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Novi doktorji znanosti

Mateja Demšar

Odpuščanje v Evangeliju po Luku v luči starozaveznih prerokov. Doktorska di-
sertacija. Mentor Maksimilijan Matjaž. Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani, 
2011. XVIII, 365 str.

Doktorska disertacija Mateje Demšar z naslovom Odpuščanje v Evangeliju po 
Luku v luči starozaveznih prerokov se dotika ene najpomembnejših tem Svetega 
pisma, to je vprašanja odpuščanja in sprave oziroma reševanja konfliktov, ki jih 
povzročita krivda in greh. Študija je nadaljevanje raziskave, ki jo je avtorica izva-
jala že med magistrskim študijem na frančiškanskem bibličnem inštitutu v Jeru-
zalemu. V magistrski nalogi je opravila temeljito eksegetsko-teološko analizo Lu-
kovega odlomka o Jezusovem srečanju z grešnico pri farizeju Simonu (7,36-50), 
v disertaciji pa je posvetila težišče raziskavi semantičnega razmerja med evan-
geljskim besedilom in tematsko sorodnimi teksti Stare zaveze ter grškimi in judo-
vskimi viri. Prav to razmerje doslej še ni bilo veliko raziskano. Avtorica se v ana-
lizi starozaveznih »vzporednic« opira na grški prevod Stare zaveze (Septuaginta) 
v luči hebrejskega izvirnika, pri tem pa se pokaže specifično hebrejski pomen 
svetopisemskega pojmovanja odpuščanja. Prav v tem je glavni izziv takšne se-
mantične raziskave. Vsi temeljni teološki pojmi Svetega pisma v grškem prevodu 
Stare zaveze in v izvirnih novozaveznih besedilih kažejo, da je njihov pomen glo-
blji in širši kakor v nejudovskih grških besedilih, ker izražajo najgloblja osebna 
razmerja v dojemanju človekovega razumevanja samega sebe in njegovega od-
nosa do Boga.

Raziskava obsega pet poglavij. V prvem poglavju je na podlagi zgodovinsko-kri-
tične metode in pripovedne analize predstavljena temeljita eksegeza osnovnega 
raziskovanega odlomka Lk 7,36-50. V drugem poglavju so navzoča vprašanja fizič-
nega in moralnega zla v izbranih nebibličnih virih, v tretjem poglavju pa izvedena 
analiza podobnih motivov v LXX ter v judovski, grški in rimski literaturi tedanjega 
časa. V četrtem poglavju se avtorica osredotoči na preučevanje pomenske zazna-
movanosti glagola afίemi »odpustiti« v LXX, v zadnjem poglavju pa ob sinhroni 
analizi razširi raziskavo teme odpuščanja na celotni korpus Lk/Apd.

