritični fazi človek izgubi kontrolo nad sabo, pojavi se okvara kontrole nad količino
popitega alkohola, pojavi se duševna odvisnost. Dovolj je samo kozarec alkohola in pitje
se nadaljuje, pojavi se »craving«, sla po alkoholu, ki je ne more nadzorovati. Samega sebe
in okolico prepričuje, da so za vse krivi drugi, in tako se bori proti čedalje večjemu
družbenemu pritisku, ki se začne pojavljati sočasno z izgubo kontrole nad količino
popitega alkohola. Lahko postane agresiven in nasilen, sploh ob očitkih glede pitja.
Očitkom vesti in kesanju sledijo krajša ali daljša obdobja abstinence, ko hoče dokazati,
da ni alkoholik. Lahko spremeni določene pivske navade, da bo npr. pil manjše količine
ali samo ob posebnih, določenih dneh. Popušča na vseh področjih, izogiba se prijateljev,
ki ne pijejo, ali tistih, ki so videli, da mu obdobje abstinence, o kateri je govoril, ni uspelo,
prisoten je sram. Posameznik izgublja interese, počuti se osamljenega, izgublja
samospoštovanje, lahko se pojavi ljubosumnostna blodnja, slabi mu spolni nagon. Je na
točki, kjer je velika nevarnost, da bo postopoma izgubil vse. Družina že propada, odnosi
z okolico se že uničujejo, posameznik pa je v samopomilovanju in nesposoben uvideti,
da je sam kriv za težave in da so odnosi drugih le reakcija na njegov spremenjen odnos
do njih. Prav soočenje z možnostjo izgube vsega je lahko ključno, da se odloči za
zdravljenje, čeprav ga odklanja, saj še ima koga, ki mu je pripravljen pomagati.
V končni ali kronični fazi prihaja do večdnevnih popivanj, alkoholika ni več sram, če se
sredi dneva opoteka po ulici, postaja vedno bolj sebičen, saj čustveno otopeva, upadajo
mu intelektualne sposobnosti. Njegovo zdravje je vedno slabše, saj manj je, pojavljati se
začnejo telesne okvare. Propada moralno-etično, lahko se pojavijo alkoholne duševne
motnje. V kronični fazi mu toleranca pada in potrebuje le majhno količino za isti učinek
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kot prej. Ne meni se več za želje svojcev, čut odgovornosti mu puhti, ljubezni ne more
več izkazovati, v pijanosti se prepira in postaja vedno bolj socialno nezaželen. Izgine
sram, ko ga preživlja družina. Okrnjena sta presoja in mišljenje, umska otopelost pa lahko
vodi v stanje alkoholne bebavosti. Zameglitev uma se lahko razjasni šele nekaj mesecev
po zdravljenju oziroma začetku abstinence, včasih pa sploh ne izgine. V tej fazi popustijo
obrambni mehanizmi, prizna svoj poraz in morda se v redkih prebliskih odloči, da poišče
pomoč. Lahko pa obupa in izbere smrt. Opisani propad je mogoče ustaviti z zdravljenjem
na katerikoli fazi razvoja (Može 2015, 37–43; Prijatelj 1992, 34; Ramovš 1981, 84–86).
V raziskavi Karakena, Dzemidzica, Wetherilla, Eilerja, Oberlina, Harezlaka in
O`Connorja (2012, 344)

se je izkazalo, da tisti, ki imajo v družinski zgodovini

alkoholizem, razvijejo določeno neobčutljivost na učinke alkohola, vključno z
možganskim sistemom, odgovornim za zaviranje vedenja. Ta zmanjšana občutljivost pa
je lahko tisti dejavnik, ki poveča tveganje za razvoj alkoholizma z ustvarjanjem
subjektivnega vtisa odpornosti na škodljive posledice alkohola.
V longitudinalni študiji (Dick, Bin Cho, Latendresse, Aliev, Nurnberger, Edenberg,
Schuckit, Hesselbrock, Porjesz, Bucholz, Wang, Goate, Kramer in Kuperman 2014,
1055) jih je zanimalo, kako se razpletejo genetski vplivi alkoholizma tekom
posameznikovega razvoja. Obstaja namreč genotip gabra2, ki ga povezujejo z razvojem
alkoholne odvisnosti. Ugotovili so, da se vpliv tega gena pojavi v obdobju prehoda v
odraslost v obliki povečane stopnje opitosti med 18. in 19. letom starosti, in sicer na način,
da se v okolju, kjer je manj socialne kontrole in več priložnosti za uporabo alkohola,
občuti večji vpliv genetike.
2.1.2 Alkoholizem in ženske
Razlike med spoloma glede uživanja alkohola so psihološko, socialno in kulturno
pogojene. V raziskavi se je pokazalo, da v primerjavi z moškimi manjši delež žensk, ki
redno konzumira alkohol, razvije z alkoholom povezane težave. Tiste, ki pijejo v veliki
meri, pa imajo več zdravstvenih in psihiatričnih težav kot moški, ki pijejo v veliki meri.
V primerjavi z moškimi pa je več žensk tistih, ki abstinirajo celo življenje, pijejo manj in
je pri njih manj verjetnosti za problematično pitje alkohola in pojav bolezni odvisnosti ali
odtegnitvenih simptomov (Erol in Karpyak 2015, 1–7).
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Odvisnost od alkohola pri ženskah ima nekaj posebnih značilnosti, in sicer gre pogosto
za kombinirano odvisnost, večinoma od alkohola in tablet, ženske pogosteje kot moški
pijejo žgane pijače, običajno pijejo same, skrivaj. Pogostejše so zdravstvene, zlasti
duševne komplikacije, otroci so bolj prizadeti in zanemarjeni, saj mož pogosto dvigne
roke tako od žene kot od otrok (Može 2015, 48). Pri ženskah so z odvisnostjo od alkohola
povezane motnje razpoloženja in anksiozne motnje, kar ne velja za moške, se je izkazalo
v raziskavi (Kham, Okuda, Hasin, Secades-Villa, Keyes, Lin, Grant in Blanco 2013,
1696), v kateri se je pokazalo tudi, da so imele ženske, ki so odvisne od alkohola, v
bistveno večji meri zgodovino alkoholizma v primarni družini ali pa moža, ki je bil
odvisen od alkohola.
Tudi raziskava Lewisa in Nixonove (2014, 275) je pokazala podobno, in sicer da je imelo
73 % žensk, ki so vključene v program zdravljenja odvisnosti od alkohola, alkoholizem
prisoten že v primarni družini ali v 58 % od alkohola odvisnega moža.
Zakoni, kjer pije žena, razpadejo prej, saj kažejo možje manjšo pripravljenost pomagati
ženi. Bolj ko ženska pije, bolj zanemarja gospodinjstvo. Ženske pogosteje in prej moralno
propadejo, nekatere zabredejo v prostitucijo ter se težje in kasneje odločajo za zdravljenje,
saj se zlasti izobraženke bojijo, da bodo v javnosti ožigosane, piše Može (2015, 48).
Raziskavi Erola in Karpyaka (2015) ter Lewisa in Nixonove (2014) sta pokazali ravno
nasprotno, in sicer da se ženske hitreje odločijo za zdravljenje kot moški. Zdravljenja se
ženske bolj otepajo kot moški zato, razlaga Prijatelj (1992, 65), ker sta družbena kritika
in »sramota« bistveno večji, kot pa če pije moški. V raziskavi se je izkazalo, da je
ženskam družbena stigmatizacija veliko večja prepreka pri odločanju za zdravljenje, kot
je moškim (Kham, Okuda, Hasin, Secades-Villa, Keyes, Lin, Grant in Blanco 2013,
1696). Družina začne razpadati in razpad je še hujši, kot če pije mož, saj otroci niso več
deležni prave materinske ljubezni in so zanemarjeni, piše Prijatelj (1992, 65).
V raziskavi se je izkazalo, da ženske pogosteje posežejo po alkoholu in padejo v
skušnjavo v čustveno težkih situacijah, ki so torej rizičen dejavnik za visoko tvegano
opijanje, še zlasti pri ženskah, ki so depresivne (Abulseoud, Karpyak, Schneekloth, HallFlavin, Louklanova, Geske, Biernacka, Mrazek in Frye 2013, 437).
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2.1.3 Osebnostne spremembe alkoholika in obrambni mehanizmi
Posameznik, odvisen od alkohola, se počasi osebnostno spreminja. Vinjen človek bo
vedno napravil več napak kot trezen in okolica nanje odreagira, ko so le-te dovolj hude.
Človek, ki postaja alkoholik, pa nanje reagira tako, da prične iskati opravičila, namesto
da bi prisluhnil napotkom in izkušnjam bližnjih. Izgublja stik z realnostjo, ki mu je vedno
bolj neprijetna, in tone v nek svoj miselni svet, kjer je prostor le za njegove potrebe,
razlaga Rugelj (1983, 74). Višja kot je stopnja pitja, bolj izgublja sposobnost za
prepoznavanje čustev drugih in njegove socialne zaznave so vedno šibkejše (Valmas,
Ruiz, Gansler, Sawyer Oscar-Berman 2014, 2998).
Posameznikovo osebnostno zorenje se ustavi in v primerjavi z vrstniki postane
deficitaren. Fasada urejenosti je tista, ki skriva to deficitarnost, v sebi pa zaradi očitkov
vesti in okolice postaja vedno bolj vznemirjen. Občutke, ki se porajajo ob tem, blaži z
alkoholom, naredi nove napake, pojavijo se novi očitki okolice in vedno bolj tone v svojo
bolezen. Svoje ravnanje poskuša opravičiti, ga zanika, potem skuša dokazati, da pije manj
in nato začne iskati vzroke zanj, ki pa jih projicira v okolico – krivi so vsi drugi. Ko je
pritisk okolice še večji, to dokazuje s krajšimi obdobji abstinence, da bi prikril obdobja,
ko je pil (Rugelj 1983, 74).
Na tej točki pa še ni dosegel »dna«, do katerega vodi zgodovina pitja in travm in ob
katerem se lahko pojavi idealizacija samomora. Najnižja točka, ki jo lahko doseže
alkoholik, je sestavljena iz visoke stopnje pitja, občutkov krivde, vpliva na
funkcionalnost, prioritete in vrednote, se je prek intervjujev izkazalo v raziskavi (DePue,
Finch in Nation 2014, 49).
Alkoholik postaja vedno bolj parazitski, kot razlaga Rugelj (1983, 75), vedno manj je
sposoben narediti in doma si privošči več tega kot pa v službi in družbi. Postopoma
izgublja zavedanje stvarnosti in ima popačeno predstavo o ljubezni, saj pričakuje, da bodo
drugi tisti, ki ga bodo imeli radi in skrbeli zanj. Postaja anksiozen in si poskuša na različne
načine dvigovati okrnjeno samospoštovanje, pojavljajo se velika nihanja razpoloženja, od
ljubezni do sovražnosti. Ko je trezen, ga mučijo občutki krivde, saj čuti, da izgublja
družino in prijatelje ter da jih zanemarja. To so tudi trenutki, ko si dopoveduje, da ne bo
več pil, vendar zaradi odvisnosti od alkohola krši te svoje obljube in dobiva občutek, da
ni sposoben za življenje. Da bi se temu občutku izognil, si ustvari obrambno prepričanje
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o svoji veličini, govori o svojih sposobnostih in uspehih, ki jih davno več ni. Da bi dosegel
točko preobrata, potrebuje zavedanje, podporo, program 12-ih korakov zase in za svojce.
V intervjujih z alkoholiki se je izkazalo, da je bila najbolj negativna točka v njihovem
alkoholnem življenju – točka dna – hkrati tista, ki jih je pripeljala do najbolj pozitivnih
izkušenj (DePue, Finch in Nation 2014, 49).
Bolj ko tone v bolezen, večji so občutki krivde, večja je tesnoba in hujša razdražljivost.
Če se kdaj vzdrži pijače, to od njega terja veliko napora in na zunaj je videti kot nevrotično
motena osebnost, nevrotični nemir pa izhaja prav iz občutkov krivde, nemoči in
nezmožnosti. Zave se, da ima vedno ljudi, ki so še pripravljeni pomagati, razmišlja lahko
o samomoru, hkrati pa postaja vedno bolj sebičen, nergaški, nezanesljiv, zanemarjen in
agresiven (Rugelj 1983, 76).
Grožnja s samomorom je pri marsikaterem alkoholiku oblika manipulacije z okolico, ki
hoče, da se zdravi, piše Ramovš (1981, 103). Je pa samomorilno vedenje še posebej
nevarno pri posameznikih z duševnimi motnjami, ki iščejo pomoč pri zdravljenju bolezni
odvisnosti. Depresija, bipolarna motnja, mejna osebnostna motnja in posttravmatska
stresna motnja so še posebej povezane s samomorilnim vedenjem pri ljudeh z boleznimi
odvisnosti (Yuodelis-Flores in Ries 2015, 98). Ramovš (1981, 103) citira Milčinskega,
ki pravi, da je »samomorilno dejanje po svoji motivaciji vselej ambivalentno: človek
hkrati teži v smrt in kliče na pomoč. Tega klica ne bi smeli preslišati. Po drugi plati pa
grožnja s samomorom ne sme postati manipulacija. Če je le-teh bilo preveč, smo človeka
siti in si želimo (bolj ali manj zavestno), da ga ne bi bilo. Če smo preveč pod vplivom
takšne želje, nam ta lahko zamaši ušesa za klic na pomoč.«
Raziskava Agrawala s sodelavci je pokazala, da so vpletenost substanc, ideje o samomoru
in poskus samomora neodvisno povezani med sabo (Agrawal, Tillman, Grucza, Nelson,
McCutcheon, Few, Conner, Lynskey, Dick, Edenberg, Hesselbrock, Kramer, Kuperman,
Nurnberger, Schuckit, Porjesz in Bucholz 2017, 101).
Prav to potrjuje tudi raziskava Mackrilla in Hessna (2012, 342), in sicer da je
samomorilno vedenje staršev močno povezano s problematičnim pitjem staršev, slednje
pa s samomorilnim vedenjem njihovih otrok. 46 % odraslih otrok alkoholikov je namreč
poročalo o starševskih grožnjah in poskusih samomora ali samomoru samem tekom
njihovega odraščanja, 13 % odraslih otrok alkoholikov je samih grozilo s samomorom,

10

15 % jih je poskusilo storiti samomor. Najmanj 54 % odraslih otrok alkoholikov, ki so
poskušali narediti samomor, je to naredilo brez opozorila. Obstaja tudi pomembna
povezava med tistimi, katerih starši so naredili samomor, in tistimi odraslimi otroki
alkoholikov, ki so poskušali narediti samomor že tekom odraščanja.
2.1.4 Obrambni mehanizmi alkoholika
Za alkoholike so značilni obrambni mehanizmi, s katerimi se skušajo izogniti odkritemu
soočenju s posledicami svoje bolezni. Individualni obrambni mehanizmi, ki regulirajo
intrapsihično ravnovesje, so (Perko 2008, 132):
-

Zanikanje: alkoholik zanika realno stanje in prepričuje sebe in druge, da nima
težav. Ko mu govorijo o njegovem pitju, se razburi in počuti ogroženega in na vse
načine skuša okolico prepričati, da ni alkoholik.

-

Racionalizacija: gre za poskus alkoholika, da obrazloži vzroke in okoliščine
svojega pitja na način, ki je njemu v korist. Je zelo pogost obrambni mehanizem
alkoholika. Z izgovori in obrazlaganjem si zmanjšuje občutek krivde (npr. pije,
ker je kmetovalec in vsi na kmetih pijejo; pije, ker je med delom žejen; pije, ker
ga ne razumejo itd.).

-

Projekcija: alkoholik prenaša lastne želje in čustva na drugo osebo ali predmet in
išče krivca za svoje popivanje v drugih osebah (npr. obtožuje sina, da pije bolj kot
on sam, tudi sosedi pijejo mnogo več ...).

-

Fragmentacija: alkoholik ni sposoben pogledati na svoje življenje kot celoto,
ampak vidi razdrobljene delčke življenja in okolici ponuja tiste, ki so vsaj malo
pozitivni (npr. izpostavi, da včasih ne pije cel teden, in hoče s tem preusmeriti
okolico na tistih nekaj dni, ko je bil trezen).

-

Zmanjševanje: alkoholik skuša ob vseh občutkih krivde zmanjšati obseg in pomen
svojega pitja (npr: saj pijem vino razredčeno z vodo, danes sem spil samo dva ...).

Obstajajo pa tudi odnosni obrambni mehanizmi, za katere Rugelj (1983, 130) pravi, da
nam omogočajo, da na prikrit način psihološko in čustveno uporabljamo druge okrog
sebe, da rešujemo našo zunanjo ali notranjo konfliktno napetost. Navadno imata obe
strani od tega neko korist, patogeno in škodljivo pa postane tedaj, ko onemogoča
svoboden razvoj kateremu od partnerjev. Perko (2008, 133) povzema Brajševo
pojmovanje odnosnih obrambnih mehanizmov:
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-

Richterjeve vloge: alkoholik pripiše drugemu svoje natančne, idealizirane,
neuspešne in negativne kopije: vlogo nadomestnega starša, nadomestnega brata
ali sestre, nadomestnega partnerja ali pa ga skuša pridobiti za zaveznika.

-

Stierlinov odnosni način delegiranja: partner je alkoholikov »delagat« v
psihološkem pomenu besede. Opravlja naloge, za katere je prepričan, da so nekaj
njegovega, v resnici pa za tem stoji alkoholik. Te naloge bolj ustrezajo
alkoholikovim potrebam kot partnerjevim.

-

Laingova mistifikacija: gre za vsiljevanje alkoholikovega doživljanja okolice
drugemu, vsiljevanje razlag tistega, kar se dogaja okoli njega, vendar tako, da
ustreza predvsem alkoholiku in vzdržuje njegovo pozicijo v odnosu. Cilj je, da
ohrani pozicijo, ki je ne zasluži več, poštenje, ki ga ni več ... Pomembno je, da so
vsi sodelavci v odnosu o tem prepričani. Alkoholik torej z mistifikacijo vzdržuje
odnos, ki ga zdavnaj ni več. Na ta način vara druge in to je klasična oblika
medsebojne uporabe in zlorabe.

-

Koluzija: gre za podzavestno partnersko igro dopolnjevanja pri odnosnem načrtu
o skupni rešitvi konfliktne teme, ki jih muči na enak način. Avtor tega odnosnega
obrambnega mehanizma Willi loči štiri odnosne izbire: vdati se partnerju ali ostati
samostojen, skrbeti za partnerja ali ga prepustiti njegovi skrbi, ostati samostojen
ali se prepustiti pasivni odvisnosti, se »moško« potrjevati ali »žensko« podvreči.

-

Igra: za ta obrambni mehanizem je značilno, da je v ozadju igre prevara, nepošten
odnos. Da bi prevara uspela, posameznik išče partnerjevo šibko točko in prek tega
dobi neko svojo korist.

Raziskava Evrena, Yigitra, Bozkurta, Cagila, Ozcetinkaya, Cana in Mutluja (2013, 253)
je pokazala na povezanost med obrambnimi mehanizmi in dolžino trajanja abstinence
pred prvim recidivom. Ugotovili so, da večja uporaba nezrelih obrambnih mehanizmov
pred zdravljenjem napoveduje slabši izid slednjega. Uporaba negativnih, izogibajočih se
strategij soočanja je povezana z večjo količino uživanja alkohola in obratno.
Podobne rezultate so dobili v raziskovanju razlik obrambnih mehanizmov med ženskami,
ki so bile na zdravljenju zaradi alkoholizma, in tistimi, ki niso bile zasvojene z alkoholom.
Ženske z odvisnostjo od alkohola so uporabljale manj zrele in bolj nevrotične obrambne
mehanizme kot tiste v kontrolni skupini. Manj zreli in bolj nevrotični obrambni
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mehanizmi so faktorji, ki lahko napovedujejo odvisnost od alkohola (Ribadier, Dorard in
Varescon 2016, 384).
Od alkohola odvisni pacienti so uporabljali nevrotične, pa tudi nekatere nezrele obrambne
mehanizme, kot so projekcija, izživljanje, odcepitev in somatizacija, bolj kot tisti, ki niso
bili odvisni od alkohola. Pri njih so bili ti obrambni mehanizmi tudi bolj povezani s
težavami v opisovanju čustev, se je izkazalo v raziskavi (Evren, Cagil, Ulku,
Ozcetinkaya, Gokalp, Cetin in Yigiter 2012, 860).

2.2 DRUŽINA IN ALKOHOLIZEM

Moč družine vedno prevlada na močjo posameznika, saj je njegova temeljna psihična
struktura prepletena in zgrajena v družinskem sistemu in njegovi zgodovini ter aktualnih
odnosih, v katerih in ob katerih je posameznik odraščal in se izoblikoval na edinstven
način, razlaga Kompan Erzar (2003, 31). Perfektno funkcionalnih družin ni, saj so vse
do neke mere disfunkcionalne, pomembno je le, da so »dovolj dobre« in da se otroci ne
prilagodijo na težave staršev do te mere, da bi to povzročilo razvojne primanjkljaje
oziroma da težave staršev niso tako velike, da bi bilo prilagajanje potrebno do te mere.
Konflikti se pojavljajo v vseh družinah, zdrave družine pa razvijejo dobre komunikacijske
kanale in sposobnost reševanja konfliktov in nasprotij. V zdravih družinah je prostor tako
za veselje kot za žalost in trpljenje. V alkoholičnih družinah je trpljenje otroka videno kot
grožnja starševski podobi, medtem ko v zdravi družini starši zmorejo zdržati z otrokovo
bolečino, biti z njim in biti mu v oporo (Stafford 1992, 79).
V raziskavi, ki sta jo izvedla Lee in Williams (2013, 270), se je izkazalo, da je občutek
pripadnosti tisti faktor, ki najbolje napove depresivne simptome v odnosu do alkoholizma
staršev. Nižji kot je občutek pripadnosti, večja je možnost za razvoj depresivnih
simptomov pri otrocih alkoholikov. Občutek pripadnosti je hkrati pomemben dejavnik pri
zmanjševanju negativnih učinkov starševskega alkoholizma, sta zapisala.
Kompan Erzar (2003, 33) povzema pojmovanje Firestona, ki razlaga, da je odnos staršev
do otrok produkt notranjih konfliktov in ambivalentne drže staršev do samih sebe, in samo
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če starši razvijejo sočutje do samih sebe in dobijo vpogled v svoje notranje konflikte,
bodo lahko nudili otrokom prostor za zdrav čustveni razvoj.
Za uspešen razvoj otrok v družini ni pomemben samo odnos staršev do otrok, ampak na
to vpliva tudi odnos staršev do samih sebe, poudarja Perko (2011, 20) in se sprašuje (23),
kakšne možnosti za osebnostni razvoj imajo otroci, ki živijo v družini, kjer je prisotna
odvisnost od alkohola. Ob staršu, ki je odvisen od alkohola, otrok ne dobi zadostne
odzivnosti na njegovo čustvovanje, od tega in od starševske odzivnosti na njegovo
doživljanje pa je odvisno, katere lastnosti in sposobnosti bo imel in koliko jih bo razvil.
Otroci v alkoholični družini uresničujejo in kažejo boleče, travmatične dejavnike družine.
Ponotranjijo tudi določene vloge, ki so toliko bolj globoke in dramatične, kolikor
razdiralnejši je zakonski konflikt, razlaga Perko (23).
V raziskavi se je izkazalo, da so odrasli otroci alkoholikov (OOA) poročali o občutno
večji stopnji depresivnega razpoloženja kot pa tisti, ki niso odraščali ob starših, pri katerih
je bil prisoten alkoholizem. Prav tako se je izkazalo, da OOA za strategije soočanja v
življenju v večji meri uporabljajo zanikanje, humor, substance in izbruhe čustev
(Klostermann, Chen, Kelley, Schroeder, Braitman in Mignone 2011, 1162).
Strategije soočanja se uporabljajo z namenom spremembe situacije, obvladati pomen
situacije z namenom zmanjšanja škode in obvladanja simptomov in so pomembne za
odpornost na stres, razlagajo Klostermann in drugi (2011, 1162) po Moosu povzeto
pojmovanje.
2.2.1

Pravila v družini

OOA so odraščali z nenapisanimi pravili, ki so oblikovala njihova prepričanja in poglede
na svet. V družini, kjer je prisoten alkoholizem, se ustvarijo določena pravila, ki jih je
opredelil Ruben, povzela pa sta jih Hall in Webster (2007):
Prvo nenapisano pravilo je, da se ne govori o družinskih težavah, tako vse ostane znotraj
družine in problem lahko dolgo časa ostane neopažen. Prav tako ni primerno odprto
izražati čustev in občutkov. Da se obdrži družinska skrivnost, otrok ponavadi omeji
komunikacijo zunaj doma. V nepredvidljivem okolju otrok težko ve, kdaj bo nekaj, kar
izreče, naletelo na pozitiven ali negativen odgovor, ki mu lahko sledijo še vedenjske
posledice. Tako se ustvari pravilo, da je potrebno komunikacijo obdržati na minimalni
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ravni. Prav tako se v otroku ustvari prepričanje, da nikoli ni nič dovolj dobro, vendar je
vseeno treba stremeti k nedosegljivi perfektnosti. Slednje ima izhodišče v tem, da otrok
verjame, da je sam odgovoren za dobra ali slaba dejanja starša, in to prepričanje se
integrira kot del njegovega doživljanja samega sebe ter kot potreba po tem, da je perfekten
otrok in kasneje odrasel. Otrok se v takšnem okolju nauči tudi, da je neprimerno, če nekdo
skrbi za svoje lastne potrebe in izraža lastne želje. Misliti nase ali dajati prednost svojim
potrebam je v alkoholikovi družini označeno za sebično in otrok je zaradi tega večkrat
kaznovan. Tako se utrdi prepričanje, da je potrebno skrbeti za dobrobit drugih in da je
prepovedano biti »sebičen«. Otrok večkrat sliši »delaj, kar ti rečem, ne kar jaz počnem«,
vendar otroci ponavadi sledijo vzorcem vedenja, ki so močnejši kot besede. Občutek
lastne vrednosti teh otrok ponavadi temelji na njihovih dosežkih in produktivnosti, po
drugi strani pa odrasli otroci alkoholikov nikoli ne dosežejo toliko, da bi jim to dalo
občutek, da so vredni in sprejeti kot posamezniki sami sebi in drugim. Posledično
»morajo dokazovati« lastno vrednost sebi in drugim z nenehnimi dosežki in imajo težave
pri izkušanju sproščenosti v osebnih aktivnostih, saj jim je bilo govorjeno, da »igra ni
nekaj, kar bi počeli«. Prav tako so se naučili, da se je potrebno za vsako ceno izogibati
konfliktu, saj se je konflikt verjetno večkrat končal z agresijo in kaznovanjem. Tako se je
otrok iz teh situacij naučil, da je najbolje, če se izogiba situacijam, kjer bi lahko prišlo do
soočenja. S to močno potrebo po izogibanju soočenju ostane malo situacij, kjer bi se lahko
naučil učinkovitega soočanja s konlikti. Slednje je lahko od alkohola odvisen starš
uporabljal tudi kot razloge oziroma izgovore za pitje, s čimer je v otroku vzbujal občutke
krivde, otrok se je počutil krivca za pitje starša.
V alkoholični družini se razbija naravna delitev vlog in alkoholik v svojih vlogah odpove.
Sprememba pri alkoholiku povzroči spremembo pri vseh družinskih članih. Otroci pa,
namesto da bi bili v varnem zavetju staršev, morajo nasilno postati »odrasli«, mnogokrat
»starši« svojim staršem. Alkoholizem v družini vpliva na glavna področja čustev, vlog
članov in komunikacijo med njimi, pravi Ramovš (1981, 114).
V družini alkoholika je veliko skrbi, sramu, negotovosti, krivde, strahu, žalosti, jeze,
osamljenosti in agresije (Gostečnik 2003, 18). Življenje v tako nezdravem okolju je polno
stresa in napetosti in družina kot sistem se mora prilagoditi ter najti način za uravnavanje
vplivov, ki jih ima vedenje starša, ki je odvisen od alkohola, nanj. Prilagodi se tako, da se
oblikujejo rigidne vloge družinskih članov, razlaga Stafford (1992, 76).
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2.2.2

Vloge otrok v družini alkoholika

Starši, ki so odvisni od alkohola, ustvarijo okolje, v katerem se vloge med starši in otroki
zamenjajo, pojasnjujejo Kelley in drugi (2007, 675) na podlagi rezultatov raziskav
Barnetta in Parkerja, Chasa ter Steina.
Broadshaw in Wegscheider sta opisala nekaj glavnih vlog, ki se izoblikujejo pri otrocih
alkoholikov, povzel pa jih je Perko (2011: 20–36):
-

Družinski heroj ali odgovorni: je ponavadi prvi otrok ali edinec, ki ponavadi
postane čustveni partner materi ali očetu z nezavednim namenom, da bi obdržal
družino skupaj. Skrbi za vse druge, za starše in sorojence, je ponos družine in je
uspešen. Do očeta alkoholika ima prav poseben odnos, saj ga po eni strani skuša
narediti odgovornejšega, po drugi strani pa vzdržuje njegovo zasvojenost s tem,
da mu pomaga pri njegovih opravilih in delu. Drugi ne bodo nikoli prepoznali, da
je žrtvoval sebe za to, da je obdržal družino skupaj, za svoje velike žrtve ne bo
dobil priznanja (24).

