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Stanko Gerjolj

Od vzgoje za empatijo do vzgoje za resnico
Povzetek: Komunizem je zarezal globok prepad med časom pred revolucijo in ča-

som po njej in tako ljudi iztrgal iz zgodovinskega in medgeneracijskega konteksta. Prihodnost je gradil na nasilju in potvarjanju resnice. S svojo teroristično
ideologijo in z močnim represivnim aparatom je večinsko prebivalstvo degradiral na raven odvisnikov, na kateri so mnogi iskali svoje lastne pragmatične
koristi. Iz generacije v generacijo je tako laž postajala vse bolj sprejemljiv način
vedenja. Dejansko je laž postala naravna zaveznica in spremljevalka vsakdanjega življenja, ki se je »udomačila« celo v družinski komunikaciji. Generacije po
demokratičnih spremembah po eni strani želijo gledati v prihodnost, po drugi
strani pa v sebi še vedno nosijo nerazčiščeno preteklost. Agresivnost in apatična dezorientacija, ki ju zaznavamo predvsem pri mladih, to le potrjujeta in vabita k razkrivanju resnice. Mladi pričakujejo od »preteklosti« priznanje zgrešenih dejanj in senčnih strani življenja, da bi lahko odpustili in tako ponovno postali zgodovinska bitja. V ta kontekst sodi pristna empatična vzgoja z ustrezno
refleksijo, ki vključuje delo z odraslimi in z mladimi. Empatično učenje je pot,
ki pomaga razumevati in sprejemati nepotvorjeno življenje.

Ključne besede: totalitarizem, vzgoja, resnica, laž, empatija
Abstract: From Upbringing for Empathy to Upbringing for Truth
Communism drew a deep chasm between the time before and the time after
the revolution and thus forcibly withdrew people from their historical and intergenerational context. It built its future on the basis of violence and distortion of truth. Through its terrorist ideology and strong repressive apparatus it
degraded the majority population to the level of dependents, where many
sought their own pragmatic advantages. Lie increasingly became the acceptable way of behavior from one generation to the next; in fact, it became a natural ally and companion of everyday life and even found its way into family
communications. The generations raised after the democratic changes wish to
look into the future on the one hand while they still harbor unresolved past on
the other. Aggression and apathetic disorientation, which we observe particularly among the young, only serve to confirm this and make it imperative to
unveil the truth. The young expect from the older generations an admission of
misguided past actions and dark sides of life, so that they could forgive and
thus become historical beings again. This context calls for genuine empathic
upbringing with appropriate reflection for youths as well as adults. Empathic
upbringing helps understand and accept unadulterated life.
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Totalitarizem – sovražnik resnice

