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POVZETEK 

 

 

Problem, ki smo ga raziskovali v doktorski disertaciji, je pojav videnja starosti kot 

življenjskega obdobja, v katerem življenje izgubi smisel. Namen raziskave je bil prek 

pričevanja starostnikov, živečih v domovih za stare ljudi, ugotoviti, kako uspešni so stari 

ljudje pri odkrivanju smisla v starosti.  

 

Raziskava je bila usmerjena v odkrivanje zmožnosti starih ljudi za odkrivanje smisla v 

posameznem trenutku, trpljenju, krivdi in smrti, ki so značilni za življenjsko obdobje starosti. 

Zaradi ozke usmerjenosti v smisel življenja v starosti smo za teoretično izhodišče, poleg 

ugotovitev predhodnih raziskav, uporabili tudi logoteorijo, ki se usmerja v človekovo iskanje 

smisla. V raziskavi so bile uporabljene kvalitativna metoda sekundarne analize podatkov, 

kvantitativna metoda anketnega raziskovanja in kvalitativna metoda poglobljenih intervjujev.   

 

Naša glavna ugotovitev je bila, da stari ljudje v domovih življenje v starosti v veliki meri 

doživljajo kot smiselno, starost pa je enako ali celo bolj izpolnjena s smislom v primerjavi s 

preteklimi življenjskimi obdobji. Smisel v starosti se nanaša in išče večinoma skozi 

doživljajske vrednote oziroma prek doživljanja narave, kulture in umetnosti ter v veliki meri 

tudi skozi ljubezen do sočloveka. Starost je življenjsko obdobje, ki je na svojevrsten način 

prežeto s smislom, v veliki meri ravno zaradi neizogibnega trpljenja. Stari ljudje v veliki 

večini uspešno odkrivajo smisel v življenjskem obdobju starosti ter so v veliki večini tudi 

srečni in zadovoljni s svojim življenjem. Svoje življenje v prihodnosti vidijo kot smiselno, o 

prihodnosti pa večinoma ne razmišljajo. Stari ljudje se ne bojijo smrti in jo v veliki večini 

sprejemajo kot sestavni del in končno dejanje življenja.  

 

Ključne besede: smisel življenja, smisel starosti, smisel trpljenja, strah pred smrtjo, smisel 

smrti, zdravstvena nega in smisel. 

 

 

 

 

 



 

 

SUMMARY 

 

 

This doctoral thesis deals with researching the phenomenon of perceiving the old age as a life 

stage in which people lose the meaning of life. The purpose of the research was to find out 

through the narration of elderly people living in retirement home, how successful are elderly 

people in finding the meaning in old age.   

 

The thesis focuses on detecting the ability of elderly people to find the meaning in a certain 

moment, suffer, guilt and death that are typical for this life stage. Due to narrow focus in the 

meaning of life in old age, the findings of other studies and logo theory have been used as a 

theoretical basis. Logo theory has been used since it is intent on man's seeking the meaning. 

There have been the qualitative method of secondary data analysis, the quantitative method of 

survey research and qualitative method of in-depth surveys used in the research. 

 

Our main findings are that elderly people living in retirement homes extensively experience 

life in old age as meaningful. The old age is as fulfilled in terms of meaning as other periods 

of life, or even more. The meaning refers to and is being searched for through descriptive 

values, or through experiencing the nature, the culture and art, and to a great extent also 

through love for one fellow’s man. The old age is a life period that is full of meaning in a 

peculiar way, often just because of inevitable suffer. Elderly people mostly find successfully 

meaning in old age, and are also generally happy and satisfied with their life. They see their 

life in the future as meaningful, but they usually don’t think about the future itself. Old people 

are not afraid of death and mostly except it as part and final act of life. 

 

Key words: meaning of life, meaning of old age, meaning of suffer, fear of death, meaning of 

death, health care and meaning. 
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1 

1 UVOD 

 

 

Starost je v moderni, materialistično usmerjeni družbi, ki časti kult mladosti, nezaželen pojav 

in tema, o kateri redko spregovorimo. Sodobni način življenja, ki nudi materialno obilje in 

pogosto zanemarja duhovne razsežnosti človekovega življenja, ob zmedi različnih usmeritev 

sodobnega človeka pogosto pahne v stanje, v katerem ni sposoben videti smisla lastnega 

bivanja. Ob tem ne preseneča, da moderna družba starost, ki s seboj nosi trpljenje v različnih 

oblikah, vidi kot obdobje, v katerem življenje izgublja smisel. Posledice takega pogleda na 

starost se kažejo v izogibanju vsemu, kar je staro ali kakorkoli povezano s tem življenjskim 

obdobjem. Obenem ostajata umiranje in smrt tabu temi sodobne družbe. Najbolj tragično 

posledico tovrstnega mišljenja pa predstavlja pomanjkljivo razmišljanje in pripravljanje na 

lastno staranje in starost. Posledično ostajajo tudi sistemi oskrbe starih ljudi pomanjkljivi, 

brez smernic in programov, ki bi se ukvarjali tudi z duhovnim vidikom človekovega življenja.  

V družbah z vedno večjim številom starejših, ki več ne morejo skrbeti sami zase in se odločijo 

ali pa se drugi odločijo namesto njih, da živijo v domovih za stare ljudi, je treba skrbeti ne le 

za njihovo telesno zdravje, ampak tudi za zadovoljevanje njihovih psihosocialnih in duhovnih 

potreb. Ravno zato so spoznanja o doživljanju in odkrivanju smisla življenja v starosti 

pomembna. Rezultati različnih študij kažejo, da so posamezniki, ki v visoki starosti še živijo 

sami, v domačem okolju, pogosto depresivni. Dejavniki tveganja vključujejo življenje ločeno 

od družine in nizko zadovoljstvo z bivalnimi pogoji in financami (Wilson, Mottram in 

Sixsmith 2007). Depresijo in nizko osebno blagostanje pa lahko doživijo starostniki tudi v 

domovih za stare ljudi. Dejavniki tveganja vključujejo fizično oslabelost in omejitve, 

osamljenost in pomanjkanje socialne podpore (Jongenelis et al. 2004). Golden in sodelavci 

(2009) jasno pokažejo na to, da imajo osamljenost in socialna omrežja neodvisen vpliv na 

razpoloženje in dobro počutje starejših, ki živijo v skupnosti. V njihovi študiji, v katero je bilo 

vključenih 1.299 starejših, so stari ljudje poročali, da so osamljeni, da se čutijo izločene iz 

družbe, tretjina pa celo, da so osamljeni, četudi so še integrirani v družbeno dogajanje. Te 

ugotovitve kažejo na obstoj potrebe po psihosocialni pomoči starim ljudem, ki jim v tem 

trenutku ni na voljo in ki bi lahko vplivala na večje zadovoljstvo z življenjem v starosti.  
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Študije kažejo, da pri starostnikih obstajajo velike specifične potrebe, pri zadovoljevanju 

katerih ne morejo pomagati le psihoterapevti, socialni delavci ali drugi strokovnjaki, 

predvsem zato, ker naj bi se starostniki pogosto počutili nekoristni in brez dostojanstva na eni 

strani, na drugi pa se borijo z mislijo o umiranju in smrti (Shea 1986).  

Rezultati študij, ki so raziskovale duhovne potrebe starih ljudi in so se nanašali na potrebe 

kroničnih bolnikov višje starosti (Ross 1997; Büssing in Koenig 2010; Büssing et al. 2009), 

so potrdili, da bolniki z neozdravljivimi ali kroničnimi boleznimi obravnavajo zadovoljevanje 

duhovnih potreb kot koristen vir moči za spopadanje s težkimi razmerami. Gotovo so ti 

rezultati pomembni, saj kažejo na možnosti odkrivanje smisla tudi skozi trpljenje, še vedno pa 

ostaja odprto vprašanje, kako stiske v starosti doživljajo starostniki, ki niso bolni in doživljajo 

le starostne spremembe na psihičnem, fizičnem, socialnem in duhovnem nivoju. Duhovne 

potrebe starostnikov s kroničnimi in neozdravljivimi boleznimi se morda razlikujejo od potreb 

starejših, ki doživljajo upad telesnih in duševnih sposobnosti ter socialno osamitev, nimajo pa 

nujno kroničnih in neozdravljivih obolenj.  

Kako uspešni so pri iskanju smisla ljudje, ki visoko starost preživljajo v domovih za stare 

ljudi, in kako uspejo v starostni onemoglosti odkrivati smisel, sta bili vprašanji, na kateri smo 

iskali odgovor v tej doktorski disertaciji. Problem, ki nas je spodbudil k raziskovanju na tem 

področju, je pojav videnja starosti, še posebej visoke, kot življenjskega obdobja, v katerem 

človekovo življenje izgublja smisel. Menimo, da je tak pogled na starost posledica slabega 

poznavanja tega življenjskega obdobja. 

Namen naše študije je bil ugotoviti, kako na smisel življenja v starosti gleda povprečna 

populacija starostnikov, bivajočih v domovih, ter kako je življenje v visoki starosti izpolnjeno 

s smislom kljub težkim življenjskim izzivom, trpljenju in bližajoči se smrti. Do odgovora na 

to vprašanje smo želeli priti preko ugotovitev o tem, na kakšen način stari ljudje odkrivajo 

smisel in kaj predstavlja izvore tega smisla, kako na smisel v starosti vpliva preteklost 

posameznega človeka, kakšen odnos razvijajo stari ljudje do neizogibne usode, trpljenja in 

smrti ter kako ob vsem tem gledajo na lastno prihodnost. Za razliko od dosedanjih študij smo 

za teoretični okvir, poleg ugotovitev predhodnih raziskav, vzeli tudi logoteorijo. Preko 

dobljenih rezultatov smo poskušali posredno ugotoviti tudi, ali načela logoteorije držijo pri 

populaciji stanovalcev domov za stare ljudi. 
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Prvo poglavje doktorske disertacije predstavlja uvod v obravnavani problem ter pojasnitev 

namena in ciljev raziskave. V drugem poglavju je natančneje opredeljen raziskovani problem. 

Od  tretjega do sedmega poglavja so predstavljena teoretična izhodišča o smislu in starosti. V 

osmem poglavju je opisan empirični del disertacije, v devetem pa so predstavljeni rezultati 

raziskave in preverjene hipoteze. V desetem poglavju podajamo razpravo, v enajstem sklepne 

ugotovitve, v dvanajstem pa je zbran seznam uporabljene literature in virov. 

 

1.1 Cilji raziskave 

 

Cilj doktorske disertacije je bil podati odgovor na glavno raziskovalno vprašanje »V kolikšni 

meri doživljajo svoje življenje kot smiselno starostniki, ki živijo v domovih za stare ljudi?«. 

Da bi zagotovili zanesljivost odgovora na glavno raziskovalno vprašanje, smo si zastavili pet 

podciljev: 

− ugotoviti, v kolikšni meri starostniki v domovih za stare ljudi doživljajo svoje življenje 

kot smiselno v primerjavi s preteklimi življenjskimi obdobji in na kaj se smisel v starosti 

nanaša, 

− ugotoviti, v kolikšni meri starostniki v domovih za stare ljudi doživljajo svoje življenje 

kot smiselno kljub neizogibnemu trpljenju, 

− ugotoviti, kaj se zgodi z osebnim blagostanjem v starosti, 

− ugotoviti, kako stari ljudje gledajo na lastno prihodnost, 

− ugotoviti, ali se stari ljudje bojijo smrti. 

 

 

2 OPREDELITEV PROBLEMA IN TEORETIČNIH IZHODIŠČ 

 

2.1 Opredelitev problema 

 

Ko pomislimo na stare ljudi, starost pogosto povezujemo z onemoglostjo, odvisnostjo in 

nizko kakovostjo bivanja ter posledično z izgubo smisla. Moderna družba starost zato hitro 

označi za življenjsko obdobje, v katerem življenje izgublja smisel.  
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To je razumljivo, saj si je težko predstavljati, da ima nekdo, ki je fizično tako oslabel, da se s 

težavo prebije čez dan, občutek, da ima njegovo življenje smisel. Pojav videnja starosti kot 

življenjskega obdobja, v katerem življenje izgublja smisel, je bil problem, ki smo ga v 

doktorski disertaciji raziskovali. Ugotoviti smo želeli, ali so domneve o navidezni 

osiromašenosti bivanja v starosti resnične. Zanimalo nas je, kako stari ljudje doživljajo 

življenje v starosti v primerjavi s preteklimi življenjskimi obdobji ter kako sami gledajo na 

starost. Sodobni človek o starosti ne razmišlja veliko in se nanjo večinoma aktivno ne 

pripravlja, poskuša pa ostati aktiven in mladosten čim dlje časa. Iz opažanj je tako videti, kot 

bi se pomanjkanje smisla pomikalo predvsem v visoko starost oziroma v življenje po 85. letu 

starosti. Ker vemo, da je ravno v visoki starosti telesna oslabelost najbolj izražena, je veliko 

ljudi, ki to starost dočakajo, tudi primoranih svoje zadnje obdobje življenja preživeti v 

institucijah, kot so domovi za stare ljudi. Tovrstne institucije nemalokrat povezujemo z 

izolacijo, odvisnostjo in življenjem brez posebnega pomena. Da bi lahko ugotovili, v kolikšni 

meri je življenje v starosti izpolnjeno s smislom kljub težkim razmeram in življenjskim 

izzivom v obliki izgub in ločitev od partnerja, prijateljev, družine ter domačega okolja, smo za 

namen te raziskave izbrali ravno populacijo starih ljudi bivajočih v domovih. Ti starostniki so 

zaradi telesne oslabelosti, pogojev, v katerih bivajo, in ločitve od domačega okolja ter družine 

še dodatno bolj izpostavljeni tveganju za nizko osebno blagostanje in izgubo smisla.  

Med pregledom literature smo uspeli najti nekaj študij, narejenih na temo iskanja smisla v 

starosti. Študije (Ruffing-Rahal, 1984; DePaola in Ebersole, 1995; Takkinen in Ruoppila, 

2001; Bickerstaff in Grasser 2003; Moor, Metcalf in Schow 2006;  Ingibjörg in Gústafsdóttir, 

2007; Dwevwr, Nordenfelt in Ternestedt, 2008;  Erichsen in Büssing, 2013; Gørill, 2013), ki 

so že raziskovale smisel v visoki starosti na splošno, in take, ki so raziskovale, kako smisel 

življenja v starosti doživljajo starostniki v domovih za stare ljudi, so se raziskovanja lotevale 

z uporabo poglobljenih intervjujev ali pa že uporabljenih standardiziranih vprašalnikov, kot je 

Spritual needs Questionnaire (SpNQ), Brief multidimensional Life Satisfaction Scale 

(BMLSS), Quality of life in Elders with Multimorbidity (FLQM) questionnaire in Mood state 

scale (ASTS), Purpose in life test (PIL-Test) in LOGO-test. Pri raziskavah (Debats et al. 

1995; Takkinen in Ruoppila, 2001; Moor, Metcalf in Schow, 2006; Hedberg et al. 2013), ki so 

se posluževale poglobljenih intervjujev, so bili v večini primerov v raziskave vključeni 

starostniki, ki še bivajo v domačem okolju in niso izpostavljeni bivanjskim razmeram v 

domovih in življenjskim preizkušnjam ločitve od domačega okolja.  
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Pri študijah (Büssing et al., 2013; Erichsen in Büssing, 2013; Gørill, 2013), ki so uporabile 

standardizirane vprašalnike, pa nas je zmotilo, da so ti vprašalniki večinoma zasnovani kot 

diagnostično orodje, same raziskave pa so lahko proučevale le področja smisla, zajeta v teh 

vprašalnikih.  

V vprašalniku o duhovnih potrebah (SpNQ) so tako zajeta področja religije in odnosa do višje 

sile, notranji mir, vprašanja eksistence ter prenosa znanja oziroma zapuščine.  Kratka lestvica 

zadovoljstva z življenjem (BMLSS) se nanaša na zadovoljstvo z zasebnim in družbenim 

življenjem, zunanjimi dejavniki, kot so delo in okolje, v katerem živimo, ter z obeti v 

prihodnosti. Vprašalnik o kakovosti življenja pri starostnikih z večjo obolevnostjo (FLOM) od 

anketirancev zahteva, da določijo pet do sedem področij, ki so pomembna za zagotavljanje 

smisla, zadovoljstva in dobrega počutja v njihovem življenju. Razpoloženjska lestvica 

(ASTS) ugotavlja razpoloženjska stanja, ki so povezana s subjektivnim blagostanjem. Test 

smisla v življenju (PIL-Test) in LOGO-Test sta diagnostična testa za ugotavljanje uspešnosti 

odkrivanja smisla, prisotnosti eksistencialne frustracije in smiselne orientacije, bivanjskega 

vakuuma ali celo noogene nevroze. 

Po pregledu predhodnih raziskav smo ugotovili, da so se raziskovanja izpolnjenosti 

življenjskega obdobja starosti s smislom lotevali s premalo poudarka tudi na videnju preteklih 

dejanj kot pomembnih za trenutno doživljanje življenja kot smiselnega ter hkrati s premalo 

vprašanj, ki bi se nanašala na odnos do prihodnosti in smrti, ki ima ravno tako pomemben 

vpliv na trenutni smisel in pomen življenja v starosti (Ramovš, 2003). Menimo, da se je 

potrebno pri tovrstnem raziskovanju dotakniti tudi smisla tragike v obliki trpljenja, krivde in 

smrti, ki so značilni za to življenjsko obdobje in se jim ni moč izogniti.  

V doktorski disertaciji smo želeli dobiti vpogled v smisel življenja v visoki starosti pri starih 

ljudeh, ki bivajo v domovih. Zanimalo nas je, kako doživljajo življenje v starosti ter kaj nam 

lahko povedo o odkrivanju smisla v zahtevnih življenjskih razmerah, ki jih starost prinaša. 

Našega raziskovanja nismo želeli usmeriti v odkrivanje patologije, temveč so nas bolj 

zanimala spoznanja o duhovnih dometih starih ljudi, ki bi lahko služila kot usmeritve za nove 

metode dela po zgledu pozitivne psihologije, ki pri iskanju rešitev izhaja iz najbolj uspelih 

primerov in ne iz patologije. Preko pričevanja starih ljudi v domovih smo želeli priti do 

dejanske slike o tem, v kolikšni meri je življenjsko obdobje starosti izpolnjeno s smislom.  
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Ob tem nam nobeden izmed posameznih standardiziranih testov z dimenzijami, ki jih je 

raziskoval, ni mogel v celoti podati odgovorov na vsa naša vprašanja. Za namen lastne 

raziskave smo zato razvili vprašalnik, v katerem so zajete vse dimenzije smisla, ki omogočajo 

raziskovanje odkrivanja smisla v starosti širše in zajemajo tudi področje smisla trpljenja, 

krivde in smrti.  

Da bi raziskovano področje lahko tudi poglobili in bolj natančno razjasnili ugotovitve 

pridobljene z vprašalnikom, smo v raziskavi uporabili tudi delno strukturirane poglobljene 

intervjuje.  

Naš prvi cilj je bil ugotoviti, v kolikšni meri starostniki v domovih za stare ljudi doživljajo 

svoje življenje kot smiselno v primerjavi s preteklimi življenjskimi obdobji in na kaj se smisel 

v starosti nanaša. Pri tem cilju smo izhajali iz ugotovitev predhodnih študij, da je lahko 

iskanje in videnje smisla v različnih življenjskih obdobjih in v različnih življenjskih 

situacijah, še posebej v tistih prelomnih in težkih za človeka, izrednega pomena (Baumeister 

in Vohs 2002). V Sloveniji je že bila opravljena terenska reprezentativna raziskava o 

potrebah, zmožnostih in stališčih prebivalcev Slovenije, starih 50 let in več, ki je iskala 

odgovore tudi na vprašanje o tem, kako ljudje dosegajo ali uresničujejo smisel svojega 

življenja. Posebej pomembna je ugotovitev, da doživljanje smisla življenja pozitivno korelira 

s srečnostjo (Starc 2013, 211). Ljudje se v življenju pogosto znajdejo v situacijah, v katerih se 

počutijo prazne, izgubljene, depresivne in ambivalentne ter imajo občutek, da življenje nima 

smisla. Sodobni način življenja pa dodatno pripomore k ustvarjanju eksistencialnega 

vakuuma, v katerem posamezniki nimajo nekega osnovnega vzorca, po katerem bi živeli in ki 

bi življenju dajal smisel. Tak eksistencialni vakuum se lahko doživi tudi v starosti zaradi 

upokojitve, smrti zakonca ali selitve v dom za stare ljudi. Različni avtorji skozi svoje študije 

opredeljujejo smisel življenja kot stopnjo razumevanja in videnja pomena v lastnih dejanjih in 

življenju kakor tudi kot stopnjo, do katere človek zaznava sebe kot nekoga, ki ima namen ali 

pomemben cilj v življenju (Steger in Frazier 2005). Ugotavljajo, da smisel življenja vključuje 

moralna prepričanja in prepričanja, povezana z namenom v življenju (Heine et al. 2006; 

McMahan in Renken 2011), ter ima moč pozitivnega vplivanja na način doživljanja lastnega 

vsakdanjega življenja (McKnight in Kashdan 2009).  
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Študije ugotavljajo tudi različne izvore oziroma načine doseganja življenjskega smisla, in 

sicer prek usmerjenosti v določene cilje v življenju (Ryff in Singer 1998), prek občutka 

povezanosti in pripadnosti v življenju (Battista in Almond 1973), prek sledenja in doseganja 

pomembnih ciljev (Reker in Wong 1988), prek potrebe po samoučinkovitosti in vrednotah v 

življenju ter prek potrebe po pomenu in samospoštovanju (Baumeister in Wilson 1996). Skozi 

desetletja raziskav se je smisel tako izkazal kot pomemben vir pozitivnega fizičnega in 

psihičnega delovanja človeka. 

Naš drugi cilj je bil ugotoviti, v kolikšni meri starostniki v domovih za stare ljudi doživljajo 

svoje življenje kot smiselno kljub neizogibnemu trpljenju. Študije ugotavljajo, da obstoj več 

različnih virov smisla v življenju ščiti posameznika pred stanjem izgube smisla oziroma pred 

nesmislom (Baumeister 1991; Baumeister in Vohs 2002; McKnight in Kashdan 2009). Ker v 

življenju prihaja do nenehnih sprememb, pridobivanje smisla iz kateregakoli vira ali 

kombinacije virov zagotavlja temelje stabilnosti in stalnosti (Baumeister 1991). Frankl (2015) 

ugotavlja, da četudi so človekove možnosti za uresničevanje vrednot in s tem za odkrivanje 

smisla še tako skrčene, mu še vedno ostaja možnost uresničiti vrednote stališča. Človek naj bi 

imel vedno možnost zavzeti lastno stališče do situacije, v kateri se znajde. Za udejanjenje 

vrednot stališča pa so potrebni trden osebnostni sistem vrednot, notranja moč in zrelost ter 

zavest o odgovornosti in globoko prepričanje o smiselnosti življenja v vseh okoliščinah. Za 

uresničevanje vrednot stališča pa je odločilna človekova zmožnost za trpljenje.  

Tretji cilj, ki smo si ga zastavili, je bil ugotoviti, kaj se zgodi z osebnim blagostanjem v 

starosti. Več različnih študij je predstavilo pozitivne korelacije med smislom življenja in 

psihološkim ter subjektivnim blagostanjem in kakovostjo življenja (Fillion et al. 2009; Ho et 

al. 2010; Melton in Schulenberg 2007; Rathi in Rastogi 2007; Steger in Frazier 2005). 

Podobno pa je pomanjkanje smisla povezano z višjo stopnjo pojavnosti nevroz (Zika in 

Chamberlain 1992), zaznavanja stresa (Bauer-Wu in Farran 2005), občutljivosti na negativne 

vplive (Debats et al. 1993), s pojavi depresije (Mascaro in Rosen 2005), samomorilnih 

nagnjenj (Edwards in Holden 2001) in drugih škodljivih dejavnikov. Raziskave dokazujejo 

tudi pozitivne psihološke prednosti pri posameznikih, ki najdejo smisel in namen v življenju 

(Shek 1992; Debats et al 1993; Debats et al. 1995; King in Napa 1998; Debats 1999; Robak in 

Griffin 2000; Scannell et al. 2002; King et al. 2006; Steger in Kashdan 2007).  
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Posamezniki, ki najdejo smisel življenja, poročajo o večji sreči (Steger et al. 2008; Park et al. 

2010; Westerhof et al. 2010), večjem zadovoljstvu z življenjem, manjšo stopnjo anksioznosti 

(Steger et al. 2009) ter lažjem premagovanju stisk, ki se lahko pojavijo pri iskanju smisla 

življenja.  

Naš četrti cilj je bil ugotoviti, kako stari ljudje gledajo na lastno prihodnost. Pri tem cilju smo 

izhajali iz ugotovitev Ramovša (2003, 110), ki meni, da je ravno v starosti vprašanje po 

smislu življenja zelo živo in povezano tudi z odnosom starega človeka do lastne prihodnosti.  

Ob pojemanju telesnih in duševnih moči s staranjem, ob vseh boleznih, osamljenosti, 

zavedanju zmot in občutku krivde ter bližajoči se smrti naj bi se staremu človeku vedno bolj v 

zavest zarezovalo ravno vprašanje o smislu vseh tegob, ki so ga doletele, o smislu in vrednosti 

sedanjega trenutka in življenja kot celote. Če star človek na ta vprašanja ne najde odgovorov, 

se ga lahko polasti bivanjska praznota ali eksistencialni vakuum. Ramovš meni, da ta huda 

motnja duhovnega izvora lahko popolnoma onemogoči kakovostno starost. Ko volja do 

smisla kot temeljna človekova energija deluje, potem je omogočena uporaba tudi drugih sil v 

človeku. Če pa je volja do smisla onemogočena, ostanejo zavrti tudi vsi ostali viri človekove 

energije, zaradi česar star človek ne doživlja smisla lastne starosti in ostaja oropan energije za 

opravljanje številnih zahtev in nalog starosti, s katerimi bi kljuboval vsem tegobam, ki jih 

starost nosi. V primeru, da star človek ne doživlja smisla svoje preteklosti, smisla sedanjega 

trenutka z vsemi možnostmi in tegobami vred ter smisla prihodnosti, vključno s smrtjo, ki se 

neutrudno bliža, potem se mu njegovo življenje zdi prazno in brezciljno.  