-

Žrtveno jagnje ali grešni kozel ali upornik: večja kot je patologija družinskega
sistema, bolj jo ta otrok odslikava in vzdržuje funkcioniranje družine v ravnotežju
tako, da se staršem ni treba soočati s svojimi nerazrešenimi agresivnimi vzgibi in
drugimi težavami, temveč so usmerjeni na problematičnega otroka, ki se upira,
pretepa, je neodgovoren, jezljiv itd. Posebej se trudi zadovoljiti čustvene potrebe
matere in bo kasneje ponavljal njene nerazrešene čustvene zaplete. Prevzema
občutja drugih članov in tako ne razlikuje med svojimi lastnimi občutji in občutji
drugih. S pogostimi begi od doma hoče pokazati na stanje doma, ki je
problematično in travmatično (27).

-

Tešitelj ali čustven otrok: največkrat je tretji otrok po vrsti, podoben tipu
družinskega heroja. Ima močno potrebo, da ublaži konflikte v družini in postane
ogledalo zakona ter čuti potrebo, da staršem pomaga. Ni sposoben slediti lastnim
željam, potrebam in občutkom, ko odraste (28).

-

Družinska maskota: igra družinskega klovna, vnaša veselje in razelektri napete
situacije. Skrbi za harmonijo in mir s ciljem, da družina ostane skupaj, v sebi pa
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je preplašen, anksiozen in ima kup težav pri učenju, lahko je celo hiperaktiven.
Pogosto zapade v katero od zasvojenosti, saj ne obvlada stresnih okoliščin (36).
-

Izgubljeni otrok: neopazen, miren, prilagodljiv. Počuti se neljubljenega, praznega
in nevrednega. Pogosto imajo ti otroci težave s prehranjevanjem in so podvrženi
raznim zasvojenostim in duševnim zapletom (36).

-

Najmlajši otrok: navadno razvajen, če pa je tudi edinec, postane nosilec tistih
vlog, ki jih sistem potrebuje. Vedno bo imel posebno mesto v družini in prav tako
bo v družbi iskal to posebno mesto (36).

Zgoraj opisane vloge niso povsem izčrpne, saj bi lahko verjetno definirali več kot 100
različnih vlog, ki se pojavijo v družinah alkoholikov. Na podlagi prevladujočega občutja
otroka alkoholika se lahko določi, katera vloga pri njem prevladuje. Če prevladujeta
občutji krivde in neprimernosti, gre najverjetneje za vlogo družinskega heroja. Če sta
poglavitni občutji jeza in bolečina, bi to ustrezalo vlogi grešnega kozla. V vlogi
izgubljenega otroka se pojavlja največ občutij osamljenosti, pri vlogi družinske maskote
je to strah. Vloge se lahko spremenijo in premestijo znotraj članov družine, npr. član, ki
je imel najprej vlogo družinskega heroja, sčasoma pridobi vlogo izgubljenega otroka in
obratno (Stafford 1992, 79).
Za boljše razumevanje dinamike in večizraznosti vlog, ki jih igrajo družinski člani
odvisnega od alkohola, se je potrebno obrniti stran od striktne teorije vlog in se ne
osredotočati samo na podobnosti, temveč na razlike, do katerih pride, ko se družinski
člani soočajo s posledicami alkoholne odvisnosti družinskega člana (Vernig 2011, 541).
Otroci s svojimi vlogami, ki jih odigravajo v družinskem sistemu, povedo, kje je njihovo
mesto v družini in kaj vse morajo storiti, da se družina ohrani, saj čutijo, da je ta ohranitev
pomembna za njihovo lastno preživetje, razlaga Perko (2011, 37). Pod temi različnimi
vlogami pa se skrivajo različna občutja, vloge so lahko bolj ali manj čustveno globoke in
bolj ali manj izrazit direktni odgovor na dogajanje med starši. Nekateri otroci se vedno
odzovejo tik pred tem, ko bi lahko prišlo do prepira med starši, in svojo vlogo odigravajo
v jasnem sozvočju z dinamiko zakonskega odnosa kot direktni termostat dogajanja med
starši (Kompan Erzar 2003, 41). Prek projekcijske identifikacije prevzamejo scenarij
družine z vsemi konflikti in patologijo z namenom, da bi se konflikti v družini ublažili.
Družinska patologija bo postala njihov način doživljanja odnosov in ves konfliktni kaos
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družine, »ponotranjene starše« bodo nesli v nove odnose z drugimi osebami (Perko 2011,
37). O postaršenju otrok govorimo, ko so druge vloge otrok vezane na globinski proces
med starši in se ne spreminjajo glede na trenutno dinamiko med partnerjema, pojasnjuje
Kompan Erzar (2003, 41) in poudarja, da gre v teh primerih za »čustveno lakoto« otrok.
V raziskavi o identifikaciji z vlogami, ki naj bi jih prevzeli otroci alkoholikov, da lažje
čustveno preživijo znotraj družine, se med vlogami odraslih otrok alkoholikov in tistimi,
ki to niso, ni pokazalo jasnih razlik. Ti rezultati kažejo na to, da je pri uporabi koncepta
vlog pri terapevtskem delu z odraslimi otroki alkoholikov potreben premislek (Alford
1998, 250).
Vernig (2011, 540) piše, da razvrščanje posameznikov v tako definirane in ločene vloge,
narejene na podlagi nekaj značilnosti, ne vsebuje klinične uporabnosti. Spreminjajoče se
družinske dinamike modernega časa, prepoznavanje družin različnih struktur in povečano
zavedanje o družinah iz različnih kulturnih in etničnih okolij govorijo o potrebi po
posodobitvi konceptov o funkcioniranju posameznikov znotraj družin, kjer je prisoten
alkoholizem.
2.2.3

Postaršeni otroci

Poleg »čustvene lakote« pa k postaršenju otrok v družinah alkoholikov veliko prispeva
nepredvidljivost v družinskem sistemu. Nepredvidljivost v družinskem sistemu in
alkoholizem sta pomembna in neodvisna faktorja, ki napovesta postaršenje otrok, v svoji
raziskavi ugotavljajo Burnett in drugi (2006).
Te ugotovitve podpirajo literaturo, ki se nanaša na razvoj postaršenja pri otrocih
alkoholikov. Otroci v nekonsistentih okoljih razvijejo lastne sistematične vzorce kot
način za soočanje s situacijo. Ko starši pijejo in so otroci prestrašeni, slednji skrbijo zanje,
da pridobijo nekaj kontrole v situaciji, ki je sicer ne morejo kontrolirati, razlaga Dayton
(2000, 4).
Nepredvidljivost, nezmožnost kontrole in inherentno povezana travmatična narava
zlorabe substanc in odvisnosti pri zasvojenih in njihovih družinskih članih povzroči
psihološko škodo, ki včasih sega preko obsega kliničnih simptomov. Pri odvisnih ali
ostalih družinskih članih se lahko pojavijo tesnobne motnje, depresije, psihosomatski
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simptomi, psihotične epizode, motnje hranjenja in zloraba substanc, prav tako kot
razvojni primanjkljaji, distorzije v samopodobi in soodvisnost (Dayton 2000, 4).
Cvetek (2009, 30) povzema Van der Kolkovo razlago, da otroci pogosto razvijejo
dolgotrajne odzive, ki vključujejo strah, anksioznost, utrujenost, motnje spanja in
hranjenja, intenzivne odzive alarma in težave s telesnim zdravjem. Pogosto disociirajo ob
spoprijemanju z grožnjo, trpijo zaradi globokih občutkov nemoči in imajo težave pri
načrtovanju učinkovitega vedenja.
Kronična napetost, zmeda in nepredvidljivo vedenje, prav tako kot fizično nasilje in
spolne zlorabe, ustvarijo simptome travme. Posamezniki v odvisnih sistemih se vedejo
podobno kot posamezniki, ki so žrtve drugih psiholoških travm (Dayton 2000, 4). Živeti
z nekom, ki je odvisen od alkohola, je lahko travmatično. Po večkratnih ponavljajočih se
razočaranjih, ki sledijo poskusom posameznika, da bi pridobil vsaj malo kontrole, se
razvijejo občutki strahu, frustracije, sramu, neprimernosti, krivde, samopomilovanja in
jeze ter rigidni obrambni sistemi, razlaga Dayton (5).
V raziskavi (Kelley, French, Bountressm Keefe, Schroeder, Steer, Fals-Stewart in
Gumienny 2007, 675) se je izkazalo, da so odrasli otroci alkoholikov poročali o višji
stopnji postaršenja, instrumentalne skrbi za drugega, čustvene skrbi in preteklih krivicah,
ki so se zgodile v njihovi družini, kot pa so o tem poročali odrasli iz nealkoholičnih
družin. Prav tako so o višji stopnji postaršenja in čustvene skrbi poročali odrasli otrok od
alkohola odvisnih mater kot pa očetov.
Podobno se je izkazalo v raziskavi Pasternakove in Scierjeve (2012, 51), in sicer da je
bilo pri odraslih otrocih alkoholikov prisotnega več postaršenja v instrumentalnem in
čustvenem smislu, več subjektivnega občutka, da so se dogajale krivice in nepoštenosti v
posameznikovi družinski preteklosti ter da odrasli otroci alkoholikov tudi v sedanjosti
čutijo več čustvenega postaršenja in občutkov krivic kot pa odrasli, ki niso bili otroci
alkoholikov. To pomeni, da so skrbeli za starše v čustvenem in instrumentalnem smislu
do njihovega šestnajstega leta in to počnejo še danes kot odrasli. V zvezi s tem so občutili
in občutijo krivico oziroma da to ni (bilo) prav.
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2.2.4

Nekatere značilnosti odraslih otrok alkoholikov

Obstoječe raziskave implicirajo, da je ob podajanju generaliziranih psiholoških
značilnosti o odraslih otrocih alkoholikov potrebna posebna skrb. Raziskave kažejo, da
so OOA kot skupina bolj podvrženi mnogim psihološkim motnjam v otroštvu in
odraslosti in da delujejo bolj impulzivno in verjetno bolj nevrotično kot ljudje, ki niso
imeli od alkohola odvisnega starša. Vendar je potrebna previdnost, ker je sklepanje o
psiholoških značilnostih specifične osebe zgolj na podlagi njegove zgodovine
alkoholizma v družini lahko škodljivo. Mnogo današnjih prikazov značilnosti OOA je
preveč posplošenih in ima potencial, da so škodljivi, pravi Sher (1997) in poudarja, da
več kot imamo informacij o drugih elementih posameznikove družinske zgodovine, in še
pomembneje, več podrobnosti kot imamo o posameznikovem vedenju, bolj zanesljive
postavke o njegovi osebnosti in psihološkem profilu lahko postavimo. Samo vedenje, da
je nekdo OOA, predstavlja nič več kot samo začetno točko za zbiranje več bolj
poglobljenih informacij, opozarja Sher.
V raziskavi Bakerjeve in Stephensonove se je izkazalo, da so ženske, ki so odraščale v
družini, kjer je bil prisoten alkoholizem, sebe opredelile kot bolj pesimistične glede
prihodnosti in so poročale o slabšem čustvenem in fizičnem počutju kot ženske, ki so
odraščale v nealkoholičnih družinah. Poročanje o nižji stopnji dobrega počutja pa je lahko
indikator povečane stopnje depresije v tej populaciji (1995, 699).
Raziskava (Jang in Sun Ji, 2012) povezanosti starševskega alkoholizma in zasvojenosti z
internetom pri adolescentih je pokazala na to, da ima starševski alkoholizem direkten
vpliv in v veliki meri napoveduje internetno zasvojenost dečkov, kar pa ne velja za
deklice.
Ob rigidnih pravilih v družini se razvijejo značilnosti otrok, ki jih je opisala Janet Woititz,
poglobil in razširil pa jih je Stafford (1992, 86):
-

OOA ugibajo, kaj je normalno vedenje: ne zavedajo se, da ne obstaja ena sama
»normalnost«, da obstaja cel spekter različnih norm, po katerih živijo posamezniki
in družine. Ker so OOA odrasli v okolju, ki je bilo nestabilno, spreminjujoče se,
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in je bilo preživetje norma, imajo nekatere percepcije popačene (Stafford 1992,
86).
-

Imajo težave s tem, da bi kaj dokončali: stvari se mnogokrat lotijo z veliko strastjo,
vendar je ne dokončajo in za to najdejo izgovor. Odraščali so z nekonsistentnostjo
staršev, ki so večkrat rekli, da bodo nekaj storili, pa se to ni zgodilo. V alkoholični
družini je veliko prelomljenih obljub in načrtovanih dogodkov, ki se ne zgodijo.
Temu sledijo mnogi izgovori ali pa pravi razlog nikoli ni stvar pogovora, saj je
starševa odvisnost od alkohola na prvem mestu. Nekateri OOA nimajo spominov
na starše, ki bi znali primerno reševati težave, in so bila tudi praktična opravila
redko, če sploh kdaj, dokončana. Tretji mogoč dejavnik, ki vpliva na težave z
dokončevanjem projektov, je lahko ta, da nihče ni sedel z otrokom in mu pokazal,
kako se načrtuje in izvršuje naloge. Starši so verjetno imeli visoka pričakovanja,
vendar niso zmogli dati zadostne podpore (Stafford 1992, 88).
Raziskava o značilnostih odraslih otrok alkoholikov ni potrdila te postavke
Woitizove, saj se rezultati žensk, ki so odraščale v družini z alkoholizmom, in
tistimi, ki niso, niso pomembno razlikovali (Baker in Stephenson 1995, 700).

-

So impulzivni, v situacije se spuščajo brez resnega premisleka o alternativnih
možnostih ali možnih posledicah: impulzivnost vodi v zmedenost in izgubo
kontrole nad okoljem ter trošenje dodatne energije za popravljanje napak oziroma
soočanje s posledicami. Nekateri delujejo ali s polno hitrostjo ali ravno obratno in
hočejo vse takoj, odložitev in čakanje na nek cilj ali dosežek jim je tuje. Če
odraščaš v družini, kjer so obljube pogosto neizpolnjene in se ne moreš zanesti na
to, da se bodo načrtovani dogodki res zgodili, želiš dobiti nekaj takoj, ko je to na
razpolago. S tem si zagotoviš, da to res dobiš, razlaga Stafford. Če je otrok živel
z impulzivnim staršem, ni dobil modela o kontroliranju impulzov. Mnogi se
spustijo v aktivnosti ali razmerja zelo na hitro, brez pavze ali premisleka in
izgleda, kot da se v tem ne morejo ustaviti, prav tako kot se ne more alkoholik, ko
spije prvo alkoholno pijačo. Lahko se globoko zapletejo z osebo, ki jo komaj
poznajo in prehitro dajo zavezo, ki pa jo lahko takoj v naslednjem trenutku
obrnejo na glavo in prekinejo. Začnejo ljubiti adrenalin, ki se pojavi ob teh dramah
(Stafford 1992, 101). Raziskava Bakerjeve in Stephensonove (1995, 699) je
potrdila višjo stopnjo impulzivnosti pri ženskah, ki so odraščale v družini z
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izkušnjo alkoholizma, saj so v raziskavi dosegale občutno nižje rezultate na
lestvici samokontrole.
-

Lažejo, kadar bi bilo lažje povedati resnico: laganje je v alkoholičnih družinskih
sistemih pogosto, bodisi gre za pretirano uporabo zanikanja boleče realnosti
bodisi gre za očitne laži, ki si jih izmislijo člani družine, da bi prikrili alkoholizem,
zaščitili alkoholika ali pa sebe pred negativnimi posledicami razkritja resnice
drugim. Nekateri so kot otroci ugotovili, da je bilo staršem bolje lagati kot
povedati resnico. Če so npr. povedali, da se ne počutijo dobro in da so žalostni, so
lahko naleteli na negativen starševski odziv, na kritiko ali obsojanje. Tako so se
naučili, da je bolje lagati ne samo o dogodkih, temveč tudi o občutkih in izkušnjah
(Stafford 1992, 91).

-

Se obsojajo brez usmiljenja: sporočila kot so »moram« ali »moral bi« so podprta
z občutji sramu in krivde in marsikdaj se OOA primerjajo s previsoko
idealiziranimi karakterji (Stafford 1992, 93).

-

Težje se zabavajo: zaposleni so s samokontrolo in premagovanjem impulzivnosti,
saj zabavati se pomeni prepustiti se in kot otroci alkoholikov se niso mogli
prepustiti, saj nikoli niso vedeli, kaj bo sledilo potem. Starši jim niso modelirali
sproščenega in zdravega vzorca »prepustiti se«, saj je bil za to občutje odgovoren
alkohol in ne oni sami. V mnogih alkoholičnih družinah sta bila prisotna zabava
in smeh, vendar se nikoli ni vedelo, kdaj lahko prerasteta v nekaj hudega in
bolečega. Pojavita se strah in sumničavost, ki prineseta pretirano kontroliranje in
pazljivost tudi v situacijah, ki naj bi bile zabavne (Stafford 1992, 94).
Raziskava Bakerjeve in Stephensonove (1995, 700) ni potrdila razlik v zmožnosti
zabavati se med ženskami, ki so odraščale v družini, kjer je bil prisoten
alkoholizem, in tistimi, ki niso.

-

Pretirano reagirajo na spremembe, na katere nimajo vpliva: gre za direktno
posledico odraščanja v družini, kjer je so bile spremembe in hitre, nepričakovane
disrupcije pogosta izkušnja (Stafford 1992, 95).

-

Pogosto iščejo potrditve in dovoljenja: ko dobijo potrditev, jo ponavadi zavrnejo.
V alkoholični družini so besede brez pomena, razen če niso kritične – v tem
primeru jih sprejmejo. Potrditve in komplimenti so tisti, ki so težje sprejemljivi.
Navajeni so tudi dvojnih sporočil, kot je npr. »Rad te imam – pojdi stran.«. V
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enem trenutku ima otrok popolno pozornost starša, v naslednjem pa je zavrnjen
(Stafford 1992, 96).
-

Sebe dojemajo zelo resno: že od malih nog so morali biti zreli in odgovorni ter
prehitro opustiti otroštvo. V odraslosti so lahko tarča posmeha zaradi svoje
resnosti, pomanjkanja zmožnosti zabavati se in so lahko izjemno natančni in
intelektualni tudi pri stvareh, ki so trivialne. Mnogi začnejo zlorabljati droge in
alkohol, da ubežijo tej svoji resnosti in da »se lahko zabavajo«, ter so v veliki
nevarnosti, da razvijejo bolezen odvisnosti (Stafford 1992, 96).
V raziskavi Bakerjeve in Stephensonove (1995, 699) se postavka o tem, da sebe
dojemajo zelo resno, na vzorcu žensk, ki so odraščale v alkoholični družini, v
primerjavi s kontrolno skupino žensk ni potrdila.

-

Mnogokrat se počutijo, kot da so drugačni od drugih ljudi: že kot najstniki vedo,
da je njihova družina drugačna, in že to vedenje jih loči od drugih. V reaktivni
fazi alkoholizma se družinski člani izolirajo tudi med seboj, tako da se otrok že
znotraj družine počuti ločenega in nepodprtega. Ta težnja po izolaciji se prenese
tudi v odraslost. Težnja mnogih je tudi, da še naprej živijo vlogo žrtve, sebe
dojemajo kot nekoga, ki ni sposoben prevzeti popolne odgovornosti zase, kar jih
tudi loči od drugih, razen če si kot odrasli najdejo alkoholika ali nekoga, ki je
»kompatibilen« v tem, in cikel se ponovi v novi generaciji (Stafford 1992, 97).
Ženske, ki so odraščale v družini z alkoholizmom, so bolj fleksibilne in neodvisne
ter bolj samostojne kot ženske, ki niso odraščale z alkoholizmom v družini (Baker
in Stephenson 1995, 699).

-

Včasih so preveč odgovorni, včasih pa premalo: nekateri OOA so npr. na
delovnem mestu zelo odgovorni, naredijo tudi tisto, česar jim ne bi bilo treba,
vedno so točni in zanesljivi. Hitro pa se lahko zgodi, da postanejo ravno obratno
in pošiljajo sporočila, kot je »ne zanesi se name, ker te bom razočaral«. Pretirano
neodgovorni OOA so očitno jezni in nesrečni. Kot otroci so želeli zadovoljiti vse
potrebe staršev, ampak so bila njihova prizadevanja zaman, mnogokrat tudi
ignorirana. Čeprav so naredili dobro, so bili kritizirani. Če niso naredili dobro, so
bili prav tako tarča kritike. V delovnem okolju se lahko pretirano neodgovorni
povzpnejo prav do vrha, ker so lahko kruti na način, da se ne ozirajo na občutja
drugih. Drugi se jih bodo bali, lahko bodo dobili njihovo spoštovanje, nikoli pa
ljubezni ali občudovanja. Pretirano neodgovorni, ki ne uspejo na tak način, lahko
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postanejo zagrenjeni in destruktivni, saj ne upoštevajo avtoritete in zakona. Tisti,
ki se zapletejo v kriminalna dejanja, se v celoti identificirajo z vlogo »slabega« iz
primarne družine, vlogo, ki so jo imeli, da bi zaščitili alkoholika s tem, da so s
svojim vedenjem omogočali odvračanje slednjega stran od njegovega pitja in
posledic, ki jih je pitje prinašalo. Pri nekaterih lahko opazimo ekstremna nihanja
med odgovornostjo in neodgovornostjo (Stafford 1992, 98).
-

So ekstremno zvesti, tudi v situacijah, ko si nekdo tega očitno ne zasluži: otroci
alkoholikov so se že od zgodnjih let naučili, da se ne sprašuje o lojalnosti. Bili so
lojalni družinskemu sistemu, ki je branil alkoholika ne glede na stroške le-tega.
OOA se redkokdaj v situaciji vprašajo »Kaj je tu dobrega zame?« (Stafford 1992,
100).

Svetovna organizacija odraslih otrok alkoholikov (ACA WSO 2006) pa navaja še
naslednje značilnosti OOA:
-

Postanejo izolirani in bojijo se oseb, ki jim predstavljajo avtoriteto.

-

Povsod iščejo odobravanje in lahko na poti izgubijo lastno identiteto.

-

Bojijo se jeznih ljudi in osebnih kritik.

-

Lahko sami postanejo alkoholiki, se z njimi poročijo ali oboje. Lahko pa najdejo
kakšno drugo kompulzivno osebo, kot so npr. deloholiki, ob tem se jim prebujajo
že poznani občutki nemoči, osamljenosti in zapuščenosti.

-

Živijo vlogo žrtve in privlači jih šibkost v ljubezenskih in prijateljskih odnosih.

-

Imajo preveč razbit občutek za odgovornost in bolj se ukvarjajo z drugimi kot s
sabo.

-

Ko se postavijo zase, občutijo krivdo.

-

Postanejo odvisni od razburjenja.

-

Ljubezen zamenjujejo z usmiljenjem in pomilovanjem in se zapletajo v zveze,
kjer lahko »rešujejo« in »pomilujejo«.

-

Imajo omejeno zmožnost čutenja in izražanja čustev, lahko postanejo čustveno
otopeli.

-

Zelo se obsojajo in kritizirajo in imajo nizko samospoštovanje.
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-

So odvisne osebnosti, ki se zelo bojijo občutkov zapuščenosti in se oklepajo nekih
odnosov, samo da se izognejo ponovnemu občutenju občutkov zapuščenosti, ki
so se razvili ob življenju z ljudmi, ki niso bili čustveno na razpolago.

Odrasli otroci alkoholikov so v večji meri uporabniki drog kot tisti, ki niso odraščali
ob zasvojenem staršu, je pokazala raziskava. OOA so prvič zaužili alkohol prej,
čeprav niso pili bolj pogosto ali v večjih količinah kot tisti, ki niso odraščali v družini,
kjer je bil prisoten alkoholizem. Pri OOA je bilo pitje matere ali obeh staršev tisto, ki
je napovedalo večjo možnost za pitje odraslega otroka tekom celega življenja
(Braitman, Kelley, Ladage in Schroeder 2009, 69).

2.2.5

Partnerski odnosi odraslih otrok alkoholikov

Nepredelane travme iz otroštva in odraščanje v družini, kjer je bil nekdo odvisen od
alkohola, vplivajo na posameznikovo zmožnost za razvijanje zdravega in funkcionalnega
partnerskega odnosa. Čustvena in psihološka bolečina, ki izvira iz odnosov v odvisni
družini, se lahko projecira na trenutne partnerske odnose, piše Dayton (2000, 69) in
opisuje naslednja področja partnerstva, na katere negativno vpliva odraščanje v družini,
kjer je prisotna odvisnost, oziroma pri ljudeh, ki so doživeli travmo:
-

Intimnost: ker so bili globoko prizadeti v pomembnih odnosih v otroštvu, se jim
lahko zdi strašljivo spuščati se v intimne odnose. V sebi nosijo globoko željo po
ljubezni in povezanosti in hkrati strah pred tem. Tisti, ki si dovolijo tvegati in
vstopiti v intimni odnos, lahko ugotovijo, da slednji nudi priložnost za zdravljenje
in rast (Dayton 2000, 69). V raziskavi (Kearns-Bodkin in Leonard 2008) se je
pokazalo, da imajo OOA več težav v prvih letih zakona, in sicer so bili možje,
katerih matere so bile odvisne od alkohola, bolj nezadovoljni s svojim zakonom v
prvih štirih letih. Pri ženskah, ki so odraščale ob očetu alkoholiku, se je pokazala
nižja stopnja zakonske intimnosti kot pri ženah, ki niso bile hčerke alkoholikov.
Starši nasprotnega spola igrajo pomembno vlogo v otrokovem razvoju
sposobnosti, ki so potrebne za zdrav odnos.
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-

Zavezanost: pojavavljajo se nasprotujoči si občutki strahu pred zapuščenostjo in
na drugi strani pred biti »pogoltnjen«, zadušen v odnosu. Ti strahovi lahko
ustvarjajo veliko anksioznosti glede zavezanosti nekomu. Posledica tega so lahko
prenagljene odločitve in zaveze brez zadostnega časa, da bi spoznali drugo osebo,
ali pa poskusi zavračanja vsakršnega odnosa, ki bi lahko bil stalen (Dayton 2000,
69).