Vzgojni in izobraževalni sistemi so, vključno s svojimi metodami, sredstvi, cilji, učnimi načrti in strategijo izvajanja, tesno povezani s političnimi sistemi. Nekako je
vzgojni in izobraževalni sistem odsev ali podsistem političnega sistema.
Politični sistem, ki je v bistvu enosmeren, kontrolen, enoličen, ozek in vase zaprt, v
svojem prostoru omogoča prav tako le enako enosmerno, kontrolirano, ozko in zaprto vzgojo in izobraževanje. Takšen sistem po eni strani proizvaja fanatične privržence,
po drugi pa nasprotnike in sovražnike. Čim več je v družbi – z vidika političnega sistema
– diskvalificiranih in odpadlih »sovražnikov«, tem ožje je obzorje sistema oziroma ljudi, ki govorijo in vzgajajo v njegovem imenu (Kupffer 1974, 132–133). V takšnih primerih se nezaželeno kaj hitro spremeni v nedovoljeno oziroma prepovedano, argumenti moči pa nadomestijo moč argumentov. Argumenti moči za svoj obstoj navadno
potrebujejo obstoj sovražnikov, saj bi brez njih izgubili svojo relevantnost.
Iz zgodovine in iz današnjega časa poznamo diktatorje, ki z brutalnimi sredstvi
branijo svoje pozicije moči. Pravzaprav je za vsako diktaturo značilno, da uporablja
vsa razpoložljiva sredstva za obvladovanje vseh, ki jo ogrožajo. Toda kljub temu
obstajajo razlike med diktaturo in totalitarizmom.
Diktatorji želijo navadno svoje sovražnike z nasiljem obvladati, totalitarizem pa
jih poleg tega hoče tudi notranje, duhovno in duševno spremeniti; to pomeni, da
totalitarizem s svojo ideologijo presega diktaturo (Bracher 1980, 3066). Totalitarizem gradi ideologijo, s katero svoje nasilje in brutalnosti tudi teoretično opravičuje in uveljavlja (Arendt 1967, 339; Juhant 2010, 234; 259). Poleg tega ideologija ne skrbi le za obvladovanje zunanjih sovražnikov, marveč sama proizvaja tako
zunanje kakor notranje sovražnike. Nosilcem totalitarizma gre za to, da sistematično iztrebljajo samostojne osebnosti in vse ljudi naredijo za odvisnike sistema
(Stres 1996, 105). Tako postane ideologija nosilni steber, ustava in »etični kodeks«
brutalnih in nečloveških dejanj.
V ožjem pomenu sta znana predvsem dva totalitarna sistema, nacizem in komunizem (Bracher 1980, 3066). Za oba velja, da sta v svojo ideološko podstat
vključevala prevzgojo mladih generacij (Schubert-Weller 1993, 54). Kljub različnim
zgodovinskim in družbenim okoliščinam je tako življenjska situacija v nekdanjih
komunističnih deželah povsem primerljiva s kontekstom povojne Nemčije – s to
razliko, da je komunizem trajal neprimerno dlje in s tem onesnažil več generacij.
V totalitarizmu, ki redno in totalno nadzira vzgojne sisteme, njegovi nosilci diferencirajo vso življenjsko realnost na »našo« in na »tujo« oziroma sovražno, ljudi pa na »naše« in na »sovražnike«.1 Tako se v politiki in v vzgojno-izobraževalnih
programih in učbenikih najdejo »mi« in »drugi«, ki so praviloma pojmovani in
okarakterizirani kot sovražniki. Ta izsiljena polarizacija družbe in življenja v njej je
bila značilna tako za dogajanje v javnosti kakor za pedagoško delo (Vodičar 2011).
1