Človek v mladih in srednjih letih uresničuje smisel življenja skozi ustvarjalno delo in 

doživljanje narave, kulture ter skozi ljubezen in medčloveške odnose (Frankl, 2015). V 

starosti pa sta ustvarjalno delo ter doživljanje bogastva medosebnih odnosov, narave in 

kulture ravno tako dve možni poti uresničevanja smisla, še posebej, če je star človek zdrav. 

Vsekakor pa si mora človek delovne in doživljajske cilje v kakršnikoli obliki postavljati do 

zadnjega diha. Tudi ko je bolan in onemogel, vedno obstaja kakšna možnost, da nekomu 

naredi ali pove kaj dobrega, da se česa lepega spominja ali pa doživi kaj prijetnega. Kljub 

dobrim možnostim pa ne moremo mimo neizogibne tragike, ki se ravno tako odpira pred 

starim človekom. Ta tragika se kaže v obliki starostne onemoglosti, bolezni, krivde, v 

zavedanju zmot, umiranju in smrti. Težave v življenju nikoli ne smejo biti cilj ali pa si pred 

njimi ne smemo zatiskati oči, oboje bi kazalo na bolezensko razmišljanje.  
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Težave je tako najbolje predvideti in jih preprečiti; če nas zadenejo, pa poskusiti rešiti, kar se 

da. Nerešljivo tragiko pa moramo sprejeti in smiselno preseči oziroma poiskati in zavzeti 

smiselno stališče do svojih hudih izkušenj. To je po mnenju Ramovša zlasti pomembno v 

pozni starosti in predsmrtnem obdobju. Meni, da je predpogoj iskanja smisla v starosti 

človekovo sprejemanje starosti kot enakovrednega in smiselnega življenjskega obdobja, ki 

ima lastne možnosti in naloge ter tudi težave in omejitve (113).  

Naš zadnji cilj je bil ugotoviti, ali se stari ljudje bojijo smrti. V literaturi zasledimo, da dejstvo 

smrti spodkopava smisel življenja (More 1990). Od tod verjetno izhaja pogosto doživljanje 

smrti kot največje grožnje za sodobnega človeka (Bostrom 2005; de Grey 2007). Človek naj 

ne bi smrti doživljal kot največje grožnje le zato, ker pomeni konec njegovega življenja, želja, 

upov in načrtov, ampak tudi zato, ker nas prikrajša vseh prihodnjih užitkov (Bradley 2004) in 

oropa smisla prav vsega, kar smo v življenju storili in dosegli. Hauskeller (2011) ugotavlja, da 

če bo prišel dan, ko nič, kar smo dosegli in preživeli, ne bo pomembno in ne bo imelo smisla, 

potem se zdi, da v resnici že v trenutku, ko nastaja, nima smisla. To spoznanje pa spodbudi 

razmišljanje v smeri obstoja nekega objektivnega in trajnega smisla v življenju. 

Logoteoretično gledano smo ravno spričo smrti in s tem spričo lastne omejitve v času 

prisiljeni izkoristiti čas svojega življenja in uresničiti enkratne priložnosti, ki bi jih v 

nasprotnem odlašali v nedogled. Končnosti tako ne opredelimo samo kot bistvene lastnosti 

človekovega življenja, ampak tudi kot konstitutivno za njegov smisel (Frankl 2015, 122). V 

skladu s tem Durlak (1972) pokaže na negativno povezavo med smislom življenja in strahom 

pred smrtjo. Posamezniki, ki so pokazali večjo sprejemljivost smrti, so poročali o doživljanju  

višje stopnje smisla življenja kot tisti, ki so smrt zanikali. King in sodelavci (2009) so prišli 

do zaključkov, da bolj kot so ljudje izpostavljeni opomnikom lastne umrljivosti, bolj pogosto 

poročajo o višji stopnji smisla življenja.  

 

2.2 Teoretična izhodišča  
 

Teoretična izhodišča za obravnavo raziskovalnega problema predstavljajo ugotovitve 

predhodnih raziskav (Ruffing-Rahal, 1984; Blazer, 1991; DePaola, Ebersole, 1995; Koenig, 

Larson in Matthews, 1996; Ross, 1997; Miller Lewis, 2001; Takkinen in Ruoppila, 2001 

Dalby, 2006; Moor, Metcalf in Schow, 2006;  Wallace in O´Shea, 2007; Dwyer, Nordenfelt in 

Ternestedt, 2008;  Erichsen in Büssing, 2013), narejenih na temo iskanja smisla v življenju, 

iskanja smisla v starosti in iskanja smisla v življenju starostnikov, ki bivajo v domovih.  
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Za razliko od predhodnih raziskav (Ruffing-Rahal, 1984; Blazer, 1991; DePaola, Ebersole, 

1995; Koenig, Larson in Matthews, 1996; Ross, 1997; Miller Lewis, 2001; Takkinen in 

Ruoppila, 2001 Dalby, 2006; Moor, Metcalf in Schow, 2006;  Wallace in O´Shea, 2007; 

Dwyer, Nordenfelt in Ternestedt, 2008;  Erichsen in Büssing, 2013), že narejenih na podobno 

tematiko, pa smo za teoretično izhodišče uporabili tudi logoteorijo.  

Logoteorijo kot teoretično izhodišče smo ocenili kot primerno, ker se ukvarja z odkrivanjem 

smisla tudi v tragiki trpljenja, krivde in smrti, ki so značilni za življenjsko obdobje starosti.  

Težave, napore in trpljenje ne opredeljuje kot nekaj absolutno negativnega in škodljivega za 

psihično zdravje človeka. Človek naj bi se ravno v boju za nekaj, za kar se je vredno boriti, 

naprezati in trpeti, krepil. Da bi posameznik ohranil svoje psihično zdravje, da bi se okrepil in 

dosegel zrelost, mora pogumno prenašati tudi breme odgovornosti za realizacijo smisla 

lastnega obstoja – tudi za ceno trpljenja.  

Človek se v življenju ne giblje le horizontalno, med uspehom in neuspehom, zadovoljstvom 

in nezadovoljstvom, temveč išče smisel in se dviga tudi nad dimenzije uspeha in zadovoljstva. 

Dviga se višje in se po vertikali giblje med smislom in nesmislom. Tudi za ceno bolečine in 

trpljenja, če to prinaša občutek duhovne izpolnjenosti in spokojnosti. Vsak človek, ne glede 

na to, ali je srečen ali nesrečen, zdrav ali bolan, se nekoč sreča z omejitvami, skušnjavami in 

težavami eksistencialnega izvora, ki so lastni človekovi naravi in življenju samemu. In ravno 

to je razlog, ki ga logoteorija opredeljuje kot bistvenega in zaradi katerega mora človek najti 

sebi lasten odgovor na to, kar je logoteoretično poimenovano tragična trojka bivanja. Krivdo, 

trpljenje in smrt opredeljuje kot dejstva človekove omejenosti in končnosti. Ta so spoznanja 

človeka, da ni ravnal prav (doživljanje krivde), da trpi (bolečina) in da bo umrl (zavedanje 

lastne minljivosti). 

Občutek krivde je neizogiben, saj mora človek neprestano sprejemati odločitve, ki niso vedno 

pravilne. To vodi do doživljanja krivde, slabe vesti in kesanja zaradi vsega, kar je bilo 

nepopravljivo narejenega v preteklosti. V starosti, ko delamo življenjski obračun, prihaja to še 

toliko bolj intenzivno do izraza. Zato je pomembno, da posameznik lastno krivdo sprejme, jo 

popravi in se trudi, da bi ravnal v skladu z vestjo.  

Človek v življenju nujno občasno tudi trpi, v visoki starosti pa je trpljenja vedno več. Star 

človek se ne more izogniti bolečini fizičnega, psihičnega, duhovnega ali moralnega izvora in 

ne more pobegniti od izgub, bolezni, bolečine in trpljenja.  
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Vseeno pa ima možnost najti smisel v pokončnem in dostojanstvenem prenašanju trpljenja. V 

sodobni družbi je vse bolj intenziven in razširjen strah pred minljivostjo, starostjo in smrtjo, ki 

se jim ne moremo izogniti. K temu v veliki meri pripomore kult mladosti. Logoteorija 

poskuša pokazati, da je pravzaprav mladim ljudem na nek način velikokrat težje kot starejšim. 

Pred mladimi so še velike možnosti, z njimi pa tudi življenjske preizkušnje, težave, prepreke, 

negotovost in trpljenje, ki jih še morajo preživeti. Stari ljudje pa so veliko že preživeli. V 

lastni življenjski zakladnici imajo shranjena vsa doživetja, uspehe, dosežene vrednote in 

uresničene možnosti, pa tudi vse, kar so pretrpeli in preživeli, na kar so lahko ponosni.  

Še bolj kot strah pred staranjem pa je v sodobni družbi izražen strah pred smrtjo. Ljudje imajo 

zaradi dejstva umrljivosti nemalokrat občutek, da njihovo življenje nima smisla in zato 

zapadajo celo v depresijo ali obup. V nasprotju s tem logoteorija opredeli minljivost življenja 

kot nekaj, kar življenju daje smisel.  

Ravno dejstvo minljivosti življenja človeka spodbuja k odgovornosti, da odkrije in realizira 

možnosti, ki se mu ponujajo, da najde svoje poslanstvo in osebni smisel. Pogumno soočanje 

človeka s tragičnimi značilnostmi njemu lastnega obstoja, ob zavedanju, da je zmotljivo, 

končno in umrljivo bitje, ki je obsojeno tudi na trpljenje, človekovemu življenju ne odvzema 

smisla in vrednosti. Nasprotno, dejstvo minljivosti in končnosti odpira možnosti za rast, 

uresničevanje vrednot in daje smisel. 

Uporaba logoteorije kot teoretičnega izhodišča razlikuje našo raziskavo od predhodnih. Naš 

namen je bil posredno ugotoviti tudi, kako načela logoteorije držijo v visoki starosti pri 

stanovalcih domov za stare ljudi. Ugotovitve, ki bi po pričevanjih starostnikov potrdile ali 

ovrgle logoteoretična načela, pa bi pomenile tudi naš izvirni doprinos k znanosti. 
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3 DOŽIVLJANJE SMISLA ŽIVLJENJA IZ VIDIKA STAROSTNIKOV, 

KI BIVAJO V DOMOVIH ZA STARE LJUDI PO UGOTOVITVAH 

PREDHODNIH RAZISKAV 

 

3.1 Duhovne potrebe starih ljudi  

 

Rezultati študij s področja duhovnih potreb starejših (Miller Lewis, 2001; Koenig, Larson in 

Matthews, 1996) kažejo, da sta duhovnost in religija za starejšo populacijo pomembni. 

Starostniki poročajo, da poleg družine in formalne podpore verske in duhovne skupine 

predstavljajo tretji najpomembnejši vir podpore starejšim odraslim (Blazer, 1991).  

Na duhovnost in razvoj starejših odraslih so pogledi ponavadi mešani. Za razliko od kultur, v 

katerih za starejše velja, da duhovno rastejo in so v visoki starosti spoštovani kot duhovni 

voditelji, v krščanskih kulturah na visoko starost pogosto gledamo kot na čas »duhovnega 

obupa« (Blazer, 1991).  

Rezultati študije (Dalby, 2006), v kateri so ugotavljali, ali obstaja nek poseben proces 

duhovnih sprememb oziroma duhovne rasti v starosti, so pokazali, da nekateri vidiki 

duhovnosti ostajajo stabilni v starosti, vendar pa tudi, da obstajajo prepoznavne duhovne 

naloge, potrebe in spremembe povezane s staranjem.  

Nekatere skupne duhovne teme, ki so bile ugotovljene, so bile integriteta, družbena 

odgovornost, spreminjanje odnosov z drugimi in skrb za mlajše generacije, povezanost s 

transcendentnim bitjem ali višjo silo, samospoznavanje in odnos do smrti. Te teme so bile 

predvsem povezane z izzivi, ki jih starost nosi.  

Tudi rezultati študije, ki je ugotavljala, kako starejši bolniki dojemajo svoje duhovne potrebe, 

so pokazali, da v skladu z zdravstveno negovalno literaturo duhovna oskrba predstavlja del 

vloge zdravstvenega osebja, vendar te iste potrebe niso jasno definirane kot tudi ne, kako naj 

bi zdravstveno osebje zagotavljalo duhovno oskrbo. Večina starejših, ki je sodelovala v 

raziskavi, je potrdila pomen duhovnih potreb v življenju in tudi v času bolezni ter 

onemoglosti. Definirali so potrebe povezane z vero, občutkom smisla, ljubeznijo in 

pripadnostjo ter moralo, smrtjo in umiranjem (Ross, 1997, 710–715). 
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Wallace in O´Shea (2007) menita, da je duhovna oskrba še posebej pomembna v življenju 

mnogih starejših odraslih ob koncu življenja. Uspešno odkrivanje smisla do konca življenja  

zagotavlja okvir za obvladovanje skrbi. Ugotavljata, da je kljub vse bolj očitnemu pomenu 

zadovoljevanja duhovnih potreb duhovnost starejših odraslih zanemarjena. Poleg tega pa tudi, 

da je bilo opravljenih malo raziskav, ki bi ugotavljale, kako lahko zdravstveno osebje pomaga 

starejšim, da izboljšajo duhovno zdravje. Namen njune raziskave je bil raziskati dojemanje 

duhovnosti in duhovne oskrbe starejših prebivalcev domov za stare ljudi ob koncu življenja. 

Starostniki, ki so sodelovali pri raziskavi, so poročali o številnih posegih, ki jih zdravstveno 

osebje lahko uporablja za podporo in pomoč pri zadovoljevanju duhovnih potreb, vključno z 

organiziranjem obiskov verskih obredov, izkazovanjem prijaznosti, preživljanjem časa s 

stanovalci domov, s poslušanjem (prisotnost) ter izkazovanjem spoštovanja do tovrstnih 

potreb starih ljudi v domovih. 

V raziskavi o duhovnih potrebah starih ljudi, ki živijo v domovih, pa sta Erichsen in Büssing 

(2013) ugotovila, da je večina duhovnih potreb starih ljudi manj izrazitih v primerjavi z 

odgovori bolnikov s kroničnimi boleznimi ali rakom. Kot najbolj izražena potreba 

starostnikov v domovih se je pokazala potreba po »zlitju z naravo«. Sledila je potreba po 

občutku povezanosti z družino. Kot pomembno potrebo so izpostavili tudi potrebo po tem, da 

se "obračajo na nekoga v ljubečem odnosu" ter da lahko "izrazijo svoje življenjske izkušnje". 

Vse te potrebe ali želje je mogoče razlagati kot namen povezovanja z okoljem in naravo, z 

drugimi in z lastnim življenjem.  

V tej luči je mogoče videti tudi namero, da bi "prenašali lastne življenjske izkušnje drugim", 

da bi nekaj dali svetu. Stari ljudje imajo glede na te rezultate močan občutek, da imajo kaj 

ponuditi in se želijo povezati s tistimi, ki si jih bodo zapomnili. Ta ista študija ugotavlja tudi 

potrebo po pogovorih in izražanju strahov in skrbi. Zanimiva je ugotovitev, da se je le tretjina 

sodelujočih v tej raziskavi opredelila za religiozne. Kljub temu pa so kot pomembno navajali 

molitev. Vendar pa, kot ugotavljata avtorja, je kazalo, da gre pri molitvi bolj za ritual kot za 

hrepenenje po podpori višje sile. Veliko bolj so starostniki poudarjali potrebo po odnosih z 

bližnjimi in s konkretnimi osebami kot s transcendentnimi viri v obliki religij.  
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3.2 Smisel življenja, kot ga doživljajo starostniki v domovih za stare ljudi 

 

Dwyer, Nordenfelt in Ternestedt (2008) skozi svojo študijo ponujajo poglobljeno 

razumevanje načina, na katerega stari ljudje v domovih odkrivajo smisel življenja v 

vsakdanjem življenju. Študija razkriva, da so viri smisla občutek fizične sposobnosti, 

kognitivne sposobnosti, občutek, da nas nekdo potrebuje in občutek pripadnosti. Stari ljudje 

smisel odkrivajo skozi notranji dialog ter skozi komunikacijo in odnose z drugimi. Druga 

ugotovitev je, da je iskanje in odkrivanje smisla v visoki starosti pri stanovalcih domov za 

stare ljudi lahko včasih tudi težko. 

Skaggs in Barron (2006) pa sta sintetizirala ugotovitve predhodnih študij narejenih na temo 

smisla življenja in podajata ugotovitve o iskanju smisla v nepričakovanih, pomembnih, 

negativnih dogodkih. Ugotavljata, da dogodki ali situacije, ki jih zaznavamo kot 

nepričakovane in negativne (npr. kronične in/ali življenjsko nevarne bolezni), lahko motijo 

življenjske načrte in povzročijo čustveno stisko. Menita, da ima zdravstveno osebje ključno 

vlogo in moč, da pomaga bolnemu ali onemoglemu človeku pri spopadanju s težkimi, 

nepričakovanimi življenjskimi preobrati in okoliščinami, tako da pomagajo tudi v življenjskih 

izkušnjah, ki so nepričakovane in jih človek doživlja kot ovirajoči dejavnik pri iskanju smisla. 

Ugotavljata, da se na splošno smisel življenja nanaša na posameznikova prepričanja, vrednote 

in namen oziroma cilje. Situacijski smisel pa se nanaša na pomen, ki ga posameznik pripiše 

situaciji. Ko pomen, povezan s položajem, ni skladen z našim splošnim smislom, se poveča 

potreba po iskanju in odkrivanju smisla. Pri iskanju smisla lahko ljudje poskušajo spremeniti 

pomen dogodka s pozitivno presojo, reševanjem težav ali ponovnim vrednotenjem dogodkov.  

Moor, Metcalf in Schow (2006) podajajo ugotovitve poglobljenih intervjujev, opravljenih z 

manjšo skupino enajstih starostnikov, starih od 66 do 92 let, ki so razkrili, da stari ljudje z 

delitvijo svojih življenjskih zgodb krepijo občutek smisla življenja in občutek lastne 

vrednosti. Starostniki so poročali, da jim to omogoča, da življenje sprejemajo z občutkom za 

smisel in z navdušenjem. 

V študiji, v kateri so zbrali eseje petdesetih prebivalcev domov za stare ljudi o najmočnejšem 

izvoru smisla v življenju, je večina starostnikov najpogosteje poročala o družinskih odnosih  

kot osrednjem in najpomembnejšem izvoru smisla. Sledil je užitek in nato zdravje.  
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Analiza podatkov je tudi pokazala, da obstaja pomembna razlika med izvori smisla 

starostnikov v  domovih in izvori smisla mlajših odraslih. Dodatna analiza pa je pokazala, da 

ne obstaja pomembna razlika med starostnikih v domovih in visoko ostarelimi zakonci, ki še 

bivajo doma. Rezultati študije kažejo, da starostniki v domovih ne poročajo o odsotnosti 

smisla v življenju v visoki starosti (DePaola, Ebersole, 1995).  

Takkinen in Ruoppila (2001) sta v svoji študiji preučevala odnose med življenjskim smislom 

in kognitivnim delovanjem na vzorcu treh skupin starostnikov. Udeleženci prve skupine so 

bili stari med 82 in 87 let, udeleženci v drugi skupini med 83 in 92 let, udeleženci  v tretji 

skupini pa med 65 in 69 let. Analiza podatkov ni pokazala razlike med skupinami glede 

stopnje smisla v življenju v katerem koli od treh vzorcev. Vsebina smisla v življenju pa se je 

razlikovala med skupinami, in sicer so medčloveške odnose kot izvor smisla v življenju in vir 

moči v življenju pogosteje izbirale osebe z visokim kognitivnim delovanjem v primerjavi s 

primerjalno skupino. Te osebe so pogosteje kot primerjalna skupina tudi poročale, da so 

pričele z neko novo dejavnostjo, ki jim je dajala nek nov pomen in smisel v življenju po 

upokojitvi. Smrt je imela za večino udeležencev pozitiven pomen in se jim je zdela smiselna. 

Skupine se pri vprašanju po smislu smrti niso razlikovale. Medsebojni vplivi med različnimi 

izvori smisla v življenju so pokazali, da sta občutek harmonije in uživanja v življenju 

dejavnika, povezana z občutkom smiselnosti v življenju. Smisel smrti ni bil povezan z 

drugimi izvori smisla.  

 

3.3 Duhovne potrebe in osebno blagostanje starostnikov živečih v domovih za stare 

ljudi 

 

Rezultati študije (Ruffing-Rahal, 1984), ki je raziskovala smisel življenja starih ljudi v 

domovih, kažejo, da celovit model zdravja vključuje duhovno razsežnost, ki prispeva k 

osebnemu blagostanju starejših. Duhovne izkušnje prispevajo k boljši samopodobi in k 

celostnemu osebnostnemu razvoju. Združevanje preteklosti in sedanjosti v smiselno celoto 

zagotavlja izvor osebne moči, ki ima pozitivne vplive v boju proti boleznim in težavam. 

Guse in Masesar (2009) sta v svoji študiji proučevala dejavnike, povezane s kakovostjo 

življenja in uspešnim staranjem pri dolgotrajni oskrbi z vidika prebivalcev ustanov za 

dolgotrajno oskrbo.  
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Ta študija je ugotovila, da so prebivalci ustanov za dolgotrajno oskrbo, čeprav imajo pogosto 

zdravstvene težave in invalidnosti, optimistični glede zdravja in kakovosti življenja. 

Dejavniki, ki so bili v tej študiji opredeljeni kot pomembni za kakovost življenja prebivalcev 

ustanov za dolgotrajno oskrbo, so vključevali interakcijo z družino in prijatelji, osebnostne 

lastnosti, pomen lastnega prostora (soba, zavetje) ter vidike dobrega počutja. Izstopala sta 

predvsem dva dejavnika, ki ju avtorja v literaturi nista zasledila in sta bila v tej raziskavi 

opredeljena, in sicer so starostniki poudarjali pomen uživanja v naravi in občutek, da so 

koristni za druge.  

Borg in sodelavci (2008) so z raziskavo, v katero so vključili starostnike stare med 65 in 89 

let, ki so živeli v šestih evropskih državah, ugotovili, da je njihovo zadovoljstvo z življenjem 

veliko bolj povezano s splošnim zdravjem, samospoštovanjem in z negativnim 

razpoloženjem, npr. zaskrbljenostjo, kot z upadom sposobnosti za dnevne aktivnosti.  

Ingibjörg in Gústafsdóttir (2007) sta ugotovila, da je za starostnike v domovih zelo 

pomembna skrb za telo, iskanje resnice, priprava na smrt in samopotrditev. Najpomembnejši 

vidiki kakovosti življenja so po ugotovitvah te študije občutek varnosti, lastni prostor, kjer so 

lahko tudi sami s svojimi mislimi, sprava s preteklim in ustvarjenim v življenju ter priprava na 

smrt. Poleg tega se je kot pomembno pokazalo ohranjanje človeškega dostojanstva 

posameznika ter doseganje smiselnih ciljev skozi opravljanje preprostih vsakodnevnih 

aktivnosti. Ti vidiki življenja v domu prispevajo k temu, da živijo starostniki v smiselnem 

svetu, v katerem se njihovo dostojanstvo ohranja do konca.  

Erichsen in Büssing (2013) sta ugotovila, da imajo starejši ljudje, ki živijo v domovih za stare 

ljudi, posebne psihosocialne in duhovne potrebe, ki jih v večini primerov ni mogoče 

prepoznati in jih zato ni mogoče obravnavati. Borg s sodelavci (2008) priporoča, da primerna 

zdravstvena oskrba starejših ne bi smela upoštevati zgolj upadajočih funkcionalnih 

sposobnosti starejših, temveč tudi dojemanje lastnega zdravja in samospoštovanja 

posameznika. Rezultati raziskav kažejo, da je poudarek na osebnih dejavnikih izjemnega 

pomena. Vendar pa ostaja odprto vprašanje, kako je mogoče te dejavnike ustrezno podpreti. 

Shea (1986) ugotavlja, da bi bili specialisti pastoralne oskrbe lahko koristni, saj bi lahko 

starim ljudem pomagali najti "notranjo moč, ki ustvarja upanje".  
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Vendar pa, kot smo že ugotovili, Erichsen in Büssing (2013) poročata, da večina starostnikov 

v domovih nima posebnega interesa in potrebe po pogovorih z duhovniki ali po verskih 

obredih. Menita, da bi drugi strokovnjaki, kot so medicinske sestre, psihologi in socialni 

delavci, lahko zagotavljali specifično oskrbo, poslušali in pomagali starejšim pri pregledu 

lastnega življenja, kar je bila močno izražena potreba med starejšimi, vključenimi v njuno 

študijo. Seveda ti strokovnjaki morda niso najprimernejši partnerji (družina ima pri starejših 

po ugotovitvah večji pomen), vendar je pogosto ravno to osebje tisto, ki je lažje dostopno. 

Očitno je, da je potrebno razviti ustvarjalne strategije dolgotrajnega zagotavljanja oskrbe, ki 

ustreza potrebam starejših, ki živijo v sekularnih družbah. Avtorja menita, da bi bil lahko eden 

zanimivih pristopov tako imenovani življenjski pregled.  

Naključna študija, ki so jo izvedli Gonçalves in sodelavci (2009) je pokazala, da je refleksija 

lastnega življenja vplivala na zmanjšanje simptomov depresije in prispevala k izboljšanju 

zadovoljstva starejših žensk. Randomizirana kontrolirana študija je pokazala znatno nižje 

depresivne simptome pri starejših, ki so sodelovali pri avtobiografski pisarniški delavnici 

(Chippendale, Bear-Lehman, 2012). V nasprotju s tem pa je randomizirana kontrolirana 

študija, ki jo je izvedel de Medeiros s sodelavci (2011), pokazala, da delavnica 

avtobiografskega pisanja lahko izboljša ocene samopodobe med starejšimi odraslimi, ne pa 

tudi njihovo razpoloženje. Erichsen in Büssing (2013) menita, da takšni pregledi življenja 

lahko prispevajo k povezovanju starejših z lastno preteklostjo in lahko delujejo pozitivno pri 

zadovoljevanju potrebe starejših po predajanju "zapuščine" in življenjskih izkušenj ter pri 

povezovanju z mlajšimi generacijami.  