Demšarjeva v izhodišču svojega dela prikaže več možnih načinov človekovega 
soočenja z grehom, pri tem je odpuščanje najbolj temeljit in kompleksen proces. 
Odpuščanju pripada eno najpomembnejših mest v načrtu odrešenja, ki ga močno 
izpostavi tudi evangelist Luka, tako z literarnimi kakor s teološkimi poudarki. Re-
ševanje človekove krivde ne v Stari zavezi ne v Novi zavezi ne temelji na principu 
retributivne pravičnosti, ampak na pravičnosti, zasidrani na osebnem odnosu med 
Bogom in človekom. Samo takšna pravičnost dopušča odpuščanje, saj ne zahteva 
plačila, ampak spreobrnjenje.
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Avtorica najprej skrbno zameji in opredeli terminologijo, ki pokriva semantično 
polje krivde, odpuščanja, sprave in spreobrnjenja, in predstavi historiat raziskav 
na tem področju. Na podlagi tega postavi temeljno tezo svoje raziskave, da je na-
mreč odpuščanje v Lukovem opusu predstavljeno na poseben način kot trinitarič-
no dejanje. To pomeni udeleženost vseh treh božjih oseb, Očeta, Sina in Svetega 
Duha. Da bi lahko to tezo čim nazorneje dokazala, je z različnih vidikov preučila ne 
le opise odpuščanja v Lk/Apd, ampak tudi njihovo judovsko in starozavezno ozad-
je. Pri tem se je osredotočila predvsem na preučevanje pomenske zaznamovano-
sti izrazov, ki jih pri reševanju problema greha uporablja evangelist Luka. Morda 
bi bilo za osvetlitev odpuščanja zanimivo pregledati še druge izraze, ki jih LXX pre-
vaja iz glagolov slh in sfr. Žal ostaja zaradi obsežnosti tematike preveč nedorečeno 
tudi vprašanje odnosa med odpuščanjem in kaznijo v Stari zavezi in v Lk. Priporo-
čljivo bi bilo nadgraditi raziskovanje z vprašanjem odpuščanja na ravni medčlove-
ških odnosov in vprašanje aktualizacije odpuščanja v nekem določenem zgodo-
vinskem kontekstu. Avtorica se je tako omejila predvsem na analizo teme odpu-
ščanja, ki izvira iz predstavitve v odlomku Lk 7,36-50. Pri tem je pokazala ne le na 
Jezusovo vlogo pri dosegi sprave za grehe človeštva, ampak zlasti na dejstvo, da 
je on sam glavni akter, ki odpušča, v povezanosti z Očetom in Svetim Duhom. Od 
Očeta, ki je vir odpuščanja, je prejel oblast odpuščanja in odpušča v moči Svetega 
Duha. Omemba Svetega Duha pri očiščenju v Kumranu (1QH 8,20; 1QS 3,6-7) in 
v Ezk 36, 25-27 [LXX] že nakazuje to njegovo vlogo.

 Doktorandka v svojih raziskavah izvaja tako sinhrono kakor diahrono ana-
lizo besedil. Vprašanja, ki jih odpira tekstna in semantična analiza izbranega od-
lomka v Lk 7, razlaga z zgodovinsko-kritično analizo in jih razširja z metodami pri-
povedne analize. Njena izvirnost se kaže še posebno v smiselnem izboru in anali-
zi motivov, ki poglabljajo teološko-antropološko sporočilo izbranih tekstov. Zaradi 
aktualnosti tematike in doslednosti v metodi je doktorska disertacija Mateje Dem-
šar dragocen prispevek eksegeze in teologije k temeljnemu premisleku glede ak-
tualnega vprašanja o spravi v človeku in v družbi.

 Maksimilijan Matjaž
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Marija Stanonik

Teologija besede v slovenskem kulturnem in duhovnem prostoru. Doktorska di-
sertacija. Mentor Ciril Sorč. Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani, 2011. 930 str.

Marija Stanonik se je rodila 23. maja 1947 v Žireh. Zaposlena je kot red. prof. 
slovenske književnosti, drugače pa je doktorica literarnih znanosti, magistrica etno-
loških znanosti in znanstvena svétnica. Po ekonomski srednji šoli v Kranju in po 
dveletni zaposlitvi pri štipenditorici Alpina Žiri se je vpisala na Filozofsko fakulteto 
Univerze v Ljubljani in diplomirala iz slovenščine in iz etnologije leta 1974. Od tega 
leta je zaposlena na Inštitutu za slovensko narodopisje pri ZRC SAZU v Ljubljani. 
Na doktorski študij teologije se je vpisala leta 2004 in dne 13. januarja 2006 ji je 
bila odobrena tema Teologija Besede v slovenskem kulturnem in duhovnem pro-
storu s področja teologije. Disertacijo je pripravila pod mentorstvom red prof. dr. 
Cirila Sorča.

Avtorico je pri pisanju naloge vodila predvsem želja, da bi se besedi kot takšni, 
slovenski besedi, Besedi, božji besedi, povrnila spoštovanje in čast.

Temeljno izhodišče za premislek o razmerju med besedo, slovensko besedo in 
božjo/učlovečeno Besedo je spoznanje, da po besedi smo ljudje, po besedi smo 
Slovenci, po Besedi smo kristjani. Tako naloga sestoji iz treh delov: Beseda, Božja 
beseda, Slovenska beseda.