-

Komunikacija: avtentična komunikacija je subtilna in kompleksna ter zahteva
razumevanje lastnih notranjih stanj in zmožnost ubeseditve slednjih. Zajema tudi
poslušanje brez pretiranih ali prešibkih reakcij in upoštevanje drugih verbalnih in
neverbalnih sporočil drugega. Travma zmanjša te komunikacijske sposobnosti,
pojavijo se izkrivljene interpretacije, zapre se dostop do notranjega sveta
posameznika in pusti potlačene rane, ki so občutljive na to, da so spet sprožene.
Zatorej ni čudno, da je zmožnost komuniciranja znotraj intimnih partnerskih
razmerij okrnjena (Dayton 2000, 70).
Na spletnih podpornih forumih sta Haverfield in Theiss (2014, 166) analizirali
problematične teme, ki so jih izpostavili OOA v odnosu do izkušenj odraščanja v
družini, kjer je bil prisoten alkoholizem. Odrasli otroci alkoholikov so izpostavili
slabšo zmožnost komunikacije v partnerskem odnosu, saj je bila komunikacija
doma okrnjena, sovražna ali pa je sploh ni bilo. Načini, na katere komunicirajo v
zvezi, so torej podobni načinom odvisnih staršev. Prav tako se je v analizi foruma
OOA pokazalo, da se težko izrazijo, saj jim v času odraščanja ni bilo rečeno, naj
govorijo o stvareh, ki jih težijo, po drugi strani pa ni bilo dovoljeno govoriti o
alkoholizmu.
- Meje: v zdravih partnerskih odnosih sta dva sposobna sobivati na način, da vsak
ohrani občutek lastnega jaza. Težita k temu, da imata zdravo postavljene meje, ki
jima omogočajo, da vsak dobi tisto, kar potrebuje kot posameznik in kar
potrebujeta skupaj kot par. Pri posamezniku, ki je preživel travmo/-e, pa se
pojavljajo težave pri vzpostavljanju zdravih mej. Varnost si poskušajo zagotoviti
na način, da se umaknejo vase ali pa se iz strahu pred zapuščenostjo skušajo zliti
z drugo osebo. Ta pretirana bližina lahko kmalu postane zadušljiva in spet se
pojavi potreba po umiku (Dayton 2000, 70).
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-

Uravnavanje čustev: v čustvenih odzivih se lahko pojavi preskakovanje od nič do
deset, spreminjanje od zelo intenzivnih občutij do čustvene ugasnitve. Pojavljajo
se težave v uravnavanju čustvenih stanj, ki so med tema dvema ekstremoma.
Učenje in prakticiranje regulacije čustev je del procesa okrevanja in je pomembno
za življenje zdravega intimnega odnosa (Dayton 2000, 70).

-

Zaupanje in vera v odnos: zaradi zgodnjih odnosov, ki so lahko bili travmatični,
imajo občutek izdaje in spodkopano zmožnost zaupanja in posledično odlašajo z
oblikovanjem globljih vezi. Nobena zveza ni brez težav, zaupanje in vera v odnos
sta nujno potrebna, da zveza uspe in zdrži tekom časa (Dayton 2000, 71).

-

Sprejemanje ljubezni in podpore: v intimnih razmerjih je prejemanje prav tako
pomembno kot dajanje, sprejemanje in dajanje podpore sta pot do sreče v odnosu.
Pri OOA in ostalih, ki so preživeli travmo, pa se lahko pojavi zmanjšana zmožnost
sprejemanja ljubezni in podpore (Dayton 2000, 71).

Vsa ta področja so pomembna za zdravo funcioniranje nekega odnosa in tudi za
zadovoljstvo v zakonu.
Rezultati raziskave (Kearns-Bodkin in Leonard 2008) kažejo na to, da lahko otroci,
vzgojeni v alkoholičnih družinah, prenesejo problematične aspekte iz njihovega
zgodnjega družinskega okolja v njihove odrasle romantične zveze.
Watt je raziskoval zakonske odnose OOA. Ugotovil je, da se OOA v primerjavi s
tistimi, ki niso OOA, poročajo v manjši meri, so v zakonu bolj nesrečni in obstaja
večja možnost za ločitev ter za to, da se poročijo z osebo, ki zlorablja substance (2002,
261).
2.2.6

Soodvisnost

Za odrasle otroke alkoholikov je pomembno, da spoznajo, da kot otroci glede na
nefunkcionalno vzgojo niso mogli drugače reagirati, kot so. Odgovornost za vedenje
staršev so velikokrat prevzeli nase ali pa so mislili, da bi lahko naredili nekaj, s čimer
bi spremenili situacijo. Niso pa spoznali, da so bili odrasli odgovorni za svoja lastna
čustva in dejanja in da so bili samo otroci, ki jim nihče ni razložil, da ne morejo biti
krivi za jezo starša, krivdo, bedno stanje, zato so nezavedno prevzeli nase
odgovornost za starševska čustva in njihovo obnašanje. Iz tega zmotnega dojemanja,
ki ima izvor v otroštvu, se v odraslosti mnogokrat rodi soodvisniško vedenje,
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povzema ugotovitve Svetovne organizacije odraslih otrok alkoholikov Trtnikova
(2016, 24).
Obstaja več različnih definicij soodvisnosti, Melody Beattie (1999, 34) pa pravi, da
je »soodvisen tisti človek, ki dovoljuje, da ga prizadane vedenje druge osebe in ki je
obseden s potrebo, da bi to osebo kontroliral«. Alkoholizem v družini pripomore k
nastanku soodvisnosti, vendar bi vzroke zanjo našli še v mnogih drugih okoliščinah.
Glavni vzrok je bil odnos z moteno, nemočno ali nesamostojno osebo, razlaga Beattie
(33) in nadaljuje, da je bil pogostejši vzrok zanjo v nenapisanih, tihih prepovedih, ki
se navadno razvijejo v ožjem družinskem krogu in ki se prenašajo na nadaljnje odnose
z ljudmi. Te prepovedi ne dovoljujejo pogovorov o problemih, odkritosti v izražanju
čustev, direktne in iskrene komunikacije, realnih pričakovanj; ne dovoljujejo
sebičnosti zaupanja v druge ljudi in vase; igre in zabave; osebne rasti in spreminjanja,
kar bi lahko preveč razburkalo družinske vode, pa naj bo to valovanje še tako zdravo
in koristno. V družinah alkoholikov so takšne prepovedi nekaj običajnega.
Trtnikova (2010, 24) nadalje razlaga, da otroci v družini z izkušnjo alkoholizma
pogosto skrbijo za svoje starše in namesto njih opravljajo naloge, ki bi jih morali
opravljati oni sami. Zelo zgodaj se naučijo, da morajo skrbeti za druge in da ni
prostora za njihove lastne potrebe ali za to, da bi kdo drug poskrbel zanje. Svojih
potreb se začnejo sramovati, osredotočajo se na potrebe drugih, ker preko tega dobijo
stik in povezanost, brez katere ne morejo biti. Ko odrastejo, igrajo isti vzorec, kot so
se ga naučili v primarni družini, skrbijo za potrebe drugih, svoje pa zanemarjajo.
Občutek imajo, da so lahko v odnosih le, če skrbijo za druge. Tako živijo svoje
soodvisniško vedenje in težko uvidijo, da imajo tudi sami težave; da to, kar se je
dogajalo v njihovi primarni družini, ni zdravo; da so bili zanemarjeni in da morajo
začeti osveščati svoje lastne potrebe, želje ter skrbeti zanje; se naučiti prositi druge,
da jim pomagajo zadovoljevati njihove potrebe, se naučiti postavljati bolj zdrave meje
glede odgovornosti za probleme drugih (navedeno v Trtnik 2016, 12).
Trtnik (2016, 23) navaja Glena, ki razlaga, da je soodvisnik odvisen od tega, da pomaga
drugim, in potrebuje, da je potreben. Številni soodvisniki privlačijo druge odvisnike,
obtožujejo ljudi okoli sebe zaradi njihovih problemov in jih uporabljajo kot ščit za to, da
se jim ni treba ukvarjati s svojimi problemi in jih lahko zanikajo.
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Alkoholik mu je zato »idealen« partner, soodvisen se počuti »potrebnega«, da mu pomaga
in skrbi zanj. Ker je tako potreben, da nekdo skrbi zanj, je tudi »varen«, saj ga ne bo
mogel zapustiti. Primeren je tudi zato, ker ni sposoben pristne človeške bližine in zato ne
bo narobe, če je tudi soodvisen partner ni sposoben. Oba potrebujeta odnos na distanci,
kjer je oblika bolj pomembna od vsebine, razlaga Rozman (1997, 133) in dodaja (190),
da je glede na to, da večina soodvisnih prihaja iz družin z izkušnjo alkoholizma, jasno, da
bo imel človek s psihično strukturo odvisnosti od odnosov v stiku z alkoholikom (ali celo
bodočim alkoholikom) občutek, da se razumeta, skladata in da imata iste poglede na svet
in da je skratka »pravi«. Partnerje si namreč izbiramo med tistimi, ki so spodobni enake
globine intimnosti, enake bližine. Zato partnerja, ki sta bila oškodovana v otroštvu, čutita
trenutke prave bližine ali polno zavezanost nekomu kot grožnjo. Kot varnega pa
doživljata partnerja, ki sam ni sposoben bližine.
Beattie (1999, 45) našteva še nekaj drugih lastnosti soodvisnikov: niso srečni, zadovoljni
ali pomirjeni sami s sabo in zato iščejo srečo zunaj sebe ter se obesijo na kogar koli in kar
koli, samo da bi jo našli. Neznansko se bojijo izgubiti stvar ali osebo, za katero mislijo,
da jih osrečuje. Nimajo radi sebe in verjamejo, da jih tudi drugi nimajo ali jih ne morejo
imeti radi. Obupano iščejo priznanje in ljubezen, ponavadi v ljudeh, ki tega niso sposobni
dati. Ljubezen enačijo z bolečino in ne vzamejo si časa, da bi razmislili, če jim je nekdo
samo všeč ali ga morda ljubijo; srečo iščejo v partnerskih odnosih in ko ljubijo, pozabijo
na svoje življenje ter se bojijo, da bi jih ljudje zapustili. Vztrajajo v odnosih, ki nimajo
prihodnosti, in mislijo, da niso sposobni skrbeti zase. Avtorica še opozarja, da ni
določenega števila značilnosti, ki bi določile, ali nekdo je soodvisen ali ni, ter da je
pomembno, da se vsak človek sam pri sebi odloči, kaj mora spremeniti in kdaj bo to storil.
Obstajajo razlike glede soodvisnosti v spolu, se je izkazalo v raziskavi na vzorcu
študentov v Tajvanu (Chen in Wu 2008, 177), kjer je bila stopnja soodvisnosti višja pri
študentih moškega spola kot študentkah. Prav tako se je pri študentih z višjo stopnjo
soodvisnosti pokazalo, da imajo močnejša občutja sramu in krivde ter nižjo stopnjo
ponosa. Bolj kot so bili soodvisni, bolj so bili konfliktni in ambivalentni, njihova stopnja
intimnosti v romantičnih odnosih je bila nižja, bili so manj zadovoljni v odnosu.
Nasprotno pa se je izkazalo v raziskavi (Laizane 2012, 633), kjer so na lestvici
soodvisnosti mladostnice dosegale višje rezultate kot mladostniki. Anksioznost in
odtujitev od matere so pomembni dejavniki, ki napovejo stopnjo soodvisnosti pri
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mladostnicah. Deklice, ki so odtujene od obeh staršev, kažejo več ponotranjenih
vedenjskih težav, torej je večja možnost, da ne bodo izražale svojih čustev, da bodo
občutile žalost, depresijo in anksioznost. Za dečke pa sta pomembna napovedovalca
soodvisnosti stopnja depresivnosti in odtujenosti od matere.
Mladostnice in mladostniki iz družin, kjer je vedenje staršev žaljivo in so prisotne
komunikacijske težave, bodo izražali višjo stopnjo soodvisniškega vedenja znotraj vlog,
ki jih imajo v disfunkcionalni družini, so zaključili.
Zaradi strahu pred zapuščenostjo bodo odrasli otroci alkoholikov naredili vse, da bodo
ostali v nekem odnosu. Tako jim ni treba ponovno podoživeti bolečih občutkov
zapuščenosti, ki so jim znani iz otroštva, ko so živeli z nekom, ki je bil čustveno odsoten
in ni bil na voljo zanje, povzema razlago Ameriškega društva odraslih otrok alkoholikov
Trtnikova (2016, 34).
Po drugi strani pa lahko posameznik zaradi strahu pred bližino in prepričanjem o lastni
neprimernosti in manjvrednosti zanika svoje potrebe po človeški bližini, partnerskem
odnosu in življenju v družini ali pa išče idealen odnos, od katerega pričakuje, da bo
razrešil vse njegove probleme. Idealen odnos pa je fantazija in zaradi tega ne more
ponuditi svoje ljubezni realnemu človeku. Tipični soodvisnik bo svoj ideal projeciral na
partnerja in se potem boril z njim, ker »ni takšen«, ter verjel, da bo vse vredu, ko se bo
partner spremenil, piše Rozman (1997b, 189) in poudarja pomembnost zavedanja, da smo
ljudje sami odgovorni za svoje vedenje in ni realno pričakovati, da bi se trajno spremenili
zaradi nekoga drugega (191).
Nasprotno pa se v raziskavi o zakonskih odnosih OOA ne pokažejo razlike med OOA in
tistimi, ki niso živeli z alkoholikom, glede količine svobode, ki si jo želijo v zakonu, ali
glede stopnje socialne aktivnosti, ki jo imajo izven zakona. Ta dva dejavnika naj bi
namreč kazala na soodvisnost v zakonu. V bistvu so ženske (OOA) preživele manj časa
s svojimi možmi in so pogosteje videle ločitev kot možnost, če bi se pojavile težave v
zakonu, kot pa ženske, ki niso OOA. Moškim, ki so odraščali v alkoholični družini, se je
zdela individualna svoboda v zakonu pomembnejša od tistih, ki niso. Ta raziskava ovrže
idejo o tem, da se OOA v zvezi vedejo pretirano odvisniško, ampak ravno nasprotno –
želijo si več distance namesto manj distance v njihovih odnosih (Terling Watt 2002, 255).
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Pri ženskah iz kulturnih okolij, kjer so v podrejenem položaju, obstaja osemkrat večja
možnost za soodvisnost kot pri ženskah, ki niso. Drug pomemben dejavnik, ki vpliva na
to, da ženska postane soodvisna, je, da ima moža alkoholika ali pa je bil alkoholik njen
oče, zgodovina čustvenih zlorab in fizično ali spolno nasilje, so zaključili v raziskavi na
vzorcu žensk iz Mexica (Noriega, Ramos, Medina-Mora in Villa 2008, 199).
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2.3 EMOCIONALNO STARŠEVSTVO

2.3.1

Starševstvo

Starševski odnos je odnos staršev do otroka in je brezpogojen, saj ga imata starša rada ne
glede na to, kaj otrok stori. Tako vedno ostaja del družine in ji pripada. Starša ne
pogojujeta svoje ljubezni, sprejetosti in pripadnosti otroka s tem, kar otrok dela ali kakšen
otrok je, razlagajo Gostečnik, Pahole in Ružič (2000, 9) in pojasnjujejo, da se izkušnja
tega brezpogojnega odnosa s starši ne ponovi nikoli več v nobenem drugem odnosu. Prav
to, da človek izkusi brezpogojno sprejetost in ljubljenost, je temeljno izkustvo za
navezovanje kasnejših odnosov in bistvena popotnica za življenje. Tako postanejo
zgodnja komunikacija in interakcije, ki se ponavljajo, najpomembnejši material, saj gre
za osnovne emocionalne ali afektivne izkušnje otrokovega zgodnjega stika z okoljem. Na
ta način postanejo tudi sestavni del otrokove osebnosti in gonilna sila, ki usmerja
otrokovo vzpostavljanje odnosov z drugimi, še posebej intimnih.
V čustvenih oziroma afektivnih vsebinah se najbolj globoko zariše ravno starševski odnos
z otrokom, poudarja Gostečnik (2010, 25), saj le-te tvorijo osnovni material poznejšim
intimnim odnosom v odrasli dobi, in poda razlago Sterna, ki pravi, da je od odnosov, ki
jih ima otrok s svojimi starši, še posebej z materjo, v začetnih fazah razvoja, namreč v
marsičem odvisen tudi možganski razvoj otrok. V teh fazah je pomembno, da se otrok ob
starševski umirjeni prisotnosti sam začne učiti, kako regulirati vzburjenje. Gre za
sposobnost regulacije afektov, npr. jeze, strahu, žalosti idr., ki jih otrok sam še ne zna
obvladati in zato potrebuje starše, da ga naučijo, kako predelati težka čutenja.
Cvetek (2009, 65) izpostavlja Schorovo poudarjanje pomena diadičnega uravnavanja
afektivnih stanj, ki se kaže v sposobnosti uravnavanja moči in trajanja afektov, saj je
osnovni vidik medosebne komunikacije v celotnem življenju, še posebej pa je to
pomembno pri dojenčkih.
Starševstvo je na eni strani vir rasti za moškega in žensko, na drugi strani pa odraz njune
zrelosti in sposobnosti za sprejemanje odgovornosti zase in za druge ter sposobnost
začutiti sebe in drugega, razlaga Kompan Erzar (2003, 111) ter nadaljuje, da starševstvo
ni samo skrb, samo naloga ali breme, ampak je hkrati prekinitev in utrditev
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medgeneracijskih vezi prek poglobitve odnosa med mladima staršema. Od očeta in
matere zahteva, da najdeta notranja čutenja starševstva, da vsak posebej v sebi odkrijeta
potencial za starševstvo, kar pomeni, da v sebi poleg sebe in svojih otroških čutenj srečata
tudi svoje starše in svoj odnos z njimi (Kompan Erzar in Poljanec 2009, 122).
V tem odnosu med otrokom in starši pa se zgodi ogromno pomembnih trenutkov, ki
ustvarijo sisteme in kemične procese, ki bodo otroku omogočili, da bo imel zelo bogato
življenje brez čustvene kalvarije, piše Sunderlandova (2010, 10) in razlaga, kako nas
lahko odkritja o tem, da lahko nekatere pogoste tehnike vzgoje neposredno vplivajo na
razvoj povezav v otrokovih možganih in na dolgoročno kemično ravnovesje v njih,
navdajajo z navdušenjem in hkrati z grozo.
Zaradi nekaterih uveljavljenih in sprejetih načinov vzgoje je lahko otrok pozneje v
življenju bolj dovzeten za anksioznost, depresijo in napade besnenja. Nekateri načini
vzgoje pa pozitivno vplivajo na sisteme za boj proti stresu v možganih in telesu otroka,
tako da se je slednji sposoben dobro spopadati s stresom ne glede na to, kaj ga doleti.
Čustveno odzivanje na otroka omogoči, da se v njegovih možganih razvijejo povezave,
ki mu bodo kasneje omogočile boljše obvladovanje čustev, racionalno razmišljanje pod
pritiskom ter zmožnost pomiritve brez izbruhov jeze, napadov anksioznosti ali kasneje v
življenju zatekanja v alkohol, kajenje in zdravila (Sunderland 2010, 10–11).
2.3.2

Emocionalno starševstvo

Pri čustvenem starševstvu gre za to, da se starši odzivajo na čustvene potrebe otroka in
zagotavljajo razmere za njegov optimalni vsestranski razvoj, so zapisali Cicchetti,
Ackerman in Izard, povzela pa jih je Žugmanova (2012, 20).
Je način starševstva, ki podpira razvoj otrokovih emocionalnih kompetenc, sposobnosti
prepoznavanja, komuniciranja in reguliranja emocij (Morelen, Shaffer in Suveg 2015).
Raziskava Morelnove, Shafferjeve in Suvegove (2014, 4) je interpretirala čustveno
starševstvo kot mehanizem, preko katerega se materina čustvena regulacija poveže s
čustveno regulacijo otroka oziroma kjer je nepodpirajoče čustveno starševstvo most ali
povezava med otrokovo in materino čustveno neregulacijo. Materina sposobnost čustvene
regulacije ali neregulacije vpliva na to, ali bo njeno čustveno starševstvo podpirajoče ali
pa ne.
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Morelen, Shaffer in Suveg (2016) povzemajo razlago Gottmana, McDoweella in drugih,
ki razlagajo, da čustveno starševstvo zajema vedenja, ki ustvarijo čustveno klimo, v kateri
lahko otroci opazujejo, se učijo in izkušajo čustva. Obstajata dve vrsti čustvenega
starševstva – podpirajoče in nepodpirajoče. Prvo otroka spodbuja, ovrednoti njegova
čustva in mu pomaga razumeti njegovo čustveno izkušnjo. Nepodpirajoče starševstvo pa
kritizira, minimalizira ali celo kaznuje za otrokovo izražanje čustev. Podpirajoče čustveno
starševstvo zagotavlja okolje, v katerem se lahko otrok uči o čustvih.
Otrok potrebuje občutek konsistentnega čustvenega odnosa s starši, prav tako
konsistentne čustvene rekacije, tudi s strani drugih članov družine. Za vsakega otroka je
ključno, da so starši tam in »čustveno« na voljo. Ključna sestavina čustvene dostopnosti
pa je pozornost, ki jo starš nameni otroku, in je z njim empatičen. Če pa starš npr. pije, so
otrokove potrebe marsikdaj ignorirane in prezrte. Ko je starš pod vplivom omame, je
obrnjen proti sebi. Če izgubi zavest, je popolnoma nedostopen. Tudi ko se strezni, je lahko
prežet z občutkom krivde in se skuša otroku odkupiti, vendar dostikrat na neprimeren
način (Stafford 1992, 84).
Cvetek (2009, 74) povzema rezultate raziskave Becker-Weidmana, ki razlaga, da se
otrok počuti varnega ob odzivnem skrbniku, katerega dostopnost je konsistentna in
predvidljiva. Vedenjsko tak otrok izraža nižje stopnje agresije, delikventnega vedenja,
motenj mišljenja, depresije in anksioznosti.
Raziskave so potrdile, da lahko slabše razvite sposobnosti regulacije čustev pri otrocih
vodijo v številne negativne družbene, čustvene in vedenjske težave in da so starši tisti, ki
največ prispevajo k razvoju te sposobnosti. Starševska čustvena izraznost in
prepoznavanje čustev sta namreč ključna pri razvijanju čustvene regulacije otroka
(Denham, Mitchell-Copeland, Strandberg, Auerbach in Blair 1997).
Dobro je, če se starši čim bolj zavedajo svojih notranjih procesov, potem jim jih namreč
ne bo potrebno polagati v otroka, saj se nezavedne psihične vsebine prenašajo v otrokovo
psiho. Globlje razumevanje sebe staršem pomaga zgraditi učinkovit in bolj zadovoljiv
odnos z otrokom, pišeta Kompan Erzar in Poljanec (2009, 120) ter poudarjata, da je varna
navezanost otroka na starše močno povezana s starševskim razumevanjem njihovih
lastnih zgodnjih življenjskih izkušenj. Če starši namreč razumejo, kako so izkušnje iz
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otroštva vplivale nanje, jim jih ni treba ponavljati s svojimi otroki. Prav tako je za
čustveno starševstvo pomembna čustvena regulacija pri starših.
V raziskavi so ugotovili, da starši, ki verjamejo, da si čustva zaslužijo veliko pozornost
in jih sprejemajo kot pomemben faktor osebnega blagostanja, tudi čustvom otrok
posvečajo večjo pozornost in jih obravnavajo kot upravičena, namesto da bi
minimalizirali njihov pomen. Ti starši tudi bolj spodbujajo svoje otroke, da izražajo svoja
čustva, sodelujejo pri iskanju rešitev nekih problemov z ozirom na čustva, ustvarjajo
pozitivno čustveno vzdušje v družini in so manj nagnjeni k temu, da bi se odzvali na
otrokova negativna čustva s kaznujočim ali zminimaliziranim odzivom (Meyer, Raikes,
Virmani, Waters in Thompson, 2014).
Empatija staršev, ki se kaže kot toplina, rahločutnost, sočutje in razumevanje, skrbnost,
nizka stopnja kaznovalnosti in pozitivna povezanost z otrokom, deluje na otroka
pozitivno. Nasprotno pa pomanjkanje empatije staršev, še posebej matere, vodi pri otroku
v fragmentiran občutek za jaz in druge psihopatologije. Hladno in zavračajoče starševstvo
slabo vpliva na razvoj otroka ter na njegovo prilagoditev na okolje, medtem ko uglašeno
in odzivno starševstvo spodbuja psihično zdravje in pripomore k funkcionalnim
vedenjskim vzorcem v odrasli dobi, povzema Simoničeva (2010, 179) Feshbachovo
razlago.
2.3.3

Čustvena podpora in pogovor o čustvih

Prva dimenzija čustvenega starševstva je čustvena podpora in pogovor o čustvih. Gre za
to, da dajo izkušnje spodbujanja, podpore in sodelovanja z materjo in očetom ter drugimi
odraslimi majhnemu otroku občutek vrednosti, zaupanje v dobronamernost drugih in
ustrezen model, po katerem bo lahko gradil svoje prihodnje odnose (Kompan Erzar in
Poljanec 2009, 41).
Pogovor o čustvih pomaga otroku, da prepozna svoja občutja in se jih zaveda ter jih
poimenuje, prav tako pa poišče vzroke zanje. Poleg tega se preko pogovora o čustvih
otrok uči razumevanja in verbalizacije slednjih. Na razvoj strategij ravnanja s čustvi
vpliva način, na katerega starši reagirajo ob otrokovih čustvih. Na oblikovanje otrokove
predstave o čustvih pa vplivata pogostost in intenzivnost ter trajanje pozitivnega ali pa
negativnega čustvenega izražanja v družini, razlaga Žugman (2012, 32).
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Sunderlanova (2010, 112) poudarja, kako pomembno je, da imajo starši vsak dan
kakovosten čas za pogovor z otrokom. Pogovor lahko poteka tudi ob igri, če je na ta način
otroku lažje. Izpostavlja tudi pomembnost ohranitve mirnosti in razsodnosti v situacijah,
ko se sicer pojavita spor in nesoglasje, namesto da starši v taki situaciji doživijo izbruhe
jeze in kritizirajo otroka. Predlaga tudi, da se starši po izbruhu težavnega vedenja z
otrokom pogovorijo o njegovem težavnem vedenju. Na ta način starši posvetijo pozornost
občutjem, ki so pripeljala do takšnega vedenja, tako da jih lahko razrešijo. Otroku dajo
vedeti, da se zavedajo, da je njegovo težavno vedenje posledica bolečih občutij, ki jih ni
bil sposoben obvladati ali ubesediti. Če se po otrokovih izbruhih starši pogovarjajo z
otrokom, lahko čez čas neha z jeznim vedenjem pritegovati pozornost in poišče bolj
premišljen način bivanja v svetu .
V raziskavi, narejeni na opazovanju 41 otrok na domu, jih je zanimala povezava med
pogovorom o čustvih otrok z njihovimi materami ter brati in sestrami ter kasnejšim
prepoznavanjem čustev pri drugih ljudeh. Ugotovili so, da so bile razlike v diskurzu o
čustvih glede na pogostost pogovora, vsakdanjost pogovora in različnost tem ter pri
sporih povezane s kasnejšo sposobnostjo prepoznavanja čustev. Povezava je bila
neodvisna od otrokove verbalne sposobnosti in pogostosti pogovora v družini. Raziskava
je tako izpostavila pomembnost družinskega pogovora pri razvoju čustvenega
razumevanja tudi zelo mladih otrok (Dunn in Brown 1991).