 

3.4 Vpliv uspešnega odkrivanja smisla življenja na zdravje starostnikov v domovih za 

stare ljudi 

 

Študije kažejo, da je zadovoljevanje duhovnih potreb starejših povezano z duševnim zdravjem 

in ima tudi fizične koristi. Hkrati pa duhovnost pri starejših opisujejo kot varovalo proti 

depresiji, kot način ohranjanja smisla na koncu življenja in kot mehanizem priprave na 

umiranje in smrt (Blazer, 1991; Holt in Dellmann-Jenkins, 1992). Tudi sreča, zadovoljstvo z 

življenjem in večja sposobnost prilagajanja ter samopreseganja so se pokazali kot pomembno 

povezani z duhovnostjo starejših odraslih (Kelly, 1995; Reed, 1991). 
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V zvezi s telesnim zdravjem se je zadovoljevanje duhovnih potreb pokazalo kot povezano s 

pozitivnim telesnim zdravjem in, obratno, nezadovoljevanje s fizičnimi boleznimi (Miller in 

Thoresen, 1999; Musick in sodelavci, 2000). Starejši odrasli, ki imajo zadovoljene duhovne 

potrebe, so ponavadi bolj zdravi, redkeje uživajo alkohol, imajo nižji krvni tlak, pri njih se 

pojavlja manj kapi in živijo dlje kot starejši odrasli, katerih duhovne potrebe so zanemarjene 

(Koenig et al., 1996). 

Rezultati študije (Gørill, 2013), v kateri so preučevali razširjenost fizičnih in čustvenih 

simptomov ter povezav med njimi in odkrivanjem smisla v starosti pri populaciji starostnikov, 

ki bivajo v domovih za stare ljudi, so pokazali, da je uspešno iskanje smisla življenja močan 

individualni napovedovalec uspešnega staranja in zadovoljstva z življenjem v starosti ter 

pomembna psihološka spremenljivka, ki spodbuja dobro počutje. Ugotovili so, da uspešno 

odkrivanje smisla pozitivno vpliva na psihično in fizično zdravje. 

Rezultati študij (Gørill 2013) kažejo, da interakcija medicinske sestre in bolnika pomembno 

vpliva na uspešno iskanje smisla pri kognitivno intaktnih starostnikih v domovih. Uspešno 

odkrivanja smisla skozi take odnose pa je pomemben vir duševnega zdravja in osebnega 

blagostanja. Rezultati kažejo, da bi lahko z ustreznimi odnosi med zdravstvenim osebjem in 

starostniki v domovih pozitivno vplivali na psihološko in fizično zdravje, dobro počutje in 

psiho-duhovno delovanje pri tej ranljivi skupini prebivalstva. 

 

3.5 Iskanje smisla v tragiki in skrb za duhovne potrebe ob koncu življenja 

 

Študija, ki sta jo izvedla Bickerstaff in Grasser (2003), je pokazala, da se izgube v starosti 

lahko izkažejo kot močno obremenjujoče za starejše odrasle. Nekatere starejše osebe se s temi 

izgubami spopadajo v duhu sprejemanja in spokojnosti. Namen te študije je bil ugotoviti 

lastnosti stanovalcev izbranih domov za stare ljudi, ki jim omogočajo, da presegajo tovrstne 

težave in še naprej živijo z določeno stopnjo zadovoljstva z življenjem. Kvalitativni podatki 

so bili pridobljeni s pomočjo poglobljenih intervjujev s 95 funkcionalno oviranimi starostniki 

(povprečna starost 82,16 leta). Analiza podatkov je pokazala na več tem, ki podpirajo 

duhovno perspektivo. Kot pomembne teme so izstopale generativnost, intuitivnost, časovna 

integracija, preseganje telesa in odnos do sebe, drugih ter višje sile. Uspešno odkrivanje 

smisla v starosti omogoča, da starejše osebe resnično občutijo svoj obstoj.  
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Ugotovili so, da se starejše osebe spopadajo z neizogibnimi spremembami življenja v starosti 

skozi sprejemanje vsega, kar življenje nosi, in to s starosti lastno spokojnostjo. Starostniki v 

domovih uspejo še naprej živeti s pozitivnimi perspektivami, ki se nanašajo na njihovo lastno 

življenje in na življenja vseh okoli njih. Stari ljudje v domovih so poročali, da so lahko izgube 

v starosti zelo težke preizkušnje za veliko starejših odraslih. Ločitev od družine in znane 

podpore skupnosti lahko negativno vplivajo na smisel v življenju, kar ima lahko za posledico 

zaznavanje občutkov izgubljenih vezi in nemoči, depresijo ali celo samomor. Večina 

starostnikov se zaveda, da se lahko sama odloči, kako bodo gledali na lastno življenje, in 

pozitivnega vpliva te odločitve na kvaliteto bivanja. Zavedajo se, da si lahko s pozitivnim 

pogledom na življenje kljub omejitvam povrnejo upanje in izboljšajo kakovost življenja, kar 

ima za posledico na novo odkrit smisel.  

Rezultati podobne študije (Boyle et al. 2009) nakazujejo, da uspešno odkrivanje smisla v 

vsakodnevnih aktivnostih in ciljna naravnanost prispevajo k dolgoživosti. Avtor smatra, da 

starejši ljudje, ki so uspešni pri iskanju smisla in ki si postavljajo in si prizadevajo za sebi 

pomembne cilje, bolj kvalitetno živijo življenje v starosti. Ne zato, ker za starost specifični, 

težki dejavniki ne bi imeli negativnega vpliva nanje, temveč zato, ker so sami angažirani, 

usmerjeni in namerni ter sodelujejo v za njih pomembnih dejavnostih. Poleg tega je lahko za 

uspešno iskanje smisla v starosti pomemben tudi pogled na življenje in mogoče je, da imajo 

osebe, ki so bolj uspešne pri iskanju smisla, pozitiven pogled na staranje ali celo bolj 

pozitivno življenjsko naravnanost na splošno.  

McCue (1995) poudarja dejstvo, da je umiranje naravni, končni dogodek v celovitosti 

človeškega življenja, ki je kulturno, umetniško in znanstveno prepričljivo. Zelo stari ljudje  

sčasoma prehajajo v proces funkcionalnih upadov, progresivne apatije in izgube potrebe po 

hrani in pijači, ki vodi v smrt, tudi če ni prisotne neke akutne bolezni ali hude kronične 

bolezni. Kljub kliničnim podobnostim z depresijo in demenco sta po njegovem mnenju  

staranje in izguba volje za življenje najverjetnejši pojasnili za naravno umiranje. Sprejemanje 

naravnosti umiranja pa je v neposrednem nasprotju s prepričanjem sodobne družbe, da je 

potrebno smrt za vsako ceno preprečiti. Raje kot dejstvo, da je smrt naravni proces, 

verjamemo, da je umiranje posledica bolezni in poškodb, ki jih lahko preprečimo z razvojem 

medicine. Sprejemanje umiranja in smrti kot naravnega zaključka življenja v visoki starosti 

lahko olajša komunikacijo o duhovnih in paliativnih potrebah, ki jih je težko zanemariti.  
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Poudarja, da bi lahko zdravniki in drugo zdravstveno osebje prevzelo vlogo medicinskega 

skrbstva, ki bi preprečilo prekomerno zdravljenje in agresiven pristop sodobne medicine k 

umirajočemu. Čustvena bremena in skrbi starejših, ki umirajo, pa je treba obravnavati odprto 

s skupnim delom, institucionalnimi politikami in podporo med zdravniki in drugimi skrbniki. 

Skrb za neozdravljivo bolne in ostarele posameznike pogosto sproža eksistencialna vprašanja. 

Cilji študije (Strang, Strang, Ternestedt 2001) o eksistencialni podpori bolnikom z 

možganskim tumorjem in njihovim svojcem so bili pridobiti mnenja medicinskih sester, 

bolnikov in svojcev umirajočih o potrebah po eksistencialni podpori. Vsi sodelujoči v 

raziskavi so bili splošno naklonjeni obravnavi eksistencialnih vprašanj, vendar so se v praksi 

težko spoprijemali s tovrstnimi težavami zaradi pomanjkanja časa in znanja ter zaradi strahu. 

Brez izjeme so bili bolniki in družinski člani zadovoljni z zdravniškim oziroma fizičnim 

zdravljenjem, ne pa tudi z eksistencialno podporo. V veliki meri se je pokazala potreba po 

eksistencialni podpori, še posebej v obliki priložnosti za pogovor o občutku eksistencialne 

ogroženosti, ki je nastala ob bližajočem se koncu življenja. Večina jih je menila, da prepreko 

za duhovno oskrbo predstavlja predvsem to, da so zaposleni pod velikim stresom zaradi 

strahov in nekvalificiranosti. Rezultati so pokazali velik pomen bližine in prisotnosti pri 

zmanjševanju občutka  eksistencialne izolacije. 

Medicinske sestre so pokazale pripravljenost, da pozornost posvetijo tudi duhovnim in 

eksistencialnim potrebam bolnih in oslabelih, vendar so imele težave pri določanju, kakšna bi 

morala biti ta skrb. Poročale so, da se tovrstna podpora le redko izvaja na oddelku. Pacienti in 

njihovi svojci so v veliki meri želeli eksistencialno podporo.  

Večina bolnikov se je sama borila s strahom pred smrtjo, redko je bila ta skrb izražena 

neposredno. Bolniki in njihovi svojci so v različnih težavnih situacijah razvijali različne 

strategije. Pomembna dejavnika sta bila razumevanje in obvladljivost, ki sta jih olajšala 

strategija iskanja informacij in socialna podpora. Predvsem pa se je iskanje smisla izkazalo 

kot zelo pomembno za kakovost bivanja. Potreba po iskanju smisla se po poročanjih 

sodelujočih v tej raziskavi krepi skozi medosebne odnose, vero in delo. Kot ključni dejavnik 

za uspešno odkrivanje smisla je izstopal borbeni duh, ki je spodbujal posameznika k iskanju 

smisla. Težave, povezane s smislom, so se pogosto izražale v bolnišnični kapeli. Poleg 

vprašanj o smrti, umiranju in odnosih je bilo veliko vprašanj o somatskih težavah, kot so 

bolečina, strah pred zadušitvijo in bolezen na splošno.  
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V študiji so proučevali tudi definicije »eksistenčne bolečine«, za katero trenutno ni jasne 

opredelitve. Teologi jo opredeljujejo kot eksistencialno trpljenje, s poudarkom na 

eksistencialni krivdi in nerešenih verskih vprašanjih brez povezave s telesno bolečino. 

Paliativni zdravniki pa se osredotočajo na vprašanja smisla in tesnobe ob umiranju, ki lahko 

tako ojačajo bolečine kot tudi vzajemno interakcijo z njo, kar zagotovo zmanjšuje kakovost 

življenja ne glede na to, ali so somatske bolečine prisotne ali ne. Specialisti, ki se ukvarjajo z 

bolečino, poudarjajo »bolečino življenja«, zlasti v povezavi s kronično bolečino. Ključna 

ugotovitev te študije je bila, da zdravstveno osebje potrebuje usmerjanje in izobraževanje o 

duhovnih oziroma eksistencialnih vsebinah, saj so osrednjega pomena za bolnike z akutnimi, 

smrtno nevarnimi boleznimi kot tudi za ostarele in bolnike v paliativni oskrbi. Takšna znanja 

in kompetence bi pomenile pomembno dopolnilo zdravstveni oskrbi, saj so fizični in 

eksistenčni dejavniki vzajemno povezani (Strang, Strang, Ternestedt 2001). 

V študiji (Hermann 2001), ki je preučevala duhovne potrebe umirajočih, so udeleženci sprva 

opredelili duhovne potrebe, ki se nanašajo na boga ali vero. Kljub temu pa se je pokazalo, da 

je njihova duhovnost del njihovega celotnega obstoja. Edinstvene duhovne potrebe, ki so jih 

umirajoči starostniki opredelili, je avtor združil v šest tem, in sicer so poročali o potrebi po 

religiji, potrebi po druženju, potrebi po vključevanju in nadzoru, potrebi po zaključku 

življenjskega poslanstva, potrebi po doživljanju narave in potrebi po pozitivnem načinu 

razmišljanja in pozitivnem pogledu na stvari. Udeleženci so pokazali na duhovnost kot na 

širok koncept, ki lahko ali pa tudi ne vključuje religijo. Duhovne potrebe so se pokazale kot 

široke in tesno povezane s smislom. Avtor poudarja, da spada duhovna oskrba bolnikov, ki 

umirajo,  v področje zdravstvene nege.  

Duhovne potrebe so precej raznolike in obsegajo več kot religijo. Če želimo izboljšati 

kakovost življenja umirajočih, moramo obravnavati tudi njihove duhovne potrebe. Izgube so 

sestavni del življenja v visoki starosti. Ob tako številnih izgubah v starosti se občasno zdi, da 

se starostniki z njimi spoprijemajo v duhu spokojnosti in sprejemanja življenja. Namen 

študije, ki so jo izvedli Glasser in sodelavci (2003), je bil ugotoviti lastnosti, ki starim ljudem 

v domovih omogočajo, da presegajo boleče izgube in še naprej živijo z določeno stopnjo 

zadovoljstva. Rezultati študije so pokazali na pomen celovitosti, intuitivnosti, časovne 

integracije, preseganja telesa in odnosa do sebe, drugih in višje sile. Pomoč pri 

zadovoljevanju duhovnih potreb pomaga prebivalcem do popolne blaginje in notranjega miru. 

(Hicks, 1999). 
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4 SMISEL ŽIVLJENJA STARIH LJUDI V LOGOTEORIJI 

 

 

Bistvo logoteorije (Frankl 2014) je prepričanje, da je človekova osnovna motivacijska sila 

prizadevanje odkriti smisel ali volja do smisla. V logoteoriji smisel življenja ni opredeljen kot 

univerzalen za vse ljudi. Razlikuje se od človeka do človeka, iz dneva v dan, iz ure v uro. 

Iskanje smisla je dinamičen proces, vprašanja po smislu pa se pojavljajo v vseh življenjskih 

obdobjih – tako v otroštvu in mladosti kot tudi v zrelih letih in starosti. Ta vseživljenjska 

naloga odkrivanja smisla lastnega obstoja je pomembna, saj je v vsakdanji zavesti pogosto 

videti, kot bi bili zlasti mladi postavljeni pred nalogo odkrivanja smisla. Poleg tega 

logoteorija opisuje tudi vprašanja smisla, ki se pojavljajo situacijsko, ne glede na življenjsko 

obdobje, v katerem se nahajamo. Ta vprašanja sama po sebi terjajo specifične odgovore, saj se 

v vsakdanjem življenju nemalokrat znajdemo v situacijah, ki od nas zahtevajo, da ponovno 

osmislimo lastne izbire in odločitve. Primeri takih situacij v starosti so trpljenje, bolezni, 

izgube, smrt bližnjih, razpad odnosov itd.  

Logoteorija opredeljuje človeka kot presežno bitje, ki je sestavljeno iz telesne, duševne in 

duhovne razsežnosti. Človek je tisti, ki ustvarja smisel trenutka in tako lahko tudi v navidez 

brezsmiselnih situacijah odkrije smisel. Človek ni poklican, da bi iskal abstraktni smisel 

življenja.  

Posameznik ima v življenju sebi lasten klic ali poslanstvo, da izpelje konkretno nalogo, pri 

kateri ga nihče ne more nadomestiti. Od tod neponovljivost vsakega posameznega življenja.  

Tudi v trenutkih največjih stisk, bolečine, napak, zlomov, krivde, sramu, razočaranja in 

nesmisla ima človek še vedno možnost izbire. V vsaki situaciji ima možnost, da se odloči za 

nekaj, nekoga ali za naslednji korak. Logoteorija ravno najhujšim trenutkom v življenju 

pripisuje največje priložnosti za nove začetke.  

Dejstvo je, da je starost življenjsko obdobje, ki človeka preizkuša na različnih nivojih bivanja. 

Nemalokrat s seboj nosi stiske, bolečino, občutke krivde in nemoči. Življenje v domovih za 

stare ljudi največkrat povežemo s popolno odvisnostjo v osnovnih vsakodnevnih aktivnostih 

in prepuščenost toku neusmiljene usode, ki lahko kruto načne človekovo dostojanstvo. 

Logoteorija pa nudi nekoliko drugačne, optimistične odgovore na vprašanja po smislu v 

visoki starosti. Ukvarja se tudi s smislom tragike, ki je pomembno področje v starosti.  
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Tudi v navidez brezizhodnih situacijah odpira možnosti smiselnega življenja in poudarja 

kljubovalno moč človeškega duha ter voljo do smisla, ki naj bi človeka do zadnjega diha 

spodbujala odkriti smisel in mu nalagala odgovornost za smiselno življenje.  

Ker se v doktorski disertaciji ukvarjamo s smislom človekovega bivanja v starosti in s tem 

tudi s trpljenjem in tragičnimi aspekti tega življenjskega obdobja, predstavlja  logoteorija 

poleg ugotovitev predhodnih študij primerno teoretično izhodišče za obravnavo izbrane 

tematike.  

V doktorski disertaciji smo posredno ugotavljali tudi, v kolikšni meri načela logoteorije držijo 

v visoki starosti pri starostnikih, ki bivajo v domovih. Pri tem smo se opirali na glavna dela 

Emila Viktorja Frankla, in sicer na delo Človek pred vprašanjem o smislu (2005), Kljub 

vsemu reči življenju DA: Psiholog v koncentracijskem taborišču (2013), Volja do smisla: 

osnove in raba logoterapije (2014) ter Zdravnik in duša: osnove logoterapije in bivanjske 

analize (2015). Poleg Franklovih del smo kot teoretična izhodišča uporabili tudi deli Elisabeth 

Lukas, ki se ukvarjata s starostjo, in sicer Tudi tvoje trpljenje ima smisel (2001) in Vse se 

uglasi in izpolni (2002). 

 

4.1 O smislu življenja v logoteoriji 

 

Logoteorija poudarja pomen ozaveščanja duhovnega ob vztrajnem prizadevanju v človekovo 

zavest priklicati odgovornost, ki je pojmovana kot bistveni temelj človekovega obstoja. Pri 

tem odgovornost vedno pomeni odgovornost do nekega specifičnega smisla (Frankl 2015, 

67). Ko govorimo o vprašanju po smislu, ki je bodisi izgovorjeno ali zastavljeno posredno, 

poudarjamo, da ga je treba označiti za vprašanje, ki je človeško in kot tako nikoli ne more biti 

odraz nekega bolezenskega stanja v človeku. Predstavlja izraz človeškosti. To lahko 

razložimo s primerjavo človeka z najbolj razvitimi živalskimi vrstami, ki so po svojih 

družbenih urejenostih zelo podobne človeku in njegovim državnim tvorbam ali pa so celo bolj 

razvite od človekovih, pa vendar si ne moremo predstavljati, da bi se katerakoli od teh 

živalskih vrst spraševala o smislu lastnega bivanja oziroma postavila pod vprašaj lastno 

bivanje (68). Vprašanja o smiselnosti lastnega bivanja so pridržana izključno za človeka. Le 

človek doživlja svoj obstoj kot nekaj vprašljivega in le človeku je dano, da spozna vso 

vprašljivost lastnega bivanja.  
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Vprašanje po smislu v vsej svoji izvirnosti in korenitosti lahko človeka popolnoma obvlada. 

Takrat človek pogosto dojame, da obstaja na nek drug način, ne le kot stvar ali proces, ki 

mineva. Za prispodobo lahko uporabimo svečo, ki dogoreva. Bivanje sveče je možno razložiti 

kot proces izgorevanja, česar ne moremo trditi za človeka. Za človeka je namreč primerna 

popolnoma in pomembno drugačna oblika bivanja. Človeško bitje je v svoji osnovi predvsem 

zgodovinsko bitje, ki je vedno znova postavljeno v okvir zgodovine in ga ni moč vzeti iz 

zgodovinskega koordinatnega sistema. Ta sistem sorazmerja pa je vedno znova opredeljen s 

smislom, četudi ta ni priznan in ga morda sploh ni možno izraziti (69). 

Vprašanje o smiselnosti življenja se ne pojavlja le v zrelih letih, temveč ga človeku občasno 

postavi tudi usoda s kakšnim pretresljivim doživetjem. Tako kot ni nič patološkega vprašanje 

o smislu življenja v zrelih letih, tako to tudi ni nič bolezenskega v vseh drugih človekovih 

stiskah duhovnega izvora, ki predstavljajo boj za življenjsko vsebino. Duhovno trpeči ljudje 

pravzaprav niso bolni in jih tudi ne smemo obravnavati kot bolne. Duhovne problematike 

človeka tudi v nobenem primeru ne smemo odpraviti kot simptoma, ker je to v vsakem 

primeru dosežek. Na eni strani dosežek, ki ga je sam trpeč človek že opravil, na drugi strani 

pa dosežek, do katerega moramo trpečemu šele pomagati. Ob tem so v logoteoriji še posebej 

izpostavljeni vsi tisti ljudje, ki duševno ravnovesje izgubijo zaradi čisto zunanjih vzrokov. 

Kot primer lahko navedemo starega človeka, ki izgubi ljubljeno osebo, okoli katere se je 

vrtelo njegovo celotno življenje. Tak človek se ob izgubi negotovo sprašuje, v čem je še 

smisel njegovega lastnega življenja. Človeku, katerega vera v smiselnost lastnega bivanja se v 

takih trenutkih zamaje, se lahko življenje usodno sesuje. Če se to zgodi, človek ostane brez 

rezerv v obliki moči, ki jo lahko daje le svetovni nazor, ki življenju brezpogojno pravi »DA«. 

Če človek nima teh moči, tudi ne more sprejeti udarca usode in sam iz sebe nadomestiti 

tistega, kar mu je usoda odvzela. Iz tega stanja se nato razvije duševno neravnovesje (72).  

 

4.2 Nadsmisel 

 

Ko govorimo o smislu v življenja, ne moremo mimo dejstva, da je lahko to vprašanje 

mišljeno in razumljeno zelo različno. Ukvarjanje z vprašljivim smislom vsega, kar se dogaja, 

kot so na primer vprašanje o namenu sveta v celoti ali vprašanje o smiselnosti usode, ki nas 

zadeva, ter vprašanje smisla dogodkov, ki se nam dogajajo, in mogoči pritrdilni odgovori na 

ta vprašanja predstavljajo rezervat vere.  
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Za vernega človeka taka vprašanja ne predstavljajo nikakršne problematike. Za druge pa je 

potrebno zastavljanje zgoraj navedenih vprašanj v taki obliki spoznavnokritično preskusiti in 

ugotoviti, ali je sploh smiselno spraševati o smislu celote (Frankl 2015, 73). Vedno lahko 

sprašujemo o smislu delnega dogajanja, ne pa o »namenu« celotnega, svetovnega dogajanja. 

Ta kategorija namena je  samopresežna, in sicer je namen vedno zunaj tistega, ki ima ta 

namen. Zato lahko smisel celotnega sveta zajamemo le v obliki omejenega pojma. Takšen 

smisel je v logoteoriji označen kot nadsmisel, pri čemer sočasno povemo, da nam smisel 

celote več ni dojemljiv ter da je več kakor dojemljiv. Pri tem lahko omenimo Pascalovo 

trditev, da veja ne more dojeti smisla celotnega drevesa. Tudi ugotovitve novejših bioloških 

ved kažejo na zaprtost vsakega živega bitja v svoje lastno okolje, primerno posamezni vrsti, iz 

katerega ta ne more prodreti ali izstopiti. Četudi ima človek v naravi še tako izjemen in visok 

položaj in četudi je še tako odprt v svet, ne moremo trditi, da zunaj tega njegovega sveta ne 

obstaja nek drug, nadsvet. Pri tem se nam vsiljuje domneva, da gre pri človekovi dokončnosti 

v svetu le za navidezno dokončnost in le za višji položaj v svetu v primerjavi z živalmi ter da 

za človekovo bivanju v svetu pravzaprav velja podobno, kot velja za živali in njihovo bivanje 

v nekem okolju.  

Če poskušamo razložiti drugače; tako kot žival s svojega vidika ne more razumeti 

človekovega sveta, ki presega svet živali, tako tudi človek ne bi mogel nikoli razumeti in 

dojeti nadsveta, razen če sega po njem v slutnji oziroma v veri. Ali tako kot udomačena žival 

ne ve za namene človeka, ki jo ima, tako tudi človek ne ve, kakšen je končni namen 

njegovega življenja in kakšen nadsmisel ima svet kot celota (74).  

V povezavi z nadsmislom lahko spregovorimo tudi o svobodi kljub odvisnosti. Duhovna 

svoboda naj bi stala na naravni zakonitosti v lastni višji »bivanjski plasti«, ki je, kljub temu da 

je odvisna od nižje bivanjske plasti, proti tej avtonomna. To lahko razložimo s predstavo, da 

je razmerje med področjem svobode človeka in področjem, ki mu je nadrejeno, takšno, da ima 

človek kljub nadrejenemu področju svobodno voljo. Razlago podkrepimo s primerom 

udomačene živali, ki živi po lastnem nagonu, četudi služi človeku, ki za lastne namene 

uporablja ravno te nagone (75). 

Modrost, ki je neki živalski vrsti ali rodu dala nek specifičen nagon in ki je hkrati povzročila 

ta nagon ter za njim stoji, mora tako stati na neprimerno višji ravni kakor nagoni, zaradi  

katerih se neka žival vede modro.  



Gazibara, Šejla. 2018. »Smisel življenja v očeh starostnikov, živečih v domovih za stare ljudi.« Doktorska 

disertacija, Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 
  

 

26 

Tako bi bilo mogoče, da razlika med živaljo in človekom niti ni tako zelo v dejstvu, da ima 

žival nagon, človek pa inteligenco, temveč v tem, da je človekova inteligenca na tako visoki 

ravni, da človek v odločilnem nasprotju z živaljo zmore priti do spoznanja, da je modrost, ki 

njegovo načelno presega, nadčloveška. Ravno ta modrost je vanj vsadila inteligenco, v živali 

pa nagon (76). Razmerje med človekovim svetom in nadsvetom logoteorija predstavlja 

podobno kot razmerje med svetom živali in človekovim svetom. Pri primerjavi razmerja med 

ožjim živalskim in širšim človeškim svetom ter razmerja med človekovim in vseobsegajočim 

nadsvetom ugotovimo, da je manjši del proti večjemu enak razmerju večjega proti celoti. Za 

primer lahko vzamemo opico, ki prejema boleče injekcije zaradi odkrivanja cepiva. Opica ne 

more razumeti, zakaj trpi. Iz svojega okolja ne more razumeti človekovega ravnanja in zakaj 

jo človek uporablja za poskuse. Človekov svet smisla in vrednot ji ni dostopen. Opica ne 

more v človeško razsežnost. Od tod se sprašujemo, ali ni nujna domneva, da obstaja nek drug 

svet, človeku nedostopen in katerega nadsmisel bi lahko dajal smisel človekovemu trpljenju.  