Metodološko ni mogoče prezreti filološkega pomena besede, toda obravnava 
meri predvsem na Besedo, ki je osrednja téma naloge. Drugi božji osebi se bliža 
postopoma – po korakih, kakor jih zaznamujejo naslovi posameznih poglavij. Zno-
traj njih je snov smiselno razčlenjena.

Upoštevana metoda pri obravnavi je sintetično-analitična. To pomeni, da v pr-
vem delu Beseda in v drugem večinoma božja beseda povzemata ugotovitve pre-
dloženih domačih in tujih avtorjev, kolikor so dostopne v slovenskem jeziku, de-
loma pa upošteva tudi tuje. S sorazmerno strnjenim pregledom želi ustreči zahte-
vi, ki ji slovenska literarna zgodovina pravi predzgodovina problema, in pripraviti 
ustrezen duhovni in kulturni kontekst za tretje poglavje Slovenska beseda, ki je 
zasnovano analitično, vendar – glede na posamezne problemske razdelke v njem 
– z njim ustrezno metodiko. Uporabljeno empirično gradivo zanj so objavljeni ro-
kopisi iz slovenskega pismenstva od okrog 10. stoletja do 15. stoletja, posamezni 
prevodi Svetega pisma Stare in Nove zaveze od 16. do 21. stoletja, zborniki pridig 
od 17. do 20. stoletja in izbrana slovenska poezija iz 20. stoletja.

Avtorica skuša zajeti v svoje obzorje (in pri tem orje ledino) tudi vse tri Slove-
nije: matično v mejah današnje države Slovenije, »zamejsko«, torej slovenske na-
rodne manjšine v Avstriji, v Italiji in na Madžarskem, in izseljensko, to je Slovence 
po svetu (vsaj simbolično).

V oddelku Beseda avtorica predstavi človeka kot tistega, ki se bistveno loči od 
drugih živih bitij po jeziku v ožjem, filološkem pomenu besede. Uvodno poglavje 
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povzema hipoteze in dognanja kompetentnih avtorjev o nastanku in razvoju be-
sede/govora/jezika. Panoramski pregled skuša osvetliti navedeno temo z antro-
pološkega, s filozofskega in s filološkega vidika z njihovimi lastnimi izhodišči, z 
metodologijo, z nikoli doseženimi cilji in z mnogostransko zgodovino (slovenskega) 
jezika. Dokler človek ne zmore ubesediti sveta okrog sebe in v sebi, je, kakor da 
zanj ne obstaja. Ne on sam ne drugi. To je znamenje več, da je človek – človek po 
besedi.

V drugem oddelku, Božja beseda, predstavi avtorica božjo besedo v več pome-
nih, to pa skuša specificirati vsako poglavje zase. Po uvodnem orisu hermenevtike 
na splošno in posebej krščanske hermenevtike sledi troje poglavij:

Prvo, Biblija, je nujno kot izhodišče in temelj. Sintetično povzema predvsem v 
slovenščini dostopno strokovno literaturo glede na obravnavano temo in jo skuša 
sistematično urediti. Razdelku Mit in logos (presenetljiva je ugotovitev, da imata 
mit in slovenska/slovanska misel skupni indoevropski koren), sledi razdelek Logos 
v Svetem pismu. Tukaj se avtorica opira na znanstveno zanesljivo delo Theologi-
sches Wörterbuch zum Neuen Testament (ur. Gerhard Kittel), ki je v mnogih po-
gledih za tukajšnjo temo še vedno nepreseženo delo.

Če je prvo poglavje zamišljeno kot temelj, skuša drugo poglavje, Evangelizacija, 
posredovati vtis o Besedi v pastoralnem življenju Cerkve od skoraj njenih začetkov 
do danes. Glede na bližino grške kulture ali celo umeščenosti vanjo je zgodnje kr-
ščanstvo sorazmerno bogato s premisleki o logosu/Logosu. Avtorica se opre na 
trditev Benedikta XVI.: »Krščanstvo je vera v božjo Besedo, ne v zapisano in nemo 
besedo, temveč v učlovečeno in živo Besedo.« (Verbum Domini, 7) Beseda tu ni 
le nosilka sporočila, temveč sporočilo samo. Med številnimi možnimi temami je 
avtorica izbrala štiri, ki so kot kompozicijsko jedro naloge predstavljene v razdelku 
Teologija in tako tehtno dokazujejo, kje je teološko središče tukajšnje obravnave: 
Beseda se je učlovečila; je za druge (= nas); nam kaže Očeta; je resnica.