Ko je po znanem scenariju po vsej Vzhodni Evropi z revolucijo prevzela oblast komunistična partija, je
kar najhitreje poskrbela, da je Cerkev postala deklarirani »notranji« sovražnik vsega, kar je veljalo za
napredno (Juhant 2010, 165).
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Iz analize takratnih učbenikov je mogoče ugotoviti, da polarizacija družbe ni nastajala po naključju in nenamerno, marveč je bila načrtovan projekt komunističnega vzgojnega in izobraževalnega koncepta,2 čeprav se je ta koncept načelno in
formalno vedno prizadeval za homogenizacijo in strpnost v pedagoškem delu.
Drugače pa je razdvojenost med »besedo in dejanjem«, med navidezno in dejansko resničnostjo, med teorijo in prakso na vseh življenjskih področjih v obdobju
komunizma ena od njegovih temeljnih značilnosti, ki ponazarja njegovo notranjo
konfliktnost in krhkost.
Vzgojni in izobraževalni programi, ki so ustvarjali ideološko razdeljeno in nerealno sliko stvarnosti in obljubljali namišljeno prihodnost, so naravnost silili po eni
strani k površnosti in zlaganosti, po drugi strani pa k agresivnosti. Nasilna ideološka diferenciacija in agresivna ateizacija sta tudi Cerkev kot domala edino ne povsem obvladljivo alternativno združenje »silili« v oblikovanje svojega lastnega vzgojnega koncepta vzgoje, ki je v očeh učencev deloval kot »vabilo« k preziru in ustvarjanju sovražnikov (Baloban 1982, 280).
Čeprav je bil vseskozi politični totalitarizem tisti, ki je za svoj obstoj potreboval
sovražnike, se je v tem obdobju tudi v Cerkvi pokazalo, da je prek etiketiranja »sovražnikov« laže promovirati svoja stališča kakor v vrednostno nezainteresiranem
liberalizmu. Fundamentalizem šolske ateistične vzgoje je tako provociral fundamentalistično naravo tudi v oznanjevanju in vzgoji, saj so učenci večinoma dojemali stališča Cerkve kot fundamentalistična, tudi če so bila posredovana le kot
stališča Cerkve. Res pa je, da se v takratni katehetski literaturi najde kar nekaj
stališč, ki so napisana v podobni logiki, kakor so jo uporabljali šolski učbeniki in
priročniki (Gerjolj 1997, 141–144). Ta s sovraštvom prepojena fundamentalistična
dvojnost je imela pogosto za posledico, da so se mladi notranje distancirali od
obeh vzgojnih institucij in z njima emocionalno le delno sodelovali.
Dvotirnost vzgoje se je kazala tudi na stopnjah iniciacije. Elementi totalitaristične iniciacije in cerkvene zakramentalne kateheze so si bili v vseh nekdanjih komunističnih državah med seboj neverjetno podobni in so se celo časovno ujemali.3
Komunizem je prevzel večino socioloških značilnosti Cerkve in jih prilagodil svojim
potrebam in ideologiji. Bolj kakor v uspehu komunističnih iniciacij so se izražale
posledice v tem, da so otroci, mladi in njihovi starši tudi zakramentalno uvajanje
v krščansko življenje doživljali dokaj površinsko in neresno.
Komunizmu ni uspelo človeka spremeniti in ga prikrojiti svojim totalitarnim
normam in zahtevam. Uspelo pa mu je toliko razčlovečiti človeka, da se sedaj teže
samostojno in odgovorno odloča in zastopa svoje mnenje. Pokomunistični človek
2