V veri narejen korak v nadčloveško razsežnost lahko enačimo s korakom zasnovanim na 

ljubezni. To stanje je že znano, manj znano pa je, da za to stanje obstaja podčloveška 

podtvorba.  

To lahko ponazorimo s primerom psa, ki ga za lastno dobro cepijo, ta pa prestaja bolečino. Ne 

da bi pes vedel, zakaj mora prestajati bolečino in kakšen smisel ima ta, zaupa svojemu 

gospodarju in mu verjame, ker ga preprosto ljubi.  

Vera v nadsmisel je, pa naj bo ta pojem razumljen kot mejni pojem ali religiozna previdnost, 

psihoterapevtsko in psihohigiensko zelo pomembna. Ta vera je ustvarjalna in kot pristna, 

izvirajoča iz notranje moči tudi krepilna. Za tako vero ni nič nesmiselnega. Tako nobena 

velika misel ne more propasti, četudi ni nikoli napisana ali znana in četudi jo s seboj 

vzamemo v grob. Tako se tudi nobena notranja življenjska zgodba nekega človeka, tudi v vsej 

svoji tragiki, ne more nikdar zgoditi zaman; tudi če je nihče ne opazi in četudi o njej nihče ne 

napiše romana. Čas in minljivost življenja samega tako nimata nobene moči proti smislu in 

vrednosti tega istega življenja. To, da je kdo bil, je svojevrstna oblika bivanja, logoteorija jo 

označi kot morda najzanesljivejšo. Če tako gledamo na življenje, je vse delovanje v življenju 

v bistvu rešitev mogočega v resničnosti. Tudi če je nekaj minilo, je ravno zaradi večne 

spravljenosti v preteklosti varno in rešeno pred kakršnimkoli dodatnim, nadaljnjim posegom 

časa.  
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Res je, da preteklega časa ne moremo priklicati nazaj, vendar je vse, kar se je v njem zgodilo, 

nedotakljivo in neranljivo. Na ta način se tekoči čas človeku ne pokaže le kot ropar, temveč 

tudi kot zaupnik. Vse lepo in dobro iz preteklosti je v njej tudi varno spravljeno, po drugi 

strani pa je vsako krivdo ali zlo še možno odrešiti. Vse, kar je preteklo, je zagotovljeno, 

prihodnje pa odprto in postavljeno pred človekovo odgovornost (77).  

Na tem mestu moramo pojasniti tudi bistvo odgovornosti. K odgovornosti smo pozvani in se 

ji moramo odzivati. V človekovi odgovornosti pa je nekaj strašnega in hkrati krasnega. 

Strašno je spoznanje, da smo v vsakem trenutku odgovorni za bližnjega. Da je vsaka 

odločitev, ne glede na svojo težo, dokončna in za vedno ter da v vsakem trenutku uresničimo 

ali izpustimo možnost določenega trenutka. Dejstvo je, da se v slehernem trenutku skriva na 

tisoče možnosti, mi pa moramo izbrati eno in jo uresničiti, s tem pa vse druge obsodimo na 

nebivanje, za vedno. V nasprotju s tem je krasno to, da je prihodnost, naša lastna in z njo tudi 

prihodnost vsega, kar nas obdaja, četudi v še tako majhni meri, odvisna od naše odločitve, v 

vsakem trenutku. Kar s posamezno odločitvijo uresničimo in udejanjimo v svetu, to spravimo 

v resničnost in tako obvarujemo pred minljivostjo (79).  

 

4.3 Smisel življenja posameznika ter načelo užitka in načelo poravnave 

 

Ko smo predstavljali razumevanje nadsmisla, smo o smislu govorili zelo široko. Tako široko, 

da smo ugotovili, da je smisel vsega sveta človeškemu razumu nedojemljiv. V tem poglavju 

pa se vračamo k vprašanju po smislu, ki si ga zastavlja posameznik v svojem osebnem 

življenju. Pri tem predstavljamo obrat (Frankl 2015, 82), ki se ga marsikdo poslužuje pri 

razpravljanju o vprašanju smisla lastnega življenja. Ljudje, še posebej bolniki, pri uporabi 

obrata trdijo, da se ves smisel življenja nahaja v užitku. Gre za trditev, ki se opira na 

domnevno dejstvo, da na vse, kar človek počne, vpliva prizadevanje doseči srečo in 

posledično, da je celotno duševno dogajanje opredeljeno le z načelom užitka. Teorijo, ki 

govori v prid prevladujočemu položaju načela užitka v celotnem duševnem dogajanju in 

življenju, zagovarja tudi psihoanaliza. Načelo užitka pa je v logoteoriji obrazloženo kot 

psihološki izdelek. Tako v realnosti užitek ni splošen cilj naših prizadevanj, temveč se pojavi 

kot posledica izpolnitve nam lastnih ciljev. Načelo užitka kljub redkim izjemam namreč ne 

upošteva pomembnega dejstva, in sicer namenskega značaja vsake psihične dejavnosti. 

Človek ne želi užitka, temveč je usmerjen v natančno določeno stvar, za katero si prizadeva. 
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Prizadeva pa si za stvari, ki se med seboj razlikujejo, medtem ko bi bil užitek vedno enak, ne 

glede na vedenje. Tako bi bilo vseeno, kaj počnemo, s tem pa bi prišlo do izenačitve tudi 

mogočnih ciljev, ki jih človek lahko ima. Pri takem stanju bi bilo nebistveno, kaj človek  

počne ter ali so njegova dejanja pozitivna ali negativna, pomembno bi bilo le, da doseže 

užitek. Če se ozremo na lastno življenje, hitro ugotovimo, da gre v življenju le malo za užitek 

ali neužitek. Bolj sta pomembna vsebina življenja in sporočilo tistega, kar nam življenje 

ponuja. Če bi želeli videti celoten smisel življenja le v užitku, bi se nam življenje na koncu 

moralo zdeti nesmiselno. Psihologija je že ugotovila, da človek v enem dnevu v povprečju 

doživi veliko več negativnih kot pozitivnih čustev oziroma več občutkov neužitka kakor 

užitka. Načelo užitka je tako nezadovoljivo tako v praksi kot v teoriji, kar vidimo iz 

vsakdanjega dogajanja, ko kot odgovor o tem, zakaj nekdo ni naredil nekega nam smiselnega 

dejanja, za odgovor dobimo, da od tega ni imel nobenega užitka. Ta odgovor nam ni 

zadovoljiv, saj užitek ali neužitek pravzaprav ni odgovor, ker ne govori ne za in ne proti temu, 

da bi bilo neko dejanje smiselno (82–83). Ravno tisti, ki si z vsemi močmi prizadevajo biti 

srečni, že samo s svojim prizadevanjem zapirajo pot k sreči. Prizadevanje za srečo se tako 

izkazuje kot nekaj, kar je že samo po sebi nemogoče (85).  

Ugotovimo, da vrednost nujno presega dejanje, katerega cilj je. Pri tem gre za dejanje, ki 

vrednost priznava in je k njej usmerjeno. Človek je edinstven, s tem pa je vsaka življenjska 

situacija edinstvena in enkratna. Vsaka konkretna naloga posameznika je tako relativna glede 

na to edinstvenost in enkratnost. Človek ima lahko v vsakem trenutku tako samo eno samo 

nalogo, ki je absolutna zaradi omenjene edinstvenosti. Svet pri tem gledamo v perspektivi in 

vsakemu stališču ustreza le ena, ravno prava perspektiva. Ravno zato obstaja absolutna 

pravilnost, in sicer ne kljub relativnosti perspektiv, temveč ravno zaradi nje (85–88).  

 

4.4 Subjektivnost in relativnost smisla 

 

Smisel je toliko subjektiven, kolikor ni enak za vse, oziroma je za vsakega posameznika 

drugačen (Frankl 2015, 88). Hkrati pa ni le subjektiven in ne more biti le izraz ali zrcalna 

slika človeku lastnega smisla. Smisel je tudi relativen, in sicer v tem, da je v nekem 

določenem odnosu do posameznika in situacije, v katero je postavljen ta posameznik. Smisel 

neke situacije je relativen glede na situacijo, ki je vedno znova enkratna in neponovljiva.  
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Tako mora posameznik smisel neke situacije razumeti in ga odkriti, zaznati, spoznati ter ga 

uresničiti. S tem postane tudi smisel v svoji povezanosti s situacijo enkraten in edinstven. 

Ravno ta enkratnost in edinstvenost pa kaže na transsubjektivnost smisla. Smisla namreč ne 

dajemo sami, ampak je dan, četudi sta zaznavanje smisla in njegovo uresničevanje v še tako 

veliki meri podrejena subjektivnosti vedenja in vesti vsakega posameznika. Tudi če sta 

človekova vest in vedenje zmotljiva, to ne more škoditi omenjeni transsubjektivnosti 

bivajočega in tistemu, kar bi moralo biti.  

Vest je v logoteoriji označena kot organ smisla. Gre za enega od specifičnih človeških 

pojavov, ki bi ga lahko označili tudi kot intuitivno zmožnost. Ta nam omogoča zaznati 

enkraten in edinstven smisel, ki ga je mogoče najti v prav vsaki situaciji. Sočasno pa je vest 

človeška in s tem podvržena tudi človeški končnosti, človeka pa lahko spelje tudi na napačno 

pot. Človek tako v bistvu do konca, do zadnjega diha, v resnici ne ve, ali je resnično izpolnil 

določen smisel v življenju ali pa se je ves čas samo motil. Vseeno pa ta negotovost ne odvrača 

od tega, da bi sledili glasu lastne vesti. Pri iskanju smisla na vsako vprašanje obstaja le en 

odgovor in ta je pravilen. Tako tudi za vsak problem obstaja le ena sama veljavna rešitev in v 

vsakem življenjskem položaju le en smisel, in sicer pravi. Smisla tudi ne moremo iznajti, 

temveč ga moramo odkriti.  

Četudi je človek še tako navezan na svojo vest v povezavi s smislom neke določene situacije 

in četudi je v še tako veliki negotovosti, da se njegova vest v tej določeni situaciji moti ali pa 

ne moti, mora vzeti tveganje tovrstne zmote nase in s tem priznati lastno človeškost in 

končnost. Tako kot je končna človekova svoboda in človek ni vsemogočen, je enako končna 

tudi njegova odgovornost. Človek se ob svoji nevsevednosti lahko odloči le po lastnem 

najboljšem vedenju in vesti. Vse tisto, kar dosega vest, vsakič ko najdemo edinstven smisel 

neke situacije, ali ko neki univerzalni vrednoti privolimo ali ji rečemo ne, zato vodi v 

dojemanje oblike na podlagi volje do smisla, ki je temeljna človekova sposobnost odkrivati 

smiselne vsebine tako v resničnem kakor tudi v mogočnem (91).  

Nad smislom obstajajo smiselne univerzalije. Te obsežne možnosti za smisel imenujemo 

vrednote, ki se za razliko od smisla, ki je navezan na enkratno in neponovljivo situacijo, 

nanašajo na celotno stvarnost. Dogaja se, da se človek znajde v situaciji, v kateri je postavljen 

pred vrednostno izbiro med načeli, ki si nasprotujejo. V tem primeru je vezan na vest, po 

kateri se lahko odloči svobodno, kar ne pomeni svojevoljno, temveč odgovorno.  
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Ko omenjamo svobodo, pa govorimo o svobodi v odnosu do vesti, in sicer se človek lahko 

odloči le, ali bo vesti prisluhnil ali ne. Pretirano zatiranje vesti pa lahko vodi do zahodnega 

konformizma ali vzhodnega totalitarizma, odvisno od okolja, v katerem človek živi, in od 

pretirano posplošenih vrednot, ki se bodisi ponujajo ali vsiljujejo (92).  

 

4.5 Človekovo iskanje smisla in tri vrednostne kategorije 

 

Kristovič (2014, 76) vrednote opisuje kot nekaj, kar je vredno samo po sebi, oziroma kot 

nekaj, kar v sebi nosi vrednost. Kot osnovno lastnost vrednot opredeli kakovost, saj se ravno 

pri vrednotah vselej srečujemo z dvema skrajnostma in se gibljemo po polju med dvema 

poloma; med pozitivnim in negativnim, dobrim in slabim, lepim in grdim, doživetim in 

nedoživetim. Ugotavlja, da četudi so vrednote prisotne kot smiselne univerzalije, ki človeka 

vlečejo od zunaj, je človek še vedno tisti, ki se odloči in si izbira svoj »vrednostni sistem« 

(ljubezen, dobrota, iskrenost ...). Zaradi vrednosti, ki jo vrednote nosijo v sebi in so vredne 

same po sebi, človek pri vrednotenju česarkoli ne more izhajati iz sebe, temveč mora poiskati 

smisel v celoti stvarnosti, ki ji pripada in katere del je tudi sam. V tem pa se razkriva bistvo 

človekove samotranscendence. Človek se ravno pri odkrivanju in udejanjanju vrednot odpira 

v svet. Bolj ko je pri tem uspešen, bolj presega samega sebe.  

Človek tako tudi ne zadostuje sam sebi. Od tod pa izvira njegova intencionalna naravnanost 

na svet. Človek biva v svetu na »razprt« način, v nasprotju z živaljo, ki ne zmore usmeritve v 

objektivni svet. Logoteorija kot odločilno objektivno kakovost postavlja aksiom smiselnosti 

celotne stvarnosti. Brez te bi se zrušilo vsako pojmovanje odgovornosti, svobode, vrednot in 

tudi smisla oziroma nadsmisla. 

Kristovič (2014) merjenje veličine življenja opredeli z vrednotami. Vsakemu človeku kot 

osebi je dostojanstvo dodeljeno že ob rojstvu. Osebnost pa postane nekdo, ki uspe iz sebe 

nekaj narediti, ki živi po vrednotah, smiselno, oziroma ki na naloge, ki mu jih zastavlja 

življenje, odgovarja v skladu s hierarhijo vrednot. Od tod spoznanje, da veličina življenja v 

bistvu ni odvisna od družbenega statusa, izobrazbe, poklica, zdravja itn. Vsak izmed nas se 

sooča z lastnim poslanstvom, življenjskimi nalogami in odgovornostjo. Zaključuje, da mora 

človek iskati le odgovore na posamezne vrednote, po njih živeti in se po njih ravnati. Ravno v 

okretnosti med vrednotami vidi temeljni pomen za trpečega človeka, ki ima velikokrat 

bistveno vlogo pri odkrivanju smisla lastnega položaja.  
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Pri tem izpostavlja logoterapevtski pogled na človeka kot posameznika, ki mora sam odkriti 

odgovore na vprašanja, ki mu jih postavlja življenje. Poudarja postavitev vrednostnega 

sistema v celoti v nenehen odnos do sveta, saj šele v tovrstnem odnosu lahko pravilno 

razumemo ostale vrednote in sestavimo vrednostni sistem. Vse ostale vrednote pa sočasno, 

šele v tem obzorju dobijo dokončni smisel. Ko razlaga vrednostni sistem, poudarja, da so 

vrednote temeljne za življenje po smislu ter da jih je treba zaradi jasnosti in razvidnosti 

klasificirati. Z vrednostnim sistemom smo tako dobili univerzalno formulo za kakovostno in s 

smislom izpolnjeno življenje. Ravno v boju proti načelnemu skepticizmu in nihilizmu so bile 

opredeljene tri vrednostne kategorije (78). 

Logoteorija opredeljuje kraljestvo vrednot, sestavljeno iz treh skupin, človek pa mora biti v 

svojem bivanju prožen in ne sme obstati pred eno skupino vrednot. Življenje od človeka 

zahteva prožnost v smislu prilagajanja priložnostim, ki se mu ponujajo.  

Prva skupina vrednot so ustvarjalne vrednote (Frankl 2015, 94). Pri teh gre za odkrivanje 

osebnega smisla skozi dejavnost in ustvarjanje, pri katerem je odločilna človekova zmožnost 

za delo. Kristovič (2014, 79) razlaga, da je zmožnost za delo odločilna za uresničevanje 

ustvarjalnih vrednot kakršnekoli dejavnosti ali ustvarjalnosti od vrhunskih umetniških 

stvaritev od preprostih otroških risbic, od preprostih gospodinjskih opravil do mogočnih 

arhitekturnih dosežkov itn.  

Pri teh vrednotah tudi ni pomembno, na kakšnem položaju je človek v času svojega 

ustvarjanja, temveč da ga tisto, kar ustvarja, izpolnjuje. Ni pomembno, kje človek v 

poklicnem življenju stoji in kaj dela, če le izpolnjuje konkretne naloge, ki mu jih življenje 

postavlja.  

Druga skupina vrednot so vrednote, ki se uresničujejo v doživetju in jih imenujemo 

doživljajske vrednote (Frankl 2015, 94). Ta vrsta vrednot se uresničuje ob sprejemanju sveta, 

kot je vdanost naravnim ali umetniškim vrednotam. Le en sam trenutek zamaknjenosti v 

umetniški ali naravni lepoti da smisel celotnemu življenju. Zato ne smemo podcenjevati 

polnosti smisla, ki ga lahko te vrednote dajo življenju. Kot primer lahko navedemo merjenje 

gorske verige, katere višina se meri po najvišjem vrhu, in povlečemo vzporednico s človeškim 

življenjem, v katerem o smiselnosti odločajo najvišje točke. Tako lahko en sam trenutek da 

smisel življenju. Kristovič (2014, 79) ob teh vrednotah poudarja človekovo zmožnost za 

ljubezen.  
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Meni, da gre pri tem za notranjo harmonijo, ki človeku omogoča  stanje, v katerem je 

pripravljen dojeti in doživeti lepote v najširšem smislu. Človek je pri tem razpoložljiv, da se 

pusti plemenititi.  

Tretja skupina vrednot, ki so opredeljene kot mogočne vrednote, so vrednote stališča (Frankl 

2015, 94). Uresničitev teh vrednot se skriva v človekovem zavzemanju odnosa do omejitve in 

nespremenljivega v življenju. Ravno v človekovem razmerju do utesnitve možnosti se odpira 

ta skupina najvišjih vrednot. Tako tudi še tako osiromašeno bivanje ponudi zadnjo, a 

mogočno priložnost za uresničitev vrednot in odkrivanje smisla. Ta se kaže vedno takrat, ko 

se posameznik znajde pred usodo, pred katero je nemočen in jo lahko le sprejme in prenaša. 

Bistvenega pomena pri tem je ravno način, na katerega posameznik prenaša to svojo usodo. 

Pri tem govorimo o drži, kot sta pogum v trpljenju in dostojanstvo celo med propadanjem ali 

neuspehom. Ob sprejemanju vrednot stališča se tako pokaže, da človekovo življenje nikoli ne 

more biti zares brez smisla in da človek ohranja svoj smisel do zadnjega diha, dokler se 

zaveda in je odgovoren do vrednot, tudi če so to le vrednote stališča. Četudi so človekove 

možnosti za uresničevanje vrednot še tako omejene, še vedno lahko uresniči vrednote stališča. 

Življenje nam tako omogoča, da se v vsakem trenutku obrnemo k eni ali k drugi skupini 

vrednot in do konca ohranjamo smisel lastnega bivanja.  

Izhajajoč iz logoteorije Kristovič (2014, 82) zaključuje, da je življenje v osnovi samo po sebi 

dolžnost in odgovornost človeka. Že z dejstvom, da človek je, je odgovoren nekomu, nečemu 

ali za nekoga. Od tod pa izhaja absolutni, brezpogojni smisel življenja, ki je opredeljen kot 

aksiom logoteorije. Dostojanstvo in bogastvo človeka se skrivata ravno v dejstvu, da življenje 

od človeka ves čas nekaj zahteva in terja odgovore na vprašanja, ki so mu zastavljena.  

 

4.6 Volja do smisla  

 

Ko človeka primerjamo z živaljo, lahko govorimo o človekovi odprtosti do sveta, v nasprotju 

z živalmi, ki te odprtosti ne premorejo (Frankl 2014, 46). Živali so vezane na okolje, ki je 

značilno za posamezno vrsto in ki vsebuje vse tisto, kar ustrezna nagonskemu ustroju 

določene vrste. Za človeka pa velja ravno nasprotno. Značilno človeška lastnost je ravno 

podiranje meja, ki jih okolje postavlja človeški vrsti. Človek se steguje po svetu in ga tudi 

doseže. Ta svet pa je poln različnih drugih bitij, s katerimi se srečuje, in poln smislov, ki jih 

lahko uresničuje.  
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Takšen pogled nasprotuje motivacijskim teorijam, zasnovanim na načelu homeostaze, ki 

človeka obravnavajo kot zaprt sistem, katerega glavni cilj naj bi bil ohranjanje notranjega 

ravnovesja in zmanjševanje napetosti. Pri tem gre za cilj zadostiti gonom in zadovoljiti 

potrebe.  

Freudovo načelo uživanja služi načelu homeostaze, sočasno pa obratno služi načelu 

stvarnosti. Po Freudu je cilj načela stvarnosti zagotoviti uživanje, četudi zapoznelo. Po 

ugotovitvah strokovnjakov s področja biologije pa načelo homeostaze tudi v biologiji ne drži. 

Ugotovili so, da je težnja k homeostazi znamenje nekega patološkega dogajanja, zaradi 

katerega se organizem otepa napetosti. Po Freudovem načelu homeostaze pomeni najvišji cilj 

zadovoljstvo tiste vrste, ki bi omogočilo obnovitev posameznikovega ravnovesja, posledica 

česar bi bila umiritev želja. Po tej teoriji bi bile vse kulturne stvaritve človeštva le stranski 

produkt gona po osebni zadovoljitvi. Sočasno bi bilo tako ustvarjanje vrednot in doseganje 

česarkoli cilj drugotnega pomena, vse pa na koncu služi prizadevanju doseči zadovoljstvo. 

Človek pa v resnici živi z namero, ki je najti smisel v vsem. Človeškemu bitju je prirojeno, da 

je usmerjeno v ustvarjanje vrednot. Tako načelo homeostaze ne zadostuje za razlago 

človekovega ravnanja. Okvir, kot je homeostatični, kritično skrči pogled na človeške pojave, 

kot je ustvarjalnost, ki je usmerjena k vrednotam in smislu. Načelo uživanja pa porazi samo 

sebe. Čim bolj si kdo prizadeva doseči užitek ali srečo, bolj hodi mimo cilja.  

Pretirana namera in pretirana pozornost pogosto ustvarjata nevrotične vzorce vedenja. 

Uživanje je, kot lahko zaključimo, le stranski učinek cilja, ki ga imamo namen doseči. 

Doseganje cilja pa je razlog za srečo. Sreča se pojavi le, če za njo obstaja razlog in če ta 

obstaja, se človeku ni treba truditi za srečo. Če pa si jo postavi za cilj svoje motiviranosti, jo 

kaj hitro spremeni v predmet lastne pozornosti in kot taka mora izginiti.  

Freudovo načelo uživanja lahko primerjamo tudi z Adlerjevo psihologijo, ki poudarja voljo 

do moči (49). Tudi pri tej psihologiji gre za teorijo, ki premaguje samo sebe, saj bolj ko 

človek kaže in razkazuje svoj statusni gon, hitreje bo odslovljen kot iskalec moči. Uspeh in 

sreča se morata posrečiti in to se zgodi toliko prej, kolikor manj se zanju zmenimo. V končni 

razčlembi sta torej volja do moči na eni strani in volja do užitka na drugi izpeljanki glavne 

skrbi človeka, ki je volja do smisla. Voljo do smisla razumemo kot osnovno prizadevanje 

človeka, da bi našel ter izpolnil smisel in namero. Uživanje tako ne more biti cilj človekovega 

prizadevanja, temveč do užitka dejansko pride, ko človek izpolni smisel.  
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Moč kot taka pa tudi ne more biti cilj sama po sebi, temveč predstavlja sredstvo za doseganje 

cilja. Človek je le v primeru, da je njegova primarna skrb za izpolnitev smisla prikrajšana 

(frustrirana), zadovoljen z močjo ali osredotočen na uživanje. Sreča in uspeh tako postaneta le 

nadomestili za izpolnitev smisla, ravno zato pa voljo do moči kakor tudi načelo uživanja 

lahko označimo za izpeljanki volje do smisla.   

Ko govorimo o »volji do smisla«, mislimo na izvirno značilnost, ki je prirojena vsakemu 

človeku. Volja do smisla se izraža kot želja človeka, da bi svoje življenje lahko imel za 

smiselno. Kot taka pa postane osnovna notranja privlačnostna motivacija v duhovni 

razsežnosti človeka. Hkrati se tudi bistveno razlikuje od potisne motivacije gonov in potreb. 

Človeku odpira objektivni zunanji svet, v katerem se nahajajo njegove možnosti, naloge in 

vrednote, ki ga vlečejo k uresničevanju zaradi njih samih, neodvisno od tega, ali človeka to 

mika ali ne. V logoteoriji je načelo smisla postavljeno proti načelu užitka in velja za 

razlagalno načelo doživljanja in vedenja, ki je kot tako vredno človeka in zvestejše njegovi 

resnični naravi in ekološki celoti stvarnosti. Volja do smisla je bila v številnih študijah 

empirično preverjena in velja danes za strokovno dognano dejstvo (Frankl 2014, 218).  

Kot lahko zaključimo in kot ugotavlja tudi Kristovič (2014), je bistveno vprašanje v 

človekovem življenju in vprašanje vseh vprašanj ravno vprašanje po smislu.  

Osnovna motivacija, ki izhaja iz človekove duhovni razsežnosti, v kateri se to vprašanje tvori, 

pa je volja do smisla. Človek je vseskozi usmerjen navzven, ven iz sebe, oziroma ves čas 

presega samega sebe, kar je tudi bistvo človekovega obstoja. Človek je ves čas usmerjen k 

nekomu ali nečemu, volja do smisla pa je tista, ki človeku kaže pot k izpolnjenemu življenju, 

predpogoj zanjo pa je ravno človekovo preseganje samega sebe oziroma usmerjenost k 

nekomu ali nečemu. Volja do smisla je torej tista motivacija, s katero je človek do konca 

prežet (76). Iz te prežetosti pa se rojeva človekovo prizadevanje odkriti in izpolniti smisel v 

vsaki enkratni situaciji in v vsakem neponovljivem trenutku, ki ga ne zapusti celo  življenje. 