Razdelek Slovenska beseda nam skuša uzavestiti, da slovenščina nikakor ni (bila) 
samoumeven dar njenim nosilcem. Tudi danes bi ne smeli tega prezreti. Avtorica 
tukaj izvirno poišče in predstavi mesto besede in Besede v slovenskem prostoru – in 
tukaj odkrivam njen izvirni prispevek k obravnavani temi. Prvo poglavje Od rokopi-
sov do knjige je namenjeno srednjemu veku. Glede na poslanstvo med Slovani sploh 
sta najprej predstavljena sveta brata Ciril in Metod. Avtorica obžaluje, da je bilo 
mnogo zapisov iz tega časa takrat ali pozneje uničenih. Dobro, da so Brižinski spo-
meniki ostali na varnem. V bistvu se šele pri njih začne analitični del naloge.

Kljub temu da cerkvena zgodovina ne spregleduje slabosti, ki je zajela precejšnji 
del »evropskega krščanskega prostora v 15. in 16. stoletju«, novejše raziskave o 
tistem času ne gojijo več črno-belega slikanja: Razlagi, da je protestantizem reak-
cija na duhovno obubožanost Cerkve v 15. stoletju, se pridružuje druga: katoliška 
prenova je zgodnejša od protestantske in neodvisna od protestantske: ta je le njen 
problematični podaljšek (Kerže).

Naslednji naslov Biblia slovenica pove, kaj je predmet tega razdelka. Nadvse 
skrbna filološka analiza nekaterih odlomkov Svetega pisma odkriva vso tehtnost 

Bogoslovni_vestnik_4_2011.indd   638 21.12.2011   10:20:56



639639Novi doktorji znanosti

in zahtevnost prevajanja in odločanja za vsako besedo posebej. Čeprav je to zelo 
droben jezikovni fenomen, se pokažejo trdota prevajalskega dela, zahtevnost odločitev 
ob vsaki besedi posebej, globina teološkega zaledja in gibke možnosti slovenščine za 
vse miselne operacije.

Avtorica predstavi mesto besede v pastoralnih pripomočkih in v pridigah od 
katoliške prenove dalje v obsežnem poglavju. V poglavju Poslanstvo slovenskega 
duhovnika izrazi avtorica priznanje duhovnikom, ki so gojili besedo v posebno kri-
tičnih obdobjih naše zgodovine in »na okopih slovenstva«.

Obravnavana znanstvena raziskava je pomemben prispevek k celostnemu pre-
poznavanju mesta BESEDE v slovenskem kulturnem in duhovnem prostoru, ki ga 
ne bo mogel spregledati, kdor se bo v prihodnje ukvarjal s to in tej sorodno tema-
tiko. Avtorici, ki je z vsem srcem »zapisana« slovenski besedi in njenemu duhov-
nemu sporočilu, bodo tudi hvaležni za obsežno skrbno zbrano gradivo. Drugače 
pa je avtorica s to nalogo pripravila tudi sebi zelo dobro izhodišče za nadaljnje 
znanstveno raziskovanje.

 Ciril Sorč
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Loredana Peteani

Narodi v luči Božjega ljudstva in njihovo poslanstvo. Doktorska disertacija. 
Mentor Ivan Janez Štuhec. Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani, 2011. VIII, 
261 str.