Kvantitativna analiza družboslovnih učbenikov pokaže, da je v osemdesetih letih vsebina, ki je podpirala ideološko diferenciacijo in s tem ustvarjala »sovražnike«, z ideološkimi sporočili prežemala kar 43,35 %
enot družboslovnih učbenikov, na zadnji stopnji obveznega izobraževanja pa je bilo takšnih vsebin celo
nad 50 % (Gerjolj 1997, 34–35).

3

Po »socialističnih krstih« je bila na primer v času komunizma zelo znana takratna Vzhodna Nemčija.
Druge iniciativne korake, ki so spominjali na cerkvene zakramente (npr. prvo sveto obhajilo – sprejem
v cicibane, birma – sprejem v mladinsko organizacijo), pa so uporabljali v vseh komunističnih državah
Vzhodne Evrope (Gerjolj 1997, 145)).
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nima občutka za odločitve in nima vrednotne usmeritve, saj je bil iztrgan iz zgodovine in iz konteksta, ki bi mu dajal občutek dejanskih odločitev in odgovorno
sprejemanje posledic. Človek, ki je pogosto in dolgo časa deležen sprevržene komunikacije, »programira« svoje nevrobiološke procese tako, da se tega tudi sam
»navadi« in mu laž postane nekaj normalnega in naravnega (Bauer 2006, 33). Ob
tem se resda občasno počuti nelagodno, a ne ve, od kod to prihaja. Tako se pri
vseh generacijah čutita neka določena življenjska praznina in kriza identitete (Kompan Erzar in Erzar 2012, 259). Vse to je čutiti tudi pri verskih učiteljih, katehetih in
katehistinjah, še bolj pa pri starših in pri drugih vzgojiteljih. Po eni strani jih nekdanje doživljanje dvotirne vzgoje sili v površno, a hkrati fanatično institucionalno
odločanje, ki proizvaja »sovražnike«, po drugi strani pa zlasti mlade zaradi nastale praznine privlačijo sekte in različna združenja in duhovnosti, ki se prav tako ob
podpori režimsko vodenih javnih medijev popularizirajo na podlagi polresnic.

2.