 

4.7 Samotranscendenca  

 

Samopresežnost človeškega bivanja razumemo kot osnovno, temeljno antropološko stanje 

stvari, da človeškost vedno kaže čez sebe, naprej ali na nekaj (Frankl 2014, 221). Človeškost 

vedno gleda na nekaj, kar ni ona sama, in sicer na nekaj ali nekoga; govorimo o gledanju proti 

smislu, ki ga izpolnjuje posameznik, ali na bivanje sočloveka.  
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In le kolikor človek presega sam sebe, toliko sam sebe tudi uresničuje, v službi neki stvari ali 

skozi ljubezen do druge osebe. Človek je scela človek le, ko se popolnoma razdaja za neko 

stvar ali ko je popolnoma vdan drugi osebi. Scela in povsem človek pa postane, kadar sam 

sebe spregleda in pozabi. Samopresežnost človekovega bivanja sega vse do njegovih 

bioloških globin, na kar kaže paradoks človeškega očesa, ki ravno tako presega samo sebe. 

Zmožnost očesa, da dojema svet okoli sebe, je brezpogojno odvisna od tega, da samega sebe 

ne more videti. Človek podobno uresničuje samega sebe, ko se ne vidi zaradi predanosti 

drugemu človeku ali zaradi razdajanja za neko stvar.  

Človek do določene mere ni prost od bioloških, psiholoških ali socioloških okoliščin (31–33), 

vendar se je zmožen odtrgati tudi od najhujših okoliščin. Ta izredno človeška lastnost in 

zmožnost odtrganja od najhujših okoliščin pa se ne kaže le v junaštvu, temveč tudi v humorju. 

Humor je edinstvena človeška zmožnost. Humor in junaštvo vodita do edinstvene človeške 

lastnosti samopreseganja ali samoodtrgovanja. Ravno ta lastnost pa botruje človekovi 

zmožnosti, da se odtrga in oddalji ne le od vsakršne situacije, temveč tudi sam od sebe. 

Človek je zmožen zavzeti stališče do samega sebe, ob tem pa se v bistvu postavi na stališče do 

lastnega fizičnega in psihičnega stanja ter determinant. Kot tak oblikuje lasten značaj in je 

odgovoren za vse, kar sam naredi iz sebe.  

Tako niso pomembne značajske lastnosti, goni in nagoni, temveč stališče, ki ga človek 

zavzame do njih. Ravno zmožnost, da se postavimo na tovrstno stališče, je tisto, kar iz nas 

naredi človeška bitja. Zmožnost človeka, da se postavi na stališče do telesnih in duševnih 

pojavov, pomeni zmožnost dvigniti se nad njihovo raven in hkrati zmožnost odpreti se neki 

novi razsežnosti, ki je razsežnost noetičnih pojavov ali duhovna razsežnost, od katere ločimo 

biološke in psihološke pojave. V to razsežnost umeščamo edinstveno človeške pojave. 

Človek doseže duhovno razsežnost, kadarkoli premišljuje o samem sebi ali pa sebe zavrača. 

Kadarkoli iz sebe naredi predmet, ima pripombe do sebe in kadarkoli pokaže, da se sebe 

zaveda ali ko razkazuje svojo vestnost. Sama vestnost pa predpostavlja edinstveno človeško 

zmožnost, da se dvigne nad sebe ter presoja in vrednoti lastna dejanja v moralni in etični luči. 

Vest lahko oropamo njene človeškosti, če jo skrčimo na posledico procesa kondiciranja. To pa 

lahko označimo kot primer redukcionizma ali subhumanizma, saj gre pri tovrstnem krčenju za 

zanemarjanje človeškosti pojavov.  
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Najbolj človeška pojava, ki sodita v duhovno razsežnost, sta ljubezen in vest. Gre za 

edinstveni človeški zmožnosti preseganja samega sebe. Človek se presega bodisi na poti do 

sočloveka bodisi na poti do smisla. Ljubezen je tista zmožnost človeka, ki mu omogoči, da  

dojame edinstvenost drugega človeškega bitja, vest pa tista zmožnost, ki človeku daje moč za 

odkrivanje smisla nekega položaja prav v njegovi edinstvenosti, tako kot je sam smisel 

edinstven. Zaradi edinstvene usmerjenosti k nameri ljubezen in vest označimo za intuitivni 

zmožnosti. Vendar pa je kljub edinstvenosti, ki je značilna za obe usmerjenosti k nameri, med 

njima razlika. Pri ljubezni gre za edinstvenost, ki se nanaša na edinstvene možnosti, ki jih 

lahko ima ljubljena oseba, pri vesti pa za edinstveno nujo ali potrebo, s katero se bo 

posameznik mogoče moral spoprijeti.  

Redukcionizem je nagnjen k razlaganju ljubezni kot sublimacije spolnosti, vesti pa le v okviru 

nadjaza. Ljubezen pa ne more biti posledica sublimacije spolnosti, ker je ljubezen v primeru 

sublimacije vedno že bila prvi pogoj, da je do te sploh prišlo. Vest pa ne more biti le nadjaz 

zaradi preprostega razloga, ker ima ravno vest nalogo, da nasprotuje konvencijam, 

standardom, izročilom in vrednotam, ki jih nadjaz prenaša. Če je torej v nekem primeru vloga 

vesti, da nasprotuje nadjazu, potem zagotovo z njim ne more biti identična.  

V logoteoriji predstavlja bistvo človekove eksistence ravno preseganje samega sebe, saj je 

človek vedno in povsod usmerjen k nečemu ali proti nečemu. Kristovič (2014, 47) človeka 

označi kot nezaključeno bitje, ki je ves čas nekam usmerjeno in tako nenehno presega samega 

sebe. 

 

4.8 Vplivi smisla na človeka  

 

Znanost, predvsem psihološka, se že desetletja trudi doumeti in razumeti smisel življenja ter 

njegove vplive na človeka. Opravljene so številne študije, ki so na tak ali drugačen način 

potrdile, da smisel življenja pomembno vpliva na človeka oziroma da ima pomembno vlogo 

in vpliv na obstoj posameznika. V nadaljevanju predstavljamo ugotovitve nekaterih študij o 

vplivu smisla življenja na subjektivno blagostanje človeka, na njegovo zdravje in na strah 

pred smrtjo. 
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4.8.1 Smisel in subjektivno blagostanje 

 

V preteklosti je bila pozornost raziskovalcev usmerjena predvsem v ocenjevanje posledic ali 

učinka smisla na tiste, ki ga uspejo kot tudi na tiste, ki ga ne uspejo najti, ter v ugotavljanje 

posledic, ki jih ima smisel za obstoj posameznika. Znanstveno raziskovanje se je usmerjalo 

tudi na iskanje pozitivnih vplivov smisla na duševno zdravje človeka, pa tudi v odkrivanje 

dejavnikov, ki bi posamezniku pomagali razviti in krepiti subjektivno blagostanje in 

sposobnost živeti smiselno življenje. Zanimanje za koncept smisla je ustvarilo različne 

poglede na to, kako posameznik najde smisel v svojem življenju kot tudi na značilnosti 

samega smiselnega življenja. Med vsemi teorijami, ki se pojavljajo, je večini skupno, da je 

smisel ključnega pomena za posameznika. Battista in Almond (1973) sta podala mnenje, da 

ne obstaja enotna teorija, ki lahko v celoti pojasni ali poda natančno obrazložitev smisla. 

Namesto tega obstajajo številne teorije, ki temeljijo na enakih osnovah. Raziskovalci z 

različnih področij so razmišljali o dejavnikih, ki vplivajo na smisel v življenju, ter o tem, 

kakšen vpliv ima smisel na posameznika. V logoteoriji pa se smisel razlikuje od človeka do 

človeka, iz dneva v dan in iz ure v uro. Smisel kot tak se vseskozi spreminja, vendar pa nikoli 

ne preneha biti. Pravi smisel v življenju je mogoče najti v svetu, ne pa v človeku ali njegovi 

lastni psihi kot zaprtem sistemu (Frankl 2015, 68). 

Pri ugotavljanju vpliva uspešnega odkrivanja smisla v življenju na subjektivno blagostanje 

posameznika so različne študije dokazale pozitivne psihološke prednosti pri posameznikih, ki 

najdejo smisel in pomen v življenju (Shek 1992; Debats et al 1993;. Debats et al. 1995; King 

in Napa 1998; Debats 1999; Robak in Griffin 2000; Scannell et al. 2002; King et al. 2006; 

Steger in Kashdan 2007). Zika in Chamberlain (1987, 1992) ugotavljata, da je uspešno 

odkrivanje smisla v življenju vedno povezano s pozitivnim, dobrim psihičnim počutjem, ki 

vključuje zadovoljstvo z življenjem in pozitivne učinke. Baumeister in Vohs (2005) sta 

raziskovala odnos med srečo in smislom v življenju ter ugotovila, da koncepta nista nasprotna 

ali negativno povezana. Domnevata tudi, da če posameznik v življenju ne najde smisla, potem 

verjetno ne bo mogel biti srečen. To ugotovitev podpirajo tudi izsledki študij, ki ugotavljajo, 

da so posamezniki, ki najdejo smisel v življenju, tudi bolj srečni (Steger et al. 2008; Park et 

al. 2010; Westerhof et al. 2010), poročajo o večjem zadovoljstvu z življenjem, manjši stopnji 

anksioznosti (Steger et al. 2009) in o lažjem premagovanju stisk, ki se lahko pojavijo pri 

iskanju smisla.  
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Ugotovitve kažejo tudi na vpliv visoke stopnje smisla na zdravstveno stanje posameznika 

oziroma da uspešno odkrivanje smisla v življenju vpliva tudi na izboljšanje zdravstvenega 

stanja (Smith and Zautra 2000, 2004; Schleicher et al. 2005; Harrison and Stuifbergen 2006; 

Hamilton et al. 2007; Holahan et al. 2008; Koizumi et al. 2008; Mausch 2009; Boyle et al. 

2009, 2010, 2012; Hedberg et al. 2010; Sirri et al. 2010; Phelan et al. 2010; Lundman et al. 

2012; Thoits 2012: Kim et al. 2013). 

Človek pa se mora znati uspešno soočati tudi s stiskami, ki se pojavljajo v procesu iskanja 

smisla. V logoteoriji (Frankl 2014, 218) je iskanje smisla življenja opredeljeno kot primarna 

človekova motivacija in način njegovega delovanja, ki prispeva k psihičnemu dobremu 

počutju. Samo posameznik lahko odkrije smisel svojega življenja in šele, ko mu to uspe, 

zadovolji potrebo po iskanju. Proces iskanja smisla lahko vzbudi notranje napetosti, s katerimi 

se mora človek soočati. Vendar so te napetosti nujen predpogoj za duševno zdravje. Napetost, 

ki se ustvari med tistim, kar je bilo doseženo, in tistim, kar mora posameznik v življenju še 

doseči, naj bi spodbujala posameznika, da doseže svoj poln potencial, in dodatno prispevala k 

občutku, da ima življenje smisel. Če se pri posamezniku, ki išče smisel, pojavijo frustracije, ki 

povzročijo stisko, in če se ob tem iskanje blokira oziroma se posameznik ni zmožen soočati z 

napetostjo, ki se pojavlja v tem procesu, lahko pride do razvoja patološkega stanja, 

imenovanega »noogena nervoza«.  

Steger in Kashdan (2007), ki opisujeta iskanja smisla kot dinamičen proces, potrjujeta 

logoteoretično razlago, da naj bi si posameznik ves čas močno prizadeval odkriti smisel 

svojega življenja; ko pa bi ga enkrat našel, naj bi se iskanje zmanjšalo, pa vendar sočasno 

ostalo, v manjši meri, prisotno vse življenje. Iskanje smisla je zato treba obravnavati kot 

naravni odziv na odsotnost smisla, ki ga usmerja močna  motivacija  poiskati smisel.  

Steger in sodelavci (2008) so predvidevali, da je iskanje smisla življenja morda dopolnilo 

posameznikove zaznane nezmožnosti za doseganje osebne rasti, ki je nadzorovano prek 

lastnega okolja ali razvitih, trdno zakoreninjenih prepričanj in sprejemanja samega sebe. Trije 

elementi osebnosti so bili opredeljeni kot pomembni pri iskanju smisla v življenju, in sicer 

samoaktualizacija (Fava in Ruini 2003; Lent 2004), usmerjenost k ciljem in videnje 

prizadevanja za dosego ciljev kot vrednega truda (Reker in Wong 1988; Ryff in Singer 1998) 

ter samoučinkovitost (Bandura 1977; Luszczynska et al. 2005).  
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Oblikovanje in doseganje pomembnih ciljev sta pogosto povezana z doseganjem smisla v 

življenju (Baumeister 1991; Reker 2000). Posameznik za postavljanje smiselnih ciljev v 

življenju uporablja svoj lastni sistem vrednot in je nato s svojo notranjo motivacijo usmerjen v 

doseganje lastnih ciljev. Doseganje pomembnega, smiselnega cilja lahko tako prispeva k 

subjektivnemu blagostanju posameznika, vključno z občutkom smisla. Bistveno vprašanje v 

človekovem življenju je ravno vprašanje o smislu. Osnovna motivacija, ki izhaja iz človekove 

duhovne razsežnosti in v kateri se to vprašanje tvori, pa je volja do smisla. Ta sili človeka k 

iskanju smisla, človek pa je v svoji samopresežnosti ves čas usmerjen k nekomu ali nečemu. 

Volja do smisla je tako tista, ki človeku kaže pot k izpolnjenemu in srečnemu življenju 

(Frankl 2014, 218). 

 

4.8.2 Smisel življenja in strah pred smrtjo 

 

Človek je, ko poskuša odgovoriti na vprašanje o smislu v življenju, ki ga označujemo kot 

najbolj človeško med mogočimi vprašanji, prepuščen samemu sebi (Frankl 2015, 122). Gre za 

prepuščenost sebi kot nekomu, ki mu življenje zastavlja vprašanja in ki je sam odgovoren za 

lastno življenje. Človekovo bivanje je tako odgovorno bivanje. Odgovornost pa je toliko 

večja, kolikor bolj je edinstvena oseba in kolikor bolj je enkratna situacija. Ravno v vsej 

edinstvenosti in enkratnosti v človekovem življenju pa se zrcali tudi njegova končnost. Torej 

mora biti v končnosti tudi smisel in ne nasprotno.  

V tem poglavju želimo na podlagi pregledane literature podati ugotovitve o povezavi med 

strahom pred smrtjo in smislom v življenju. Zanima nas, kako je smisel v starosti povezan s 

strahom pred smrtjo.  

V literaturi zasledimo, da dejstvo smrti oziroma človeška umrljivost spodkopava smisel 

življenja na splošno oziroma da dokler so naša življenja minljiva, ne morejo biti smiselna 

(More 1990). Celo religija naj nam s svojimi obljubami o življenju po smrti ne bi mogla 

zagotoviti pravega smisla, temveč le iluzijo tega. Izhodišče te trditve je prepričanje, da pravi 

smisel ne more izhajati iz nekega večjega načrta, v primeru religij − Božjega. To naj bi 

človeku vsililo občutek lastne manjvrednosti, v katerem naj ne bi bilo mogoče najti smisla. 

Smisel človekovega bivanja naj bi tako tičal v konstantnem procesu osebnega spreminjanja na 

bolje in s tem nenehnega osebnega preobražanja.  
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Če bi to res držalo, potem glede na to, da gre pri procesu spreminjanja in nenehnega 

preobražanja za odprt sistem, smrt, ki ta proces končuje, zagotovo ne uniči le smisla procesa 

samega, temveč tudi vsako drugo možnost za odkrivanje smisla. Življenje bi bilo v tem 

primeru smiselno le, če se ne bi nikoli končalo. Od tod verjetno izhaja pogosto doživljanje 

smrti kot največje grožnje za sodobnega človeka (Bostrom 2005; de Grey 2007). 

Človek naj ne bi smrti doživljal kot največje grožnje le zato, ker pomeni konec njegovega 

življenja, želja, upov in načrtov, ampak tudi zato, ker nas prikrajša vseh prihodnjih užitkov 

(Bradley 2004) in oropa smisla prav vsega, kar smo v življenju storili in dosegli. Toda če to 

res drži, potem vse, kar smo naredili in dosegli v življenju, vsa naša upanja in želje, ne zdaj in 

ne daleč v prihodnosti nimajo smisla. Če bo prišel dan, ko nič, kar smo dosegli in preživeli, ne 

bo pomembno in ne bo imelo smisla, potem se zdi, da v resnici že v trenutku, ko nastaja, nima 

smisla. To spoznanje pa je lahko za človeka pomembno, saj ga vodi do naslednjega 

spoznanja, in sicer da mora imeti naše življenje nek objektiven in trajen pomen in smisel 

(Hauskeller 2011).  

Izhajajoč iz logoteorije smo ravno spričo smrti in s tem spričo lastne omejitve v času prisiljeni 

izkoristiti čas svojega življenja in uresničiti enkratne priložnosti, ki bi jih v nasprotnem 

odlašali v nedogled. Končnost tako ni opredeljena samo kot bistvena lastnost človekovega 

življenja, ampak tudi kot konstitutivna za njegov smisel (Frankl 2015, 122).  

V skladu s tem Durlak (1972) pokaže na negativno povezavo med smislom življenja in 

strahom pred smrtjo. Ugotovil je, da so posamezniki, ki so pokazali večjo sprejemljivost 

smrti, doživljali višjo stopnjo smisla življenja kot tisti, ki so smrt zanikali. Davis in 

McKearney (2003) sta ugotovila, da ljudje po podoživljanju travmatičnega dogodka iz 

lastnega življenja in po podoživetem občutku bližnje smrti poročajo o večjem smislu v 

življenju. King in sodelavci (2009) so prišli do zaključkov, da bolj kot so ljudje izpostavljeni 

opomnikom lastne umrljivosti, bolj pogosto poročajo o višji stopnji smisla. Routledge in 

sodelavci (2008) so ugotovili tudi, da ljudje, ki pozitivno razmišljajo o svoji preteklosti, tudi 

poročajo o višji stopnji smisla v življenju oziroma da se ljudje, ki so nagnjeni k nostalgičnemu 

razmišljanju o preteklosti, na lastno umrljivost in smrt odzivajo z dvigom smiselnosti lastnega 

življenja. Sposobnost najti smisel se je pokazala tudi kot osrednja sposobnost posameznika za 

soočanje z zastrašujočimi razmerami (Pyszczynski et al. 2002). 
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Spričo smrti kot dejstva in meje prihodnosti, preko katere ni moč stopiti, smo torej prisiljeni 

čas lastnega življenja izkoristiti v uresničevanju vseh enkratnih priložnost, ki nam jih ponuja 

življenje. Seštevek teh pa predstavlja celoto življenja (Frankl 2015, 123). Posameznik mora, 

da bi našel pravi namen in smisel v življenju, sprejeti tudi lastno končno smrt in najti smisel v 

tem. Tako smrt dejansko postane dejavnik smiselnosti življenja (122). 

 

4.9 Posledice izgube smisla 

 

Človek je bitje smisla (Frankl 2015). Bitje, ki je odgovorno za lastno bivanje. Uspešno 

odkrivanje smisla lastnega življenja skozi vsako enkratno situacijo in trenutek človeku 

pomaga živeti. Življenje vsakega posameznika ima svoj specifičen cilj, h kateremu pelje le 

enkratna pot. Človek ima v vsaki situaciji v življenju in v vseh razmerah označeno edinstveno 

in enkratno pot. To je edina pot, po kateri lahko pride do cilja lastnega življenja, ki je 

uresničiti njemu lastne možnosti. Človekovo življenje torej nikdar ne izgubi smisla. 

Smiselnost mu je usojena. Zgodi pa se, da se človeku »okvari vid za smisel« oziroma da v 

življenju ni več sposoben prepoznati enkratnih možnosti in da ne zmore več odgovarjati na 

vprašanja, ki mu jih postavlja življenje samo. Ko človek ne zmore videti smisla, ko trdi, da so 

njegove edinstvene možnosti bivanja zaprte, pa mu še vedno ostaja naloga, da najde pot do 

sebi lastnih možnosti in se tako prebije do smisla življenja v vsej njegovi enkratnosti in 

edinstvenosti (105–108).  

Logoteorija v praksi kaže na soočanje bivanja s smislom, v teoriji pa izhaja iz motivacije 

bivanja po smislu. Pri tem gre za izpostavljanje človeka določeni napetosti, ki je v nasprotju s 

homeostatičnim načelom. To potrjujejo tudi ugotovitve različnih strokovnjakov s področja 

nevrologije in psihiatrije, ki dokazujejo, da naj bi bilo človeku bolj do tega, da zdrži napetosti 

in se usmerja k vrednotam, kot da bi jim hotel na vsak način uiti. Za človeka je torej bistveno, 

da stoji na napetostnem polju med biti in morati. Pri tem je postavljen pred obličje smisla in 

vrednot, ki vedno znova nekaj zahtevajo. Dinamika, ki se ustvarja na omenjenem napetostnem 

polju med biti in morati, je noodinamika, ki v sebi nosi moment svobode. Ta se kaže v 

dejstvu, da pri smislu ne gre za nagon, ki žene, temveč za vrednote, ki človeka vlečejo, ta pa 

se lahko ob soočenju z zahtevami vrednot vedno znova odloči, ali jim bo rekel da ali ne.  
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Moment svobodne odločitve o stališču pa v logoteoriji ne drži le v povezavi z navideznim 

pritiskom okoliščin biološke, psihološke ali sociološke narave, temveč tudi v zvezi z 

vrednostno možnostjo, ki kliče po uresničitvi. Manjša kot je napetost ustvarjena z 

noodinamiko, bolj je človek ogrožen in v nevarnosti, bolj je ogroženo njegovo duševno 

zdravje (111–112).  

Ko govorimo o posledicah izgube noodinamske napetosti, moramo pojasniti pojme bivanjske 

praznote, bivanjske prikrajšanosti in noogene nevroze. 

 

4.9.1 Bivanjska praznota in bivanjska prikrajšanost 

 

Sodobni način življenja povzroča, da se vedno več ljudi pritožuje nad občutkom notranje 

praznine. Znajdejo se v stanju bivanjske praznote. Etologija bivanjske praznote naj bi bila 

posledica odsotnosti nagonov, po katerih bi človek vedel, kaj mora delati, in odsotnosti 

tradicij in vrednot, ki bi ga vodile in bi kazale, kaj mora delati. V sodobnem času človek 

velikokrat ne ve niti, kaj si želi delati. Pogosto zato dela tisto, kar delajo ali od njega 

zahtevajo drugi. Postaja plen konformizma, značilnega za Zahod, ali totalitarizma, značilnega 

za Vzhod.  

Bivanjska praznota ali eksistencialni vakuum je kolektivna bivanjska prikrajšanost, ki zajame 

cele plasti prebivalstva. Vedno ko govorimo, da so postali ljudje prazni, votli ali izpraznjeni, 

govorimo o bivanjski praznoti. Bivanjsko praznoto zelo pogosto srečujemo v premožnih 

družbah, vendar pa jo zasledimo tudi pri narodih, ki živijo v velikem pomanjkanju ali v hudih 

življenjskih stiskah.  

Bistvena značilnost bivanjske praznote je čedalje močnejši občutek nesmiselnosti, njene 

posledice pa se kažejo v vse večjem številu samomorov, širjenju kriminala, spolne 

sprevrnjenosti in vse več zasvojenosti. V bivanjski praznoti se krepijo množične nevrotične 

histerije in nevarne težnje k samouničevanju (Frankl 2014, 195).  

Ko ljudje dvomijo o smislu svojega življenja ali celo obupavajo nad idejo, da bi smisel v 

življenju sploh našli, še niso bolni. To stanje poimenujemo bivanjska prikrajšanost ali 

eksistencialna frustracija (Frankl 2015, 38); pomeni pa zavrtost na področju volje do smisla, 

ki predstavlja osnovno gonilno silo človeka na duhovni ravni oziroma osnovno, glavno, 

izvirno motivacijo človeka.  
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Bivanjska prikrajšanost, ki ji pravimo tudi duhovna prikrajšanost, se kaže kot dolgočasje, 

občutek praznote, naveličanost, duhovna otopelost, nezanimanje, pomanjkljiva motiviranost 

in občutek brezciljnosti. V določeni meri lahko bivanjsko prikrajšanost pospešujejo različni 

družbeni dejavniki, kot so obsežna premožnost, daljša obdobja, v katerih človek nima dela in 

odgovornosti, izguba kulturnih vrednot itd. Je zaskrbljujoče razširjena in predstavlja ugodno 

podlago za razvoj različnih oblik omamljanja, agresivnosti ali kakršnekoli druge oblike 

patologije. Sama po sebi ni duševno obolenje, temveč bolj duhovna zanemarjenost (196). 

Stanje bivanjske prikrajšanosti logoteorija ne označuje kot patologijo, kar je v nasprotju s 

Freudovo trditvijo, da je človek v trenutku, ko se vpraša po smislu in vrednosti življenja, 

bolan. Pri tej razlagi gre za projekcijo iz noološkega prostora v psihološko ravnino. Po 

drugem zakonu dimenzionalne antropologije in ontologije ta postopek sproži in zbudi 

diagnostični dvom, saj razlika med bivanjskim obupom in čustveno patologijo pri tem izgine 

in ne moremo razločiti med duhovno stisko in duševno boleznijo (107). To dobro prikaže  

primer pacienta, ki trpi za duševno boleznijo in bivanjsko praznoto, pri katerem pa se bolezen 

in dvom o smislu med seboj izključujeta. V depresivnih fazah se pacient ukvarja s 

hipohondričnimi težavami in ga ne skrbi, kaj je s smislom življenja, dvomi o smislu pa ga 

preganjajo le, ko je zdrav. 

V obdobju bivanjske praznote se ne smemo omejiti le na tradicije in znanja, ki se prenašajo, 

ter biti zadovoljni s tem. Potrebno je prečistiti človekovo zmožnost odkrivanja edinstvenih 

smislov, ki jih krušenje splošnih tradicij in vrednot ni in ne more prizadeti. Ta zmožnost je 

označena kot vest. Redukcionistični pristop k človeku povzroča popredmetenje človeka, kar 

še dodatno prispeva k bivanjski praznoti (103).  