Sestra Loredana Peteani iz skupnosti Loyola prihaja iz slovenskega zamejstva. 
Zato ni čudno, da se je že pri svojem prvotnem študiju sociologije na univerzi v 
Trstu ukvarjala z vprašanji, ki zadevajo pojem in stvarnost naroda oziroma narodne 
manjšine. S podobno tematiko je nadaljevala pri študiju teologije in za diplomo 
izbrala temo z naslovom Pravice narodov kot posebna oblika človekovih pravic. Pri 
odločitvi za doktorski študij je bilo pomembno, da je kandidatka že dobro pozna-
la vprašanja, ki se odpirajo ob pojmu narod, ko ga postavljamo v teološki kontekst. 
Tako se je odločila, da pojem narod oziroma narodi razišče v okviru teološkega 
pojma božje ljudstvo.

Pomembna predpostavka za to odločitev je dejstvo, da je bilo prav na področju 
družbenega nauka Cerkve (DNC) po drugem vatikanskem koncilu kar nekaj dilem 
glede same narave te discipline, predvsem glede vprašanja, ali je treba DNC bolj 
opreti na sociološka in filozofska spoznanja ali pa teološka. Mnenja so bila glede 
tega različna in so še vedno. Nesporno pa je: nevarnost ideologizacije DNC je ve-
dno bolj prispevala k jasnemu spoznanju, da je treba to disciplino postaviti v ekle-
ziološki in teološki kontekst. Ta odločitev sama po sebi narekuje, da je takšen po-
jem, kakor je pojem narod, mogoče večplastno in vsestransko osvetliti samo pod 
pogojem, da ga postavimo v korelacijo do tistega bibličnega pojma, ki nakazuje 
epistemološko sorodnost. Izbira, da se pojem narod oziroma narodi postavi v kon-
tekst pojma božje ljudstvo, je tako bila logična in utemeljena z dejstvom, da se 
skozi pojem božje ljudstvo razkriva vsa problematičnost ekleziologije drugega va-
tikanskega koncila in burnega razvoja po njem.

Obravnavana naloga na ravni temeljnih kategorij, kakor sta narod in božje ljud-
stvo, prinaša tisto argumentirano razjasnitev, ki je še kako pomembna in aktualna, 
ko govorimo o vprašanju korelacij med narodom(-di) in vero, o odnosu med neko 
sociološko kulturno stvarnostjo in odrešenjsko zgodovino.

V dispoziciji je kandidatka zapisala, da bo pri raziskovanju sledila naslednjim 
ciljem:

• osvetlitev pojmov, ki jih srečujemo pri raziskovanju narodnega vprašanja;

• raziskovanje, strnitev in kritično ovrednotenje Cerkve kot božjega ljudstva;

• sistematizacija predlogov katoliške Cerkve pri reševanju sodobnih narodnih vpra-
šanj.

Za doseganje zastavljenih ciljev so bile uporabljene analitično-kritična, sistema-
tična in sintetična metoda.

Med pričakovanimi rezultati je avtorica navedla:

Bogoslovni_vestnik_4_2011.indd   640 21.12.2011   10:20:56



641641Novi doktorji znanosti

• razjasnitev bistva in vesoljnega poslanstva Cerkve;
• možnost za odrešenjsko interpretacijo zgodovine posameznega naroda;
• razjasnitev odnosa med univerzalno katoliško Cerkvijo in posameznimi narodi in 

ljudstvi;
• prispevek katoliške Cerkve h gradnji Evrope in sveta kot »družine narodov«;
• možnost za večje sprejemanje in upoštevanje družbenega nauka Cerkve pri re-

ševanju aktualnih družbenih vprašanj.
Ob koncu zadane naloge menimo, da je kandidatka zvesto sledila zastavljenim 