Potvorjena empatija in prepad med generacijami

Pri iskanju resnice pomenijo velik izziv medgeneracijski odnosi. Starši današnjih
mladih so po spremembah padli v svojevrsten vakuum, ko pogosto niso sposobni
pristne in iskrene komunikacije s svojimi lastnimi otroki. Velika večina staršev je
– posredno ali neposredno – sodelovala s totalitarnim režimom in ga podpirala ali
vsaj vzdrževala, saj je le tako lahko pričakovala od njega neke določene koristi.
Goljufanje ter laž in izmikanje so bile »kreposti«, ki so sestavljale »javno dobro«.
Otroci so to ravnanje empatično opazovali in ga vedno znova ponotranjili, hkrati
pa kot kompulzivno ponavljanje prenašali iz roda v rod (Bauer 2006, 26).
Po spremembah so se ti isti ljudje znašli v novem položaju s starimi navadami.
Nekateri so se fanatično spreobrnili – to so otroci občutili kot svojevrsten teror,
saj so v podobne spremembe neredko silili tudi nje. Marsikdaj pri osebnostnih
spremembah ni bila pomembna resnična spreobrnitev, marveč iskanje novih koristi. Zlasti tedaj mladi še vedno znajo staršem in starim staršem očitati, da so
nekdaj služili enemu »gospodu«, sedaj pa nenadoma hočejo drugemu, v obeh
primerih pa iščejo zgolj koristi.
Staršem in starim staršem v tem položaju ni lahko. Soočajo se s spoznanjem,
da so – nekateri več desetletij – živeli na način in za vrednote, ki so se čez noč sesule. Sedaj čutijo, da so večino svojega najbolj ustvarjalnega življenjskega obdobja
živeli v prazno in za nekaj, kar danes nima več nobene veljave. To spoznanje je
vsekakor težko sprejeti.
Starši na ta izziv različno reagirajo. Manjšina je ta vprašanja uspešno predelala
in skupaj z otroki zaživela novo življenje. Druga skupina ponovno oziroma še dalje
nostalgično hvali stari režim in beži pred spoznanjem in priznanjem svojih lastnih
napak. Tretja, največja skupina pa beži pred konflikti z mladimi in jim skuša v vsem
ustreči, samo da ji ne bi postavljali neprijetnih vprašanj. Tako razvajajo svoje otroke in jih vežejo nase, čeprav čutijo, da to za prihodnost otrok ni dobro (Adams
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2013, 105–108). Kljub temu vztrajajo v tej drži, saj imajo od nje oboji korist: otroci daleč v odraslost »spoštujejo« in hvalijo svoje starše, starši pa si kupujejo njihovo naklonjenost.
Ne glede na njihove odzive prepoznavajo mladi v odraslih površinskost in pragmatičnost, kajti vedo, da človek svojih notranjih drž in prepričanj ne more ad hoc
spremeniti. Zanje so postali odrasli neprepričljivi in irelevantni. Stališča odraslih,
celo svojih lastnih staršev, neredko zasmehujejo in zavračajo. Sprejemanje zaigrajo le takrat, ko zaslutijo, da se jim obeta neposredna korist. Zaradi »sprejemanja
igre« pogosto zapadejo v apatijo in v množici polresnic oblikujejo fanatična stališča
in se izživljajo v agresivnosti. S tem namreč nadomeščajo pomanjkanje svoje lastne identitete, občutka zdrave pripadnosti in smiselne vrednostne orientacije
(Bauer 2006, 138).
Ko ugotavljamo, da se v pokomunističnih okoljih množita agresivnost in kriminalnost med mladimi, velja pripomniti, da se to ne dogaja zato, ker se mladi ob odraslih
ne bi počutili razumljenih, marveč prej zato, ker se odrasli bojijo neprijetnih vprašanj
in niso sposobni relevantnega vzgojnega »upora«.4 Zaradi ugodnosti in pragmatičnih
uspehov so se namreč starši naučili izmikati izzivom in »empatično« igrati harmonijo, tega pa mladi ne morejo sprejeti (Kristeva 1991, 75). Mladi namreč ne prenesejo izmikajoče se komunikacije (Schellenbaum 1993, 84). V spremenjenih razmerah
se komunistično odrasli ne morejo izogniti očitkom, da so s svojim pragmatizmom
podpirali sistem, ki je bil nečloveški in nehuman, pokvarjen in celo zločinski.5 Tovrstni pritiski jih jezijo, prek ponotranjenja jeze pa jih silijo v apatijo in v depresijo (Hunt
2008, 101). Tako v nekdanjih komunističnih državah velja ugotovitev, da je apatičnost
najprej problem odraslih in šele nato mladih.6
Drugi razlog za oteženo komunikacijo in iskanje resnice je povezan s prikritimi
in zamolčanimi brutalnimi dogodki po drugi svetovni vojni. Številni otroci so takrat
ostali brez staršev in sorodnikov. Veliko je bilo pobitih, mnogo jih je emigriralo. Ker
so bili večinoma na »napačni strani«, o njih ni bilo dovoljeno govoriti. Starši z »napačne strani« so celo svojim lastnim otrokom prikrivali svoje zgodbe in jim posredovali le polresnice, kajti strah pred šikaniranjem v šoli in v javnosti je bil premočan.
Ko pa so otroci deležni polresnic in izmikanja svojih lastnih staršev, se v njih poruši
temeljno zaupanje in naseli apriorni dvom v vse, kar posredujejo odrasli (Ross in
Nisbett 2011, 213–214). Govorimo namreč o psihični zlorabi, ki otroka oropa psihične stabilnosti in mu onemogoči naravno odraščanje in socializacijo.
Mnogi mladi so takrat čutili ta zgodovinski vakuum, a so bili v močni ideološki
evforiji brez ustrezne opore. Pod ideološkimi pritiski so se v totalni odvisnosti prelevili v »delavsko maso«, s katero je bilo lahko manipulirati. Zlasti otroci vernih
4