Bivanjska praznota in bivanjska prikrajšanost pa nista nujno posledici nevroze, lahko pa 

postaneta njen vzrok. V tem primeru gre za noogeno nevrozo, ki jo povzroči problem 

duhovnega izvora. Noogeno etiologijo oblikujejo bivanjska praznota, bivanjska prikrajšanost 

ali prikrajšanost za smisel življenja. 
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4.9.2 Noogena nevroza  

 

Bivanjska praznota in bivanjska prikrajšanost kot zelo razširjena pojava v današnji moderni 

družbi lahko vodita v nastanek noogene nevroze, ki je nevroza duhovnega izvora (Frankl 

2014, 107). Noogena nevroza je nevroza, ki jo povzročita problem duhovnega izvora in 

moralen ali etični spopad, kot je spopad med golim nadjazom in resnično vestjo. Noogena 

nevroza predstavlja drugačen klinični sindrom, ki ga ni moč uvrstiti med klasične opise 

nevroz. Za razliko od somatogenih nevroz, ki jih sprožajo organski dejavniki, in psihogenih 

nevroz, ki jih sprožajo psihični dejavniki, nastajajo noogene nevroze v povezavi z moteno 

noodinamiko oziroma se nanašajo na dalj časa trajajočo bivanjsko ali duhovno prikrajšanost. 

Nastajajo takrat, ko človek v svojem iskanju smisla obtiči na nezreli stopnji oziroma ko se 

zagozdi v pesimističnem prepričanju, da življenje nima smisla. Posledice noogenih nevroz se 

lahko kažejo kot življenjska dezorientacija, odvisnosti, občutek izgubljenosti, obup, 

ekstremna dejanja ali način življenja brez posebnega smisla (208).  

Kot lahko zaključimo, vsako odstopanje od smiselnega še ne pomeni bolezenskega stanja. 

Sam občutek praznote, dolgočasja in duhovne otopelosti še ne pomeni nujno nevroze, temveč  

opominja, da v našem življenju ni vse tako, kot bi moralo biti. Bivanjska praznota vodi v 

razvoj noogene nevroze v primeru, ko postane konstantno bivanjsko stanje posameznika.  

Iz opazovanja starih ljudi, ki bivajo v domovih, vemo, da je stanje noogene nevroze pri starih 

ljudeh redko. Domnevamo, da je vzrok takemu stanju staremu človeku lasten, drugačen 

pogled na življenje. Četudi je pojav bivanjske praznote in prikrajšanosti med starostniki v 

domovih redek, imamo možnost opaziti tudi simptome bivanjske praznote in bivanjske 

frustriranosti, ki pa običajno ne trajajo dolgo. Življenje starega človeka se v primeru razvoja 

nevroze hitro konča. Glede na opažanja bi lahko rekli, da izguba smisla v poslednjem 

življenjskem obdobju vodi tudi v izgubo življenja. Vse opisano pa je rezultat opažanj in še ne 

empirično dokazanih dejstev.  

Že opravljene raziskave (Davis in McKearney 2003; Routledge et al. 2008; King et al. 2009) 

pa so ugotovile, da bolj ko se človeku bliža konec življenja, bolj se povečuje stopnja 

doživljanja življenja kot smiselnega, kar potrjuje naša opažanja. Starejši, ko je človek, bolj 

doživlja lastno življenje kot smiselno in redkeje zapade v stanje bivanjske prikrajšanosti.  
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5 STARANJE IN STAROST 

 

 

Staranje je naraven, ireverzibilen fiziološki pojav, ki je specifičen za posameznega človeka. 

Ta proces se začenja ob rojstvu in traja do smrti, zato lahko rečemo, da se proces razvoja 

človeka in njegovo staranje odvijata istočasno. 

Razmišljanje o staranju, starostnih spremembah in izzivih, ki jih te prinašajo, ter smislu 

življenja v starosti, še posebej v danes množično starajoči se družbi, je v različnih oblikah 

zagotovo prisotno v vseh kulturnih okoljih. Odzivi družbe na starost in z njo povezan smisel 

življenja so se izoblikovali skozi različna zgodovinska in kulturna dogajanja. V modernih 

družbah lahko opazimo, da se kljub dejstvu konstantnega in intenzivnega staranja njih samih 

vse bolj očitno odražajo globoko zakoreninjeni številni negativni stereotipi o starosti in smislu 

v tem življenjskem obdobju. Storitve, ki jih sodobna družba ponuja, predvsem v okviru 

zdravstvenega varstva, predstavljajo bistvene komponente formalnega odziva družbe na 

staranje in z njim povezane spremembe na fizičnem in mentalnem področju človekovega 

obstoja, sočasno pa gre za formaliziranje staranja in pravzaprav odtujevanje od tega 

življenjskega obdobja. Ob tem prihaja tudi do zanemarjanja duhovne plati človeka in z njo 

povezanega smisla življenja, ki se s starostjo močno poglablja.  

Starosti kot poslednjega življenjskega obdobja ne moremo omejiti le na fiziološki in 

medicinski okvir; v ozir je potrebno vzeti, da gre za družbeni pojav, ki vpliva tako na 

posameznika kakor tudi na njegove medosebne odnose in celotno družbeno dogajanje. Glede 

na večrazsežnost človekovega življenja, ki zajema psihično, fizično, socialno in duhovno 

komponento, in pomen duhovne plati kot tiste, prek katere človek najmočneje doživlja smisel 

skozi vsa življenjska obdobja, predstavlja zanikanje starosti kontradiktoren odnos sodobne, 

starajoče se družbe na splošno.  

Če pogledamo skozi zgodovino, lahko zasledimo, da je staranje najpogosteje pojmovano kot 

postopno upadanje življenjske energije. Najstarejša tovrstna tolmačenja zasledimo že v 

različnih starodavnih mitih, katerih sporočila so se kasneje vtkala v različne religije, ljudem 

pa je bilo na ta način lažje sprejeti misterij staranja. Tako so po pričevanjih starih mitov ljudje 

najprej živeli zelo dolgo, tudi po več 100 let. V Bibliji zasledimo Adama in Evo, pa Noeta in 

še nekatere like, ki so po pričevanju živeli tudi več kot 900 let. 
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 V starogrških mitih o ljudeh, ki naj bi bili ljubljenci bogov in ki naj bi zato živeli dolgo in v 

izobilju, ter v mitih o pomlajevanju pa zasledimo človekovo željo po odkrivanju skrivnosti 

staranja. V srednjem veku so se posamezniki aktivno ukvarjali z odkrivanjem eliksirja 

življenja, fontanami mladosti in s podobnimi poskusi, da bi razumeli in premagali staranje.  

Prve poskuse znanstvene razlage procesa staranja zasledimo v 17. stoletju. Eden prvih 

znanstvenikov, ki je svoje raziskovalne podvige posvetil staranju in starosti, je bil Francis 

Bacon. Trdil je, da je mogoče s pomočjo sistemskega opazovanja odkriti vzroke staranja 

(Despot Lučanin 2003). Več pozornosti staranju in starosti pa se je nato posvečalo v 40. letih 

20. stoletja, ko so bili zgrajeni tudi prvi inštituti za gerontološke raziskave ter ustanovljena 

različna gerontološka združenja. Eden od poglavitnih razlogov razmaha raziskovanja na 

področju gerontologije je bil porast števila starejših oseb v razvitih družbah.  

Kot posledica porasta raziskovanja na področju staranja in starosti se je začela kazati tudi 

potreba po enotni znanstveni disciplini – gerontologiji. Gerontologija kot interdisciplinarna 

znanost raziskuje in proučuje biološke, psihološke in socialne spremembe v starosti oziroma 

se osredotoča na morfološke, psihološke ter socialne vidike življenjskega obdobja starosti.  

Kot znanost o starosti in staranju poskuša odgovoriti na dve poglavitni vprašanji, in sicer kako 

dočakati starost in kaj lahko naredimo, da bi bila le-ta kakovosten del človekovega življenja. 

Cilj gerontologije kot znanosti je vplivati na razumevanje in videnje starosti kot zanimivega 

in plemenitega življenjskega obdobja ter poiskati načine, kako preprečiti prezgodnji upad 

sposobnosti za aktivno in samostojno življenje. Čeprav gerontologija združuje spoznanja o 

staranju in starosti z različnih znanstvenih področij, znanstveniki raziskujejo v okviru svojih 

matičnih znanosti, zato lahko zasledimo tudi različna pojmovanja staranja in starosti. Med 

laiki pogosto zasledimo enačenje staranja in starosti. Vsekakor pa je pri pojmovanju obeh 

obvezno ločevanje.  

Staranje je proces, pri katerem se dogajajo različne spremembe. Ločimo tri osnovna videnja 

staranja (Birren in Schaie 2001): 

− biološko staranje − časovno upočasnjevanje in upad funkcije človeškega organizma,  

− psihološko staranje − spremembe na področju psihičnih funkcij in prilagajanje osebnosti 

na staranje,  

− socialno staranje – spremembe v odnosu med starajočim se posameznikom in družbo, v 

kateri živi. 
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Pri procesu staranja prihaja do številnih strukturnih in morfoloških sprememb v organizmu, ki 

vplivajo na aktivnost posameznih organov in organskih sistemov človeka. Te spremembe 

obsegajo skoraj vse vitalne funkcije človeka in pravzaprav predstavljajo svojevrstni uvod v 

starost. Starejše osebe pogosto prizadenejo kardiovaskularna obolenja, novotvorbe, 

revmatična obolenja, nemalokrat pa tudi psihična obolenja, kot so depresija, anksioznost in 

druge bolezni. Posebej pogosto v starosti zasledimo različna kronična obolenja, kot 

pomembno spremembo v starosti pa je treba omeniti spremembe v percepciji oziroma 

slabšanje vida, sluha in okusa. Pri teh izstopa pešanje sluha, saj se starejši, ki slabo slišijo, 

kljub temu da se nahajajo v družbi, pogosto počutijo izolirane in odtujene.  

Psihične spremembe v starosti se odvijajo tako na intelektualnem kakor tudi na emocionalnem 

in motivacijskem področju. Ljudje imajo težave predvsem pri prilagajanju na nove situacije, 

še posebej takrat, ko se od njih zahteva hiter odziv. Emocionalni odzivi starih ljudi so v 

odnosu na mlade specifični, in sicer so manj raznoliki in manj primerni situaciji. Emocije 

starih ljudi so manj intenzivne in trajajo dalj časa. Kot že omenjeno, prihaja do sprememb tudi 

na področju motivacije. Izguba socialne vloge pogosto vodi do izgube motivacije za 

kakršnokoli aktivnost. Bolj kot je bil posameznik v preteklosti motiviran, težje mu je najti 

skladne motive po izgubi določenega socialnega statusa. Od tod tudi potreba starega človeka 

po tem, da bi bil koristen, če že ne v širšem družbenem krogu, potem vsaj pri lastni družini 

(Birren in Schaie 2001). 

Starost je zadnje razvojno obdobje v življenju posameznika, ki je definirano glede na 

kronološko dobo (npr.: po 65. letu življenja), glede na socialni status (npr.: po upokojitvi) ali 

glede na funkcionalni status (npr.: po določeni stopnji funkcionalne oslabelosti) (Despot 

Lučanin 2003). 

Pri definiranju staranja naletimo na številne omejitve in ovire, zato se definicije staranja 

posameznika med seboj razlikujejo glede na usmeritev raziskovalcev na določenem 

znanstvenem področju (biološko, psihološko, socialno). 

Pojem staranja pogosto izzove dve osnovni negativni konotaciji. Prva je propadanje, druga pa 

starost oziroma določena kronološka doba. Starost je življenjsko obdobje, ki je prisotno v 

razvoju posameznika ne glede na spol, raso ali ekonomski status. Po definiciji Združenih 

narodov starost nastopi po dopolnjenem 65. letu življenja.  



Gazibara, Šejla. 2018. »Smisel življenja v očeh starostnikov, živečih v domovih za stare ljudi.« Doktorska 

disertacija, Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 
  

 

48 

Glede na kriterije Svetovne zdravstvene organizacije pa se starost deli na zgodnje starostno 

obdobje (65−74 let), srednjo starost (75−84 let) in pozno ali visoko starost (85 let in več).  

Ko govorimo o staranju, je pomembno poznavanje razlike med primarnim in sekundarnim 

staranjem. Primarno ali fiziološko staranje je naravno staranje in predstavlja naravni, 

pričakovani fiziološki proces, ki je opredeljen z določenimi biološkimi dejstvi, ki so 

neizbežna in se pojavljajo kot posledica dozorevanja in staranja organizma skozi čas. 

Sekundarno staranje predstavlja bolezensko staranje, ki se pojavlja kot posledica patoloških 

stanj. Taka stanja so napredujoče, nepopravljive poškodbe in spremembe organizma, ki 

nastajajo kot posledica zunanjih vplivov. Ti vključujejo različne bolezni, vplive okolja in 

odnos človeka do lastnega telesa (Despot Lučanin 2003).  

Obstajajo različne teorije o staranju, znanstveno pa je dokazano, da kronološko staranje ne 

poteka nujno sočasno z biološkim staranjem. Vsak izmed nas se stara na svoj način. 

Posameznik ne more vplivati na kronološko staranje, vsi ostali procesi staranja pa so v veliki 

meri odvisni od posameznika, njegovega načina življenja, vplivov okolja, v katerem živi, 

genetskih predispozicij itd. 

Staranje je edinstven, univerzalen proces, ki človeku predstavlja velik izziv, saj se ukvarja s 

poskusi dočakati čim višjo starost in hkrati ostati mladosten in družbeno sprejet čim dalj časa. 

Kot smo že omenili, pa staranje ni le del poti, ki vodi skozi življenje neke osebe, temveč gre v 

starosti za neprestano prepletanje bioloških, psiholoških in socialnih izzivov in priložnosti. 

Popolne in univerzalne definicije starosti ne moremo oblikovati, saj se dojemanje in 

opredeljevanje starosti s časom in z razmerami v družbi vseskozi spreminjata. V slovenskem 

prostoru velja za staro tista oseba, ki je stara več kot 65 let. 

Ramovš (2003) obdobje starosti deli glede na kronološko starost in predvidene funkcionalne 

zmožnosti človeka na zgodnje starostno obdobje, kamor sodijo mlajši starejši, stari med 65 in 

74 let. V tem obdobju naj bi potekala človekova adaptacija na življenje po upokojitvi. Z 

zdravjem človek v tem obdobju naj še ne bi imel večjih težav. Kronične bolezni pa so 

redkejše in bolj obvladljive. V tem obdobju je človek še dejaven z veliko socialnih stikov. 

Ljudje v zgodnjem starostnem obdobju vzdržujejo stike s svojo generacijo in spoznavajo nove 

ljudi, bolj intenzivni pa so tudi stiki s potomci in sorodniki. Da bi bil človek v tem obdobju 

starosti uspešen, se mora nanj tudi pripraviti.  



Gazibara, Šejla. 2018. »Smisel življenja v očeh starostnikov, živečih v domovih za stare ljudi.« Doktorska 

disertacija, Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 
  

 

49 

Drugo obdobje starosti je srednje starostno obdobje, kamor prištevamo ljudi, stare med 75 in 

84 let, za katere je značilno, da zaznavajo upad življenjske moči in energije. Bolj pogosto in 

intenzivno se pojavljajo tudi kronične bolezni. V tem obdobju ljudje doživljajo vse več izgub, 

kot so izguba partnerja, prijateljev, doma itd.  

Tretje obdobje starosti je pozno starostno obdobje, kamor prištevamo ljudi, stare 85 let in 

več. V tem obdobju starejši zaradi vedno več zdravstvenih težav potrebujejo vedno več 

formalne in neformalne podpore in pomoči. V tem obdobju naj bi se močno odražalo tudi 

človekovo življenje iz preteklosti. 

O tem, da se prebivalstvo nekega območja stara, govorimo, ko pride do pojava povečevanja 

števila starih 65 let in več. Tudi v Sloveniji se število starejših prebivalcev neutrudno 

povečuje. Statistični podatki kažejo, da je bilo med prebivalci Slovenije v letu 2017 19,1 % 

prebivalcev starejših od 65 let. Kljub staranju velikega dela družbe ostajajo podatki o staranju 

skopi. Še vedno lahko zasledimo tudi številne negativne predsodke in stereotipe o staranju. Ti 

pogosto temeljijo na pomanjkljivem poznavanju staranja in starosti, pa tudi na osiromašenih 

izkušnjah, ki jih imamo v odnosih s starejšimi.  

 

5.1 Zadovoljstvo z življenjem in osebno blagostanje v starosti 

 

O zadovoljstvu z življenjem v življenjskem obdobju starosti obstaja kar nekaj različnih 

definicij. Campbell in sodelavci (v Diener 1984) definirajo zadovoljstvo kot opaženo razliko 

med aspiracijami in dosežki, ki se giblje od zaznavanja izpolnjenosti do zaznavanja 

deprivacije. Zadovoljstvo z življenjem opazujejo kot kognitivno komponento subjektivnega 

blagostanja, medtem ko srečo opazujejo kot izkušnjo čustvovanja ali kot čustvo.  

Ta definicija kaže na to, da posameznik pri vrednotenju zadovoljstva z življenjem pregleduje 

posamezne vidike lastnega življenja, primerja dobro s slabim in tako prihaja do neke končne 

ocene zadovoljstva z življenjem. Predpostavljamo lahko, da je bistvena narava tega 

ocenjevanja dokaj stabilna in ni v popolnosti odvisna od čustvenega stanja osebe v trenutku 

presojanja o zadovoljstvu z življenjem. Pogosto lahko zasledimo, da so kot sinonimi za 

zadovoljstvo z življenjem uporabljeni pojmi, kot so kakovost življenja, sreča in subjektivno 

blagostanje. Tako tudi v vsakdanjem življenju, ko želimo opisati srečno osebo, pogosto 

rečemo, da je to zadovoljna oseba, ki živi kakovostno življenje. Pri znanstvenem raziskovanju 

pa je nujno natančno opredeljevanje pojmov, ki jih uporabljamo v raziskovanju.  
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Kakovost življenja je definirana (Krizmanič in Kolesarič 1989) kot subjektivno doživljanje 

lastnega življenja, ki je opredeljeno z objektivnimi okoliščinami, v katerih posameznik živi, z 

značilnostmi osebnosti posameznika, ki vplivajo na doživljanje realnosti ter lastne, specifične 

življenjske izkušnje. Objektivne dimenzije se nanašajo na merljive objektivne življenjske 

razmere (finance, dostopnost do različnih služb in uslug …), medtem ko se subjektivna 

kakovost življenja nanaša na osebno oceno zadovoljstva z različnimi dimenzijami, kot so 

zdravje, socialni odnosi, materialna preskrbljenost itd. Kakovost življenja posameznika je 

odvisna od njegovih zmožnosti nadoknaditi pomanjkljivosti, ki ga bremenijo, in izkoristiti 

prednosti, ki se mu ponujajo, kar omogoča doseganje ravnotežja med pričakovanji in 

realizacijo. Vse navedeno nas usmerja na spoznanje, da je nemogoče oceniti kakovost 

življenja posameznika na osnovi poznavanja objektivnih življenjskih razmer ali objektivnih 

težav, ki ga bremenijo, kot so starost, bolezen ali skrb.  

Ne obstaja enotna teorija, ki bi opredelila koncept sreče, saj ne obstaja opredelitev, ki bi lahko 

zaobsegla celoto človeške raznolikosti. Kljub temu pa se veliko raziskav ukvarja s 

proučevanjem dejavnikov sreče.  

Občutek sreče po nekaterih avtorjih poleg zadovoljstva z življenjem vključuje še druge 

elemente, kot so upanje, emocionalna stabilnost in obstoj moralnih načel (Costa in McCrae 

1980). Nekateri avtorji enačijo pojem subjektivnega blagostanja s srečo. Srečno osebo 

opisujejo kot psihosocialno prilagojeno, kar pomeni, da ima posameznik visoko raven 

samozavesti in samospoštovanja, da je čustveno stabilen ter socialno vključen. Diener (1984) 

pa poroča, da večina avtorjev subjektivno blagostanje postavlja na višji hierarhični položaj kot 

zadovoljstvo z življenjem.  

Pod pojmom subjektivno blagostanje razumejo kognitivno ocenjevanje lastnega življenja 

(zadovoljstvo z življenjem) in čustveno komponento (srečo). Tako bomo ta pojem razumeli 

tudi v našem delu.  

Študije ugotavljajo, da so stari ljudje kljub izgubi mladostnih moči, slabšemu ekonomskemu 

stanju in družbenemu položaju ter kljub številnim izgubam celo bolj srečni in zadovoljni kot 

mlajše generacije (George 2010). Vzrokov za to je več. Starejši ljudje so naravnani in 

motivirani k dejavnemu spreminjanju lastnega okolja tako, da to pozitivno vpliva nanje in da 

spodbuja pozitivna čustva v največji meri. Starost ravno tako s seboj nosi boljšo integracijo 

kognicije in čustev, rezultat česar je boljši oziroma uspešnejši nadzor nad čustvi.  
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Spremenijo se tudi ambicije in cilji, ki so v starosti bolj dosegljivi, saj so ti zaradi starostnega 

zavedanja minljivosti bolj usmerjeni v dosegljive cilje socioemocionalnega izvora.  

Ramovš (2003) meni, da so dejavniki, kot so materialna preskrbljenost, zdravje, zakonski stan 

itd., pomembni za osebno blagostanje, vendar pa dodaja, da jih ne smemo obravnavati kot 

nujne pogoje za kakovostno življenje. Svoja spoznanja podpre s spoznanji logoteorije, v kateri 

je sreča povezana s smislom življenja. Navaja, da se človeku slej ko prej zgodi, da ga 

prizadenejo bolezen, izguba ali pomanjkanje, pa vendar človekovo življenje kljub temu ne 

izgubi svoje vrednosti in smisla, saj je osnovna motivacija človeka najti in izpolniti smisel. 

Smisel lahko najde in doseže le prek delovanja v svetu, sreča pa je stranski učinek tega 

delovanja. Razlog za srečo je tako doseganje smiselnih ciljev in če ti obstajajo, obstajata tudi 

razlog in pot do sreče (Frankl 2015, 80). Doživljanje smisla in vrednosti življenja je tako 

bistvenega pomena in nekaj, brez česar človek ne more živeti in česar tudi kruta usoda ne 

more izničiti. Kljubovalna moč človekovega duha zmore tudi v neizogibni usodi odkriti 

smisel, kar človeku omogoča živeti človeka vredno življenje tudi v najhujših razmerah. 

Kakovostna starost tako ni samo rezultat posameznih dejavnikov, temveč tudi odnos in 

stališče, ki ju posameznik zavzame do lastnega staranja in starosti. 

Raziskava o potrebah, zmožnostih in stališčih nad 50 let starih prebivalcev Slovenije je 

pokazala, da sreča s starostjo le rahlo upada ter da je povezana s prenašanjem znanja in 

izkušenj ter z doseganjem smisla življenja. Kot vzrok za srečo so starejši, ki so sodelovali v 

tej raziskavi, navedli družino z otroki in vnuki, predvsem njihovo zdravje in uspeh. Sledilo je 

delo kot naslednja kategorija, kamor spadajo tudi ustvarjanje, prostočasne gibalne aktivnosti, 

kulturne dejavnosti, družabne aktivnosti itd.  

Kot tretja bolj pomembna kategorija pa je izstopala kategorija pozitivnih stvari v življenju, 

kamor sodijo zadovoljstvo, sreča, veselje, zabava, humor, smeh itd. Na odgovor, kaj je po 

njihovem mnenju smisel človekovega življenja, pa so starejši na prvo mesto postavili zdravje, 

na drugo družino, sledilo pa je delo (Starc 2013, 199−219).  

 

5.2 Potrebe v starosti 

 

Materialne potrebe starega človeka so v primerjavi z mladim pogosto majhne. Nasprotno pa 

vse bolj rinejo na površje neoprijemljive, duhovne potrebe.  
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Te človek vseskozi nosi v sebi, vendar pa jih, še posebej v starosti, težko izrazi in ostaja v 

lastnem, končnem obračunu sam s seboj in z življenjem pogosto osamljen. Starost predstavlja 

življenjsko obdobje, polno izzivov in velikih sprememb, zato ne preseneča, da je to za človeka 

zahtevno obdobje. Materialistično usmerjena družba vodi človeka v zadovoljevanje 

materialnih potreb in sodobni starostniki res ne živijo več v materialnem pomanjkanju. 

Prihaja pa na plan druga vrsta pomanjkanja. Ta se pogosto kaže v obliki občutka praznote, 

katere vzroka pogosto sami ne poznajo. Materialne potrebe starostnika so v današnjem času 

zadovoljene bolj kot kadarkoli prej v zgodovini, sočasno pa niso bili še nikoli tako zelo 

osamljeni. Površinsko opazovanje starih ljudi nas tako zlahka zapelje v prepričanje, da je 

življenje v starosti vedno bolj tudi nesmiselno. Kot družba se pri oskrbi starih, izhajajoč iz 

samih sebe, močno osredotočamo na materialne potrebe, še posebej, ko se pri človeku pokaže 

potreba po dodatni oskrbi in negi zaradi bolezni ali pešanja fizičnih moči. Take oskrbe je star 

človek pogosto deležen tudi v domovih za stare ljudi, ki tako kot celotna družba pogosto 

pozabljajo na zadovoljevanje socialnih, psiholoških in za kakovostno starost še posebej 

pomembnih duhovnih potreb starega človeka (Ramovš 2003).  

Potrebe človeka v starosti delimo na temeljne in specifične potrebe (Milavec Kapun 2011, 

79−82). 

Med temeljne potrebe uvrščamo potrebe, ki jih ima človek skozi vse življenje. To so potrebe 

po hrani, pijači, gibanju, delu, ustvarjanju itd. in so še vedno prisotne tudi v življenjskem 

obdobju starosti. Maslow je te temeljne potrebe človeka poimenoval temeljne telesne in 

materialne potrebe ter jih deli na:  

− fiziološke potrebe (potrebe po hrani, zraku, vodi, spanju itn.), 

− potrebo po varnosti (potrebo po fizični in čustveni varnosti, materialni varnosti, 

zdravstveni varnosti itn.),  

− socialne potrebe (potrebo po pripadnosti in ljubezni, prijateljstvu, ugledu itn.), 

− duhovne, etične in estetske potrebe.  