Tasičeva (2015, 48) povzema Žvelčevo pojmovanje pomena staršev pri verbalizaciji, saj
starši ob zadostni uglašenosti z otrokom najdejo primerno poimenovanje za otrokova
čustva. Kako točno bo starš poimenoval in ubesedil otrokovo izkušnjo, je odvisno od
njegove sposobnosti za vzpostavitev neverbalnega stika z otrokom. Ob ustreznem
poimenovanju bo lahko otrok razvil verbalno reprezentacijo za neverbalno izkušnjo. Tako
se med zgornjimi in spodnjimi možgani otroka ustvarijo povezave, če mu preudaren
odrasel pomaga besede povezati z občutki, pritrjuje Sunderlandova (2010, 119).
Shapiro glede tega pravi, da otroci, ki odraščajo v družinah, kjer se odkrito pogovarjajo o
čustvih, pridobijo bogato besedišče, s katerim lahko razmišljajo in sporočajo svoja čustva.
Tisti, ki odraščajo v družinah, kjer tlačijo čustva in se ogibajo čustvenemu
sporazumevanju, so najverjetneje čustveno nemi. Psihoterapija je dokazala, da se je
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»jezika« čustev moč naučiti pri kateri koli starosti, vendar ga najbolje govorijo tisti, ki se
ga naučijo v otroštvu (1999, 198–199).
Raziskava McCauley Ohannessianove (2011, 14) je pokazala na pomembnost odprte in
iskrene komunikacije v družini, in sicer da so težave v komunikaciji med adolescentom
in očetom ali materjo povezane z več depresije in anksioznosti v obdobju najstništva in
obratno, torej več odprte komunikacije med

starši in adolescentom pomeni manj

depresije in anksioznosti v tem obdobju.
2.3.4

Čustvena izraznost

Druga komponenta čustvenega starševstva je čustvena izraznost, kjer gre za to, da starši
ne skrivajo svojih čustev in čustvenih stanj pred otrokom, ampak jih odkrito izražajo in
jih na otroku primeren način delijo z njim (Žugman 2012). Starševska zmožnost
prepoznavanja lastnih čustev in občutkov ter zmožnost, da znajo poskrbeti za svoje
telesno in duševno ravnovesje sta zelo pomembni, saj na tak način omogočata, da so lahko
starši v stiku z otrokovimi čustvenimi potrebami (50).
Garner in Power (1996, 1406) sta izvedla raziskavo, ki je pokazala, da je negativna
izraznost družine povezana z nižjimi ravnmi izraženih čustev pri otrocih. Natančneje sta
potrdila povezavo med temperamentom, socialno-kognitivnimi spretnostmi in družinsko
čustveno izraznostjo z zmožnostjo kontrole izražanja čustev. Intenzivnost čustev in
čustvena »socializacija« sta tako pomembna člena pri čustveni kontroli. Razumevanje
čustev in senzitivnost za čustva drugih pa sta dejavnika, ki otroku olajšata izražanje čustev
na situaciji primeren način.
Izražanje čustev vsebuje telesne izraze čustev in deluje nezavedno. Pri izražanju čustev
smo pozorni na izraz na obrazu, gibanje oči ter smer gledanja. Prav tako opazujemo
telesno držo, kretnje in glas. Pomembni so tudi nejezikovni znaki in uporaba socialnega
prostora. Čustva lahko izražamo tudi preko besed in pomembno je, da se naučimo
besednih izrazov zanje. Razvit govor človeku omogoči, da razume in je sposoben
ubesediti kompleksnejša čustva, povzema pojmovanje Lamovca Emeršičeva (2015, 41).
Način, na katerega starši izražajo čustva, se po Halberstadtu (1999) meri na dva načina,
in sicer kot starševsko izražanje pozitivnih in negativnih čustev v interakciji z otrokom in
kot starševske splošne tendence po izražanju čustev in interakcij znotraj družine.
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Eisenberg in drugi (2003) povzemajo rezultate raziskave Lindahla, Matthewsa, Wodalla,
Kenjona in Jacobsa, ki so glede izražanja čustev staršev pokazali, da je povezano z
otrokovimi čustvenimi kompetencami. Starši, ki v večji meri izražajo toplino in pozitivna
čustva in izražajo negativna čustva oziroma izraze neodobravanja, in sovražnosti, ki so
usmerjena proti otroku, v nižji meri, imajo otroke, ki so bolj socialno kompetentni in bolj
opremljeni s socialnim in čustvenim razumevanjem.
V raziskavi so potrdili, da je pozitivna čustvena izraznost matere povezana z otrokovimi
socialnimi kompetencami in funkcioniranjem (Eisenber, Valiente, Morris, Fabes,
Cumberland, Reiser, Gershoff, Shepard in Losoya 2003).
Kliewer in drugi (2016, 34) navajajo ugotovitve Lianga, ki pravi, da imajo otroci, ki
nimajo primernega modela regulacije čustev pri starših, nižje čustvene kompetence, prav
tako kot na splošno slabše socialne kompetence.
Podobno so v raziskavi ugotovili Denham Mitchell-Copeland, Strandberg, Auerbach in
Blair (1997), in sicer da je način, na katerega starši izražajo čustva in kako se odzivajo na
otrokova čustva, pomemben dejavnik, ki napove čustvene kompetence in splošne
družbene kompetence predšolskih otrok.
Otroci so pokazatelji stresa in stiske staršev, če se slednji tega zavedajo ali ne. Desni čelni
reženj lahko v hipu zazna čustveno ozračje in potlačene občutke pri drugem. Tako se
lahko otrok odzove na starševski stres ne glede na to, ali je izražen ali ne, s težavnim
vedenjem, nevrotičnim ali telesnim simptomom, razlaga Sunderlandova in pojasnjuje
(2010, 266), da lahko otrokove možgane starši uravnovešajo samo toliko časa, dokler
sami niso potrebni čustvenega uravnovešanja. Če so starši preveč jezni in razburjeni, to
pomeni, da je njihovo biokemično ravnovesje porušeno. Zgornji možgani so znova in
znova preplavljeni s stresnimi snovmi in posledično starši ne zmorejo biti sočutni in jasno
razmišljati.
2.3.5

Odzivi na otrokova čustva

Tretja komponenta čustvenega starševstva so odzivi na otrokova čustva. Čustvena
odzivnost staršev na otroka je temelj čustvene inteligentnosti in sposobnosti za razvoj
otroka ter za razvoj in ohranjanje starševstva. Če je ta odzivnost okrnjena, je to lahko
eden izmed predpogojev za razvoj patologije, saj je slednja pomembna komponenta
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identitete in karakterja posameznika. Pri tem se začne starševstvo, ki je odgovorno: v
usmerjanju, spremljanju in odzivnosti na otrokov karakteristični stil, povzemata
Bornsteinovo in Lambovo razlago Kompan Erzar in Poljanec (2009, 38).
Neke sposobnosti so otroku dane, kako se bodo uresničile, pa je odvisno od okolja.
Odzivnost staršev je tista danost, ki določa, kako kvaliteten bo odnos, otroku pa omogoča
razvoj stika z drugimi (38).
Pomembno je, da se starši uglasijo na otroka in se s svojimi odzivi prilagodiju ritmu
izražanja otroka. Na ta način otrok doživi, da soblikuje svoje življenje in dobi občutek,
da se lahko zanese nase in na druge, zato bo tudi vedno bolj jasno pokazal, kaj si želi, ker
bo videl, da ga mati potem bolje razume. Tudi mati bo na ta način vedno bolj pomirjena
in si bo zaupala ter pridobivala suverenost v »branju« otrokovih potreb (Kompan Erzar
in Poljanec 2009, 43).
Kompan Erzar in Poljanec (2009, 10) citirata Folden Palmerja, ki je zapisal: »Dojenček,
ki ga nahranimo, ko je lačen, se počuti sitega, ljubljenega in spoštovanega in zaupa, da je
na varnem. Če pa se starši odzivajo tudi na njegova čustva, ve, da se nanje lahko zmeraj
zanese.«
V prvih mesecih življenja je mati tista, ki v vsej polnosti čuti otroka. Čuti ga v njegovih
stiskah, strahovih, željah in potrebah ter se na to odzove. Otrok sporoča te svoje želje in
potrebe tako, da v materi ustvari nemir in večjo ali manjšo anksioznost ter frustracijo,
včasih jezo, skrb, žalost in razočaranje, kar so v bistvu prvenstveno otrokova doživljanja
materinega nezadovoljivega razumevanja in odzivanja na otrokove potrebe. Mati mora ta
čutenja najprej sprejeti, jih notranje predelati, metabolizirati in jih vrniti v otroku
sprejemljivi obliki. To naredi tako, da ga potolaži, z njim govori, ga objame, nahrani itd.,
na ta način ga umiri in mu pokaže, kako se naj sooča s težkimi, zanj neobvladljivimi
čutenji in afekti. Tako se otrok počasi nauči teh načinov, jih ponotranji in si gradi afektregulativni mehanizem (27).
Karstad, Wichstrøm, Reinfjell, Belsky in Berg-Nielsen (2015, 341) povzemajo rezultate
raziskave, ki so jo izvedli Eisenberg, Cumberland in Spinrad ter v njej razlagajo, kako
čustvene kompetence in sposobnosti staršev vplivajo na otrokovo razumevanje čustev, še
posebej pa njihova sposobnost, da sprejmejo in pomagajo otroku izkusiti tako pozitivna
kot boleča čustva v otrokovem čustvenem razvoju. Starši, ki poimenujejo in pravilno
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ocenijo vse vrste čustev in ustvarijo ozračje, v katerem so vsa otrokova čustva naslovljena
na senzitiven in ne sovražen način, pomagajo otroku, da se uči o svojih in tujih čustvih.
S tem, da otrokom pomagajo pri spopadanju z njihovimi bolečimi občutji, namesto da jih
kritizirajo zaradi čustvenih izbruhov, ki izvirajo iz spodnjih možganov, lahko pomagajo
njihovim zgornjim možganom razviti živčne povezave, ki so odločilne za naravno
uravnavanje takšnih občutij, razlaga Sunderlandova (2010, 118).
Otroci, ki so bili izpostavljeni fizičnemu ali čustvenemu nasilju, pogosto nimajo
možnosti, da bi jim starša zmogla postati model, kako se regulirajo težki afekti, kot so
jeza, žalost, strah, pa tudi občutja tesnobe. Ker jih otrok sam še ne zmore regulirati, za to
nujno potrebuje starša, ki pa se v takšnih situacijah marsikdaj ne odzoveta korektno ali
pa sploh ne odgovorita na potrebo otroka, ki se obrne nanju. Tako otrok ostane sam s
svojo stisko in bolečino, vanj se naseli občutek ničvrednosti ali nevrednosti, saj ne more
poklicati očeta ali matere, ki bi ga potolažila in umirila (Gostečnik 2008, 42).
Ob čustveno zasedenih starših, ki z otrokom ne sodelujejo, se izoblikujejo izogibajoče
navezani otroci. Ker so starši neodzivni na otrokove potrebe, se morajo ti otroci zanašati
predvsem na svoje notranje moči in zato omejijo razvoj na drugih področjih. Otrok se
nauči biti »pretirano« samostojen in to ga pušča izoliranega od drugih, povzemata
Sieglovo razlago Kompan Erzar in Poljanec (2009, 43).
2.3.6

Varnost čustvenega samorazkrivanja

Pri tem vidiku čustvenega starševstva gre za to, da starši s svojo čustveno regulacijo
zagotovijo varno okolje, v katerem lahko otrok odkrito doživlja in izraža svoja čustva
(Žugman 2012, 31).
Pomembno je, da so starši vedno v stiku z otrokom ter prekinjen stik navežejo nazaj. V
določenih situacijah lahko starši samo trpijo z otrokom in mu ne morejo pomagati. To
daje otroku občutek varnosti, da v stiski ni sam, ter gotovost, da bo enkrat boljše. Prav
tako je ohranitev stika pomembna v težkih in neizbežnih situacijah, ko otroku pomagamo
s prigovarjanjem in tem, da mu pomagamo zdržati. Otrok tako čuti, da mu starš poskuša
pomagati in se kljub nadaljnjemu pritoževanju nad situacijo umiri. Otrok dobi občutek,
da se sme pritožiti, če mu kaj ni prav, saj starši to razumejo, in da težke situacije lažje
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prenese, če ni sam v njih, kar pa je zelo dobra popotnica za življenje, razlagata Kompan
Erzar in Poljanec (2009, 50–51).
Če pa je otrok redno kaznovan zaradi izbruhov besa, ki so posledica žalovanja, se nauči
sledeče lekcije: »Mami ne more obvladati ali razumeti moje žalosti.« Posledica tega je,
da se veliko lažje odreže od svojih občutkov bolečine, ker meni, da jih ni varno čutiti. To
vpliva na to, kako bo otrok obvladal svoja občutja v odrasli dobi (Sunderland 2010, 126).
Ob starših, ki so odzivni, pozorni, senzitivni in predvidljivi, odrastejo varno navezani
otroci, sodelovanje staršev z otrokovimi potrebami jim omogoči, da otroka začutijo in
odgovorijo na njegovo mentalno stanje. Varno navezan otrok iz izkušnje komunikacije s
starši regulira svoja notranja stanja. Pomembno je, da starši počakajo, da dobijo od otroka
jasno sporočilo o tem, kaj želi, in se šele potem odločijo, kako se bodo na to potrebo
odzvali, da ne »trpajo« otroka, preden izrazi potrebo (Kompan Erzar in Poljanec 2009,
42). Otroci niso ravno mojstri pri iskanju besed za izražanje frustriranosti, zato je
pomembno, da jim starši pomagajo izraziti njihova občutja. Ko so otroci npr. razočarani,
jih to občutje povsem preplavi in številni planejo v jok. Treba jim je pomagati pri
obvladovanju njihovih bolečih občutkov, kajti če se starši ne zmenijo za razočaranega
otroka ali sa nanj razjezijo, samo povečajo njegovo bolečino (Sundreland 2010, 132).
Tasičeva (2015, 51) na tem mestu povzema razlago Greenspana in Lewisa, in sicer da je
za otrokov razvoj zelo pomembno, da starši dovolijo otroku izražati vsa čustva. Torej
občutke sreče, sočutja, bližine, žalost in jezo, prav tako tudi asertivnost in radovednost.
Če mu pomagajo izražati vsa ta čustva, ga ta ne bodo preplavila in zaustavila, ko jih bo
doživljal v zunanjem svetu. Na ta način se jih uči regulirati in poimenovati ter izražati.
V raziskavi Kliewerjeve in drugih (2016, 33)

jih je zanimalo, kako težave pri

prepoznavanju, opisovanju in procesiranju čustev pri starših vplivajo na odnos z otrokom
(aleksitimija). Pokazalo se je, da so matere z nižjimi čustvenimi kompetencami kazale
manj zanimanja oziroma poizvedovanja o mladostnikovih aktivnostih. Glede na to, da
imajo posamezniki z aleksitimijo težave pri vzpostavljanju in ohranjanju interpersonalnih
odnosov ter zmanjšane socialne spretnosti, so ugotovili, da aleksitimija vpliva na
starševsko sposobnost vzpostavljanja odnosa z adolescentnim otrokom (Kliewer, Borre,
Wright, Jäggi, Drazdowski in Zaharakis 2016, 33).
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V raziskavi na Norveškem (Karstad, Wichstrøm, Reinfjell, Belsky in Berg-Nielsen 2015,
343) so izvedli longitudinalno študijo, kjer so jih zanimale potencialne determinante
razvoja čustvenega razumevanja otrok od četrtega do šestega leta. Raziskava je pokazala,
da so verbalno in socialno bolj spretni 4-letniki, katerih starši so imeli boljše čustvene
predstave, pokazali najvišjo stopnjo čustvenega razumevanja. Dokazali so tudi, da so
otrokove socialne spretnosti tiste, ki napovejo rast čustvenega razumevanja. Hkrati pa se
je izkazalo, da je starševska sposobnost predstave čustev pomembnejša od strukture in
senzitivnosti, ki sta dimenziji Vprašalnika čustvene dostopnosti starša. Če namreč starš
ve, kje je meja otrokovega čustvenega razumevanja, lažje prilagodi čustveno govorico in
regulacijo čustev otrokovim razvojnim potrebam.
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2.4 ODRASLI STILI LJUBEZNI

2.4.1

Pojmovanja ljubezni

Eden izmed temeljev psihološkega raziskovanja so raziskave na področju romantičnih
oziroma partnerskih odnosov, ki so doživele razcvet v zadnjih 25 letih, ko so raziskovali
različne študije navezanosti, intimnosti in soodvisnosti, ki jih označuje pester razvoj
teoretičnih ozadij in različnih merskih pristopov. Sodobne raziskave pri preučevanju
ljubezni sledijo dvema izrazitima smerema, in sicer induktivni, kjer naj bi se oblikovale
nove teorije v zvezi z naravo ljubezni; druga smer, ki temelji na teoretični tipologiji
ljubezenskih stilov, pa je deduktivna (Zager Kocjan, Mrakovič in Horvat, 2010). Vanjo
sodi tudi lestvica LAS (angl. Love Attitude Scale), ki sta jo oblikovala Hendrick in S.
Hendrick (1986) in smo jo uporabili v naši raziskavi v nadaljevanju.
Psihologi so oblikovali mnogo različnih definicij, modelov in taksonomij ljubezni. Očitno
pa je pomanjkanje konsenza, kar je po mnenju mnogih strokovnjakov glavna ovira pri
napredovanju na tem področju. Študijske definicije in modeli bodo ostali razpršeni in
fragmentirani tako dolgo, dokler se bo ljubezen dojemalo kot eno samo entiteto. Za
pomanjkanje strinjanja glede definicije ljubezni je morda krivo tudi to, da slednja ne more
biti uvrščena v klasične definicije, ki zahtevajo obvezne in zanesljive postavke kriterijev.
Iz analiz laičnih predstav o ljubezni je možno razbrati, da bi bilo bolje, če bi se jo
konceptualiziralo kot prototip in ne kot definicijo, je zapisal Berscheid, ki ga je povzel
Fehr (2015, 495). Prototipi so »najčistejši« oziroma najboljši primeri neke kategorije.
Znotraj kategorije pa so člani razporejeni po stopnji podobnosti prototipu, ki postopoma
prehajajo v nečlane. Tako so meje med kategorijami prej zamegljene kot jasno določene,
povzema Fehr (2015, 498) Roschevo razlago.
Zick Rubin je bil eden izmed prvih, ki se je spoprijel s psihologijo ljubezni. Zanimala ga
je razlika med ljubeznijo in ugajanjem. Ugajanje je opisal kot pozitivno naravnanost do
drugega. Predpogoja za to, da bi posamezniku nekdo ugajal oziroma da bi mu bil všeč,
pa sta spoštovanje in zaupanje. Posameznik mora verjeti, da lahko drugemu zaupa. Ko to
ugotovi in se odloči, da mu je človek všeč, se lahko med njima začne razvijati odnos.
Pojavi se občudovanje lastnosti človeka, dojemanje slednjega za zrelega in prisotnost
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želje, da bi mu bil podoben v teh lastnostih. Ugajanje torej temelji predvsem na
sprejemanju drugega in na občutku, da mu je podoben (Rijavec in Miljković 2002, 59).
V svoji raziskavi (1970, 265) je Rubina zanimal socialno-psihološki konstrukt romantične
ljubezni. Možnost neodvisne konceptualizacije in merjenja ljubezni je predpostavka
njegove raziskave, v kateri si je prizadeval ljubezen definirati, jo izmeriti in pojasniti
njeno povezavo z drugimi spremenljivkami. Njegovo izhodišče je bilo (265–266), da je
ljubezen odnos osebe, usmerjen proti dotični drugi osebi, in vsebuje določene načine
mišljenja, čutenja in vedenja. Pri snovanju lestvice romantične ljubezni je upošteval
postavke, ki so se nanašale na odnos anketiranca do druge osebe: fizično privlačnost med
osebama, idealizacijo, pripravljenost pomagati drugi osebi, željo po deljenju čustev in
izkušenj, občutek ekskluzivnosti, občutek sprejetosti, zmožnosti zdržati z ambivalentnimi
občutji in relativno nepomembnost univerzalističnih norm v zvezi. Drugi del Rubinovega
vprašalnika je bil sestavljen na podlagi obstoječe teoretične in empirične literature o
interpersonalni privlačnosti. Meril je željo po sprejetosti »izbranca« na podlagi več
dimenzij, izrazitost norm odgovornosti in enakosti, občutja spoštovanja in zaupanja in
občutek, da je izbranec podoben tej osebi, ki je zaljubljena vanj.
V vsakem posameznem primeru gre za drugačen odnos med potrebami, ki jih skušata
partnerja zadovoljiti, so drugačne lastnosti, ki jih cenita, in so različni ideali, ki jih skušata
doseči. Toda če vse te razlike zanemarimo, nam po Rubinu ostanejo tri osnovne sestavine
ljubezni: privrženost, skrb in bližina, pišeta Rijavec in Miljković (2002, 59) in razlagata,
da je privrženost potreba, da smo z ljubljeno osebo, da se nas dotika, nas razvaja in pazi
na nas. Skrb je želja, da bi tej osebi dajali, ugajali, da bi vplivali na njen razvoj, da bi jo
osrečili. Brez te želje se prej omenjena potreba spremeni v sebične zahteve, ki so
posledica človekovega obupa. Po drugi strani pa samo želja po dajanju spreminja odnos
v človekoljubno dejavnost. Bližina vključuje izmenjavo najrazličnejših skrivnosti, ki si
jih zaljubljenca povesta med seboj, ter zaupanje in medosebno razkrivanje in odkrivanje.
Rubin (1970, 271) je v svoji raziskavi predpostavljal tudi, da se bodo močno zaljubljeni
pari razlikovali od tistih, ki to niso oziroma so si samo všeč, si ugajajo, glede na to, koliko
časa si vzajemno zrejo v oči. Predpostavko je raziskava potrdila, saj je ugotovil, da si
veliko dalj časa zrejo v oči pari, ki so močneje zaljubljeni, kot tisti, pri katerih je
zaljubljenost nižja oziroma pri katerih gre samo za ugajanje. Tako je ugotovil, da je zrenje
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v oči ekskluzivna komponenta romantične ljubezni in očrtal razliko med zaljubljenostjo
in ugajanjem.
Skrb, odgovornost, spoštovanje in znanje pa so štirje elementi ljubezni, kot jih je opredelil
Fromm (1956). Razložil je, da kjer ni skrbi, ni ljubezni. Odgovornost razume v smislu
biti zmožen in pripravljen odzvati se na potrebe drugega. Spoštovanje pa temelji na tem,
da vidimo osebo, takšno kot je, in se zavedamo njene enkratne individualnosti.
Spoštovanja v ljubezni ni, če človek ni samostojen in svoboden, razlaga Fromm in
pojasnjuje, da spoštovati ni možno, če drugega ne poznamo. Zanj je zrela ljubezen
združitev, ki upošteva človekovo integriteto in individualnost. Je aktivna moč v človeku,
ki mu pomaga preseči občutke izoliranosti in separacije. Ljubezen je aktivnost, pomeni
dajati, ne prejemati in je dejanje volje, odločitve in obljube. Razlikuje se od erotične
ljubezni, kjer dva ločena postaneta eno in ki je ekskluzivna. Pri njej spolna privlačnost
temelji na močnih čustvih in je večkrat zamenjana z idejo o ljubezni. Če želja po fizični
združitvi ni na temelju ljubezni in če ni tudi bratska, nikoli ne vodi do prave združitve,
razlaga Fromm.
Sternberg (1986) pa v svoji trikotni teoriji ljubezni izpostavi tri temeljne komponente
ljubezni: bližino/intimnost, strast in vdanost. Komponente so samostojne in ločene,
vendar vplivajo druga na drugo, na primer večja intimnost lahko vodi do večje strasti ali
vdanosti. Kljub temu da so vse tri komponente pomembne v ljubezenskih razmerjih, se
njihova pomembnost razlikuje od razmerja do razmerja ali se spreminja tekom časa.
Različne kombinacije teh komponent ustvarijo različne stile ljubezni.
Bližina/intimnost se nanaša na občutek povezanosti in občutek topline v ljubečem
razmerju. Vsebuje pripravljenost, da se partnerja drug drugemu odkrivata in sta si
pripravljena povedati najintimnejše stvari. Razsežnost intimnosti v ljubezni vključuje
ugajanje, prijateljstvo, zaupanje in občutek čustvene bližine, ki izhaja iz pripravljenosti
in sposobnosti deljenja misli in občutkov s partnerjem. Da se intimnost/bližina lahko
razvije, je potrebna odprtost in pripravljenost za razumevanje in podpiranje drug drugega
ter razkrivanje čustev in občutkov o čemerkoli, brez strahu/kljub strahu, da bi naleteli na
kritiko. Oproščanje, sočutnost in ljubeznivost so še posebej pomembni v situacijah, ko se
partnerja ne strinjata ali se nekdo zmoti pri čem. Obojestransko spoštovanje in zaupanje
sta nujna za proces intimnosti (Rijavec in Miljković 2002, 68).
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Strast se nanaša na tisto, kar vodi do romance, fizične privlačnosti, spolnosti in podobnih
fenomenov v romantičnih odnosih, razlaga Sternberg (1986). Rijevec in Miljković (2002,
68) pa izpostavita strast kot tisto, ki se nanaša na zelo močna čustva v ljubezenskem
odnosu, predvsem na spolno privlačnost in tiste intenzivne občutke vzburjenosti, ki
izhajajo iz telesne in spolne privlačnosti. Za to obsežnost ljubezni je značilen občutek
zaljubljenosti in sprva temelji na zunanjih lastnostih osebe, manj pa na tem, kakšna so
njena prepričanja in vrednote ter zanimanja. Če v odnosu primanjkuje bližine in vdanosti,
ta vidik ljubezni lahko zajema tudi strah in negotovost, ko posameznik ni prepričan v to,
ali ga drugi prav tako ljubi. Če je v ljubezni zelo izrazit element strasti, obstaja velika
možnost za pojav idealizacije partnerja. Strast je na začetku zveze najbolj intenzivna, ko
pa se odnos razvija, posameznik bolje spoznava partnerja in spolna privlačnost začne
počasi slabeti, strast pa upadati.
Vdanost se nanaša na odločitev, da nekdo ljubi nekoga – gledano kratkoročno – in se
odloči, da bo vdan, zvest, zavezan tej ljubezni – gledano dolgoročno (Sternberg, 1986).
Vdanost ni le odločitev, da bo posameznik za vedno ostal s partnerjem, kajti vdanost
zahteva skrb za odnos, varovanje slednjega pred nevarnostmi in željo ter pripravljenost
po urejanju težav, ko se le-te pojavijo. Pomembno je, da oba partnerja skrbita za potrebe
drug drugega in se včasih žrtvujeta za ohranitev lepega odnosa ter da sta prepričana, da
bo druga stran vedno lojalna (Rijavec in Miljković 2002, 69).
2.4.2