Pri nekem »soočenju generacij« so mladi kot prvo postavili staršem vprašanje: »Zakaj se nas bojite?«
Okrog tega vprašanja se je potem vrtela celotna komunikacija.

5

Te okoliščine so primerljive s situacijo po padcu nacizma v Nemčiji, ko so prav tako mnogi »morali«
priznati, da so s svojo pasivnostjo tiho »podpirali« nastajanje in razširjanje zločina (Baake 1993, 118).

6

Pri neki pilotski raziskavi so študentje ugotovili, da odrasli nad 72 % komunikacije namenijo negativnim
sporočilom.
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staršev so prezirali vse, kar je bilo povezano z njihovimi družinami, ki niso imeli
»čiste« preteklosti.7 Starši so morebitno versko pripadnost skrivali; to so komunistični ideologi tolerirali, a so jim hkrati subtilno sporočali, da se s tem spuščajo v
dodatno odvisnost. Čeprav so otroke kljub temu pošiljali k verouku, sami z vero
in s Cerkvijo vsaj javno niso želeli imeti nobenega stika, mnogi so se v javnosti celo
norčevali iz religioznega življenja. Tako so morali otroci sodelovati pri vzgojnem
procesu, ki so ga javnost, šole in celo starši zaničevali in prezirali, to pa otroka potisne v pravi konglomerat psihičnih zlorab (Juhant 2014, 166–170).
Starši, ki so bili rojeni v tem konglomeratu neurejenih in neizživetih primarnih
odnosov, imajo sedaj otroke in pri tem v nekoliko spremenjenih razmerah ponavljajo napake svojih staršev. Tako se na primarni ravni srečujejo generacije neiskrenih odnosov in tej identitetni zmešnjavi sodobna mladina želi narediti konec.
Ker se – kakor omenjeno – starši izmikajo soočanju s svojo lastno preteklostjo in
z mladimi, je agresivnost edina pot, s katero mladi lahko opozorijo nase in povedo,
kaj si mislijo o »empatičnih prednikih«.

3.

Resnica osvobaja

Odraslim je najprej treba omogočiti, da najdejo stik s preteklostjo, da postanejo
zgodovinske osebnosti in si na tej podlagi oblikujejo svojo lastno identiteto. Mladi jih s svojo agresivnostjo silijo prav v to dejanje, ki pa je nedvomno težko in zahtevno. To je pravi »boj z Bogom«, kakor ga opisuje znana biblična pripoved o starozaveznem Jakobu (Gen 32,22–32). Ko si upamo to pripoved približati in interpretirati kot naše notranje dogajanje, postane nadvse aktualna in ključna za medgeneracijsko komunikacijo v postkomunističnem okolju. V njej ponudi Jakob zgled
korenite transformacije na poti individualizacije (Kille 1995, 43): v globini duše
dramatično doživljamo dinamiko sprejemanja in zavračanja. V mlinu te napetosti
svojo lastno preteklost človek tako predela, da iz nje izide in živi kot drugačna, v
odnosu do preteklosti individualizirana in integrirana osebnost.
V mitoloških in religioznih pripovedih ima reka navadno vlogo ključnih momentov, mejnih situacij in izzivov po spremembah (Bucher 1992, 17–18; 41; Höfer
1993, 138). Šele na drugi strani reke vidimo priložnost za nov začetek in novo življenjsko obdobje (Kille 1995, 49). Podobno kakor Jakob so slovenski komunisti s
svojim »sestopanjem z oblasti« prepeljali na drugo stran »žene in otroke«, sami
pa kar ne morejo čez in so še vedno na bregu preteklosti. Iz tega ozadja dajejo
navodila »na drugo stran« in vabijo nazaj v zlagano in potvorjeno preteklost. Ob
tem poudarjajo, da preteklost niti ni bila slaba. Pred očitnimi slabimi dejanji pa se
izmikajo in pretvarjajo, da zanje niso vedeli in zato niso odgovorni.
7