V osnovi je treba najprej zadovoljiti temeljne fizične potrebe, ki jim sledi zadovoljevanje vseh 

drugih potreb. Pri vseh drugih vrstah potreb je pomembna mejna koristnost, kar pomeni, da 

moramo pri zadovoljevanju posameznih potreb preseči mejno koristnost, da se lahko ustrezno 

razvijamo naprej. Vendar pa je od posameznika do posameznika odvisno, katerim potrebam 

bo dal prednost.  
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Človek mora vedno zadovoljiti potrebe, ki so njemu osebno najpomembnejše, kajti le 

pozitivne spremembe na najpomembnejših področjih lahko pozitivno vplivajo na vsa druga 

področja potreb. Enako velja za zadovoljevanje temeljnih življenjskih potreb, in sicer se lahko 

zgodi, da za človeka te niso najbolj bistvenega pomena in so pomembnejše nekatere druge 

potrebe, ki so zanj osebno višje na hierarhični lestvici. To lahko opazimo pri starih ljudeh, ki 

pogosto stremijo k zadovoljevanju višjih potreb, med katere zagotovo sodijo duhovne potrebe 

človeka.  

V vsakem življenjskem obdobju obstajajo poleg temeljnih tudi specifične potrebe, ki so 

odvisne od razvojne stopnje človeka. S tem, ko človek zadovolji svoje specifične potrebe, 

poskrbi za dvig kakovosti lastnega bivanja, doseže večjo samostojnost in manj potreb po 

različnih formalnih intervencijah določenih služb. To je zelo pomembno v življenjskem 

obdobju starosti, saj z zadovoljevanjem specifičnih potreb starega človeka pomembno 

prispevamo k boljšemu psihofizičnemu stanju in socialnemu zdravju. V starosti pa je 

potrebno več pozornosti posvetiti ohranjanju tako telesne in duševne kakor tudi določene 

delovne zmožnosti. Stari ljudje k zagotavljanju telesnega zdravja v največji meri prispevajo z 

ohranjanjem neodvisnosti pri vsakodnevnih aktivnostih, kot so gibanje, počitek, 

prehranjevanje, osebna higiena itd. Za preprečevanje duševnih motenj najlažje poskrbijo, če 

skrbijo za mentalno zdravje in vzdrževanje medosebnih odnosov, za vzdrževanje delovne 

sposobnosti pa s skrbjo za intelektualni razvoj in ustvarjalnost. Star človek potrebuje tudi skrb 

za občutek enakovrednosti kljub pešanju življenjskih moči ter sprejetosti in enakovrednosti v 

družbi, ki mu zagotavlja ohranjanje dostojanstva do konca. 

Ramovš (2003, 98−112) v tretjem življenjskem obdobju izpostavlja tri nematerialne socialne 

potrebe, ki imajo s stališča socialnega sožitja velik pomen. Kot prvo izpostavlja potrebo po 

osebnem medčloveškem odnosu. Tako kot mlad človek tudi starejši potrebujejo druženje in 

bližino sočloveka.  

Pogosto pa se zaradi sodobne odtujenosti med generacijami počutijo odrinjene in osamljene. 

Ramovš ugotavlja, da ima star človek močno potrebo po tesni medosebni povezanosti s 

»svojim« človekom oziroma potrebo po rednem stiku s sočlovekom, ki ga ima za svojega. 

Tako se osamljenost v starosti kaže tudi v obliki hrepenenja po bližini, staremu človeku 

bližnjih ljudeh. Med »svoje« ljudi lahko starostnik uvrsti sorodnike, prijatelje, znance ali celo 

tujce, ki jih sam doživlja kot svoje in z njimi razvije nek topel medčloveški odnos.  
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Ravno zaradi te potrebe po odnosu s »svojim« človekom se lahko stari ljudje počutijo 

osamljene, četudi so obdani z velikim številom ljudi. Tudi raziskava o potrebah, zmožnostih 

in stališčih nad 50 let starih prebivalcev Slovenije je pokazala, da starejši zelo pogrešajo prav 

druženje, družabnost in družabne dogodke. Pogrešajo več stikov z bližnjimi in izgubljajo 

občutek skupnosti. Poudarjajo, da je osamljenost  v starosti neprijazna (Valenčak 2013, 

131−150).  

Druga potreba, ki jo izpostavlja Ramovš, je potreba po predajanju življenjskih izkušenj in 

spoznanj. Meni, da imajo stari ljudje velik pomen za srednjo in mlado generacijo. Predajanje 

izkušenj in življenjskih spoznanj mlajšim generacijam predstavlja enega izmed bistvenih 

načinov premoščanja ločenosti med generacijami. Po eni strani obvaruje stare ljudi pred 

osamo, po drugi strani pa mlade obvaruje pred osamo naglice modernega načina življenja. S 

srečevanjem med generacijami prihaja do interakcij in vzajemnega bogatenja. Izkušnje, ki si 

jih človek nabere skozi življenje, so njegovo največje osebno bogastvo in dajejo vrednost 

vsemu drugemu premoženju, ki ga človek poseduje. Človek ima v starosti potrebo po 

predajanju življenjskih izkušenj in spoznanj mlajšim generacijam in če te ne more zadovoljiti, 

doživlja svoje dosedanje življenje kot nesmiselno. 

Tretja potreba je potreba po doživljanju življenjskega obdobja starosti kot smiselnega. 

Življenjska obdobja se med seboj razlikujejo po življenjskih nalogah, ki nam jih nalagajo, 

vendar pa so vsa enako smiselna in pomembna za človeka in njegov razvoj kakor tudi za 

celotno družbo. Ramovš (2003) meni, da je ravno v starosti vprašanje po smislu življenja zelo 

živo. Bolj ko se človek stara, bolj je živo vprašanje o pomenu in vrednosti vsega, kar je v 

življenju ustvaril in dosegel. Ob pojemanju telesnih in duševnih moči s staranjem, ob vseh 

boleznih, osamljenosti, zavedanju zmot in občutku krivde ter bližajoči se smrti se staremu 

človeku vedno bolj zarezuje v zavest ravno vprašanje o smislu vseh tegob, ki so ga doletele, o 

smislu in vrednosti sedanjega trenutka in življenja kot celote. Če star človek na ta vprašanja 

ne najde odgovorov, se ga polasti bivanjska praznota ali eksistencialni vakuum. Ta huda 

motnja duhovnega izvora mu lahko popolnoma onemogoči kakovostno starost. Če volja do 

smisla, kot temeljna človekova energija, deluje, potem je omogočena uporaba tudi drugih sil v 

človeku. Če pa je volja do smisla onemogočena, ostanejo zavrti tudi vsi ostali viri človekove 

energije, zaradi česar star človek ne doživlja smisla lastne starosti in ostaja oropan energije za 

opravljanje številnih zahtev in nalog, s katerimi bi kljuboval vsem tegobam, ki jih starost nosi.  
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Če star človek ne doživlja smisla svoje preteklosti, smisla sedanjega trenutka z vsemi 

možnostmi in tegobami vred ter smisla prihodnosti, vključno s smrtjo, ki se neutrudno bliža, 

potem se mu njegovo življenje zdi prazno in brezciljno. Človek v mladih in srednjih letih 

uresničuje smisel življenja skozi ustvarjalno delo in doživljanje narave, kulture ter skozi 

ljubezen in medčloveške odnose. V starosti pa sta ustvarjalno delo ter doživljanje bogastva 

medosebnih odnosov, narave in kulture ravno tako dve možni poti uresničevanja smisla, še 

posebej, če je star človek zdrav. Vsekakor pa si mora človek delovne in doživljajske cilje v 

kakršnikoli obliki postavljati do zadnjega diha. Tudi ko je človek bolan in onemogel, vedno 

obstaja kakšna možnost, da nekomu naredi ali pove kaj dobrega, da se česa lepega spominja 

ali pa doživi kaj prijetnega. Kljub dobrim možnostim pa ne moremo mimo neizogibne tragike, 

ki se tudi odpira pred starim človekom. Ta tragika se kaže v obliki starostne onemoglosti, 

bolezni, krivde, v zavedanju zmot, umiranju in smrti. Težave v življenju nikoli  ne smejo biti 

cilj ali pa si pred njimi ne smemo zatiskati oči, oboje bi namreč kazalo na bolezensko 

razmišljanje. Težave je tako najbolje predvideti in jih preprečiti. Če nas zadenejo, pa poskusiti 

rešiti, kar se da. Nerešljivo tragiko pa moramo sprejeti in smiselno preseči oziroma poiskati in 

zavzeti smiselno stališče do svojih hudih izkušenj. To je zlasti pomembno v pozni starosti in 

predsmrtnem obdobju (98–112). Ramovš meni, da je predpogoj iskanja smisla v starosti 

človekovo sprejemanje starosti kot enakovrednega in smiselnega življenjskega obdobja, ki 

ima lastne možnosti in naloge ter tudi težave in omejitve. 

Trstenjak (1994, 103) v svojem delu Človek in sreča tesno veže srečo z življenjskim smislom 

in pravi, da je človek poklican za srečo kot edino živo bitje, ki v lastnih dejanjih lahko išče in 

tudi najde smisel. Sreča in smisel življenja sta tako neločljivo povezana in sreča je hoja za 

smislom življenja (98). Ob razmišljanju o sreči se v svojem delu dotakne tudi starosti. 

Raziskave so pokazale, da so starejši ljudje pogosto bolj srečni in zadovoljni z lastnim 

življenjem kot mladi (George 2010). Ta ugotovitev podkrepi Trstenjakovo razmišljanje, da 

človek tudi trpljenje, kakršno pogosto srečamo v starosti, sprejema na okopih lastne notranje 

sreče, v kateri ga nič ne premaga in ne zlomi (Trstenjak 1994, 93). Nasprotje sreče je le 

izguba smisla. Ravno trpljenje pa naj bi bilo most do bližnjega (96).  

Trstenjak se v svojih razmišljanjih  nagiba k videnju sreče kot lažje dosegljive ravno v starosti 

in srečo povezuje z modrostjo in zrelostjo. V svojem delu pravi: »Starost ni samo postopno 

propadanje organizma, temveč je obenem postopno zorenje osebnosti. In k tej zrelosti sodi 

tudi življenjska sreča. Samo zrel človek je lahko resnično srečen.  
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Sreča je sad življenjske zrelosti. Ko se pomirijo strasti, ko se razblini prazen dim in ostane 

čisti plamen iskrenega življenja človečnosti in poštenosti; ko opravimo obračun, tako da 

človek neha biti dolžnik življenju, marveč postaja življenje vedno bolj dolžnik njemu …« 

(Trstenjak 1994, 75).  

 

 

6 SMISEL ŽIVLJENJA V STAROSTI 

 

 

Smisel življenja je širok, temeljni konstrukt, ki je konceptualno in empirično povezan z 

mnogimi dimenzijami. Pozitivne korelacije s smislom življenja so se pokazale pri konstruktih, 

kot so upanje, vera, osebno blagostanje in sreča, negativne korelacije pa med smislom in 

depresijo, anksioznostjo, psihološkimi stiskami, dolgčasom in nagnjenostjo k zlorabi drog in 

alkohola (Melton in Schulenberg 2007, 2008; Pöhlmann, Gruss, in Joraschky 2006; 

Schulenberg et al. 2008).  

Doživljanje življenja kot smiselnega je bistvenega pomena za človekov obstoj (King, Hicks, 

Krull in Del Gaiso 2006; Schulenberg, Hutzell, Nassif in Rogina 2008). Smisel življenja je 

postal eden od temeljnih vidikov pozitivne psihologije (Schulenberg et al. 2009) kot tudi 

pomemben vidik pri promociji zdravja. Raziskave so pokazale, da pomembno vpliva na 

zadovoljstvo z življenjem (Morgan in Farsides 2009; Peterson, Park, in Seligman 2005; 

Seligman 2002), osebno blagostanje posameznika (Bonebright, Clay in Ankenmann 2000; Fry 

2001; Melton in Schulenberg 2008), ščiti ga pred negativnimi vplivi okolja (Haugan 

Hovdenes 2002; Pearson in Sheffield 1989). Predstavlja tudi pomemben dejavnik za njegovo 

psihično zdravje (Chan 2009; Halama in Dedova 2007; Ho, Cheung, in Cheung 2010; 

Holahan in Suzuki 2008; Kleftaras in Psarra 2012).  

Smisel življenja je pogosta tema raziskav tudi na področju zdravstvene nege (Angel 2009). 

Rezultati raziskav potrjujejo pomen pomoči bolnemu in oslabelemu pri odkrivanju smisla 

težkih preizkušenj (Dossey in Keegan 2009).  

Nekaj raziskav, narejenih na tem področju, je potrdilo pomen smisla kot enega od odločilnih 

dejavnikov, ki vplivajo na zdravje in duhovno blagostanje človeka (Atchley 2008; Hodge in 

Horvath 2011; Low in Molzahn 2007).  
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Ugotovitve pričajo, da starejši ljudje niso nič manj uspešni pri odkrivanju smisla oziroma da 

svojega življenja ne doživljajo kot manj smiselnega v primerjavi z ostalimi starostnimi 

skupinami (Pinquart 2002).  

Četudi bi pričakovali, da bodo stari ljudje poročali o nižji stopnji smisla, še posebej tisti, ki 

svoje zadnje obdobje življenja preživljajo v domovih za stare ljudi, ti pripovedujejo celo o 

večji smiselnosti lastnega življenja kot stari ljudje, ki še živijo doma (Bondevik in Skogstad 

2000). Življenje v domu za stare ljudi običajno res pomeni izgubo samostojnosti in 

zasebnosti, občutek izolacije in osamljenosti (Drageset, Eide, Kirkevold in Ranhoff 2013) ter 

pomanjkanje smiselnih dnevnih aktivnosti, ki so jih bili ljudje vajeni v domačem okolju, kar 

predstavlja dejavnike tveganja za nastanek depresij in slabše osebno blagostanje (Konnert, 

Dobson in Stelmach 2009; Namkee, Choi in Richard 2008). Kakovost življenja v instituciji, 

kot je dom za stare ljudi, je pogosto tudi močno pogojena z različnimi dejavniki (Baltes in 

Smith 2003; Bickerstaff, Grasser in McCabe 2003); življenje v domu za stare  nemalokrat 

vidimo kot oviralni dejavnik pri iskanju in odkrivanju smisla (Duggleby et al. 2007, 

Jongenelis et al. 2004; Nygren et al. 2005; Ron 2004). Kljub temu pa različne raziskave 

ugotavljajo pozitivne korelacije med smislom in psihičnim ter fizičnim zdravjem starih ljudi, 

smrtnostjo ter osebnim blagostanjem (Drageset et al. 2009; Fagerström 2010; Hjaltadóttir in 

Gústafsdóttir 2007; Krause 2004, 2009; Nygren et al. 2005). Rezultati raziskav, v katerih so 

proučevali smisel življenja starih ljudi, ki bivajo v domovih za stare, so pokazali tudi 

pozitivne povezave med smislom in povezanostjo s samim seboj, z drugimi, z Bogom, z 

vključitvijo v normalne dnevne aktivnosti, z iskanjem zatočišča, s pričakovano podporo, z 

odnosom do negovalnega osebja, z občutkom pripadnosti in vzajemnosti, s pozitivnim 

pogledom na življenje in s pozitivnimi občutki pri spominjanju na preteklost (Cipriani in 

Haugan 2013; Haugan Hovdenes 2002; Krause 2007; Welsh, Moore in Getslaf 2012; 

Westerhof, Bohlmeijer, van Beljouw in Pot 2010).  

V raziskavi (Hedberg, Gustafson, Brulin in Aléx 2013), ki je proučevala doživljanje in 

videnje smisla pri starejših moških, starih nad 85 let, so ugotovili, da stari ljudje, ko 

razmišljajo o smislu življenja na splošno, poročajo, da smisel pogosto iščejo skozi svoje 

dosežke, trpljenje in požrtvovalnost iz preteklosti, pa tudi skozi lastno preteklo trdo delo in 

borbo za vsakdanje boljše življenje.  
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Smisel iščejo tudi skozi preteklo srečno izbiro partnerja, družinsko življenje, ustvarjanje 

lastne družine ter skozi trud, ki so ga vložili v vzgojo otrok in vnukov. Kot pomembne 

dejavnike za uspešno odkrivanje smisla življenja navajajo zaupanje in povezanost z drugimi 

ljudmi, s širšo skupnostjo ter z višjo silo. Zaupanje in povezanost z višjo silo so stari ljudje v 

tej študiji navedli kot zelo pomembna dejavnika pri odkrivanju smisla življenja na splošno. 

Ista raziskava ugotavlja, da ko stari ljudje razmišljajo o osebnem, trenutnem smislu življenja, 

smisel pogosto opisujejo kot občutek sreče v vsakdanjem življenju in sposobnost pozitivnega 

razmišljanja v vsaki situaciji. Poročajo, da smisel iščejo sproti, v vsakem dnevu in trenutku 

posebej, tudi v majhnih, za mlade pogosto neopaznih, nepomembnih stvareh in pojavih ter da 

se ne obremenjujejo s prihodnostjo. Starostniki so poročali, da smisel iščejo tudi skozi 

sposobnosti sprejemanja sprememb, ki jih nosita starost in življenje, ter skozi medosebne 

odnose, ne samo s svojci, temveč tudi z bežnimi znanci. Skozi raziskovanje so prišli do 

zaključka, da človeku pri iskanju smisla življenja v starosti pomaga tudi sposobnost, da lastne 

fizične omejitve sprejema s potrpežljivostjo in hvaležnostjo. Star človek je sposoben sprejeti 

odvisnost od drugih in tujo pomoč. Za uspešno odkrivanje smisla življenja v starosti naj bi 

bile pomembne tudi starostniku primerne aktivnosti, med katere spadajo preproste dnevne 

aktivnosti, kot je npr. samostojno oblačenje. Rezultati so pokazali, da stari ljudje smisel iščejo 

tudi skozi zanimanje za družbeno dogajanje doma in po svetu. Pri ugotavljanju, kakšen odnos 

do smisla gojijo stari ljudje, pa so prišli do zaključkov, da se stari ljudje zavedajo, da je 

človek v osnovi popolnoma odvisen od dednih in okolijskih danosti, vendar pa tudi, da se 

zaveda, da ima v vsakem trenutku možnost, da se do teh opredeli. Stari ljudje, ki so sodelovali 

v tej raziskavi, so opredelili zdravje, tako lastno kot zdravje celotne družine, kot zelo 

pomemben dejavnik, ki vpliva na smisel življenja v starosti. Poudarili so tudi spoznanje, da je 

za človeka in uspešno odkrivanje smisla življenja v starosti pomembno predvsem to, da 

spozna, da je živel in še živi častno in dostojanstveno življenje ter da je dober do drugih ljudi 

in da se zaveda, da je pri vsem, kar je v življenju storil in naredil, dal največ, kar je v 

določenem  trenutku lahko. Stari ljudje so poročali tudi, da v starosti lažje in bolj aktivno 

odkrivajo smisel ter doživljajo življenje kot bolj smiselno v primerjavi z mladostjo. O odnosu 

do smrti pa poročajo, da jo popolnoma sprejemajo kot neizogiben sestavni del življenja in da 

se je ne bojijo. 
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6.1 Tragična trojka bivanja  

 

V starosti ne moremo mimo »tragične trojke bivanja«, ki prihaja v tem življenjskem obdobju 

najbolj do izraza. Tragična trojka bivanja se v logoteoriji nanaša na trpljenje, krivdo in smrt  

(Frankl 2014, 216).  

Ko govorimo o tragični trojki bivanja, moramo omeniti tudi človekovo sposobnost 

»preseganja samega sebe«. Pri tej govorimo o izvirni človekovi duhovni sposobnosti, da se 

namerno in z dejanjem preda smiselni nalogi, ki je ločena od njega in njegovih telesnih, 

duševnih, socialnih in drugih potreb. Človek je bitje, ki živi za nekaj in/ali nekoga. Ravno s 

predajanjem in prizadevanjem za nekoga ali nekaj preseže samega sebe in tako prestopi mejo 

lastnega jaza in vpetosti v telesne, duševne, družbene in druge vsakodnevne, stvarne danosti 

(211).  

Ko razmišljamo o tragičnih stvareh in dogodkih v življenju, se nam postavlja vprašanje, ali je 

tragiko res mogoče spremeniti v nekaj pozitivnega oziroma ali lahko prav vsako tragično 

situacijo ali dogodek spremenimo v nekaj sprejemljivega. Logoteoretično gledano v življenju 

ni situacije, ki bi bila nesmiselna (245).  

Vsako krivdo, trpljenje in smrt, ki so neizbežni in nespremenljivi, je mogoče spremeniti v 

nekaj pozitivnega, če smo pripravljeni sprejeti dano s pravo držo in stališčem. Pri pravilni drži 

in stališču gre za smiseln odnos do situacije, ki je vedno pogojen z vrednostno lestvico 

posameznika. Razviti pravo stališče do trpljenja pa predstavlja eno od najtežjih nalog v 

življenju (Kristovič 2014, 151).  

Ravno z izpolnjevanjem smisla skozi trpljenje uresničujemo najbolj človeško v človeku in 

rastemo preko samih sebe. Tam, kjer smo nemočni in nimamo vpliva na situacijo ter ne 

moremo spremeniti ničesar, smo sami poklicani, da se spremenimo. Ko se spremenimo sami, 

tudi trpljenje dobi smisel (152). Življenje ima torej vedno in povsod smisel, tudi v trpljenju, 

če se za smisel odločimo. Ta odločitev pa od človeka zahteva skrajne moči in celostno 

angažiranost (153−157). 
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6.1.1 Smisel in trpljenje 

 

Pri razumevanju smisla trpljenja je pomembno razumeti, da je poleg uresničevanja smisla 

skozi ustvarjalno delovanje ter skozi pasivno sprejemanje sveta (narave, umetnosti) 

odkrivanje smisla skozi vrednote stališča ključno pri razumevanju smisla trpljenja (Frankl 

2015, 161). Vrednote stališča se uresničujejo vedno, kjer imamo opraviti z nečim 

nespremenljivim ali usodnim, ki ga moramo vzeti takšno, kot je. Ravno v tem, da nekdo nase 

prevzema tovrstne reči, se ponuja veliko vrednostnih možnosti. Od tod spoznanje, da se 

človekovo življenje ne izpolnjuje le v ustvarjanju in veselju, temveč tudi v trpljenju. Take  

miselne poti so zaprte za vsako plehko etiko uspešnosti (Frankl 2005, 195), vendar pa 

neuspešnost nikakor ne pomeni nesmiselnosti, kar postane očitno, ko se človek ozre na svoje 

preteklo življenje. Kot primer lahko navedemo ljubezensko življenje. Če bi se človek iskreno 

vprašal, če bi se bil pripravljen odreči vsem nesrečnim ljubezenskim doživetjem in če bi bil 

pripravljen vedeti, da je bilo iz njegovega življenja izbrisano vse doživljanje žalosti in 

trpljenja, bi zagotovo odgovoril z »ne«. Obilica trpljenja za človeka ne pomeni 

neizpolnjenosti, temveč nasprotno, človek skozi trpljenje raste in zori.  

Ko trpimo zaradi neke stvari, se od nje tudi odmaknemo oziroma ustvarimo razdaljo med 

nami in stvarjo, zaradi katere trpimo. Dokler trpimo zaradi stanja, ki naj ga ne bi bilo, smo 

razpeti med tistim, kar je, in tistim, kar naj bi bilo, na ta način pa se ustvarja plodna, 

revolucionarna napetost, ki človeku omogoča, da tisto, česar naj ne bi bilo, sploh občuti kot 

tako. Na ta način trpljenje človeka obvaruje tudi pred apatijo in mrliško otrplostjo. Dokler 

trpimo, ostajamo tako duševno živi (196).  

V človeških čustvih se kaže velika, globoka modrost, ki racionalnost presega oziroma 

racionalni uporabnosti celo nasprotuje. Kot primer navajamo čustvi žalovanja in kesanja. Z 

utilitarističnega stališča se obe zdita nesmiselni. S stališča »zdravega človeškega razuma« se 

žalovanje za nepovrnljivo izgubljenim zdi nekoristno, enako kot kesanje zaradi krivde, ki je ni 

moč popraviti. Vendar pa imata v notranji človekovi zgodovini tako žalovanje kot kesanje 

smisel. Skozi žalovanje za človekom, ki smo ga ljubili in izgubili, ta človek na nek način živi 

naprej. Kesanje pa krivcu omogoča, da ta rešen krivde nekako vstane od mrtvih. Predmet 

našega žalovanja, ki je objektivno v empiričnem času izgubljen, se v notranjem času ohrani 

oziroma ga žalovanje postavi v sedanjost. Kesanje pa lahko zbriše krivdo, ki nosilcu sicer ni 

odvzeta, je pa ta po svojem moralnem prerojenju nekako povzdignjen.  
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Možnost, da tisto, kar se je zgodilo, v notranji zgodovini postane plodno, je v dialektičnem 

razmerju s človekovo odgovornostjo. Krivde ni brez odgovornosti, odgovoren pa je človek 

spričo dejstva, da ne more spremeniti ali vzeti nazaj nobenega koraka, ki ga je v življenju 

naredil. Vse odločitve v življenju postanejo dokončne. Človek se v aktu kesanja zmore 

odmakniti od nekega dogajanja in v uresničitvi tega akta, notranjega dogajanja, lahko doseže, 

da se zunanje dogajanje na moralni ravni nekako ni zgodilo (Frankl 2015, 163–164).  

Stiska ima na duševno-duhovnem področju podobno funkcijo kot bolečina, ki deluje kot 

paznica in svarilka na biološki ravni (165). Trpljenje naj bi tako človeka posvarilo pred 

otopelostjo. Dokler trpimo, ostajamo duševno živi, v njem zorimo, rastemo, postajamo 

bogatejši in močnejši. Kot smo že predhodno opisali, ima kesanje smisel in moč, s čimer 

dosežemo, kot da se nek dogodek v moralnem smislu ni zgodil, žalovanje pa ima smisel in 

moč, da na nek način ohrani obstoj preteklega. Oba tako omogočata popravljanje preteklosti.  

Skozi primer melanholije je mogoče pokazati, kako globoko je v človeku zakoreninjen 

občutek za smisel čustvenosti. Pri melanholiji se bolniki pritožujejo nad nezmožnostjo biti 

žalostni in razjokati se ter nad čustveno hladnostjo in notranjo zamrlostjo. Komaj kje pa 

obstaja večji obup od obupa teh ljudi nad tem, da ne morejo biti žalostni. V tem se še enkrat 

pokaže, kako zelo je načelo užitka le goli konstrukt in psihološki izdelek, ne pa 

fenomenološko dejstvo. Človek si iz čustvene srčne logike v resničnosti vedno prizadeva 

ostati duševno živahen, naj bo to skozi veselje ali žalost, ter bo tak ostal, da se ne bi pogreznil 

v brezno otopelosti. V logoteoriji torej tudi trpljenje smiselno sodi v življenje. Trpljenje in 

stiska sodita v življenje kakor usoda in smrt. Če bi vse to želeli ločiti od življenja, bi porušili 

njegov smisel ter mu odvzeli podobo in obliko. Življenje ravno pod udarci usode in v trpljenju 

zaradi nespremenljive usode dobi obliko in podobo (166).  