Različni stili ljubezni po Leeju

John Alan Lee je za prikaz različnih stilov ljubezni uporabil barve. Lee pravi (1988, 40),
da se ne ukvarja toliko z definiranjem ljubezni kot pa s tem, da pomaga razlikovati med
njenimi različnimi »barvami«. Tako kot ljudje nosimo različne barve oblačil in ne trdimo,
da je naša najljubša barva edina prava, tako je pri ljubezni – ko prepoznamo različne stile
ljubezni, ne trdimo, da je ljubezen nekoga drugega tista, ki to ni. Tako bi bilo najbolje
namesto »Očitno me ne ljubiš, kajti če bi me, bi ...« uporabiti »Tvoj način ljubezni ni
meni najbližji/najljubši ...«, kot pri barvah oblačil, razlaga avtor in nadalje poda še en
razlog, zakaj je bolje gledati na ljubezen skozi prizmo barv: mnogokrat zavračamo
pretekle ljubezenske izkušnje samo zato, ker se niso izšle tako, kot smo pričakovali.
»Mislim, da nisem ljubil/-a osebe X. Bila je le velika zabloda.« Veliko več bi se lahko
naučili iz takšne izkušnje, če bi rekli: »Kar sem čutil/-a do osebe X, je bila neke vrste
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ljubezen, ampak takšna, ki meni ni najbližja/najljubša. Torej, kakšne vrste ljubezni si jaz
želim?«
Tako kot obstajajo različne ideologije v svetu, tako obstajajo različne ideologije o
ljubezni, ki jih Lee poimenuje barve ljubezni. Večina ljudi se tekom odraščanja priuči
določene religiozne ideologije in prav tako je s stilom ljubezni. Ko so odrasli, lahko
spoznajo, da jim priučena ideologija ni več zadovoljiva, in naredijo spremembo. Prav
tako je možno spremeniti priučeni ljubezenski stil, razlaga Lee. Nekateri ljudje se vedno
znova zaljubijo v nekompatibilne ljudi, se vedejo neprimerno in trpijo ob razpadli zvezi.
In potem se to ponovi z drugim partnerjem. Takšen stil ljubezni je lahko zelo zanimiv in
celo nostalgično zabaven za nekatere ljudi. Da pa bi se ta stil spremenil, je potrebno
pogledati pogoje, ki so privedli do tega ljubezenskega stila in jih spremeniti.
V Leejevi tipologiji ljubezni so trije primarni stili ljubezni: eros, ludus in storge in iz
njihovih kombinacij izhaja neomejeno število drugih barv ljubezni. Mania, pragma in
agape so sekundarni stili, ki izhajajo iz njih.
2.4.2.1 EROS
Že v grški mitologiji srečamo puščice Erosa, ki švigajo iz oči zaljubljenega. »Videti jo,
pomeni ljubiti jo,« je dejal že Kierkegaard. »Strastni ljubimec« je pravi dokaz – za ta stil
ljubezni – da ljubezen ni slepa. Po Leejevem pojmovanju (Lee 1988, 42–43) ljudje, pri
katerih prevladuje eros, točno vedo, kateri fizični tip človeka jim ugaja, čeprav lahko
imajo več kot eno različico idealnega tipa. Če so npr. neki ženski všeč samo suhi moški,
lahko ob moškem, ki to ni, »manjko« uravnava z drugimi pozitivnimi lastnostmi, ki pa
jih glede na njen ideal ta moški ima. Tako da se uravnotežijo določene lastnosti – npr.
ženska daje isto težo svetlim lasem kombiniranim z ne-tako-zelo-lepim obrazom in črnim
lasem z zelo-lepim obrazom. V vsakem primeru strastni ljubimec točno ve, kaj hoče
znotraj določene lastnosti – opazi, da je npr. nos malo predolg, in se sprašuje, ali bo to
ignoriral ali ne.
Kot trdi Lee (1988, 43), se strasten oziroma romantičen tip ljubezni vedno prične z zelo
močno fizično privlačnostjo, kajti ljubimec se zaveda, da zelo redko sreča »idealnega«
partnerja. Tako kot je pri vsakem iskalcu redkih zakladov, postane strastni ljubimec
intenzivno vznemirjen, ko se približa nekomu, ki vsaj približno ustreza njegovemu idealu.
Po drugi strani pa nekateri ljudje nimajo točno določenega tipa, ki jim je všeč, in se jim
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zdi nepomembno, ali ima partner svetle ali črne lase, je suh ali ne. Ti ljudje skoraj
zagotovo ne bodo občutili erosa kot njihovega stila ljubezni.
Pogostokrat se ljubezenski stil eros tekom časa v odnosu spremeni v bolj umirjeno
mešanico erosa in storga.
(Lee 1988, 42–43)
V raziskavi s provokativnim naslovom »Ali dolgoročna zveza ubije romantično
ljubezen?« je Aceveda in Arona (2009, 59) zanimalo, če lahko romantična, strastna
ljubezen obstane v dolgoročni zvezi, če v slednji ni prisotna obsesivna komponenta.
Izkazalo se je, da faktorja romantične ljubezni in obsesije nista povezana z dolžino
odnosa, torej je bila potrjena hipoteza, da romantična ljubezen lahko obstaja in obstaja v
dolgoročnih zvezah ter je povezana z zadovoljstvom v zakonu, splošnim dobrim počutjem
in visoko samozavestjo.
PROFIL TIPIČNEGA POSAMEZNIKA STILA EROS, kot ga opredeljuje Lee (1988,
50): posameznik verjame, da je bilo njegovo otroštvo srečno, uživa v svojem delu in je
pripravljen na tveganja v ljubezni in slednjega ne išče z anksioznostjo. Natančno zna
opisati, kakšen tip telesa naj bi imel partner, in že ob samem pogledu na človeka, ki temu
ustreza, se močno vznemiri. Kandidata želi spoznati hitro, intenzivno in »brez oblačil«.
Pozoren je na njegove napake in pogosto teži k izražanju svoje očaranosti nad partnerjem
na taktilen način. Želi si ekskluzivne zveze, vendar ni posesiven ter verjame, da je najti
in živeti z idealnim partnerjem najpomembnejša aktivnost v njegovem življenju.
Hendrick in Hendrick sta eros opisala kot stil ljubezni, pri katerem gre za močno in hitro
fizično privlačnost ter intenzivnost čustev. Zraven sodi še močna zavezanost partnerju.
Ljubezen je zelo cenjena (1986, 400).
V raziskavi se je izkazalo, da je stil ljubezni eros najpogosteje značilen za posameznike,
ki imajo stabilno samopodobo (Zeigler-Hill, Britton, Holden in Besser 2015, 128).
2.4.2.2 STORGE
Storge je starodavna grška beseda, ki označuje ljubezen, ki se razvije počasi skozi čas
med brati in sestrami ali vrstniki. Ljubezen brez strasti ali neumnosti je tradicionalen
koncept »prave ljubezni« v agrarnih družbah, kjer ljudje počasi odraščajo skupaj s sebi
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podobnimi ali z vrstniki. Postanejo naklonjeni in zavezani drug drugemu in končno se
skupaj ustalijo. V hitrem modernem svetu, kjer povprečen človek zamenja dom in službo
na vsakih pet let, je težko razviti prijateljsko ljubezen.
Tisti, ki sta jim bližje strastna ljubezen, kot je eros ali mania, menijo, da je storge nekoliko
dolgočasen ali neumen tip ljubezni – »samo prijateljstvo ali naklonjenost, ne ljubezen«.
Partnerji, pri katerih je v ospredju prijateljstvo, tudi ne preživijo veliko časa z zrenjem
drug drugemu v oči. Takšen posameznik je tako nezahteven glede odnosa, da ga je sram
reči oziroma povedati partnerju: »Ljubim te.« Če ga slednji vpraša »Ali me ljubiš?«, je
ponavadi odgovor: »Seveda te ljubim, kako to, da me to sprašuješ?«
(Lee 1988, 43)
Ta stil ljubezni izraža nagnjenje po združitvi ljubezni in prijateljstva. V takšni ljubezni ni
pravega »ognja«. Je solidna, prizemljena, predvidoma dolgotrajna. Prej evolucionarna kot
revolucionarna, pišeta Hendrick in Hendrick (1986, 400).
Pri tem tipu ljubezni posameznik nima izbranih točno določenih fizičnih lastnosti, ki so
mu privlačne oziroma všeč pri partnerju, in nikoli ga ne izbere zavestno. Ni tip, ki »išče
ljubezen«, ampak prek aktivnosti, ki so mu všeč, sreča podobne ljudi in to je priložnost,
da se v aktivnostih udejstvujejo skupaj (Lee 1988, 43–44).
V raziskavi (Zeigler-Hill, Britton, Holden in Besser 2015, 128) se je pokazalo, da je
ljubezenski stil storge povezan s posameznikovo stabilno samopodobo, torej je
najpogosteje prisoten pri tistih, katerih samopodoba je stabilna. Avtorji uporabijo
Murrayevo razlago, da so posamezniki, ki imajo stabilno in boljšo samopodobo, bolj
pripravljeni tvegati ranljivost in zavrnjenost v procesu razvijanja intimnih povezav kot pa
posamezniki, ki imajo nižjo samopodobo.
PROFIL TIPIČNEGA POSAMEZNIKA STILA STORGE, kot ga opredeljuje Lee (1988,
50): ponavadi odraste v velikih družinah, ki se podpirajo, ali v stabilnih prijateljskih
krogih. Uživa s prijatelji in je zadovoljen v življenju. Pričakuje, da bo ljubezen posebno
prijateljstvo, v katerem si bosta delila več kot samo običajne aktivnosti in prosti čas. Nima
izbranega točno določenega telesnega tipa. Ni preokupiran ali anksiozen, ko partnerja še
nima, in čaka na »čas, ki bo povedal, če sta namenjena drug za drugega ali ne«. Izogiba
se pretiranemu izkazivanju čustev partnerju, raje govori o interesih. Ko zveza dozori,
postane po tihem posesiven, vendar tega ne pokaže, dokler se ne pojavi resna grožnja
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zvezi in ga prisili, da pove o svojih močnih čustvih. Pomembno mu je, da je pred
spolnostjo partner njegov dober prijatelj. Skupna ljubezen mu ni cilj življenja, ampak
vrednota prijateljstva in družine.
2.4.2.3 LUDUS
Ludus je latinska beseda za igro. Izraz je prvič uporabil rimski pesnik Ovid in je pomenil
igrivo, nezavezujočo ljubezen. Pri njem gre za »popotnike«, ki so imeli več zvez z
različnimi partnerji, vendar se z nikomer niso ustalili. Nimajo izbranega idealnega tipa
partnerja in zavračajo idejo o tem, da bi se posvetili in zavezali enemu partnerju za vse
življenje. On je popotnik in ona je zbirateljica različnih ljubezenskih izkušenj, na katere
lahko gleda z užitkom, razlaga Lee in pove, da je srečal veliko ljudi, pri katerih je
prevladovala ludus, ki so gledali na svoje raznovrstne pretekle zveze z velikim
zadovoljstvom.
Ljudje, pri katerih prevladuje ludus, so pluralistični, marsikdo bi rekel celo promiskuitetni
v ljubezni. Zavedajo se, da je izbira potencialnih partnerjev velika, zato se jim zdi
ljubosumje nesmiselno: »Zakaj bi se spraševal/-a, kje sem bil v petek zvečer? Danes je
sobota in ljubim tebe, a to ni dovolj?«
(Lee 1988, 44)
Ljubezen pri stilu ludus je interakcijska igra, ki se igra z večimi partnerji. Ni prisotnih
globokih čustev, prej manipulacija, razlagata Hendrick in Hendrick (1986, 400).
Ludus se lahko kaže kot odprta »igra«, v kateri ljubimec drugega iskreno posvari oziroma
opozori, da so v tej »igri« še drugi člani. Lahko pa je del te »igre« tudi prevara ali
slepljenje drugega z lažnimi obljubami po vzoru Don Juana. Večina ludus ljubimcev se
zaveda, da se z lažjo stvari zakomplicirajo, razlaga Lee, saj se s pošteno igro izogne
občutkom krivde, ki lahko sledijo kasneje (Lee 1988, 44).
Ženske, katerih samopodoba ni stabilna in ki niso prepričane v lastno vrednost, se
pogosteje zapletejo v ta ljubezenski stil, za katerega je značilna igra, so ugotovili v
raziskavi. Verjetno je, da ženske uporabljajo ta način ljubezni za regulacijo samopodobe,
saj jim omogoča, da so istočasno v nekem odnosu oziroma zvezi, s čimer pridobijo
pozornost in status, hkrati pa imajo svobodo, da privlačijo še druge, boljše potencialne
partnerje in z njimi ustvarjajo odnose (Zeigler-Hill, Britton, Holden in Besser 2015, 130).
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PROFIL TIPIČNEGA POSAMEZNIKA STILA LUDUS, kot ga je opredelil Lee (1988,
50): verjame, da je bilo njegovo otroštvo povprečno, vendar je v odraslem življenju
pogosto frustriran. Ne želi se zavezati ljubezni, pravi, »da še ni pripravljen ustaliti se«.
Privlačnih mu je več različnih tipov telesa in hitro lahko preskoči z enega na drugega. Ko
spozna nekoga, ne čuti posebnega vznemirjenja in se ne zaljubi. Zavrača skupno
načrtovanje aktivnosti v prihodnosti in se izogiba temu, da bi partnerja videl
prepogostokrat, s čimer naj bi mu preprečil, da bi slednji postal »preveč vpleten«. Ne
mara ljubosumnih partnerjev, ki kvarijo zabavnost ljubezni. Ne vidi težav v ljubljenju
večih partnerjev naenkrat, spolnost je za zabavo in ne za izražanje pripadnosti, ljubezen
mu ni najpomembnejša stvar v življenju.
2.4.2.4 MANIA
Beseda mania je v grškem svetu označevala ljubezen, ki človeka zadane kot »strela z
jasnega«, lahko tudi od boga, celoten izraz theia mania pa je označeval »norost od boga«.
Posameznik, katerega stil ljubezni je mania, je obsesivno preokupiran z ljubljenim, zelo
ljubosumen in posesiven ter potrebuje stalno zagotovilo, da je ljubljen. Po drugi strani pa
se mnogokrat drži nazaj v strahu, da bi ljubil preveč, preden dobi zagotovilo, da bo enako
ljubljen tudi sam. V mnogih primerih partnerja sploh ne mara zares in ga sicer ne bi izbral
za prijatelja. Lee v tem primeru navaja Peela in Brodskya, ki za ta primer pravita, da gre
za odvisniško ljubezen, saj bi v primeru, da bi tak posameznik prenehal biti zaljubljen v
to osebo, tudi ne hotel biti več prijatelj z njim. Peele ni pristaš ljubezenskega tipa mania,
saj ga primerja z odvisnostjo od heroina.
Že dva tisoč let nazaj je Catallus prikazal kontradiktornost manie z besedami »Ljubim in
sovražim. In če me vprašate zakaj, ne znam pojasniti. Vem samo, da tako čutim in sem
razpet na pol.« Inherentna kontradiktornost manie izhaja iz svojevrstne mešanice
primarnega erosa in ludusa. Manični ljubimec čuti neizmerno željo po intenzivni, fizično
stimulativni zvezi tipa eros, vendar mu manjka sposobnosti za samozavestno, skoraj
sebično izbiro ljudi in določitev tipa, ki mu je všeč. Posledično ponavadi izbere čisto
neprimernega partnerja in močno projecira vanj značilnosti, ki bi jih želel videti. Jasno
je, da izbranec teh lastnosti v resnici nima.
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Sposobnost zaljubiti se v skoraj kogarkoli funkcionira za samozavestnega posameznika
tipa ludus in želja maničnega partnerja po kontroliranju zveze na način, da nikoli ne bi bil
v šibkejšem položaju, je definitivno ludična. Zatorej je vedno bolj ljubeč, kot pa je ljubljen
in njegova potreba po biti ljubljen je prevelika, da bi lahko deloval, kot da je vse v redu.
Npr. misli si, da je na vrsti partner, da ga pokliče, in če ga ne, bo počakal. Vendar če bo
nekaj minut prepozen, ga bo kljub vsemu poklical on sam.
Posameznik, pri katerem prevladuje tip mania, si želi imeti navezanost tipa ludus, vendar
mu za to primanjkuje samozavesti.
(Lee 1988, 45–47)
Raziskava Honarija in Saremija (2015, 157) je pokazala, da obstaja pomembna povezava
med ambivalentnim nevarnim stilom navezanosti in obsesivnim tipom ljubezni, torej ta
tip navezanosti lahko napove, da bo pri posamezniku prevladal obsesivni tip ljubezni.
Galinha in drugi (2014, 826) povzemajo ugotovitve raziskav Collinsa in Reada,
Kanemasa ter Levya in Davisa, ki kažejo na to, da je mania povezana z nevarnima
stiloma navezanosti (ambivalentnim in anksioznim), za katera je značilen strah pred
zapuščenostjo in pred biti neljubljen.
Mania je v mnogih primerih stil ljubezni, ki se pojavi pri prvi zaljubljenosti mladih ljudi,
ki si želijo izkušenj in vznemirjenja ter dogodivščine prve ljubezni.Večina ljudi jo
preraste in se usmeri v kakšen drug tip ljubezni. Ne smemo pa spregledati nekaterih
pomembnih lastnostih manične izkušnje ljubezni, kot je spoznanje, kako globoko in
intenzivno lahko posameznik ljubi. To spoznanje lahko kasneje pri odločitvah znotraj
drugega ljubezenskega stila pripomore k samozavesti in sposobnosti ljubiti parnterja, ki
je tega «vreden« (Lee 1988, 45).
Mania je »simptom ljubezni«, pišeta Hendrick in Hendrick (1986, 400), ki temelji na
negotovosti selfa in ljubljenega. Najbolj je značilna za adolescente, vendar se pojavlja
tudi med odraslimi.
Cikel maničnih ljubezni je mnogokrat povzročen zaradi obupne potrebe po »biti
zaljubljen«. Posameznik je v bistvu zaljubljen v ljubezen samo, ne toliko v točno
določenega partnerja. Za razrešitev te situacije bi bilo dobro, da pogleda, od kod izvira

52

ta obupna potreba po biti zaljubljen. Lahko vključuje pomanjkanje tesnih prijateljev,
nezadovoljstvo s službo, osamljenost in nizko samozavest (Lee 1988, 45–47).
V raziskavi se je pokazalo, da je ljubezenski stil mania povezan z nizko samopodobo. Pri
posameznikih, ki imajo nestabilno samopodobo in nizko raven samozavesti, je bil ta tip
ljubezni najbolj izražen, še posebej pri ženskah (Zeigler-Hill, Britton, Holden in Besser
2015, 128).
PROFIL TIPIČNEGA POSAMEZNIKA STILA MANIA, kot ga je opredelil Lee (1988,
51): posameznik čuti, da njegovo otroštvo ni bilo srečno in pogosto je osamljen ter
nezadovoljen s službo. Čuti močno potrebo po tem, da je zaljubljen, hkrati pa se boji, da
bo ljubezen težka in boleča. Ni prepričan v to, kakšen tip mu je všeč, mnogokrat išče
nasprotujoče si lastnosti. Včasih je presenečen, ko ugotovi, da je zaljubljen v človeka, ki
mu sploh ni všeč. Trudi se, da vidi partnerja vsak dan, začne si predstavljati njuno skupno
prihodnost in je zlahka vznemirjen zaradi zamud ali odlašanj. Včasih da občutek, da je
izgubil občutek in gre v absurdne ekstreme, da bi dokazal svojo ljubezen. Dokazovanje
ljubezni se hitro prevesi v umik, s katerim naj bi dobil vsaj malo kontrole nad samim
sabo, ponavadi brez uspeha. Prisotno je ekstremno ljubosumje in zahteva, da mu partner
izkazuje več naklonjenosti in zavezanosti. Spolnost mu je redkokdaj zadovoljujoča, po
drugi strani pa mu je težko prekiniti zvezo, zato je ponavadi partner tisti, ki to stori.
Posameznik potrebuje veliko časa, da si od tega opomore.
2.4.2.5 PRAGMA
Ljubezen, zelo različna od manične, ki izhaja iz grške beseda pragmatic. Posameznik, pri
katerem prevladuje pragma, se bolj ali manj zaveda »nakupovalnega listka« praktičnih,
vsakdanjih lastnosti, ki jih pričakuje oziroma želi pri partnerju. To lahko vsebuje fizične
lastnosti, vendar brez specifičnega poudarka na telesu partnerja, kot je to pri erosu. Išče
kompatibilnega partnerja, lahko tudi skozi prizmo verskega, političnega ali družbenega
ozadja. »Nakupovalni listek« pragmatičnega ljubimca lahko vsebuje te sociološke mere,
lahko pa tudi osebne interese, kot so hobiji in najljubši športi. Stil pragma je najbolj očiten
v malih oglasih, kjer se išče potencialne partnerje (Lee 1988, 47–48).
Gre za racionalno preračunljivost s pozornostjo na željenih lastnostih partnerja. Boljši
opis tega stila ljubezni bi bil »načrtovanje ljubezni« ali »računalniško povezovanje
partnerjev«, razlagata Hendrick in Hendrick (1986, 401).
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Pragmatičen ljubezenski stil je kombinacija ludusa in storga. Čeprav nista odraščala
skupaj in nima primernega ozadja in interesov, pragmatičen posameznik zavestno in z
manipulativno samozavestjo računa na to, da bo odkril primernega partnerja za
naklonjenost in vdanost. Iskanje je zavestno sortiranje lastnosti, ki jih pripiše na
»nakupovalni listek«, in kasneje potencialnih kandidatov, ki naj bi imeli te lastnosti. Vsak
kandidat je natančno izbran in je potem povabljen k sodelovanju v neki aktivnosti, dokler
pragmatik ne dobi občutka, da je slednji kompatibilen. Značilno je tudi, da se pragmatik
marsikdaj posvetuje s prijatelji na način: »Kateri, misliš, da bi bil boljši zame, X ali Y?«
To ni značilno za posameznika tipa eros, storge, mania ali ludus.
Pragmatična ideologija je bila včasih bolj vidna pri starših in dogovorjenih porokah.
Danes pa si posamezniki sami iščejo te dogovore in oglaševalski posredniki niso več
potrebni. Dovolj je, da se posameznik priključi kakšnemu klubu ali skupini v upanju, da
tam najde vsaj enega kompatibilnega kandidata za ljubezensko razmerje.
(Lee 1988, 47–48)
Pri moških s stabilno nizko samopodobo se je stil ljubezni pragma izkazal za
najpogostejšega, pri moških z nestabilno nizko samopodobo pa za najredkejšega. Moški
s stabilno nizko samopodobo, torej resnično nizko samopodobo, so si prisvoji stil
ljubezni, ki je zaznamovan s preračunljivostjo in praktičnostjo in izgleda kot nakupovalni
listek nekih značilnostih, ki naj bi jih imel partner, in ne gre za iskanje globlje čustvene
povezanosti. Takšne zveze se moškim zdijo manj čustveno ogrožujoče in s tem ne
tvegajo, da bi bili zavrnjeni. Nizka raven pragme pri moških z nestabilno samopodobo pa
kaže na to, da si slednji želijo najti nekoga, s katerim bi lahko ustvarili globljo čustveno
vez, ne pa samo nekih lastnosti. Možno je, da je prav njihova nestabilno nizka
samopodoba tista, ki jim omogoča optimizem in upanje, da iščejo globlje čustvene
povezave, ne pa samo tistih, ki se razvijejo čez pragmatičen pristop (Zeigler-Hill, Britton,
Holden in Besser 2015, 130).
PROFIL TIPIČNEGA POSAMEZNIKA STILA PRAGMA, kot ga je opisal Lee (1988,
51): ne kaže izrazitega mnenja o svojem otroštvu, se pa kot odrasel počuti, da je kos
življenju in doseganju ciljev preko osebnega truda. Najti kompatibilnega partnerja mu
predstavlja praktičen problem, ki se da rešiti z natančnim trudom. Raje ima, da spozna
partnerja v socialnem okolju, da vidi, da slednji v tem deluje. Pozoren je na opozorilne
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znake in zavrača pogovor o kakršni koli zavezanosti v prihodnosti, dokler ni prepričan,
da dovolj dobro pozna partnerja. Izogiba se pretiranemu izkazovanju čustev in
ljubosumja, vendar ceni, ko mu partner izkazuje pozornost in povečano predanost. Spolna
kompatibilnost mu je pomembna, vendar jo jemlje bolj kot tehnično zadevo, ki se jo da
izboljšati. Najti kompatibilnega partnerja mu ne predstavlja bistva življenja in ni vsak
vreden njegovega »žrtvovanja«.
2.4.2.6 AGAPE
Je stil ljubezni, h kateremu poziva krščanska religija. Lee ugotavlja, da je agape najmanj
prisotna v odraslih ljubezenskih stilih. Gre za nesebično, altruistično ljubezen, pri kateri
posameznik več daje, kot prejema. Posameznik občuti, da je dajanje ljubezni dolžnost, ne
glede na to, če niso prisotni občutki ljubezni. Agape vodi bolj glava kot srce in bolj kaže
na voljo kot pa na željo, racionalno samokontrolo. To morda pojasni, zakaj v današnjih
razmerjih, kjer prevladuje lasten interes, ki prežema ideologije komercialnega,
političnega in celo izobraževalnega sistema, ne najdemo več tako pogosto krščanskega
ideala o samožrtvovanju. Nežna, potrpežljiva, skrbna ljubezen brez motivov lastnega
interesa je redka celo v primerih, ko naj bi šlo za profesionalizem v terapevtskih in
zdravstvenih oblikah. Agape najdemo v tem času predvsem pri ljudeh, ki so zavezani
celibatu (Lee 1988: 48).
Hendrick in Hendrick sta stil ljubezni agape opredelila kot ljubezen, kjer je prisotno
žrtvovanje, saj posameznik postavi dobrobit drugega pred svojo lastno (2006, 153).
Raziskava Fehra, Harasymchuka in Sprecherja (2014, 585) pa je potrdila močno
povezanost med ljubezenskim stilom agape in občutenjem sočutne, usmiljene
(compassionate) ljubezni do partnerja, na podlagi katere so lahko določili tudi
zadovoljstvo v odnosu, kar pa za stil agape ne velja.
Agape je kombinacija erosa in storga. Posameznik čuti močno dolžnost, da naklonjeno
skrbi za ljubljenega, ki pa je definiran kot vsak, ki potrebuje takšno skrb, pomoč, ljubezen.
Partnerja vidi kot samo enega izmed mnogih pomoči potrebnih (Lee 1988, 48).
V raziskavi Reganove (2016, 32) jih je zanimalo, če obstaja povezava med izraženostjo
stila agape, torej altruistične in nesebične ljubezni, in starostjo posameznika ter spolom
in etničnostjo. Rezultati so pokazali, da starost ni povezana s to vrsto ljubezni, se je pa
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pokazala razlika med spoloma, in sicer da moški v večji meri kot ženske izražajo
brezpogojno, nesebično ljubezen do svojih partnerk. Prav tako je to potrdila raziskava
Fehra, Harasymchuka in Sprecherja (2014, 585), kjer je bila povezava med stilom agape
in sočutno ljubeznijo občutno višja pri moških kot pa pri ženskah.
Kot presenetljive pa so se izkazale razlike v izraženosti stila agape in etnično
pripadnostjo. Afroameričani so poročali o nižjih stopnjah altruistične (agape) ljubezni kot
Latinoameričani, Azijci in nešpansko belo prebivalstvo (Regan 2016, 32).
2.4.3