Izražanje prezira do staršev in do sorodnikov je bilo v šoli in v javnosti vedno ovrednoteno kot »posebno pogumno dejanje«. To je najbrž povezano z dejstvom, da so komunisti ustvarjali strah in sovraštvo
kolektivno in na kolektivni ravni. Že takoj po vojni pogosto zasledimo, da niso iskali in pobijali individualnih »sovražnikov«, marveč so iztrebljali cele družine, ne glede na osebno »krivdo« (Dežman 2014,
613).
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Pred reko ima Jakob le dve možnosti: ali se boriti za to, da sprejme svojo grešno
preteklost v vsej resničnosti, brez opravičevanj in olepšav in stopi čez reko v drugačno, spremenjeno prihodnost, ali pa zbeži pred tem bojem in se pretvarja, kakor
da ta »pokvarjena preteklost« ni njegova, saj on »ne more biti tako pokvarjen«.
Če se odloči za drugo varianto, se dejansko vrne nazaj v boleče ponavljanje preteklosti in v varanje samega sebe. Svojih bližnjih mu namreč ne bo uspelo varati
vse življenje, saj mu bodo prej ali slej prenehali verjeti.
Za »nekim možem«, ki preraste v angela in celo Boga, se torej skriva njegova
grešna preteklost, se pravi: senčna stran osebnosti (Loder 1998, 302). Spusti se v
boj z njo in občasno se mu zdi nemogoče, da bi jo sprejel. Njegova preteklost se
mu prikazuje močna kakor Bog in boji se, da ga bo premagala in uničila. Včasih se
res sramujemo svojih lastnih dejanj in si jih ne priznamo, a jih prav zato za svojim
lastnim hrbtom venomer ponavljamo. Priznanje nas bo uničilo, zrušili se bomo
sami pred seboj, se bojimo. Zlasti javno priznanje nas bo premagalo, zatrlo bo
našo podobo in vzelo »dobro ime« ipd., navadno utemeljujemo svoj strah. Jakob
se je vse dotlej tolažil s takšnimi in podobnimi lažmi. Končno spoznava, da brez
srečanja z resnico ni odpuščanja in sprememb. Tako je osebnostna rast nujno povezana s sprejemanjem in integriranjem svojih lastnih senc (Corey 1995, 9), šele
potem jih lahko predelujemo in spreminjamo.
Jakob mora najprej sebi, potem pa tudi družini in javnosti povedati resnico o
preteklosti. Prav ta dolžnost čaka povojne generacije. To jih bo ranilo in jim »izpahnilo kolk« (Gen 32,25). V očeh svojih lastnih družin in javnosti ne bodo več
brezhibni in popolni, marveč ranjeni, ranljivi in kruljavi. Njihova podoba bo močno
»šepala«.
Zanimivo, kako Jakoba proti koncu boja, kakor Jezusa v puščavi, preteklost skuša in sprašuje po imenu. Za vprašanjem po imenu se skrivajo dvomi, ali priznati in
povedati vso resnico ali tvegati in raje vso zadevo nekoliko opravičiti (Höfer 1993,
138). Kljub izčrpanosti brez pomislekov odgovori in pove, da je »Jakob« – držalec
pete, prevarant in goljuf (Hartley 2000, 236). Z izpovedjo imena se postavi pred
ogledalo in si pogleda v oči. Brez omahovanja prizna in sprejme svojo lastno »zrušenost«, iz katere takoj začne poganjati nov človek.
Jakob je izšel iz tega bojevanja ranjen in pohabljen, a končno resničen in integriran v novo okolje. Čeprav je »kruljav«, je vesel, ker se mu ni treba več skrivati
in pretvarjati. Sedaj tudi ve, da je celovito in neselektivno sprejemanje sebe pogoj
za zdravljenje življenja in odnosov (Cloud in Townsend 2001, 153). Končno si upa
biti pred seboj, pred Bogom in pred družino takšen, kakor je v resnici: Jakob, ki se
spreminja in postaja Izrael.
Prav v ta »boj« potiskajo mlade generacije odrasle v postkomunističnih državah
in odrasli ga bodo »morali« opraviti, če želimo imeti zdravo prihodnost. Nedvomno
so bile politične okoliščine po posameznih državah dokaj različne, a vendar je dejstvo, da je povsod veljal totalitarizem, kateremu so se – tudi zaradi boljših položajev in pragmatičnih koristi – mnogi podrejali. V tem kontekstu ne postavljam v
ospredje političnih prevratov, ki najbrž res niso bili možni, marveč postavljam pred
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ogledalo človeka kot posameznika: prepustil se je logiki laži, da je laže živel. Mladi bodo odrasle sprejeli in jim odpustili, a šele potem ko bodo svoje nezdrave drže
priznali in »prišepali« pred svoje lastne otroke. Prav tako »odgovornost lahko zaživimo šele, če sprejmemo meje samega sebe« (Vodičar 2009, 172).
Veliko posameznikov in skupin je to že storilo, upirajo se zlasti nekdanja politična
elita in tisti, ki imajo od zagovarjanja in opravičevanja preteklosti še vedno koristi.
Zanimivo, kako so nekdanji totalitaristi ob spremembah v trenutku postali največji
demokrati, razpršeni po vseh strankah, ne glede na to, kako so se imenovale. Vedeti moramo, da so imeli dolga desetletja pod kontrolo medije in javnost, pa tudi političnega vedenja so bili vajeni. Kljub temu se po vseh državah najdejo posamezniki,
ki – kakor Mojzes – razbijajo »zlato tele« in tabuje polpretekle zgodovine. Zlasti ob
odkrivanju komunističnih grozodejstev, ko kosti pobitih »dobivajo meso in spregovorijo« (Ez 37,7–10), lahko nastopijo travmatični dogodki, ki jih ta prostor potrebuje, da lahko doseže katarzo (Dežman 2014, 616); to omogoči iskreno in pristno medgeneracijsko komunikacijo. Čeprav se ne dogajajo masovne spremembe, ti dogodki
postavljajo vprašanja, ki odkrivajo resnico, tako čistijo pogled na življenje in omogočajo nove začetke.8 Zavedamo se, da je to boleč in dolgotrajen proces, a je potreben,
saj se bomo le tako izognili dolgotrajni frustraciji in ponavljanju nasilnih dejanj. Nič
ni namreč boljša hrana za nasilje, kakor so to nepredelane travme, ki poleg tega
hromijo tudi sposobnosti pristne empatije (Bauer 2006, 35). Čeprav se morda kdo
tolaži, da čas celi rane, v tako travmatičnih kontekstih to ne drži. Prav nasprotno,
bolečina se širi in krepi in je ne bomo ozdraveli, dokler ne bomo sposobni sočutno
pogledati resnici v oči (Kompan Erzar in Erzar 2012, 260). Priznanje boleče resnice
pa človeka osvobodi in sprosti ter pomembno prispeva k premagovanju apatije in
depresivnosti, obenem pa ponovno omogoča pristno empatijo (Hunt 2008, 117).