ciljem in da je v nalogi razjasnila – predvsem v prvem poglavju – pojem narod(-di) 
in njegovo (njihovo) mesto v kontekstu DNC. V drugem poglavju, ki je tudi najbolj 
pomembno in osrednje poglavje naloge, je kandidatka pokazala in dokazala, da 
je vešča zahtevnejših jezikovnih interpretacij bibličnih pojmov in sledenja zahtev-
nim ekleziološko-teološkim razpravam, ki so pomembno vplivale na razvoj zadnje-
ga koncila in na razprave po njem, saj je znano, da je bil to izrazito ekleziološki 
koncil s številnimi pojmovnimi in vsebinskimi dilemami. Tretje, zadnje poglavje 
ima sintetično-sistematično in tudi praktično-pastoralno naravo. V tem poglavju 
je kandidatka pokazala, da vprašanje narodov in odrešenjske vloge Cerkve ni mo-
goče razumeti brez kulture in brez globlje teološke utemeljitve, ki pokaže na brat-
ski pomen narodov v sodobnem globalnem svetu in na poklicanost ter na poslan-
stvo, ki ni samo in zgolj individualna kategorija, ampak jo per analogiam lahko 
pripišemo tudi kolektivu, saj narod to tudi je.

Opravljeno delo je nujno zahtevalo interdisciplinarni pristop, to pa ni bilo vedno 
preprosto, saj različne discipline uporabljajo različne metode. Zato je prav zadnji 
sintetični in sistematični del naloge zahteval poseben napor. Glede na to, da kan-
didatka prihaja iz latinskega okolja, je večina uporabljene literature iz romanskega 
sveta.

Menim, da ta doktorska disertacija pomeni pomemben prispevek k slovenski 
teološki in humanistični misli kot pokazatelj pravilnega razumevanja naroda in 
narodov tako v aktualnih globalizacijskih in multikulturnih razmerah sveta kakor 
tudi v kontekstu odrešenjske zgodovine, ki s svojo univerzalno razsežnostjo rela-
tivizira narod, s tem pa vsak nacionalizem, še najbolj tistega, ki bi se vezal na vero.

 Ivan J. Štuhec
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Saša Poljak Lukek

Kaznovanje kot vzgojno sredstvo in proces predelave starševskih stisk v rela-
cijski družinski terapiji. Doktorska disertacija. Mentor Tanja Repič Slavič. Teolo-
ška fakulteta Univerze v Ljubljani, 2011. X, 328 str.

Saša Poljak Lukek je doktorsko disertacijo zagovarjala dne 11. aprila 2011, dne 
28. septembra 2011 pa jo je rektor ljubljanske univerze prof. dr. Stanislav Pejovnik 
slovesno promoviral za doktorico znanosti s področja zakonske in družinske tera-
pije.

Doktorsko delo, ki obsega 328 strani, je razdeljeno na dva dela: na teoretični in 
na empirični del. Teoretični del je sestavljen iz petih osrednjih poglavij. V prvem 
poglavju so predstavljena izhodišča za raziskovanje pomena kaznovanja kot vzgoj-
nega sredstva v družini. Tu avtorica temeljito opredeli pojme, kakor so: starševstvo, 
vzgoja in discipliniranje, pri tem pa poudari, da vzgoja zajema širše delovanje star-
šev pri vodenju, pri razvijanju in pri usmerjanju otroka kakor discipliniranje, ki je 
odgovor staršev na zaznano neprimerno vedenje otroka.

V drugem poglavju sta v ospredju razvoj otroka in kaznovanje kot vzgojno sred-
stvo, ki zaznamuje otrokov čustveni, kognitivni in nevrobiološki razvoj.

Možne izide vzgojnega delovanja opredeli avtorica v poglavju Prilagoditve v 
odraslosti in izkušnja kaznovanja kot vzgojnega sredstva, v katerem prek razume-
vanja razvoja samozavedanja, odnosov v odraslosti ter tesnobnih in depresivnih 
stanj prikaže možne povezave kaznovalnega načina vzgoje in poznejših težav na 
različnih področjih posameznikovega delovanja. Dejstvo, da lahko prenekatero 
simptomatiko v odnosih povezujemo z izkušnjami kaznovalne vzgoje, preverja 
prek teorije mehanizmov samoregulacijskih procesov, prek teorije čustvene regu-
lacije v odraslosti, prek teorije navezanosti v odraslosti in prek interpersonalne 
psihologije.