Raziskave o stilih ljubezni po Leeju

V raziskavi (Fehr, Harasymchuk in Sprecher 2014, 585) so potrdili, da ima prevladujoč
stil ljubezni pomemben vpliv na element sočutja in usmiljenja, ki ga posamezniki čutijo
v ljubezni do svojega partnerja. Tisti, pri katerih je opazna višja stopnja žrtvovanja za
drugega in stil ljubezni agape, poročajo o višji stopnji sočutne ljubezni do partnerja, kar
še posebej velja za moške. Slednja velja tudi za tiste, pri katerih se kaže strasten,
romantičen tip (eros), ter tudi tisti, osnovan na prijateljstvu (storge), pri katerem je
povezava sicer nekoliko šibkejša, se je izkazalo v raziskavi.
Raziskava Hammockove (2011, 608) je preučevala povezave med različnimi stili ljubezni
in izkušnjami z začetkom, vzdrževanjem in razkrojem neke romantične zveze. Stil ludus
se je izkazal kot pomemben v vseh treh fazah razvoja odnosa, ludična prepričanja so bila
povezana z odsotnostjo skrbi glede partnerjeve zvestobe, s kratko in nezavezano zvezo
ter pozitivnimi občutki glede konca oziroma razkroja zveze. Pragma je bila primarno
povezana z začetkom zveze, torej izbiro primernega partnerja. Agape in mania sta bili
najbolj očitni tekom faze vzdrževanja odnosa, kjer sta pomembna dejavnika vpletenost in
zvestoba. Agape, mania in eros so bili povezani z negativnimi čustvi na točki razkroja
zveze. Avtorica raziskave je zaključila, da lahko znanje o prevladujočem ljubezenskem
tipu nekega posameznika napove – do določene mere – katere lastnosti mu bodo všeč pri
partnerju in njegovo vedenje znotraj zveze in odziv na končanje slednje.
Povezavo med različnimi stili ljubezni in skupnim številom spolnih partnerjev v življenju
nekega posameznika je raziskoval Hans (2008, 149). Izkazalo se je, da je stil ljubezni
pozitivno povezan s posameznikovo starostjo, strastnimi ljubimci (eros) in tistimi, kjer
prevladuje igra (ludus), ter negativno povezan z religioznostjo posameznika. Ko ocena
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tveganja za spolno prenosljive bolezni ni izvedljiva, bi torej lahko uporabili Lestvico
ljubezenskih stilov kot indirektno mero za določanje števila spolnih partnerjev.
V medkulturni raziskavi (Galinha, Oishi, Pereira, Wirtz in Esteves 2014) pa so jih
zanimale povezave med stilom ljubezni, varnostjo navezanosti, romantično zvezo in
subjektivnim dobrim počutjem. Na portugalski in ameriški populaciji se je kot glavni
dejavnik, ki vpliva na subjektivno dobro počutje, izkazala varnost navezanosti, medtem
ko je na mozambiškem vzorcu to bil stil ljubezni eros. Stil storge (prijateljska ljubezen)
je pozitivno napovedal pozitivno subjektivno dobro počutje na ameriških in portugalskih
vzorcih, vendar pa ne na mozambiških.
Zeigler-Hill, Britton, Holden in Besser (2015, 118) pa so v raziskavi pokazali, da sta
storge in eros ljubezenska stila, ki se najbolj izražata pri posameznikih, ki imajo najvišjo
samopodobo. Pri moških z nižjo samopodobo se najpogosteje pojavlja stil pragma, ki je
vezan na praktičnost in primernost. Pri ženskah s stabilno samopodobo se kaže relativno
nizek pojav stila ludus, ki je osredotočen na igranje ljubezenskih igric. Nestabilnost
samopodobe je v raziskavi pozitivno povezana z manio, Mallandain in Davies pa to
utemeljita s tem, da so posamezniki, ki razvijejo stil ljubezni mania, bolj osamljeni,
nesrečni s svojimi življenji in si obupano želijo najti partnerja. Za posameznike tipa mania
se je izkazalo tudi, da imajo nižjo samopodobo. Možni razlogi za to pa so, da so ti
posamezniki preveč odvisni in ljubosumni prav zaradi njihove lastne negotovosti v lastno
vrednost. S tem, ko dajajo odnosu tako velik pomen, lahko regulirajo svojo samopodobo,
razlagajo avtorji (Zeigler-Hill idr. 2015, 129)
Raziskava Zeigler-Hilla, Brittona, Holdna in Besserja (2015, 118) je pokazala na to, da
se posamezniki z boljšo samopodobo pogosteje zapletajo v odnose, ki omogočajo
ustvarjanje in poglabljanje čustvenih vezi s partnerji in imajo bolj intimne povezave s
svojimi partnerji kot ostali, so zaključili.
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3. RAZISKOVALNI

PROBLEM

IN

RAZISKOVALNA

METODOLOGIJA
3.1 Raziskovalni problem

Glede na to, da se Slovenija uvršča v sam vrh članic držav Evropske unije po količini
popitega čistega alkohola na leto na prebivalca, živi pri nas precejšen delež odraslih otrok
alkoholikov. V različnih raziskavah je bilo ugotovljeno, da se mnogi izmed njih srečujejo
z različnimi težavami in specifikami v partnerskih odnosih, torej da odraščanje v družini,
kjer je bilo prisotno problematično pitje alkohola, vpliva na kasnejše odrasle romantične
zveze. Prav tako starši, pri katerih je prisotno problematično pitje alkohola, med drugim
ne zmorejo poskrbeti za čustvene potrebe svojih otrok. Zato nas je v naši raziskavi
zanimalo, kako se stopnja problematičnega pitja alkohola pri starših povezuje z
emocionalnim starševstvom in kako z odraslimi stili ljubezni, ki jih razvijejo njihovi
otroci, ko odrastejo. Prav tako nas je zanimalo, kakšna je povezava med emocionalnim
starševstvom in odraslimi stili ljubezni.

3.2 Raziskovalni cilji in hipoteze

V magistrskem delu nas je zanimalo, kako je problematično pitje alkohola povezano s
stopnjo emocionalnega starševstva. Zanimalo nas je tudi, kako se problematično pitje
alkohola pri starših povezuje z odraslimi stili ljubezni ter kakšna je povezanost med
stopnjo emocionalnega starševstva in odraslimi stili ljubezni.
Postavili smo naslednje hipoteze:
Hipoteza 1: Kjer je bila pri starših višja stopnja problematičnega pitja alkohola, je bila
nižja stopnja emocionalnega starševstva.
Hipoteza 2: Kjer je bila pri starših višja stopnja problematičnega pitja alkohola, se najbolj
izraža posesiven/odvisniški stil ljubezni (mania).
Hipoteza 3: Višja kot je bila stopnja emocionalnega starševstva, manj je
posesivnega/odvisniškega stila ljubezni (manie).
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3.3

Udeleženci

V raziskavi je sodelovalo 294 udeležencev. Od tega je bilo 208 žensk in 86 moških.
Povprečna starost moških je bila 35,86 let. Pri ženskah pa je bila povprečna starost 33,11
let. Povprečen standardni odklon pri moških znaša 12,32 in pri ženskah 9,56.
Osnovnošolsko izobrazbo je imelo 2,7 % udeležencev, gimnazijo 3,4 % udeležencev ter
poklicno 14,3 %. Predbolonjsko visokošolsko, visokošolsko ali izobrazbo prve bolonjske
stopnje je imelo 46,9 % udeležencev. Predbolonjsko univerzitetno, visokošolsko ali
izobrazbo druge bolonjske stopnje 25,5 % ter specializacijo, magisterij ali doktorat 6,8 %
udeležencev. Največ udeležencev je imelo predbolonjsko univerzitetno izobrazbo,
visokošolsko ali izobrazbo druge bolonjske stopnje. Med moškimi in ženskami ni
bistvene razlike glede povprečne izobrazbe.
3%

3%
7%

14%

26%

47%

osnovnošolska izobrazba
poklicna izobrazba
predbolonjska višješolska, visokošolska izobrazba ali
izobrazba prve bolonjske stopnje
predbolonjska univerzitetna izobrazba ali izobrazba druge
bolonjske stopnje
specializacija, magisterij, doktorat
Gimnazija

Slika 1: Prikaz dosežene izobrazbe udeležencev v odstotkih

59

3.4 Merski pripomočki

V raziskavi smo poleg demografskih vprašanj uporabili naslednje tri vprašalnike:
4. Emocionalno starševstvo (Žugman 2012), ki meri kvaliteto čustvenega
doživljanja s svojimi starši v izvorni družini. Vprašalnik ima obliko za mater in
obliko za očeta ter meri: pogovor o čustvih, čustveno izraznost, odzive na
otrokova čustva ter varnost čustvenega samorazkrivanja.
5. Vprašalnik ljubezenskih stilov (angl. Love attitudes scale; Hendrick in Hendrick
1986): vprašalnik meri različne stile ljubezni, in sicer eros (strastna ljubezen),
ludus (ljubezenske igre), storge (prijateljska ljubezen), pragma (praktična), mania
(posesivna, odvisniška), agape (altruistična ljubezen).
6. Problematično pitje alkohola pri starših (Cvetek 2016) meri prisotnost
problematičnega pitja alkohola pri materi in očetu, kakor to vidijo odrasli otroci.

3.4.1

Vprašalnik emocionalnega starševstva

Za merjenje kakovosti čustvene starševske skrbi smo uporabili Vprašalnik
emocionalnega starševstva (Žugman 2012). Vprašalnik ima 25 trditev, ki merijo čustveno
starševstvo z vidika otroka. Postavke se nanašajo na čustveno starševstvo tako očeta kot
matere. Sestavljen je iz štirih poddimenzij, ki merijo spodbujanje čustvenega razvoja
otroka: pogovor o čustvih, čustvena izraznost, odzivi na otrokova čustva in varnost
čustvenega samorazkrivanja. Postavke se ocenjujejo na petstopenjski lestvici, kjer
vrednost 1 pomeni nikakor ne drži, vrednost 5 pa zelo drži. Postavke se seštevajo, pri
čemer je možno doseči najmanj 25 in največ 125 točk. Višji kot je rezultat, bolj naj bi
bilo izraženo čustveno starševstvo.
Spodaj so na kratko opisane vse štiri dimenzije, kot jih je opredelila Žugmanova (2012,
61–63):
Pogovor o čustvih: gre za pogovor o prijetnih in neprijetnih čustvih, čustveni podpori, ki
jo otrok dobi od starša, pomoč pri razumevanju razlogov za čustva, ki so se pojavila pri
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otroku, ter pomoč pri ravnanju s čustvi, ki jih otrok prejme od starša, in občutek, koliko
starš razume otrokova čustva.
Čustvena izraznost: nanaša se na značilnost starša, koliko obvladuje svoja čustva jeze,
strahu, žalosti in veselja, v kolikšni meri se odziva na čustva ter koliko čustvene topline
ali hladnosti oddaja.
Odzivi na otrokova čustva: nanaša se na značilnosti starša v odnosu do otroka in zajema
možnost, da se otrok ob staršu čustveno umiri, potolaži, zanimanje starša za čustveno
stanje otroka in starševsko spodbujanje otroka, da govori o svojih čustvih.
Varnost čustvenega samorazkrivanja: nanaša se na občutek otroka, koliko je izražanje
čustev ob starših varno, koliko lahko otrok staršu zaupa občutke žalosti, strahu, jeze in
veselja ter kako otrok ocenjuje zmožnost starša, da sprejme njegova čustva.
Zanesljivost vprašalnika smo merili s Cronbachovim koeficientom alfa, ki je pri testu
celotnega vprašalnika za mame 0,79, za očete pa 0,79, kar kaže na dobro zanesljivost.
Žugmanova (2012) je pri svoji raziskavi navedla Cronbachov alfa za mame 0,82, za očete
pa 0,91.
Pri skupni dimenziji čustveno starševstvo smo dobili Cronbachov koeficient alfa 0,84,
kar kaže na dobro zanesljivost.
Zanesljivost smo merili tudi po posameznih poddimenzijah posebej za oba starša. V
okepaju navajamo vrednosti Žugmanove (2012) pri originalnem vprašalniku.
Čustveno starševstvo – mama
Pogovor o čustvih: Cronbachov koeficient alfa 0,82 (Žugman 0,82)
Čustvena izraznost: Cronbachov koeficient alfa 0,83 (Žugman 0,53)
Odzivi na otrokova čustva: Cronbachov koeficient alfa 0,82 (Žugman 0,86)
Varnost čustvenega samorazkrivanja: Cronbachov koeficient alfa 0,83 (Žugman 0, 68)
Čustveno starševstvo – oče
Pogovor o čustvih: Cronbachov koeficient alfa 0,82 (Žugman 0,91)
Čustvena izraznost: Cronbachov koeficient alfa 0,82 (Žugman 0,77)
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Odzivi na otrokova čustva: Cronbachov koeficient alfa 0,81 (Žugman 0,90)
Varnost čustvenega samorazkrivanja: Cronbachov koeficient alfa 0,83 (Žugman 0,74)
Cronbachov koeficient alfa tudi pri posameznih poddimenzijah kaže na dobro
zanesljivost.
3.4.2

Vprašalnik ljubezenskih stilov

S tem vprašalnikom ugotavljamo pripadnost enemu izmed šestih ljubezenskih stilov, kot
jih je opredelil Lee (1988), razvila pa sta ga Hendrick in Hendrick (1989). Gre za krajšo
različico osnovnega vprašalnika, ki je imel 42 postavk (angl. Love attitude scale). Mi smo
uporabili različico z 18 postavkami, ki so se nanašale na šest različnih tipov ljubezni, in
sicer EROS (strastna ljubezen), LUDUS (ljubezen – igra), STORGE (prijateljska
ljubezen), PRAGMA (praktična ljubezen), MANIA (posesivna/odvisniška ljubezen) in
AGAPE (altruistična ljubezen). Udeleženci raziskave so odgovarjali na petstopenjski
lestvici, pri čemer je 1 pomenilo, da se močno strinjajo s postavko, 5 pa je pomenilo, da
se močno ne strinjajo s postavko. Vprašalnik smo z dovoljenjem Hendrickovih prevedli
v skladu s priporočili – trije neodvisni prevajalci so prevedli vprašalnik in se nato o
prevodu uskladili. Nato je naravni govorec jezika originala prevedel vprašalnik iz
slovenščine nazaj v jezik originala (angleščino).
Spodaj navajamo Cronbachov alfa za vsak ljubezenski stil posebej, v oklepaju pa je
Cronbachov alfa iz originalnega vprašalnika (Hendrick in Hendrick 1998):
-

Eros: Cronbachov alfa 0,841 (Hendrick in Hendrick 0,77)

-

Ludus: Cronbachov alfa 0,844 (Hendrick in Hendrick 0,69)

-

Storge: Cronbachov alfa 0,840 (Hendrick in Hendrick 0,87)

-

Pragma: Cronbachov alfa 0,842 (Hendrick in Hendrick 0,76)

-

Mania: Cronbachov alfa 0,843 (Hendrick in Hendrick 0,62)

-

Agape: Cronbachov alfa 0,842 (Hendrick in Hendrick 0,82)
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3.4.3

Vprašalnik o prisotnosti problematičnega pitja alkohola pri
starših v izvorni družini

Prisotnost težav z alkoholom pri starših v izvorni družini smo preverjali s pomočjo 8
vprašanj za očeta in osmih vprašanj za mater. Vprašanja smo sestavili za namen te
raziskave.
Za oceno problematičnega pitja alkohola očeta in matere smo postavili naslednja
vprašanja. Navedena je oblika za očeta, oblika za mater je vsebinsko podobna.
1. Imate občutek, da je vaš oče užival alkohol na primeren način?
2. Ali je vaša mama (ali drug skrbnik) menila, da je vaš oče užival alkohol na
primeren način?
3. Imate občutek, da je imel vaš oče zaradi pitja alkohola neprimeren čustveni odnos
do vas in drugih družinskih članov?
4. Je vaš oče zaradi alkohola zanemarjal svoje obveznosti do vaše družine (na primer
ni opravil potrebnih opravil, ni pazil na otroke)?
5. Je imel vaš oče zaradi težav z alkoholom težave v službi?
6. Ali je bil vaš oče kdaj kaznovan zaradi vožnje avtomobila pod vplivom alkohola?
7. Je imal vaš oče zdravstvene težave zaradi alkohola (na primer abstinenčno krizo,
stanje delirija)?
8. Ali je bil vaš oče kdaj na zdravljenju zaradi alkohola?
Udeleženci so na vsako vprašanje odgovorili z da ali ne. Če na vprašanje niso mogli
odgovoriti, so označili odgovor 0. Vsak odgovor je bil posebej točkovan, več zbranih točk
na vprašalniku pomeni višjo stopnjo problematičnega pitje alkohola pri starših.
Preverili smo zanesljivost vprašalnika in Cronbachov alfa za problematično pitje alkohola
pri materah, očetih in starših skupaj:
-

Cronbachov alfa za problematično pitje matere znaša 0,843.

-

Cronbachov alfa za problematično pitje očeta znaša 0,845.

-

Cronbachov alfa za problematično pitje staršev skupaj znaša 0,847.
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3.5

Postopek raziskave

Raziskovalni vzorec smo pridobili z objavo ankete na različnih forumih in skupinah,
hkrati pa so znanci, ki so imeli večje baze, pošiljali povezavo do vprašalnika naprej
svojim znancem – učinek snežne kepe.
Udeleženci so odgovarjali prostovoljno in anonimno.
Rezultate smo računali s pomočjo programskega paketa SPSS 21.
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7. REZULTATI
7.1 Opisne statistike dimenzij
7.1.1

Prisotnost problematičnega pitja alkohola pri starših v izvorni družini

Stopnja problematičnega pitja alkohola − oče
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Slika 2: Prikaz stopnje problematičnega pitja alkohola pri očetu. Na grafu so prikazani
deleži udeležencev, ki so na vprašalniku dosegli določeno število točk (minimalno število
možnih točk je bilo 0, maksimalno 8 točk). Manjše število točk pomeni manjšo stopnjo
problematičnega pitja alkohola pri očetu.
Slika 2 prikazuje, da je približno 57 % udeležencev ocenilo, da v izvorni družini ni bilo
prisotnega problematičnega pitja alkohola pri očetu. 26 % udeležencev je ocenilo, da se
je problematično pitje pri očetu pojavljajo v manjši meri, torej na enem ali dveh področjih,
pri ostalih (17 %) pa se je pojavljalo v zmerni do veliki meri.
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Prisotnost problematičnega pitja alkohola − mati
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Slika 3: Prikaz stopnje problematičnega pitja alkohola pri materi. Na grafu so prikazani
deleži udeležencev, ki so na vprašalniku dosegli določeno število točk (minimalno število
možnih točk je bilo 0, maksimalno 8 točk). Manjše število točk pomeni manjšo stopnjo
problematičnega pitja alkohola pri materi.
Zgornja slika prikazuje, da je približno 68 % udeležencev menilo, da ni bilo prisotnega
problematičnega pitja alkohola pri materi. Pri 29 % udeležencev se je slednje pojavljajo
v manjši meri, na enem ali dveh področjih, pri ostalih 3 % pa se je problematično pitje
matere pojavljalo v zmerni do veliki meri na treh ali več področjih.
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Tabela 1
Prikaz deskriptivne statistike za vprašalnik o prisotnosti problematičnega pitja alkohola
pri starših v izvorni družini
Dimenzije N
Alkohol
oče
Alkohol
mama
Alkohol
starša

Min

Maks

M

SD

294

0

8

1,39

2,12

294

0

8

0,62

1,28

294

0

15

2,01

2,86

Opombe: Alkohol oče – prisotnost alkohola pri očetu, Alkohol mama – prisotnost
alkohola pri mami, Alkohol starša – prisotnost alkohola pri obeh starših skupaj, N –
število udeležencev, Min – minimalno število doseženih točk, Max – maksimalno število
doseženih točk, M – povprečna vrednost, SD – standardni odklon
Iz tabele 1 je razvidno, da je prisotnost težav z alkoholom pri očetu večja kot pri materi.
Očetje se v povprečju bolj odklanjajo kot ženske, saj je občutna razlika v standardnem
odklonu za očete in matere. Pri očetih je stopnja problematičnega pitja več kot dvakrat
višja kot pri materah. S Kolmogorov-Smirnovim testom (p = 0,000 za očete in p = 0,000
za mamo) smo ugotovili, da se spremenljivki ne porazdeljujeta normalno.
Pri nadaljnji analizi podatkov smo s testom za neparametrične vzorce (Wilcoxonov test)
preverili, če se problematično pitje očeta (M = 1,39; SD = 2,12) in matere (M = 0,62; SD
= 1,28) statistično pomembno razlikujeta. Ugotovili smo, da med problematičnim pitjem
očeta in matere obstaja statistično pomembna razlika (p = 0,000). To pomeni, da je stopnja
problematičnega pitja alkohola pri očetu v pomembni meri večja, kot je stopnja
problematičnega pitja pri materi.
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7.1.2

Emocionalno starševstvo

Tabela 2
Najnižje, najvišje in povprečno število točk ter standardne deviacije faktorjev vprašalnika
emocionalnega starševstva za očete
N

Min

Max

M

SD

Oče ES skupaj

294

25

124

71,96

22,66

Pogovor o čustvih

294

6

30

14,90

6,55

Čustvena izraznost

294

6

30

19,13

5,62

Odzivi na otrokova čustva

294

7

35

19,72

8,01

294

6

30

18,19

5,32

Varnost
čustvenega samorazkrivanja

Opombe: N – numerus, Min – najnižje doseženo število točk, Max – najvišje doseženo
število točk, M – povprečno število točk, SD – standardna deviacija

Tabela 3
Najnižje, najvišje in povprečno število točk ter standardne deviacije faktorjev vprašalnika
emocionalnega starševstva za mame
N

Min

Max

M

SD

Mama skupaj

287

31

120

77,47

19,00

Pogovor o čustvih

293

6

30

18,83

6,41

Čustvena izraznost

290

7

27

19,17

3,85

Odzivi na otrokova čustva

294

7

35

20,84

7,24

292

6

30

18,62

5,08

Varnost
čustvenega samorazkrivanja

Opombe: N – numerus, Min – najnižje doseženo število točk, Max – najvišje doseženo
število točk, M – povprečno število točk, SD – standardna deviacija
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Tabela 4
Deskriptivne statistike za emocionalno starševstvo skupaj

ES
skupaj

N

Min

Maks

M

SD

294

61

244

149,58

40,00

starša

Opombe: ES starša skupaj – emocionalno starševstvo za očete in mame skupaj, N –
numerus, Min – najnižje doseženo število točk, Max – najvišje doseženo število točk, M
– povprečno število točk, SD – standardna deviacija
S Shapiro-Wilk testom smo ugotovili, da se spremenljivki ne porazdeljujeta normalno (p
= 0,10 za očete in p = 0,039 za mame).
S testom za odvisne vzorce (Wilcoxonov test) smo primerjali stopnjo emocionalnega
starševstva med materami in očeti. Med očeti (M = 71,96, SD = 22,66) in materami (M =
77,74, SD = 19,00) smo dobili statistično pomembno razliko v stopnji emocionalnega
starševstva (p = 0,000). Iz rezultatov aritmetičnih sredin vidimo, da je stopnja
emocionalnega starševstva mater občutno višja kot stopnja emocionalnega starševstva
očetov. To pomeni, da so udeleženci raziskave ocenili, da so se lahko bolj pogovarjali o
svojih čustvih, jih bolj izražali in bolj varno razkrivali v odnosu do svojih mater kot v
odnosu do očetov. Prav tako so se matere bolj odzivale na njihova čustva kot pa očetje.
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7.1.3

Ljubezenski stili

Tabela 5
Najnižje, najvišje in povprečno število točk ter standardna deviacija faktorjev
vprašalnika ljubezenskih stilov (angl. Love attitude scale)
N

Min

Max

M

SD

Eros

293

3

15

10,95

2,51

Ludus

294

3

15

7,20

2,64

Storge

294

3

15

8,47

3,15

Pragma 294

3

15

7,18

2,58

Mania

294

3

15

8,64

2,60

Agape

294

3

15

3,06

0,83

Opombe: N – numerus, Min – najnižje doseženo število točk, Max – najvišje doseženo
število točk, M – povprečno število točk, SD – standardna deviacija
Iz tabele je razvidno, da se najmočneje pojavlja stil ljubezni eros, najmanj pa ljubezenski
stil ludus. Najvišji standardni odklon se pojavi pri stilu storge, najnižji pa je pri erosu in
agape.
Ugotovili smo, da spremenljivke niso normalno porazdeljene (p = 0,000 za eros, ludus,
storge, pragma, mania in agape).
S pomočjo Man-Whitney U testa smo ugotovili, da med vsemi kombinacijami parov
ljubezenskih stilov obstaja statistično pomembna razlika, razen za par spremenljivk
ludus-pragma (p = -0,394) in storge-mania (p = 0,7).
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7.2 Povezanost med problematičnim pitjem alkohola pri starših in emocionalnim
starševstvom

Za preverjanje hipoteze o povezanosti problematičnega pitja alkohola pri starših v izvorni
družini in emocionalnim starševstvom smo uporabili Spearmanov korelacijski koeficient,
saj ni bil izpolnjen pogoj normalnosti distribucije spremenljivk.
Pri izračunu medsebojne povezanosti med problematičnim pitjem staršev in
emocionalnim starševstvom smo najprej preverili potrebne pogoje za izračun
korelacijskih koeficientov. Normalnost distribucij smo preverili s pomočjo KolmogorovSmirnov testa (p = 0,000 za problematično pitje staršev in p = 0,200 za emocionalno
starševstvo) ter s pomočjo Shapiro-Wilk testa (p = 0,000 za problematično pitje staršev
in p = 0,000 za emocionalno starševstvo). Razvidno je, da obe distribuciji pomembno
odstopata od normalne distribucije.
Ker obe distribuciji pomembno odstopata od normalne distribucije, smo za izračun
medsebojne povezanosti uporabili Spearmanov korelacijski koeficient. Rezultati kažejo,
da je med obema spremenljivkama zmerna do srednja negativna povezanost (r = -0,400)
in je statistično pomembna na ravni 1 % tveganja. To pomeni, da obstaja trend, da višja,
kot je stopnja problematičnega pitja alkohola pri starših, nižja je stopnja emocionalnega
starševstva.
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Tabela 6
Korelacije med problematičnim pitjem alkohola in emocionalnim starševstvom za očete
in mame
Pogovor o Čustvena

Alkohol − oče

na Varnost

otrokova

čustvenega

čustva

samoraz.