4.

Pristna empatija v službi resnice

Kot »sposobnost celovite identifikacije s sočlovekom v njegovih okoliščinah« (Jensen 2005, 23) je empatija že sama po sebi naravnana na iskanje resnice. Najbolj
empatični so otroci in mladostniki. Če te »otroške« empatije človek ne vzdržuje
in neguje, lahko v odrasli dobi otopi in postane le delno in površinsko empatičen.
Na tej ravni lahko empatijo zlorabljamo in to sposobnost uporabljamo v svojo lastno korist, to pa neredko povzroči tragične posledice v poznejšem odraslem življenju (Bauer 2007, 53).
Komunizem je bil prepojen z različnimi zlorabami empatije, mnogi uslužbenci
tega totalitarizma pa so se s tem celo načrtno ukvarjali. Predvsem pri vidnejših
osebnostih, ki se z režimom niso strinjali, so raziskovali njihove psihološke profile
in iskali »šibke točke«, da so nad njimi laže ustvarjali pritisk, jim spreminjali »zavest« in iz njih ustvarjali odvisnike.
8

Po več državah se na primer oblikujejo terapevtske skupine, v katerih sodelujejo tako »morilci« in njihovi svojci kakor sorodniki umorjenih.
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Ideologizacija šole je bila tako očitna, da so starši brez posebnih empatičnih
sposobnosti vedeli, kakšne posledice lahko doletijo otroke, če v naivnosti izrečejo
kaj protirežimskega. Zato so pred njimi prikrivali resnico in jih načrtno vzgajali ne
za življenje, marveč za »igranje življenja«. Takšno zahrbtno izigravanje resnice je
otroke tako pohabilo, da so že v ranih letih, ko so za empatijo najbolj učljivi, izgubili občutek zanjo. Starši so namreč uporabljali svoje empatične sposobnosti preveč površinsko in zgolj racionalno, otroci pa tega ne morejo sprejeti (Bauer 2006,
16). Za učenje empatije otrok namreč potrebuje občutek simpatije do staršev, ki
je nekakšna predstopnja empatije. Tu pa prav resnica in avtentična komunikacija
igrata ključno vlogo (49). Če se po eni strani čudimo, kako so se mogli otroci v šoli
in v javnosti prezirljivo in omalovažujoče izražati o svojih starših, je po drugi strani ta reakcija povsem naravna. Izkrivljena empatija je starše prisilila v neavtentično in neiskreno komunikacijo z otroki in tako otrokom onemogočila za empatijo
potrebno simpatijo do staršev, otroci pa so staršem vračali z omalovaževanjem in
preziranjem svojih prednikov, zlasti zamolčanih.9
Osnove empatije kot moralne in emocionalne sposobnosti dobijo otroci že v
prvih treh letih življenja, ko doživljajo stopnjo zadovoljevanja svojih lastnih emocionalnih potreb. Večine glavnih značilnosti empatičnega čutenja in delovanja pa
se naučijo do začetka pubertete (Borba 2001, 37), čeprav se pridobljena spoznanja zlasti na izkustveni ravni v obdobjih mladostniškega odraščanja intenzivirajo
in poglabljajo (Kindlon 1999, 195; Jensen 2005, 31–32).
Iz dejstva, da so otroci najbolj občutljivi in tudi najbolj učljivi za empatijo – to
pa je bistveno povezano z iskrenim posredovanjem avtentične in nepotvorjene
resnice –, moremo sklepati, da je na ravni medgeneracijske komunikacije ključnega pomena prav razkrivanje svoje lastne podobe (Bauer 2006, 88). V skladu z glavnim sporočilom svetopisemske pripovedi o Jakobovem boju z Bogom bomo morali to storiti najprej odrasli. Priznati bomo morali svoje hibe in grešnost in mladim
pokazati svoj pravi in resnični obraz. Pokazati bomo morali dovolj poguma, da
bomo sposobni sami sebi odpustiti in se sprejeti takšne, kakor smo v resnici. To
velja tako za povzročitelje bolečin kakor za njihove žrtve. Znano je namreč, da se
žrtve grozodejstev z nepredelanimi travmami prav tako počutijo krive in grešne
kakor tisti, ki so bolečine povzročili (Kompan Erzar in Erzar 2012, 261), saj na nezavedni ravni prek zrcalnih nevronov povzročiteljeva dejanja obračajo nase in tako
sebe potisnejo v dodatno bolečino (Bauer 2006, 114). Ob tem hrabri dejstvo, da
se že ob majhnih premikih pri delu na sebi in v tovrstnem predelovanju travmatičnih dogodkov v možgane ponovno naselita dimenziji upanja in zaupanja (Bauer
2007, 33), ki krepita pristno empatijo in aktivirata celotni organizem oziroma celega človeka (Bauer 2006, 43).

9

Kot sad sodobne tehnične civilizacije pa ugotovitve raziskav kažejo, da smo ljudje izgubili veliko verbalnih oblik izražanja duhovnih in duševnih vsebin (Shachtman 1995, 116–117), ki jih empatična komunikacija nujno potrebuje (Goleman 1997, 137).
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