V poglavju Vzgoja in sveto pismo so predstavljena izhodišča vzgojnega delova-
nja v družini, ki jih je mogoče zaslediti že v starodavnih besedilih. Tu vzgoja odse-
va duha časa in kulture, v kateri se odvija, vendar avtorica navaja, da je tudi v 
nekdanjih zapisih možno zaslediti dileme, ki veljajo za vzgojno delovanje staršev 
v družini in so aktualne še danes.

Veliko težo in poudarek usmeri avtorica v peto poglavje, Proces predelave star-
ševskih stisk v relacijski družinski terapiji, v katerem ne govori samo o prenosih 
vzgojnih načinov kakor v prejšnjih poglavjih, ampak o možnosti sprememb doži-
vljanja posameznika, ki vodi tudi v spremembe delovanja v sedanjih odnosih. V 
tem kontekstu predstavi temeljne pojme relacijske družinske terapije (temeljni 
afekt, afektivni psihični konstrukt, kompulzivno ponavljanje, projekcijsko-introjek-
cijska identifikacija, regulacija afekta), ki temelji na predpostavki, da se ponavlja-
joči vzorci odnosov, doživljanja in čutenja ponavljajo prek mehanizmov projekcij-
sko-introjekcijske identifikacije in kompulzivnega ponavljanja z nezavednim na-
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menom po ohranitvi temeljne pripadnosti oziroma povezanosti. Predstavljeni so 
temeljni koraki v terapevtskem procesu, ki jih pomeni intervencija na sistemski, 
na medosebni in na notranjepsihični ravni. Sprememba v terapiji na podlagi rela-
cijske družinske paradigme je opredeljena kot sprememba implicitnega relacijske-
ga zavedanja, v katerem odigra ključno vlogo tudi terapevtski odnos.

Empirični del doktorske disertacije je namenjen preverjanju teoretičnih izhodišč 
tako prek kvantitativne analize Mednarodne raziskave o starševstvu kakor prek 
njene kvalitativne analize. Kvantitativna raziskava je namenjena raziskovanju po-
vezav med načini kaznovalnega discipliniranja in med poznejšimi prilagoditvami 
v razvoju. Avtorica pri tem predpostavlja, da so kaznovalni načini vzgoje povezani 
s poznejšimi težavami v čustvenem in vedenjskem prilagajanju. S kvalitativnim 
raziskovalnim pristopom pa so opredeljeni načini terapevtskih intervencij, ki pri-
našajo znotraj okvira relacijske družinske terapije razrešitev stiske in s tem ponu-
jajo možnost za prekinitev prenosa neučinkovitih prilagoditvenih strategij. Avto-
rica meni, da koncept relacijske družinske terapije z intervencijami na notranjep-
sihični ravni doživljanja posameznika ponuja možnost za razrešitev nezaželenih 
stisk ob vzgoji otrok.

Najpomembnejši rezultati raziskave kažejo, da se depresivna stanja, tesnobna 
stanja in sovražnost pozitivno povezujejo s kaznovalnimi načini discipliniranja, 
blaginja in ocena bližine v odnosu s starši pa negativno in da osebe z izkušnjo te-
lesnega kaznovanja doživljajo višjo raven depresivnosti. Relacijska družinska tera-
pija ob terapevtovih intervencijah prek povezovanja sedanjih izkušenj in notra-
njepsihičnega doživljanja ponuja možnost razreševanja stisk starševstva.

Vsebina doktorskega dela je zelo dobro strokovno in znanstveno zasnovana, pa 
tudi izbor same teme je vedno aktualen. Avtorica je v teoretičnem delu temeljito, 
poglobljeno in tudi obsežno predstavila dosedanje raziskave, ki jih je v empiričnem 
delu dopolnila z inovativnim relacijskim družinskim terapevtskim modelom. Di-
sertacija je vsekakor izviren in tehten znanstvenoraziskovalni prispevek, ki bo obo-
gatil zakladnico psiholoških spoznanj in pomeni pomemben dosežek na področju 
psihoterapije in klinične psihologije, saj do sedaj še ni bilo nobenih raziskav niti o 
učinkovitosti niti o procesu relacijske družinske terapije za področje starševskih 
stiskah pri vzgajanju otrok.

 Tanja Repič Slavič
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