-,107

-,388**

-,215**

-,278**

,005

,070

,000

,000

,000

N

293

290

294

292

287

ES

r

-,385**

-,311**

-,381**

-,287**

-,399**

oče

p

,000

,000

,000

,000

,000

N

294

294

294

292

294

r

-,144*

-,036

-,290**

-,212

-,214**

mama p

,014

,544

,000

,000

,000

N

293

290

294

292

287

ES

r

-,247**

-,179**

-,270**

-,243

-,272**

Oče

P

,000

,002

,000

,000

,000

N

294

293

294

293

292

čustvih

izraznost

-,164**

mama p

ES

ES

Alkohol − mama

Odzivi

r

ES skupaj

Opombe: *statistična pomembnost na nivoju 0,05, **- statistična pomembnost na nivoju
0,01. Alkohol oče – prisotnost problematičnega pitja pri očetu, Alkohol mama –
prisotnost problematičnega pitja pri mami, kor. koef. – Spearmonov korelacijski
koeficient, p – nivo statistične pomembnosti, N – numerus

Iz tabele je razvidno, da je problematično pitje očeta zmerno do srednje negativno
povezano z vsemi dimenzijami emocionalnega starševstva, ki so statistično pomembne
na ravni 1 % tveganja. Najnižja korelacijska povezanost je med problematičnim pitjem
očeta in varnostjo čustvenega samorazkrivanja, najvišja pa s pogovorom o čustvih. To
pomeni, da obstaja trend, da višja, kot je bila stopnja problematičnega pitja alkohola pri
očetu, manj je bilo pogovora o čustvih, nižja je bila čustvena izraznost in varnost
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čustvenega samorazkrivanja, z višjo stopnjo problematičnega pitja alkohola pa so se
očetje tudi manj odzivali na otrokova čustva.
Obstaja nizka negativna korelacijska povezanost med problematičnim pitjem matere in
njenim emocionalnim starševstvom, ki je statistično pomembna na ravni 1 % tveganja.
To pomeni, da obstaja trend, da več, kot je prisotnega problematičnega pitja alkohola pri
materi, nižja je stopnja emocionalnega starševstva.
Najvišja negativna korelacija je med problematičnim pitjem mame in odzivi na otrokova
čustva, ki je statistično pomembna na ravni 1 % tveganja. To pomeni, da obstaja trend,
da višja, kot je bila stopnja problematičnega pitja alkohola pri mami, manj se je le-ta
odzivala na otrokova čustva. Obstajata tudi majhni negativni povezavi med
problematičnim pitjem matere in pogovorom o čustvih (statistična pomembnost na nivoju
0,05) ter varnostjo čustvenega samorazkrivanja na ravni 1 % tveganja.
Iz rezultatov je razvidno, da lahko potrdimo hipotezo, da med problematičnim pitjem
alkohola pri starših v izvorni družini in emocionalnim starševstvom obstaja negativna
povezanost, torej obstaja trend, da več, kot je bilo prisotnega problematičnega pitja
alkohola pri starših, nižje je bilo emocionalno starševstvo.
Iz navzkrižnih korelacij je razvidno, da obstaja negativna povezanost med
problematičnim pitjem očeta in emocionalnim starševstvom matere, ki je statistično
pomembna na ravni 1 % tveganja. To pomeni, da obstaja trend, da tam, kjer je bila višja
stopnja problematičnega pitja pri očetu, je tudi nižja stopnja materinega emocionalnega
starševstva. To nadalje pomeni, da so se matere manj pogovarjale o čustvih s svojim
otrokom, ki jih je izražal v manjši meri, so v manjši meri izražale čustva in se odzivale
na otrokova čustva, če so imele ob sebi partnerja, pri katerem je bilo prisotno
problematično pitje alkohola.
Podobno je razvidno iz korelacije med problematičnim pitjem matere in emocionalnim
starševstvom. Obstaja namreč šibka negativna povezava med problematičnim pitjem
matere in emocionalnim starševstvom očeta, ki je statistično pomembna na ravni 1 %
tveganja. To pomeni, da obstaja šibek trend, da so se očetje v družinah, kjer je bilo
prisotno problematično pitje matere, v manjši meri pogovarjali s svojimi otroki o čustvih,
se na njihova čustva odzivali v manjši meri in podobno velja za izražanje čustev.
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7.3 Povezanost med problematičnim pitjem alkohola pri starših v izvorni družini in
odraslimi stili ljubezni

Tabela 7
Korelacije med problematičnim pitjem alkohola pri očetih, materah ter skupaj in
ljubezenskimi stili
EROS

LUDUS STORGE PRAGMA MANIA AGAPE

R

,077

,000

-,051

-,144*

,054

-,065

Alkohol P

,187

,999

,388

,014

,356

,269

oče

N

293

291

292

290

291

289

R

,123*

-,072

-,044

-,010

,114

,075

Alkohol P

,035

,219

,451

,868

,052

,203

mama

293

291

292

290

291

289

Alkohol R

,118*

-,025

-,051

-,142*

,084

-,025

starša

P

,043

,676

,385

,015

,152

,676

skupaj

N

293

291

292

290

291

289

N

Opombe: Alkohol oče – prisotnost problematičnega pitja alkohola pri očetu, Alkohol
mama – prisotnost problematičnega pitja alkohola pri materi, Alkohol starša skupaj –
prisotnost problematičnega pitja alkohola pri očetu in materi skupaj,* statistična
pomembnost na nivoju 0,05, ** statistična pomembnost na nivoju 0,01, kor. koef. –
Spearmonov korelacijski koeficient, p – nivo statistične pomembnosti, N – numerus

Pri izračunu medsebojne povezanosti med stopnjo problematičnega pitja alkohola pri
starših v izvorni družini in odraslimi stili ljubezni smo najprej preverili pogoje za izračun
korelacijskih koeficientov. Normalnost distribucij smo preverili s pomočjo KolmogorovSmirnov testa (p = 0,000 za problematično pitje alkohola pri starših in p = 0,000 za vse
odrasle stile ljubezni) ter s pomočjo Shapiro-Wilk testa (p = 0,000 za problematično pitje
alkohola pri starših in p = 0,000 za odrasle stile ljubezni).
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Ker obe distribuciji pomembno odstopata od normalne distribucije, smo za izračun
medsebojne povezanosti uporabili Spearmanov korelacijski koeficient.
Rezultati kažejo, da obstaja nizka negativna povezanost med problematičnim pitjem
alkohola pri očetu in pragmatičnim stilom ljubezni na ravni 5 % tveganja. To pomeni, da
obstaja trend, da višja, kot je bila stopnja problematičnega pitja pri očetu, v manjši meri
so otroci v odraslosti razvili pragmatičen stil ljubezni.
Med problematičnim pitjem matere in stilom ljubezni eros obstaja majhna pozitivna
povezanost, ki je statistično pomembna na ravni 5 % tveganja. To pomeni, da obstaja
trend, da višja, kot je bila stopnja problematičnega pitja matere, v višji meri so otroci v
odraslosti razvili tip ljubezni eros. Povezanost med problematičnim pitjem alkohola
matere in ljubezenskim stilom mania bi bila statistično značilna pri 6 % stopnji tveganja.
Pri standardni 5 % stopnji tveganja pa o statistično značilni povezanosti še ne moremo
govoriti. Ostale korelacije so zanemarljivih vrednosti.
Rezultati kažejo na to, da med problematičnim pitjem alkohola pri starših v izvorni
družini in ljubezenskim tipom eros obstaja majhna pozitivna povezanost, ki je statistično
pomembna na ravni 5 % tveganja. To pomeni, da obstaja šibek trend, da se ljubezenski
tip eros pogosteje razvije tam, kjer je bilo prisotnega več problematičnega pitja alkohola
pri starših.
Prav tako je razvidno, da obstaja nizka negativna povezanost med problematičnim pitjem
alkohola pri starših in ljubezenskim stilom pragma, ki je statistično pomembna na ravni
5 % tveganja. To pomeni, da obstaja nizek trend, da je tam, kjer je bilo prisotnega več
problematičnega pitja alkohola pri starših v izvorni družini, manj pragmatičnega stila
ljubezni.
Na osnovi dobljenih rezultatov ne moremo potrditi naše hipoteze, ki predpostavlja, da se
tam, kjer je bila pri starših višja stopnja problematičnega pitja alkohola, najbolj odraža
posesiven/odvisniški stil ljubezni mania. Hipotezo bi lahko sprejeli pri manj strogem
testu, kjer bi bilo večje tveganje, in sicer na ravni 6 %. V tem primeru bi bila povezanost
med problematičnim pitjem alkohola in ljubezenskim stilom mania statistično pomembna
na ravni 6 % tveganja.
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7.4 Povezanost med emocionalnim starševstvom in odraslimi stili ljubezni

Pri izračunu medsebojne povezanosti med emocionalnim starševstvom in odraslimi stili
ljubezni smo najprej preverili potrebne pogoje za izračun korelacijskih koeficientov.
Normalnost distribucij smo preverili s pomočjo Kolmogorov-Smirnov testa (p = 0,200
za emocionalno starševstvo in p = 0,000 za odrasle stile ljubezni) ter s pomočjo ShapiroWilk testa (p = 0,000 za emocionalno starševstvo in p = 0,000 za odrasle stile ljubezni).
Razvidno je, da obe distribuciji pomembno odstopata od normalne distribucije.
Tabela 8
Korelacije med dimenzijami emocionalnega starševstva očetov in odraslimi stili ljubezni

EROS

LUDUS

STORGE

PRAGMA

AGAPE

Pogovor

r

,106

-,086

,162**

,112

-,017

o čustvih – oče

p

,070

,142

,005

,056

,771

N

293

291

292

290

289

r

,160**

-,178**

,127*

-,054

,063

p

,006

,002

,030

,362

,290

N

292

290

291

289

288

na r

,099

-,088

,155**

,100

-,006

otrokova čustva p

,092

,134

,008

,089

,914

– oče

293

291

292

290

289

,218**

-,168**

,123*

,010

-,035

p

,000

,004

,036

,866

,549

N

292

290

291

289

288

kor.

,148*

-,130*

,163**

0,064

-0,011

p

0,011

0,027

0,005

0,275

0,856

N

291

289

290

288

287

Izraznost – oče

Odzivi

Varnost

N
č. r

samorazk.– oče
ES oče

koef.

Opombe: ** statistična pomembnost na nivoju 0,01; kor. koef. – Spearmonov korelacijski
koeficient; p – nivo statistične pomembnosti, N – numerus
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Iz rezultatov je razvidno, da obstajata nizka stopnja povezanosti med emocionalnim
starševstvom očeta in odraslima stiloma ljubezni eros (statistična pomembnost na nivoju
5 % tveganja) in storge (statistična pomembnost na nivoju 1 % tveganja). To pomeni, da
obstaja nizek trend, da kjer je bila višja stopnja emocionalnega starševstva pri očetu, se
najbolj izražata ljubezenska stila eros in storge.
Razvidna pa je tudi nizka negativna povezanost med emocionalnim starševstvom očeta
in stiloma ludus in mania (statistična pomembnost na nivoju 5 % tveganja). To pomeni,
da obstaja nizek trend, da kjer je bila stopnja emocionalnega starševstva pri očetih nižja,
se najbolj izražata ljubezenska stila ludus in mania.
Če pogledamo natančneje, ugotovimo, da med ludusom in izraznostjo očeta ter varnostjo
čustvenega samorazkrivanja obstajata majhni negativni korelacijski povezavi (statistična
pomembnost na ravni 1 % tveganja). To pomeni, da obstaja trend, da kjer je bilo manj
čustvene izraznosti in je bila nižja stopnja varnosti čustvenega samorazkrivanja, je najbolj
izražen tip ljubezni ludus.
Med manio in čustveno izraznostjo ter odzivi na otrokova čustva obstaja nizka negativna
korelacijska povezanost na ravni 5 % tveganja. Torej obstaja trend, da se mania pojavi
tam, kjer je bila nižja stopnja čustvene izraznosti in so bili očetovi odzivi na otrokova
čustva nižji.
Med stilom ljubezni eros in čustveno izraznostjo očeta ter varnostjo čustvenega
samorazkrivanja obstaja nizka pozitivna korelacijska povezanost na ravni statistične
pomembnosti na nivoju 5 % tveganja. To kaže na trend, da kjer je bila višja stopnja
čustvene izraznosti pri očetu in višja stopnja čustvenega samorazkrivanja, se najbolj
odraža tip ljubezni eros. Med stilom storge in emocionalnim starševstvom očeta obstajajo
nizke pozitivne povezave z vsemi štirimi dimenzijami emocionalnega starševstva, torej
višje kot je emocionalno starševstvo očeta, bolj se izraža tip ljubezni storge.
Med pragmo in stilom agape ter emocionalnim starševstvom očeta ni statistično
pomembnih povezav.
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Tabela 9
Korelacije med emocionalnim starševstvom mater in odraslimi stili ljubezni
EROS

LUDUS

STORGE

PRAGMA

MANIA

AGAPE

,203**

-,121*

,209**

,029

-,097

-,004

o čustvih p

,000

,040

,000

,628

,100

,942

– mama

292

290

291

289

290

288

Izraznost r

,196**

-,117*

,145*

-,040

-,101

,082

– mama

p

,001

,047

,013

,504

,089

,166

N

289

287

288

286

287

285

Odzivi – r

,103

-,077

,192**

,101

-,116*

-,006

mama

p

,079

,191

,001

,085

,048

,922

N

293

291

292

290

291

289

r

,216**

-,185**

,134*

-,003

-,108

-,034

p

,000

,002

,022

,964

,067

,566

N

291

289

290

288

289

287

,206**

-,151*

,220**

0,047

-,117*

0,011

p

0

0,011

0

0,435

0,048

0,851

N

286

284

285

283

284

282

Pogovor

Varnost

r
N

ES mama kor.
koef.

Opombe: ** statistična pomembnost na nivoju 0,01; kor. koef. – Spearmonov korelacijski
koeficient; p – nivo statistične pomembnosti, N – numerus
Iz rezultatov je razvidno, da obstajata šibki pozitivni povezavi med emocionalnim
starševstvom matere in odraslima stiloma ljubezni eros in storge. Povezava je statistično
pomembna na ravni 1 % tveganja. To pomeni, da obstaja šibek trend, da višje kot je bilo
emocionalno starševstvo matere, bolj se v odraslosti kažeta ljubezenska stila eros in
storge.
Z emocionalnim starševstvom matere sta na ravni 5 % tveganja statistično pomembni še
dve majhni negativni povezavi s stiloma ludus in mania. To nam pove, da obstaja trend,
da višja, kot je bila stopnja emocionalnega starševstva matere, v manjši meri sta bila
kasneje razvita ta dva ljubezenska stila.
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Če pogledamo natančneje, ugotovimo, da med erosom in pogovorom o čustvih, čustveno
izraznostjo matere ter varnostjo čustvenega samorazkrivanja obstajajo nizke, a na ravni 1
% tveganja statistično pomembne povezave. Ludus se s temi dimenzijami emocionalnega
starševstva matere povezuje šibko negativno na ravni 5 % tveganja za pogovor o čustvih
in čustveno izraznostjo, za varnost čustvenega izražanja pa velja statistična pomembnost
na nivoju 1 % tveganja. To pomeni, da obstaja trend, da je višja stopnja ljubezenskega
stila eros tam, kjer je bilo več pogovora o čustvih, višja čustvena izraznost matere ter
višja stopnja čustvenega samorazkrivanja. Obratno velja za stil ludus, torej obstaja trend,
da kjer so bile višje stopnje teh dimenzij čustvenega starševstva matere, manj se pojavlja
ta ljubezenski stil.
Med ljubezenskim stilom storge in vsemi dimenzijami emocionalnega starševstva matere
obstajajo nizke statistično pomembne korelacije. Pri pogovoru o čustvih in odzivih na
otrokova čustva so statistično pomembne na ravni 1 % tveganja, za izraznost ter varnost
čustvenega samorazkrivanja pa je statistična pomembnost na ravni 5 % tveganja. To
pomeni, da obstaja nizek trend, da se storge bolj pojavlja tam, kjer se je otrok lahko bolj
pogovarjal o svojih čustvih z materjo, kjer je bila višja stopnja čustvene izraznosti matere,
ki se je na otroka odzivala v višji meri, in kjer je bila višja stopnja čustvenega
samorazkrivanja.
Med manio in materinimi odzivi na otrokova čustva obstaja šibka negativna povezanost,
ki je statistično pomembna na ravni 5 % tveganja. To pomeni, da obstaja šibek trend, da
bolj kot se je mati odzivala na otrokova čustva, v manjši meri bo slednji razvil ljubezenski
stil mania.
Iz rezultatov ni mogoče razbrati nobene statistično pomembne korelacije med stilom
ljubezni agape in dimenzijami emocionalnega starševstva za mamo.
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Tabela 10
Korelacije med emocionalnim starševstvom in odraslimi stili ljubezni
EROS

LUDUS

STORGE PRAGMA MANIA

AGAPE

,168**

-,131*

,202**

,067

-,111

,001

p

,005

,028

,001

,259

,063

,986

N

284

282

283

281

282

280

ES

kor.

skupaj

koef.

Opombe: ES skupaj – emocionalno starševstvo očeta in mame skupaj, kor. koef. –
Spearmonov korelacijski koeficient, p – nivo statistične pomembnosti, N – numerus

Iz tabele je razvidno, da med emocionalnim starševstvom in ljubezenskima stiloma eros
in storge obstaja nizka pozitivna statistično pomembna povezanost na ravni 1 % tveganja.
To pomeni, da višje, kot je bilo emocionalno starševstvo, bolj sta prisotna zgoraj
omenjena stila ljubezni v kasnejših odraslih romantičnih zvezah.
Korelacija med emocionalnim starševstvom in stilom ludus je majhna in negativna,
vendar statistično pomembna na ravni 5 % tveganja. Torej lahko rečemo, da višja, kot je
bila stopnja emocionalnega starševstva, manj je stila ludus v odraslih romantičnih zvezah.
Med manio in emocionalnim starševstvom je nizka negativna povezava, vendar ni
statistično pomembna.
Postavili smo hipotezo, da višja, kot je bila stopnja emocionalnega starševstva, manj je
bilo prisotnega ljubezenskega stila mania. Hipotezo lahko delno potrdimo, saj med
spremenljivkama obstaja negativna povezanost, vendar pa ni statistično pomembna.
Izkazalo se je, da višja, kot je bila stopnja emocionalnega starševstva, manj je bilo stila
ludus in več erosa in storga.
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8. RAZPRAVA
Starši, ki so odvisni od alkohola, večkrat ne zmorejo zadovoljiti čustvenih potreb svojih
otrok. V magistrskem delu nas je zanimala prav povezava med problematičnim pitjem
staršev in njihovim emocionalnim starševstvom, ki se odraža prek pogovora o čustvih v
družini, varnosti čustvenega samorazkrivanja, odzivanja na otrokova čustva in čustvene
izraznosti staršev samih. Pričakovali smo, da bo emocionalno starševstvo v družinah
alkoholikov nižje in to se je pokazalo tudi v naši raziskavi. Ker pa je odraščanje v
alkoholični družini marsikdaj povezano s kasnejšimi odraslimi romantičnimi zvezami
oziroma njihovimi stili, nas je zanimalo tudi, če je mogoče kakšen izmed ljubezenskih
stilov po Leeju posebej povezan s to problematiko in ali obstaja tudi kakšna povezava
med odraslim stilom ljubezni, ki ga razvije odrasel otrok alkoholika, in stopnjo
emocionalnega starševstva, ki je je bil deležen. Podrobnejša razprava o rezultatih sledi v
nadaljevanju.

8.1 Povezanost med problematičnim pitjem alkohola pri starših v izvorni družini in
emocionalnim starševstvom

Iz rezultatov naše raziskave je razvidno, da je problematično pitje alkohola pri očetih več
kot dvakrat višje kot pri materah. Posebej zaskrbljujoče pa se nam zdi, da je samo 57 %
udeležencev raziskave dejalo, da ni bilo prisotnega problematičnega pitja alkohola pri
njihovih očetih. Pri materah je ta delež malo višji – 68 %, vendar vseeno zaskrbljujoč.
Vsi ostali udeleženci so poročali o prisotnosti problematičnega pitja vsaj na enem
področju, bodisi so menili, da je imel eden izmed staršev neprimeren čustven odnos do
njih ali pa je eden izmed staršev, ki ni pil, menil, da ima njegov zakonec oziroma partner
neprimeren odnos do alkohola. Lahko so se pojavljale težave v službi, v cestnem prometu,
zdravju ali neopravljanje obveznosti znotraj družine ter odločitev za zdravljenje bolezni
odvisnosti od alkohola, ki prinese spremembo za celotno družino. V zmerni oziroma
veliki meri, kar pomeni na več kot treh zgoraj omenjenih področjih, se je problematično
pitje alkohola pri očetih pojavilo pri kar 17 % anketirancev.
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Rezultati so skladni s poročili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), ki v
poročilu pojasnjuje stanje v Sloveniji glede alkohola. Slednja se namreč po skupni porabi
alkohola na prebivalca umešča na peto mesto med članicami Evropske unije. Prav tako je
razvidno, da med moškimi in ženskami obstaja razlika glede problematičnega pitja
alkohola in da se moški pogosteje visoko tvegano opijajo kot ženske (NIJZ 2014, 44).
Zaskrbljujoč je podatek, da je okoli 11 % odraslih že bilo odvisnih od alkohola, in sicer
vsak peti odrasli moški in vsaka petindvajseta odrasla ženska, pišejo na NIJZ in
pojasnjujejo, da bolezensko stanje odvisnih od alkohola negativno vpliva nanje in na
njihove svojce: prizadane njihovo zdravstveno in socioekonomsko stanje, negativno
vpliva na družinsko in družbeno okolje. Če upoštevamo, da sindrom odvisnosti od
alkohola prizadane tako posameznike kot tudi njihove svojce, je delež Slovencev,
prizadetih zaradi te problematike, bistveno večji, pojasnjujejo v poročilu Alkohol v
Sloveniji (NIJZ 2014, 38).
Alkoholizem se razvija zelo počasi, pojavlja se vsepovsod in v vseh fazah razvoja, v vseh
slojih družbe in je marsikdaj neopažen s strani družbe, družina pa trpi, je pisal že Rugelj
(1983, 53). Še posebej je težko, kadar je od alkohola odvisna mati, saj je deležna bistveno
večje družbene kritike, kot je to pri očetih, razpad družine je mnogokrat še hujši in otroci
so še bolj zanemarjeni, saj niso deležni prave materinske ljubezni, razlaga Prijatelj (1992,
65).
Družine, v katerih je prisotno problematično pitje alkohola pri enem izmed ali celo pri
obeh starših, se počasi izolirajo in začnejo živeti znotraj nekega svojega sistema
nenapisanih pravil in pitje starša neposredno vpliva na njihove odnose znotraj in zunaj
družine. V družini marsikdaj vladata nemoč in obup, ko družinski člani naletijo na močne
obrambne mehanizme alkoholika, od katerega zahtevajo zanj nemogoče zahteve po
prenehanju pitja, ki se njemu morda ne zdi problematično. Vprašanje je tudi, kako
alkoholizem vpliva na starševstvo samo in kakšna je stopnja emocionalnega starševstva
znotraj alkoholikove družine.
V naši raziskavi se je pokazalo, da obstaja statično pomembna razlika v stopnji
emocionalnega starševstva med očeti in materami. Udeleženci raziskave so v povprečju
ocenili, da je bilo emocionalno starševstvo mater občutno višje kot očetov. To pomeni,
da so se lahko bolj odprto pogovarjali o svojih čustvih, jih izražali in dobili primeren
odziv nanje s strani svojih mater kot pa očetov. Prav tako se je izkazalo, da so matere bolj
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izražale svoja čustva in je bilo ob njih bolj varno govoriti o svojih občutkih. Gostečnik
(20008, 25) poudarja pomen teh čustvenih oziroma afektivnih vsebin, saj so slednje
temelj kasnejšim intimnim odnosom v odrasli dobi in se prek njih otrok uči, kako
regulirati vzburjenje.
V raziskavi nas je tudi zanimalo, ali višja stopnja problematičnega pitja alkohola pomeni
tudi nižjo stopnjo emocionalnega starševstva, in hipotezo smo lahko potrdili tako za
matere kot očete. Obstaja trend, da višja, kot je bila stopnja problematičnega pitja
alkohola pri očetu, manj je bilo prisotnega pogova o čustvih, nižja je bila čustvena
izraznost in varnost čustvenega samorazkrivanja, prav tako se je z višjo stopnjo
problematičnega pitja alkohola nižala stopnja odzivanja očetov na otrokova čustva.
Tudi raziskava Joganove (2015) je pokazala, da je pri starših z manjšo zmožnostjo stika
s čustvi prisotna nižja stopnja emocionalnega starševstva, lahko pa sklepamo, da imajo
od alkohola odvisni starši v veliko primerih zmanjšano zmožnost stika s čustvi.
Podobno se je izkazalo za emocionalno starševstvo mater, ki je bilo tem nižje, čim višja
je bila stopnja problematičnega pitja alkohola.
Že Stafford (1992, 84) je pisal o pomembnosti konsistentnih čustvenih reakcij na
otrokova čustva s strani staršev, o pomembnosti tega, da so starši čustveno na voljo. V
družini, kjer je prisotno problematično pitje alkohola, pa starši tega mnogokrat niso
zmožni in so otrokove čustvene potrebe prezrte, saj je družina pod stresom, trpi zaradi
konstantne napetosti, občuti obup in praznino, skrbi za alkoholika ali pozablja na lastne
potrebe (Gudžinskiene in Gedminiene 2010, 169).
Zanimivo je, da je trend v povezanosti med problematičnim pitjem alkohola matere in
njenimi odzivi na otrokova čustva najmočnejši, torej, bolj kot je bilo prisotno
problematično pitje, manj se je odzivala na otrokova čustva. To ni presenetljivo, glede na
to, da se človek pod vplivom alkohola ponavadi bolj obrne sam proti sebi in je manj
dovzeten in manj dojemljiv za dogajanje v okolici, tudi za čustvena stanja otrok, ki so v
raziskavi poročali o višji stopnji postaršenja in čustvene skrbi v primerih, ko je bila od
alkohola odvisna mati in ne oče (Kelley, Bountressm, Schroeder, Steer, Fals-Stewart in
Gumienny 2007, 675).
Od alkohola odvisni starši se ne zmorejo zadovoljivo odzivati na čustvene potrebe otrok,
da bi zagotovili optimalne razmere za njihov razvoj. V alkoholni omami težje podpirajo
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razvoj otrokovih emocionalnih kompetenc, njihove sposobnosti za prepoznavanje in
reguliranje emocij, ki so temelj čustvenega starševstva (Žugman 2012; Cicchetti,
Ackerman in Izard 1995), so zmanjšane.
Čustveno starševstvo naj bi zajemalo vedenja, ki ustvarijo čustveno klimo, kjer se lahko
otroci učijo in opazujejo ter izkušajo čustva (Gottman 1996, McDoweel in drugi 2002).
V družini, ki je prežeta z bolečino, nemočjo, strahom in negotovostjo zaradi
problematičnega pitja alkohola, pa se lahko dogaja, da starši ne zmorejo otroka spodbujati
v takšni meri, mu ovrednotiti njegova čustva ter mu pomagati razumeti njihovo čustveno
izkušnjo. Starš, ki je pod vplivom alkohola, lahko celo kritizira, minimalizira ali celo
kaznuje za otrokovo izražanje čustev, kar McDoweell in drugi (2002) opredeljujejo kot
nepodpirajoče čustveno starševstvo.
Stafford (1992, 84) piše, da ko se takšen starš strezni, lahko občuti krivdo in se dostikrat
na neprimerne načine skuša otroku odkupiti, vendar menimo, da to ne prinese ključne
sestavine čustvene dostopnosti – pozornosti – ki jo otrok potrebuje.
Meyer in drugi (2014) v raziskavi ugotavljajo, da je manj minimiziranja pomena čustev
pri starših, ki verjamejo, da si slednja zaslužijo veliko pozornosti, pri njih je zaslediti
manjšo nagnjenost k odzivanju na otrokova negativna čustva s kaznujočim ali
zminimaliziranim odzivom. Ti starši tudi pogosteje ustvarjajo pozitivno čustveno vzdušje
v družini, ki pa je v družini alkoholika ponavadi ravno obratno – Gostečnik (2003) pravi,
da je polno skrbi, krivde, strahu, sramu, ponižanja, osamljenosti, jeze in konflikta.
Sklepamo lahko, da v takšnem vzdušju otroku ni varno izražati svojih čustev oziroma se
je naučil, da je bolje, če jih potlači, še posebej v primerih, če je bil zaradi njih kdaj
kritiziran, osramočen ali neslišan s strani starša, ki je bil pod vplivom alkohola.
Na slednje je opozoril Ruben (2001), saj je pojasnil pravila, ki se jih nauči otrok v družini
z alkoholizmom. Prvo nenapisano pravilo je namreč, da se ne govori o družinskih težavah.
Ker nikoli ne ve, kakšen bo odziv staršev na povedano, se nauči, da je komunikacijo bolje
obdržati na minimalni ravni in izbrati strategijo izogibanja. Tako se tudi ne nauči
učinkovitega soočanja s konflikti.
Tako raziskave poročajo o manj razvitih strategijah soočanja pri otrocih, ki so odraščali
v družini z izkušnjo alkoholizma (Hansson, Rundberg, Zetterling, Joohnson in Berglund
2006) oziroma o izogibanju kot strategiji, ki je pri njih bolj pogosta (Amodeo in drugi
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2007). Klostermann in drugi (2011, 1162) to pojasnjujejo z rezultati raziskave Penlanda,
Mastna in Zelharta, ki pravijo, da je slednje povezano z depresivnimi simptomi pri
odraslih otrocih alkoholikov kasneje v življenju.
Prek teh nenapisanih pravil in nižje stopnje emocionalnega starševstva se lahko otroci
alkoholikov naučijo, da je bolje lagati kot povedati resnico. Tudi glede lastnih občutkov.
Woitzova (1983) in Stafford (1992, 91) pravita, da zato, ker so lahko ob izražanju čustev
naleteli na negativen starševski odziv, kritiko ali obsojanje. Tako so se naučili, da je bolje
lagati ne samo o dogodkih, ampak tudi o občutkih in izkušnjah (Gudžinskiene in
Gedminiene 2010, 168), ki jim jih je kasneje v življenju težje izražati, na kar kaže tudi
raziskava Haverrfielda in Theissa (2014, 166).
Svetovna organizacija odraslih otrok alkoholikov (ACA WSO 2006) kot eno izmed
značilnosti slednjih navaja, da imajo odrasli otroci alkoholikov omejeno zmožnost
čutenja in izražanja čustev in lahko postanejo otopeli. Glede na to, da sta pitje staršev in
emocionalno starševstvo povezana, se lahko vprašamo, kakšne možnosti čustvenega
razvoja so sploh imeli glede na to, da je z višjo stopnjo problematičnega pitja ugašal
pogovor o čustvih znotraj družine, neodzivnost in neizraznost omamljenega starša pa je
lahko povezana prav s težavami, ki jih imajo na čustvenem področju kasneje v življenju.
Tudi raziskava Haverfielda in Theissa (2014, 166) je potrdila slabšo zmožnost
komunikacije tistih, ki so odraščali ob z alkoholom zasvojenem staršu, in težave znotraj
intimnih partnerskih razmerij zaradi okrnjene sposobnosti izražanja čustev (Dayton 2007,
70).

8.2 Povezanost med problematičnim pitjem alkohola pri starših v izvorni družini in
odraslimi stili ljubezni

V naši raziskavi nas je zanimala povezava med problematičnim pitjem alkohola pri starših
in odraslimi stili ljubezni. Upoštevali smo Leejevo (1988) tipologijo ljubezenskih stilov,
v kateri so trije primarni stili ljubezni: eros (strastna ljubezen z močno seksualno in
čustveno komponentno), ludus (značilnosti igre, manipulacija, kontrola partnerja) in
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storge (temelji na prijateljstvu). Iz njihovih kombinacij pa dobimo sekundarne stile
ljubezni, ki so mania (posesivna, odvisniška, izven kontrole), pragma (praktična,
premišljena) in agape (altruistična, dajanje ljubezni in skrbi, negujoč tip).
Poleg Leejeve tipologije ljubezenskih stilov smo pregledali še druga pojmovanja ljubezni,
saj enotna definicija in tipologija konstrukta romantične ljubezni ne obstaja. Rubin (1970)
je bil začetnik psihologije ljubezni, ki je skušal razumeti razliko med ljubeznijo in
ugajanjem, čeprav se je že Fromm (1956) spraševal in pisal o njej. Sternberg pa jo je
razdelil na bližino/intimnost, strast in vdanost. Lee (1988) se ni toliko osredotočal na
definicijo ljubezni kot na to, da bi pomagal razlikovati med različnimi »barvami« le-te.
Pri nekaterih posameznikih je stil ljubezni dokaj »čist« in se lahko z lahkoto umesti v
določen tip, pri drugih pa je lahko mešanica stilov in ni izrazit. Pomembno je tudi, da se
zavedamo, da ljubezenski stili niso fiksirani, torej da se lahko spremenijo s časom,
odraščanjem, dozorevanjem in ima lahko posameznik znotraj različnih romantičnih zvez
različne ljubezenske stile oziroma kombinacijo le-teh.
V naši raziskavi se je izkazalo, da obstaja trend, da višja kot je bila stopnja
problematičnega pitja alkohola pri očetu, v manjši meri se je pri njihovih otrocih v
odraslosti pojavil pragmatičen stil ljubezni, pri katerem gre za racionalno preračunljivost
s pozornostjo na željenih lastnostih partnerja (Hendrick in Hendrick 1986, 401). To
pomeni, da se praktičen stil ljubezni pogosteje izraža pri odraslih, ki niso odraščali v
družini, kjer bi bilo prisotno problematično pitje alkohola enega izmed oziroma obeh
staršev.
To se sklada s tipičnim profilom posameznika stila pragma, saj slednji ne kaže izrazitega
mnenja o svojem otroštvu, kot odrasel se čuti sposobnega za življenje in verjame, da se s
trudom da doseči zastavljene cilje (Lee 1988, 51). Pri izbiri partnerja mu je pomembno,
kako bodo nanj gledali družinski člani, kakšen bi bil v vlogi starša in kako bi vplival na
njegovo kariero (Hendrick in Hendrick 1998), poleg tega pa sta pomembna podobnost
interesov in življenjskega ozadja, meje med partnerjema so jasne. Slednje ponavadi za
posameznike, ki so odraščali z alkoholizmom starša, ni značilno, saj so v alkoholikovi
družini meje porušene, prav tako pa se pogosto pojavijo težave pri vzpostavljanju zdravih
mej znotraj odnosa (Dayton 2000, 7).
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Zeigler-Hill, Britton, Holden in Besser (2015, 118) so v raziskavi ugotovili, da se
pragmatičen stil ljubezni, vezan na praktičnost in primernost, najpogosteje pojavlja pri
moških z nižjo samopodobo.
V naši raziskavi se je pokazalo tudi, da obstaja tudi statistično pomembna povezanost
med problematičnim pitjem matere in erosom, torej obstaja trend, da višja, kot je bila
stopnja problematičnega pitja alkohola pri materi, v višji meri se otroci, ko odrastejo,
zapletejo v romantične zveze tipa eros in ob manj strogem testu bi lahko podobno rekli
tudi za posesiven/odvisniški stil ljubezni – manio.
Zanimivo se zdi, da Lee (1988, 50) opisuje tipične ljubimce tipa eros kot tiste, ki
verjamejo, da je bilo njihovo otroštvo srečno in so pripravljeni tvegati v ljubezni brez
prisotne anksioznosti. Medtem ko za manio velja ravno obratno, torej posameznik čuti,
da njegovo otroštvo ni bilo srečno in je pogosto osamljen. Odrasli, ki so odraščali v
družini z izkušnjo alkoholizma, bi verjetno opisali svoje otroštvo kot posamezniki tipa
mania, torej povezava med problematičnim pitjem staršev in manio ni presenetljiva,
medtem ko za primerjavo s tipom eros velja nasprotno.
Odraščanje v družini z izkušnjo alkoholizma lahko pusti posameznika opeharjenega za
dobro samoopodobo. Negotovost selfa je povezana s stilom mania, pravita Hendrickova
(1986, 400), raziskave (Feeney in Noller 1990, 287; Zeigler-Hill, Britton, Holden in
Besser 2015) pa so pokazale ravno na to povezanost stila manie z nizko samopodobo, še
posebej pri ženskah. Po drugi strani pa si lahko odrasli otroci alkoholikov globoko želijo
ljubezni in povezanosti, a obenem čutijo strah pred tem (Dayton 2000, 69).
To je lahko povezano s tem, da v družini alkoholikov otroci marsikdaj nimajo pogojev za
varno navezanost, ki zahteva odzivnega skrbnika, konsistentnost in predvidljivost.
Raziskavi (Galinga in drugi 2014, 826; Feeney in Noller 1990) pa sta potrdili povezanost
stila mania z nevarnima stiloma navezanosti, torej ambivalentnim in anksioznim, katerih
značilnost je strah pred zapuščenostjo in pred tem, da posameznik ne bi bil ljubljen, kar
je marsikdaj značilnost odraslih otrok, ki so odraščali v družinah z izkušnjo alkoholizma.
Anksiozno in ambivalentno navezani poročajo o pomanjkanju materine podpore in
izražajo večjo željo po zavezanosti nekemu odnosu, čeprav slednji teži k odvisniškemu
tipu zveze, se je izkazalo v neki drugi raziskavi (Feeney in Noller 1990, 286).
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Če razmišljamo dalje, lahko povežemo nevarni tip navezanosti, specifično
ambivalentnega, z obsesivnim tipom ljubezni. Raziskava Honarija in Saremija (2015,
157) je potrdila ravno to, da se lahko iz tega tipa navezanosti, ki je marsikdaj značilen za
otroke iz alkoholičnih družin, napove, da bo ena izmed značilnosti njihovih kasnejših
odnosov obsesivnost, kar pa je značilnost manie.
Kot sta ugotovila Kearns-Bodkin in Leonard (2008), lahko otroci, vzgojeni v alkoholični
družini, prenesejo problematične aspekte iz družinskega okolja v njihove odrasle
romantične zveze, kar se med drugim lahko kaže na način, da skrbijo za potrebe drugega,
ker prek tega dobijo stik in povezanost, brez česar ne morejo biti, in pozabljajo na svoje
lastne potrebe, ki se jih lahko tudi sramujejo (Trtnik 2010, 24). Na podlagi tega se lahko
oblikujejo posesivno/odvisniški odnosi, saj kot pravi Beattie (1999, 45), iščejo srečo
zunaj sebe in se obesijo na kogar koli, samo da bi jo našli, ter se bojijo izgubiti to osebo,
za katero so prepričani, da jih osrečuje. Zeigler-Hill in drugi (2015, 129) to razložita s
pomočjo Mallandaina in Daviesa, ki pišeta, da se ljubosumje in odvisnost pojavita prav
zaradi negotovosti v lastno vrednost in je dajanje prevelikega pomena in teže odnosu v
funkciji regulacije samopodobe.

8.3 Povezanost med emocionalnim starševstvom in odraslimi stili ljubezni

V raziskavi nas je zanimalo, kako so povezani emocionalno starševstvo – torej v kakšni
meri so se lahko udeleženci raziskave s svojimi starši pogovarjali o svojih čustvih, kako
varno jim je bilo govoriti o njih, kako so se starši odzivali na ta njihova čustva in kako so
jih starši izražali – in odrasli stili ljubezni.
Izkazalo se je, da obstaja trend, da sta pri višji stopnji emocionalnega starševstva najbolj
izražena ljubezenska tipa eros in storge, ki je povezan z vsemi dimenzijami
emocionalnega starševstva. Znotraj teh dveh tipov ljubezni si partnerja lahko dovolita
pristne intime in globine odnosa, počutita se varno, še posebej pri storgeu, ki temelji na
poznanstvu, zaupanju in prijateljstvu, ki so predpogoj za začetek odnosa, ki ima tako
dobre temelje za poglobitev čustvenih vsebin, v katerih je, kot pravi Gostečbik (2010,
25), zarisan prav njuj odnos s starši, ki je osnova za intimne odnose v odrasli dobi.
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Tako je starševstvo, v katerem je prostor za govor o čustvih, kjer se starši trudijo čimbolje
odzivati se na čustva otroka ter čustva tudi sami dejavno izražajo in prek tega dajejo
otroku občutek, da je ljubljen, slišan in sprejet, pomemben dejavnik, ki vpliva na to, v
kakšne odnose se bodo zapletali njihovi otroci, ko odrastejo. Gostečnik, Pahole in Ružič
(2000, 9) pojasnjujejo, da so zgodnja komunikacija in interakcije najpomembnejši
material osnovnih emocionalnih izkušenj otrokovega zgodnjega stika z okoljem in
gonilna sila vzpostavljanja intimnih odnosov kasneje v življenju.
Tako lahko sklepamo, da ima v takšnem okolju in ob visoki stopnji emocionalnega
starševstva otrok dobre možnosti za razvoj zdrave samopodobe, ki omogoči večjo
pripravljenost za tveganje ranljivosti in zavrnjenosti v procesu razvijanja intimnega
odnosa in ki se – kot se je izkazalo v raziskavi (Zeigler-Hill, Britton, Holden in Besser
2015, 118) – pokaže ravno pri posameznikih, ki imajo najbolj izražena ljubezenska stila
eros in storge.
Izkazalo se je tudi, da je eros povezan z večjim zadovoljstvom v življenju, prav tako to
velja za storge, splošnim dobrim počutjem in, kot že rečeno, z visoko samozavestjo
(Acaved in Aron 2009). Prek vsega tega se kaže pomembnost in povezanost visoke
stopnje emocionalnega starševstva z načini, na katere potem odrasli otroci tvorijo intimne
vezi in svoje življenje.
Vidna je skladnost med profilom tipičnega posameznika stila eros in povezavo z
njegovim odnosom s starši, saj slednji verjame, da je bilo njegovo otroštvo srečno, upa si
tvegati v ljubezni in v iskanju le-te ni prisotne tesnobe in posesivnosti. To bi bilo v večini
primerov težko, če bi bilo njegovo otroštvo polno starševske neodzivnosti, če bi bila
komunikacija slaba ali celo nasilna in ne bi imel občutka varnosti izražanja občutkov ter
bi bilo emocionalno starševstvo na izjemno nizki ravni.
Izkazalo pa se je, da kjer pa je nižja stopnja emocionalnega starševstva, se največkrat
pojavita stila ludus in mania, ki nista povezana s takšnimi pozitivnimi aspekti kot pri
erosu in storgu, saj sta v ospredju pri ludusu igra, manipulacija s čustvi, kontroliranje
parnterja in pri manii izguba jaza in kontrole, impulzivnost, odvisnost in posesivnost.
Če opredelimo natančneje, vidimo, da se ludus najbolj izrazi tam, kjer posamezniki niso
mogli oziroma so v manjši meri razkrivali svoja čustva pred očeti in materami, ki so sami
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imeli težave s čustveno izraznostjo, ter tam, kjer v odnosu z materjo ni bilo prav veliko
prostora za pogovor o čustvih.
Maničen stil ljubezni pa je najbolj izrazen pri tistih, katerih starši so se v manjši meri
odzivali na njihova čustva, ko so bili še otroci. Torej se kot otroci ob staršu niso mogli
zadostno čustveno umiriti, zanimanje staršev za čustveno stanje otroka je bilo nižje, prav
tako ga niso spodbujali, naj govori o čustvih v optimalni meri. Morda pa lahko najdemo
povezavo med maničnim posameznikom in nizkimi odzivi na otrokova čustva, če
razmišljamo v smeri Bornsteina in Lamba, ki razlagata, da če je ta odzivnost okrnjena, je
lahko to eden izmed predpogojev za razvoj patologije, saj je slednja pomembna
komponenta identitete in karakterja posameznika (Kompan Erzar in Poljanec 2009, 38).
Posameznik, ki ljubi manično in na katerega so se starši odzivali v manjši meri, je verjetno
večkrat ostal sam s svojo stisko in bolečino, zato se je, kot razlaga Gostečnik (2005), vanj
naselil občutek ničvrednosti ali nevrednosti, saj ni mogel poklicati staršev, ki bi ga
umirili, sedaj pa se morda to kaže prek obsesivne preokupiranosti z ljubljenim, celo
posesivnostjo in hudim ljubosumjem ter željo po stalnem zagotovilu, da je ljubljen.
Sklenemo lahko, da pri nižji stopnji emocionalnega starševstva otrok slabše razvije
sposobnosti regulacije čustev in to lahko vodi v številne, med drugim čustvene težave,
saj sta čustvena izraznost staršev in prepoznavanje čustev ključna pri razvijanju čustvene
regulacije otroka, so potrdili v raziskavi (Denham, Mitchell-Copeland, Strandberg,
Auerbach in Blair 1997). Zanimivo je, da so tipični posamezniki stila ludus pogosto
frustrirani v odraslem življenju, ne morejo se ustaliti ali umiriti, kar bi lahko povezali s
težavami v regulaciji čustev ob nižji stopnji emocionalnega starševstva.

90

9. ZAKLJUČEK
V magistrskem delu smo pregledali literaturo in raziskave na področju problematičnega
pitja alkohola pri starših. Na začetku nas je zanimalo, kaj sploh je alkoholizem in kako se
razvija ter kakšne spremembe se zgodijo na ravni posameznika, ki je odvisen od alkohola,
in kakšne na ravni družine kot sistema. Otroci alkoholikov na svojski način reagirajo na
problematično pitje starša, oblikujejo se posebna pravila in vloge otrok, ki marsikdaj
postanejo postaršeni otroci in lahko zato pridobijo nekatere značilnosti odraslih otrok
alkoholikov, ki smo jih natančneje pregledali. Vsi otroci alkoholikov ne razvijejo težav,
povezanih z odraščanjem v nefunkcionalni družini, pri mnogih pa se lahko vplivi
slednjega kažejo tudi v njihovih partnerskih odnosih kasneje v življenju.
Pregledali smo različne raziskave in teorije na področju starševstva in emocionalnega
starševstva, ki je relativno nov pojem v raziskovanju, vsebinsko pa je sestavljen iz
pogovora o čustvih, odzivnosti na otrokova čustva, izraznosti in varnosti čustvenega
samorazkrivanja. Zanimalo nas je, zakaj je pomembna čustvena uglašenost staršev in
otroka in kaj točno se skriva za vsemi temi pojmi.
V tretjem delu smo pregledali različna pojmovanja ljubezni in se podrobneje lotili šestih
ljubezenskih stilov po Leeju. V raziskovalnem delu pa so nas zanimale povezave med
temi tremi spremenljivkami.
Izkazalo se je, da ni bilo problematičnega pitja alkohola pri 57 % očetov in 68 % mater,
pri ostalih pa se je pojavilo na enem ali več področjih. Razlika je tudi v emocionalnem
starševstvu, in sicer so udeleženci raziskave ocenili, da je bilo v povprečju emocionalno
starševstvo mater višje kot od očetov.
Lahko smo potrdili hipotezo, da obstaja trend, da so se starši tam, kjer je bilo prisotnega
več problematičnega pitja alkohola, s svojimi otroki manj pogovarjali o čustvih, se na
njihova čustva odzivali v manjši meri, so bili manj čustveno izrazni in so otroci čutili
nižjo varnost čustvenega samorazkrivanja. Alkohol namreč naredi posameznika manj
dojemljivega in manj občutljivega za doživljanje drugega, posameznik je ponavadi bolj
obrnjen proti sebi in manj odziven na okolico, tako da ni presenetljivo, da so lahko
otrokove emocionalne potrebe prezrte ali zanemarjene, v hujših primerih celo kaznovane,
ko je eden izmed staršev/oba starša pod vplivom alkohola.
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Nadalje so nas zanimale povezave med različnimi stili ljubezni in problematičnim pitjem
alkohola v izvorni družini. Izkazalo se je, da se pojavlja pragmatičen tip ljubezni
predvsem pri tistih, ki niso odraščali v družini s prisotnim problematičnim pitjem
alkohola. Problematično pitje matere je povezano z odraslim ljubezenskim stilom eros in
ob manj strogem testu bi to lahko rekli tudi za stil mania. Iz tega lahko sklepamo, da se
praktičen stil ljubezni večinoma ne pojavi pri tistih, ki so odraščali ob nekom, pri katerem
je bilo prisotno problematično pitje alkohola. Se pa pojavita eros in mania in slednja
vsebuje elemente odvisnosti in posesivnosti, ki izvirata iz nezaupanja posameznika v
samega vase, kar pa je marsikdaj posledica odraščanja v družini z izkušnjo alkoholizma.
Eros se verjetno pojavi pri tistih, ki so bili bolj odporni ali pa so imeli še druge pomembne
ljudi, ki so pozitivno vplivali na njihov razvoj in občutek lastne vrednosti, saj je za eros
značilna višja samozavest posameznika in tudi pripravljenost za tveganje v odnosu.
Na koncu nas je zanimalo, kako je emocionalno starševstvo povezano s stili ljubezni.
Ugotovili smo, da obstaja trend, da višja, kot je bila stopnja emocionalnega starševstva,
bolj sta bila izražena eros in storge, ki dopuščata globoko intimnost in sta povezana z
višjo samozavestjo in zadovoljstvom partnerjev. Obratno pa velja za stila ludus in mania,
ki se najbolj izrazita tam, kjer je bilo manj pogovora o čustvih, nižja odzivnost na
otrokova čustva in nižja stopnja čustvenega izražanja staršev, ter tam, kjer otroci niso
čutili, da je varno govoriti o svojih čustvih. Tako lahko vidimo, kako pomembne so vse
dimenzije emocionalnega starševstva za otrokov razvoj, saj so hkrati popotnica in, lahko
bi rekli, tudi vodilo v kasnejših odraslih zvezah. Kjer je v odnosu prostor za odprto
komunikacijo o čustvih, je tudi prostor in možnost ustvarjanja in poglabljanja intime. Če
pa tega manjka že v odnosu s starši, ne preseneča, da se slednje lahko ponovi oziroma
nadaljuje v odnosu s partnerjem/-ko in ravno ta nezmožnost ali pa strah pred izražanjem
čustev in odprto komunikacijo pripelje do negotovosti in nezaupanja, ki sta lahko osnova
za ljubosumje, kontroliranje partnerja, pretirano odvisnost od njega ali pa posesivnost.
Magistrsko delo lahko pripomore h globljemu razumevanju dogajanja v družinah, kjer je
prisotno problematično pitje alkohola pri starših, kakšno je emocionalno starševstvo
znotraj teh družin in kakšne so povezave z odraslimi intimnimi odnosi, ki jih imajo
kasneje ti otroci.
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Omejitev raziskave je subjektivna ocena čustvenega odnosa s svojimi starši v izvorni
družini ter mogoče to, da so samski v vprašalniku o ljubezenskih stilih odgovarjali z
mislimi pri partnerski zvezi, v katero (še) niso vključeni.
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POVZETEK
V magistrskem delu so nas zanimale povezave med problematičnim pitjem alkohola pri
starših v izvorni družini, kakor jih vidijo odrasli otroci, emocionalnim starševstvom ter
odraslimi stili ljubezni. V raziskavi je sodelovalo 294 udeležencev.

Emocionalno

starševstvo tvorijo pogovor o čustvih, čustvena izraznost, odzivi na otrokova čustva ter
varnost čustvenega samorazkrivanja. Odrasli stili ljubezni po Leeju (1988) pa so eros
(strastna

ljubezen),

ludus

(igra,

manipulacija),

storge

(prijateljstvo),

mania

(posesivnost/odvisnost), pragma (praktičnost) in agape (altruistična ljubezen). Uporabili
smo vprašalnik o prisotnosti problematičnega pitja v izvorni družini (Cvetek 2016),
vprašalnik emocionalnega starševstva (Žugman 2012) in vprašalnik ljubezenskih stilov
(Love attitude scale, Hendrick in Hendrick 1986). Ugotovili smo, da je problematično
pitje alkohola bolj prisotno pri očetih kot materah ter da se pri materah pojavlja višja
stopnja emocionalnega starševstva. Potrdili smo hipotezo, da je tam, kjer je bilo pri starših
v izvorni družini prisotnega več problematičnega pitja alkohola, nižja stopnja
emocionalnega starševstva. Ugotovili smo, da se pragmatičen stil ljubezni bolj izrazito
pojavlja tam, kjer ni bilo problematičnega pitja alkohola pri starših. Hipotezo o
povezanosti problematičnega pitja in odvisniškim/posesivnim stilom ljubezni bi lahko
potrdili, če bi dopustili 6 % raven tveganja. Izkazalo se je tudi, da je višja stopnja
emocionalnega starševstva povezana z odraslima stiloma ljubezni eros in storge, nižja pa
z ludusom in manio.
Ključne besede: problematično pitje alkohola, alkoholizem, zasvojenost, odrasli otroci
alkoholikov, emocionalno starševstvo, stili ljubezni, partnerski odnos
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ABSTRACT: In the master' degree thesis we were interested in correlations between
problematic alcohol drinking of parents in the families of origin, as the adult children see
it, emotional parenting and adult love styles. The study involved 294 participants.
Emotional parenting consists of: talking about feelings, emotional expressions, responses
to the child' feeling and safety of emotional self-exposure. Adult love styles by Lee (1988)
are: eros (passionate love), ludus (game-playing, manipulation), storge (friendship),
mania (possessiveness/dependence), pragma (practicality) and agape (altruistic love).
We used questionnaire, which measure presence of problematic alcohol drinking in the
family of origin (Cvetek 2016), questionnaire about motional parenting (Žugman 2012)
and Love attitude scale (Hendrick and Hendrick 1986). The research showed that
problematic alcohol drinking is more typical for fathers in comparison with mothers,
which show higher degree of emotional parenting. It was established that higher degree
of problematic alcohol drinking is connected with lower degree of emotional parenting.
Love style pragma is mostly presented where there was no problematic parental alcohol
drinking. The hypothesis on the correlation between problematic alcohol drinking of
parents and possessive/dependent love style could be confirmed by a less rigorous test.
Higher degree of emotional parenting is connected with eros and storge, and lower with
ludus and mania.
Keywords: problematic alcohol drinking, alcoholism, addiction, adult children of
alcoholics, emotional parenting, love styles, partnership
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