Lukasova (2001, 72) logoterapijo označi kot psihoterapijo, ubrano na celotnega človeka, kar 

pomeni, da kot taka mora prodirati tudi na mejna področja. Kot mejna področja označimo 

področja, ki za znanost ostajajo nedosegljiva, saj so zunaj meja našega, človeškega 

dojemanja. Med tista področja, ki se človekovemu razumu vztrajno izmikajo, zagotovo sodijo 

tudi nespremenljiva usoda, trpljenje in smrt. Prav logoteorija je v svoje središče postavila in 

povzdignila prosto igro med odvisnostmi in usodnimi determinantami.  
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Z zavzemanjem stališča do nespremenljivega, mejnega področja človekovega bivanja, ki 

obsega vse te odvisnosti in usodne determinante, obdeluje celoto človekove moči in nemoči 

pri spoznavanju svobodne volje do pritrjevanja neizogibnemu trpljenju.  

Eno od slepil modernega človeka je mišljenje, da lahko na vse vpliva in vse popravi (73), a 

kljub temu prepričanju se ne more izogniti neizogibnemu. Sodobni človek zato neizogibno 

doživlja kot neuspeh in nepravično usodo. Naučili smo se, kako se usodi upirati, ne znamo pa 

je več sprejemati, saj smo za slednje premalo ponižni.  

Drugo slepilo sodobnega človeka je mišljenje, da se da vse kupiti (74). Pozabili smo, da 

obstajajo pomembne stvari, ki jih ni moč kupiti, kot so čas, ki ga namenimo drug drugemu, 

pozornost in ljubezen. Ob tem se sprašujemo, kaj se zgodi, ko sodobnega človeka, ki ni vajen 

sprejemati neizogibno trpljenje in ki misli, da lahko vse kupi, doleti ravno to neizogibno 

trpljenje; ko je prisiljen sprejeti neizogibno usodo, pri čemer mu tudi denar ne more pomagati. 

Taki ljudje pogosto omahnejo v krizo in celo obupajo. V taki krizi, ki nastane kot posledica 

neizogibnega trpljenja, pa ima človek na razpolago le tri vrste pomoči, in sicer vero in 

zaupanje v Boga, sočutje in razumevanje bližnjega okolja ter lastno, trdno izpolnitev smisla. 

Tako predstavljajo gotovost pomoči višje sile, pomoči bližnjega ali opora v lastnem sistemu 

smisla in vrednot edino zanesljivo oporo pri spopadanju z usodo. Ker je v sodobnem času 

vera v Boga pogosto močno omajana, ljudje pa so si med seboj vse bolj tuji, predstavlja 

osebna izpolnitev smisla zadnje in odločilno merilo tega, ali bo človek uspel obvladati 

notranje trpljenje in krizo ali ne.  

V povezavi z neizogibnim trpljenjem se lahko vrnemo na vrednote stališča (83), ki so način 

srečevanja z nespremenljivim in človekovo zavzemanje stališča do tega. Ne glede na to, kako 

človek sprejme lastno trpljenje in neizogibno usodo, ali je to sprejemanje junaško ali jokavo, 

je drugim vedno za zgled, in sicer lahko predstavlja dober zgled ali pa okoli sebe vzbuja strah. 

Tudi v tem se odkriva priložnost za trpečega človeka, in sicer da z načinom prenašanja 

lastnega trpljenja določa vrednost svoje bolečine.  

Starost je lahko predstavljena tudi kot poseben primer trpljenja (94). Pri tem ne gre za  

trpljenje v pravem pomenu besede. Sodobni način življenja in odtujevanje od naravnega tudi 

naravno mesto, ki ga ima starost, potiska v pozabo.  
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Sodobni način življenja in slepilo, da vse lahko popravimo in kupimo, stremita k oblikovanju 

številnih načinov in tehnik pomlajevanja, s tem pa odrivamo in prikrivamo staranje, ki pa je 

dejstvo. Zaradi tega se dogaja, da človek ob srečanju z neizogibnim dejstvom, da preprosto 

enkrat postaneš star, doživi velik stres, ki ogroža njegovo duševno trdnost.  

Današnji človek se neutrudno upira usodi in se tako v brezupnem boju upira tudi staranju, 

dokler se končno ne vda. Družba in gospodarstvo pa ta boj spodbujata. Starost sama po sebi 

nosi nekaj upoštevanja vrednega, in sicer v primerjavi s prejšnjimi obdobji v življenju nosi 

veliko možnost duhovne rasti in širjenja (95). To zelo dobro ponazori slika, ki jo je skiciral 

poljski profesor Kazimierz Popielski kot prikaz razvoja in poteka različnih človekovih 

razsežnosti. 

 

Slika 6.1: Razvojne dimenzije v logoterapevtski človeški podobi po Popielskem 

 

Vir: Lukas (2001, 72) 
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Na sliki zgoraj lahko vidimo, da ima novorojeni otrok telo že dobro razvito in na voljo tudi 

preproste psihične funkcije, medtem ko je duhovna razsežnost šele potencialna. V prvih 30 

letih življenja vse razsežnosti pridobivajo na širini, človek se skozi vzgojo in izkušnje uči, 

predvsem o psihičnih pojavih, začenja pa se tudi duhovno zorenje. Naslednjih 20 let nosi 

predvsem stalnost, čeprav se že kaže tudi telesno propadanje. Kljub temu pa se duhovno 

zorenje razvija naprej in če se ne oži zaradi prisile ali bolezni, so tudi po 50. letu duhovne 

moči sposobne rasti in sprejemanja. Čim bolj se telesno in duševno področje krčita, tem 

pomembnejše postaja duhovno življenje človeka, ki ostaja lahko dejavno tudi do zelo visoke 

starosti. Prav v tem lahko vidimo dar starosti. Pri tem daru gre za duhovni poudarek čiste 

življenjske filozofije ter bogato naravnanost na smisel, ki je osvobojen viharjev mladostnega 

boja ter zmot. Vse to predstavlja tiho, očem sodobnega človeka slabo vidno srečo, ki jo nosijo 

stara leta. Če star človek pride po nasvet, to ne pomeni, da mu lahko pomagamo, če mu 

dopovedujemo, naj si postavlja različne cilje, saj so ti zanj v veliki večini že doseženi in 

uresničeni ali pa nedosegljivi. Pri starih ljudeh gre bolj za to, da vse, kar je že znotraj duhovne 

izpolnitve, postane vidno za notranje gledanje ter da mu to odvrne pogled od telesnega in 

duševnega pešanja. Tako starega človeka usmerimo na duhovno raven, na kateri še vedno 

lahko raste in napreduje. Dejavnik duševnega zdravja, ki ga pri starem človeku ne gre 

podceniti, je občutek, da na vseh bivanjskih temeljih še ni prišel do neprestopne meje ter da še 

vedno lahko ohrani ali celo še dodatno razvije vse, kar je v življenju pridobil (96). 

 

6.2 Svoboda in odgovornost 

 

Odgovornost je tisto, k čemur je človek vzgojen in čemur se izmika. V človeku so prisotne 

nekakšne sile, ki si nasprotujejo in človeka poskušajo odvrniti od prevzemanja odgovornosti, 

čeprav je ta v skladu z njegovo naravo. V človeški odgovornosti je nekaj skrivnostnega, kar je 

hkrati strašno in čudovito. Strašno je dejstvo, da v vsakem trenutku nosimo odgovornost za 

naslednji trenutek in da je vsaka odločitev za vedno spravljena v večnost ter da v vsakem 

trenutku uresničimo ali zapravimo priložnost. Vsak posamezen trenutek skriva neskončno 

možnosti, mi pa lahko izberemo le eno, vse ostale pa so obsojene na neobstoj. Čudovito pa je 

zavedanje, da je prihodnost, naša lastna prihodnost in prihodnost ljudi in stvari okoli nas, na 

nek način odvisna od naše odločitve v nekem trenutku. To, kar s to odločitvijo uresničimo, 

kar z njo ustvarimo v svetu, rešimo v preteklosti in zavarujemo pred minljivostjo (Frankl 

2005, 170).  
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Človekova odgovornost je odgovornost, ki nastaja spričo enkratnega in neponovljivega 

vsakokratnega bivanja, zato je človekovo bivanje odgovornost vpričo končnosti (Frankl 2015, 

133). Dejstvo končnosti pa človekovega življenja nikakor ne dela nesmiselnega, temveč 

nasprotno, življenje je zaradi tega dejstva bolj izpolnjeno s smislom.  

Tako kot k enkratnosti življenja sodi tudi enkratnost vsake situacije, tako je, kot je edinstveno 

življenje, edinstvena vsaka usoda, ki kot smrt neločljivo sodi k življenju. Človek je v primeru, 

da se upira usodi in želi nasilno izstopiti iz lastnega, edinstvenega usodnega prostora, od tam, 

od koder izhoda ni in za kar ni ne odgovoren ne kriv, zagotovo spregledal smisel tistega, kar 

mu je usojeno. Smisel usode pa nedvomno obstaja tako kot smisel smrti in človek je v 

določenem usodnem prostoru nenadomestljiv. Ravno ta nezamenljivost človeku nalaga 

odgovornost pri oblikovanju lastne usode, kajti imeti usodo pomeni imeti lastno, 

neponovljivo usodo, s katero je posameznik edinstven v širnem vesolju. Tako nihče nima 

enakih možnosti, tiste možnosti, ki jih človek ima v nekem trenutku, pa se tudi zanj nikoli ne 

ponovijo. Vse, kar človeku omogoči, da ustvarjalno in doživljajsko uresniči vrednote in da 

sprejme usodno, torej tisto, česar ne more spremeniti ter to prenaša v smislu vrednot stališča, 

je vedno enkratno in edinstveno (133).  

Usoda spada k človeku kakor tla, na katerih ga ohranja težnost, ki pa mu sama ne omogoča 

hoje. Do usode se moramo torej vesti kot do tal, ki pa so le odskočna deska za našo svobodo. 

Tako vidimo, da svobode brez usode ni, saj je svoboda lahko le svoboden odnos do usode. 

Človek je res svoboden, vendar ne tako, kot bi plaval v brezzračnem prostoru, ampak v 

prostoru, polnem vezi, ki so prijemališča za njegovo svobodo, ki predpostavlja vezi. Ta 

navezanost hkrati ne pomeni odvisnosti. Če torej hočemo definirati človeka, potem je človek 

bitje, ki se vedno znova osvobaja tistega, kar ga določa (kot biološko-psihološko-sociološki 

tip). Tisto bitje, ki vse te določenosti vseskozi presega, saj jih obvladuje in oblikuje, sočasno 

pa se jim tudi podreja. Opazimo paradoks, ki je zaznamovan s človekovim dialektičnim 

značajem. Glavni značilnosti tega značaja sta večna nesklenjenost in samoodpovednost. 

Človekova resničnost je tako možnost, bivanje pa znanje. Biti človek tako ne pomeni biti 

faktičen, temveč fakultativen. Biti človek pomeni biti odgovoren, ker biti odgovoren pomeni 

biti svoboden (134). Človekovo bivanje ali eksistenco bi lahko označili tudi kot »bivanje, ki 

sem jaz« (135). Človek se tako nikoli ne izogiba prisili, da izbira med številnimi možnostmi. 

Lahko se le dela, da nima možnosti in da ni svoboden pri odločanju, kar je del človekove 

tragikomičnosti.  
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Nasprotje svobodne volje je usoda (136). Usodno je vse, kar se človekovi volji izmika, nad 

čemer nima moči in za kar ni odgovoren. Hkrati pa se svoboda lahko razvija le v usodi ali ob 

njej. K usodnemu sodi predvsem preteklost zaradi nespremenljivosti. Vse, kar je storjeno, kar 

je že nastalo in je minilo, je torej najbolj pristni faktum. Kljub temu pa je človek prost tudi do 

preteklega in usodnega. Človek je svoboden, da na preteklost gleda bodisi fatalistično bodisi 

da se iz nje kaj nauči. Za tovrstno učenje pa ni nikoli prezgodaj ali prepozno, vedno je le 

»skrajni čas« (137). Vse, kar je nespremenljivo in tako usodno, kliče po človekovi svobodi 

oziroma spodbuja odgovorno početje. Preteklost pa je najbolj gotova oblika bivanja, minljive 

so le možnosti, ki jih ne uresničimo.  

Kristovič (2014, 68−72) ugotavlja, da je v logoteoriji veliko bolj kot negativna poudarjena 

pozitivna svoboda, s tem pa naj bi se skozi logoteorijo rehabilitiral zavestni »jaz« in 

zrelativizirala moč in pomembnost nezavednega, v nasprotju s Freudom, ki je favoriziral 

vlogo nezavednega, s tem pa je zanemaril subjektivni vidik in človeka kot svobodno bitje. 

Kristovič razlaga, da svoboda, fenomenološko gledano, predstavlja dar, hkrati pa tudi breme. 

Človeku obenem daje možnost soustvarjanja lastne eksistence in od njega terja nenehno 

odgovorno odločanje o lastnih dejanjih in življenju. Iz človekove svobode pri odločitvah pa 

izhaja tudi njegova odgovornost za posledice v obliki zaslug ali krivde. To poimenuje 

notranje razpolaganje s samim seboj ali razpolaganje z lastno duhovno razsežnostjo. Poudarja, 

da nam življenje ves čas zastavlja vprašanja, na katera odgovarjamo bodisi pasivno ali aktivno 

oziroma z dejanji ali z držami. Naši odgovori pa oblikujejo nas same, na ta način pa sami 

določamo način lastnega bivanja. Od tod »postajamo« to, kar je rezultat naših odločitev, 

oziroma smo naša lastna preteklost in pretekle odločitve. Pri tem ima odgovornost bistveni 

pomen. Človek je ves čas odgovoren nekomu ali nečemu. Smisel svobode tako ni v 

»prostosti«, temveč v odgovornosti.  

Človek svobodno odgovarja na vprašanja, ki mu jih zastavlja življenje, vendar pa svobode ne 

smemo mešati s samovoljo. Svobodo si moramo razlagati odgovorno. In sicer je človek 

odgovoren, da »pravilno« odgovori na vprašanje in da najde resnični smisel nekega položaja. 

Smisel pa je nekaj, kar najdemo in odkrivamo. Smisla ne moremo pripisovati samovoljno, 

temveč ga moramo odgovorno najti. Iskati pa ga je treba z vestjo, saj človeka pri iskanju 

smisla resnično vodi vest. Vest označujemo kot intuitivno zmožnost odkriti smisel nekega 

položaja. Smisel pa kot nekaj edinstvenega, kar ne sodi pod splošne zakonitosti, in edino s 

pomočjo vesti, ki ima intuitivno zmožnost, lahko doumemo smiselne celote (Frankl 2014, 78).  
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Vest je tudi ustvarjalna. Ta lastnost se pokaže, ko se posameznik znajde v položaju, v katerem 

mu vest ukaže, da stori nekaj, kar je v nasprotju s tistim, kar zahteva družba, ki ji posameznik 

pripada. Za primer podajamo pripadnika plemena ljudožercev, katerega ustvarjalna vest 

ugotovi, da je bolj smiselno, da v konkretni situaciji sovražnika pusti živeti. Na ta način vest 

sproži revolucijo in tako lahko tisto, kar je bilo edinstveni smisel, postane splošna vrednota, v 

omenjenem primeru »ne ubijaj«.  

Danes živimo v časih, ko se izročila krušijo in izginjajo. Tako nove vrednote ne nastajajo z 

odkrivanjem edinstvenih smislov, temveč se dogaja nasprotno. Splošne vrednote izginjajo, 

vse več ljudi pa je ujetih v bivanjsko praznoto (78). Kristovič (2014, 56) razumevanje 

svobode kot svobodnjaštva in samovolje vidi kot rak rano sodobne družbe. Poudarja pomen 

zavedanja, da je prihodnost človeka in ljudi okoli njega odvisna tudi od odločitev, ki jih 

sprejme. Ravno zaradi omenjenega sta svoboda in odgovornost hkrati dar in breme. Že 

etimološko gledano je beseda odgovornost dovolj zgovorna, saj sama po sebi poziva k 

podajanju odgovora. Kristovič navaja, da smo z vidika logoteorije odgovorni pred lastno 

vestjo, sočlovekom, ki ga ljubimo, lastnim delom, prijateljem, Bogom ... Dodaja tudi, da nam 

odgovornost ni naložena od zunaj, temveč nas bolj vleče, v tem pa se tudi skriva njen pravi 

pomen. Vlečenje in privlačnost odgovornosti v človeku ustvarjata napetost, ki je v logoteoriji 

predpostavljena kot predpogoj duševnega zdravja in antipod načela homeostaze. Življenje po 

načelu homeostaze pa po ugotovitvah Kristoviča človeka dela pasivnega in nedejavnega, saj 

ga razbremenjuje soočanja z lastno odgovornostjo. Ravno to človeka razčloveči. Svoboda in 

odgovornost sta namreč razsežnosti, ki človeka počlovečujeta. Reduciranje svobode in 

odgovornosti pomeni, da tudi človeka zreduciramo le na skupek determinizmov in ga 

pretvorimo v imeniten ustroj sil, ki nanj delujejo. Ko človek enkrat ni več svoboden, tudi ni 

več odgovoren, pri tem pa sebe doživlja kot žrtev, čuti se ponižanega in dehumaniziranega. 

Tudi če bi izginile vse splošne vrednote, bi življenje ostalo smiselno, saj edinstveni smisli 

ostajajo nedotaknjeni, tudi v primeru, če izročila izginejo. Človek pa mora biti v času, ko 

izginejo vrednote, opremljen z vso zmogljivostjo vesti (Frankl 2014, 81).  

Kristovič (2014, 73) ugotavlja, da je pri razumevanja samega sebe bistvena zmožnost 

samopreseganja, ki predpostavlja človekovo svobodo in odgovornost, ter da šele v moči 

duhovne razsežnosti prihajamo do pravilnega razumevanja samega sebe.  
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Duhovno razsežnost označi kot »bazen« notranje moči, iz katerega človek črpa moč, da se 

lahko dvigne nad gone, potiske in ostale »sile«, ki delujejo v smeri determinacije človeka ter 

ga tako želijo narediti nesvobodnega in  mu odvzeti odgovornost. Duhovno razsežnost vidi 

kot prostor, v katerem se udejanjajo svoboda, ustvarjalnost, odgovornost, ideali, intuicija, 

volja do smisla in v kateri je najbolj v ospredju ravno človekova osebna odločitev (Kristovič 

2014, 73).  

Človek je svoboden in odgovoren, vendar pa je tudi  njegova svoboda končna in ne pomeni 

vsemogočnosti. To velja tudi za človekovo modrost, ki ni vsevednost, to pa velja tudi za 

spoznavanje in vest. Človek torej nikoli ne ve, ali je na strani resničnega smisla ali ne, tega 

tudi na smrtni postelji še ne ve. Mora pa zaradi lastne človeškosti upoštevati svojo vest, četudi 

ve, da se lahko zmoti. Pri tem izstopata ponižnost in skromnost. Človek se mora zavedati, da 

iz možnosti, da se njegova vest moti, izhaja možnost, da ima vest koga drugega prav, od tod 

pa ponižnost in skromnost. Če hoče odkriti smisel, mora človek vedeti, da ta je, po drugi 

strani pa ne more biti prepričan, da ga bo našel, zato mora biti tudi strpen. Strpnost pa pomeni 

sočloveku priznati pravico, da verjame in uboga lastno vest (Frankl 2014, 82).  

 

6.3 Smisel minljivosti 

 

Lukasova v svojem delu Vse se uglasi in izpolni (2002) navaja pesem Johanna Wolfganga 

Goetheja, ki nosi naslov Popotnikova nočna pesem. S pesmijo želi poudariti, da tako kot 

lahko pesem razumemo kot grožnjo ali kot spokojnost in tolažbo, lahko tudi starost vidimo  

kot grožnjo ali kot spokoj. Videnje starosti kot grožnje je posebej značilno za mlajše rodove, 

ko opazujejo starega človeka. Videti je, kot da vsi vrhunci človekovega življenja izgubljajo 

pomen, bližajoča se smrt pa s svojim prihodom vse dokončno izničuje. Ob tem Lukasova 

navaja ugotovitve profesorja Eugena Biserja, ki trdi, da medtem ko mlad človek doživlja vse 

kot zgrajeno za večnost, star človek ve, da je vsemu, ustvarjenemu iz človeškega duha in 

življenja, torej vsem stvaritvam življenjskega ali kulturnega izvora, odmerjeno bivanje 

oziroma je njihovo bivanje »bivanje na odpoklic« (23). V zavesti človeka, ki se stara, vodi to 

spoznanje do usodne odločitve, ali bo časovno omejenost lastnega življenja in upad telesnih 

ter duševnih sposobnosti sprejel nejevoljno in uporniško ali pa predano, pomirjeno, natanko 

takšno, kot je. Način, na katerega človek sprejme svoje življenje v starosti, odloča tudi o 

smiselnosti poslednjih let življenja.  
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Človeku, ki mu ne uspe sprejeti, česar ni mogoče spremeniti, torej nazadnje tudi lastne 

minljivosti in umiranja, se smisel usodno sesuje. Sprejemanje minljivosti pa je v nasprotju s 

težnjami sodobnega sveta, ki se minljivosti otepa in smrt izriva iz svoje zavesti, zato ima star 

človek še toliko težjo nalogo.  

Ko se torej sprašujemo o smislu življenja nekega življenjskega obdobja, v našem primeru 

starosti, moramo, da bi lahko podali odgovor, premisliti o smiselni perspektivi življenja kot 

celote, od začetka do konca oziroma od nastajanja do minevanja (24). Ob tem se nam pogosto 

postavlja po robu bistveno vprašanje: »Čemu ves trud in muke, če se s smrtjo vse konča in 

izgine?« Tako bi se nam pri skrbi za stare in onemogle moralo postavljati vprašanje, čemu za 

ostarele in bolne kakovostno skrbeti, če bodo jutri že mrtvi. Takega razmišljanja in izrivanja 

smrti pa si preprosto ne moremo privoščiti.  

Ljudje, ki za ostarele skrbijo, telesno in duševno preveč od blizu doživljajo blaženost in 

duhovni mir, ki ga kljub vsem tegobam nosi starost, da jim tudi izrivanje smrti ničesar ne 

prihrani.  

Pri sprejemanju minljivosti bivanja logoteorija kritizira tradicionalno eksistencialistično 

stališče, da je resnična samo sedanjost, medtem ko preteklosti in prihodnosti nista. Prihodnost 

je res nič, toda preteklost logoteorija prikaže kot pravo resničnost (31). Našo prihodnost 

sestavljajo številne možnosti, predvsem tiste, ki omogočajo uresničitev vrednot, ki pa so 

bežne in minljive. Marsikatero naključje ali trpljenje nas kaj hitro oropa teh možnosti, vse do 

smrti, ki prekine življenjske možnosti. Po drugi strani pa so vse možnosti, ki smo jih uspeli 

uresničiti, postale neminljiva resničnost. V tem se zrcali odnos med končnim in neskončnim. 

Torej vse, kar je človek doživel, izkusil in ustvaril, preide v neskončnost bivanja in večno 

resnico ter je kot tako neuničljivo. In vse obstaja neodvisno od naše zavesti in za vekomaj. 

Strah pred minljivostjo se tako prikaže kot odsev lastnega strahu in kot subjektivna 

samoprevara. Tisto, kar je minilo, preide v neskončno bivanje in objektivno resničnost. Torej 

ni realna le tista resničnost, ki nas vodi v smrt, temveč obstaja celotna resničnost, ki je 

izpolnjena z vsem tistim, kar bo onstran vsega, kar poznamo, obstajalo še naprej.  

Ljudje vse svoje življenje nekaj počno in ustvarjajo. S tem, ko nekaj naredijo, ustvarijo ali se 

odločijo, eno izmed neskončnih možnosti pretvorijo v resničnost. Vse, česar človek ne naredi, 

ne ustvari ali se ne odloči, pa je obsojeno na minljivost, vsaka taka možnost pa ostaja 

neuresničena.  
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Človek na ta način sodeluje pri soustvarjanju resničnosti na samosvoj, pozitiven ali negativen 

način. Vsako človekovo dejanje je tako sebi lasten spomenik (31). Vse, kar človek naredi, kar 

se mu zgodi ali kar povzroči drugemu, postaja resničnost, ki je ni mogoče izničiti. Le 

možnosti, ki jih nismo uresničili, minejo in za vedno izginejo. Ob tem lahko razumemo 

paradoks, da človek z rojstvom ni postavljen v svet, temveč je vanj umeščen s svojo smrtjo. 

Med rojstvom in smrtjo je namreč vse spremenljivo, naša dejanja in odločitve pa odhajajo v 

večnost. Šele s smrtjo je določena celotna resničnost življenja nekega posameznika.  

V povezavi s človekovim življenjem in smrtjo lahko za primer postavimo kaščo. Ljudje smo 

nagnjeni k razmišljanju na način, da vidimo stvari, ki so minile, ne zavedamo pa se, da je vse, 

kar je minilo, varno spravljeno v kaščo življenja. Našo življenjsko žetev še posebej bogati vse, 

kar smo storili uspešno, prijazno, posrečeno (32).  

Sem sodijo vse možnosti, ki smo jih izkoristili in uresničili sami ali prek drugih. Zrnja v kašči 

življenja tudi smrt ne more pokvariti ali izničiti. Smrt tako ne izniči smisla, temveč ga celo 

predpostavlja, tako kot žetev predpostavlja obstoj kašče. V trenutku, ko svoje življenje 

izgubimo, pravzaprav postanemo življenje samo (33). Tako tudi stari in onemogli s tem 

spoznanjem živijo lažje. Zavedajo se, da je njihova preteklost življenjski zaklad, ki je varno 

spravljen in na katerega so lahko ponosni ter zanj hvaležni, saj ostaja vse, kar so dobrega 

naredili, spravljeno za vedno, ne glede na to, ali kdo to prizna ali ne. Star človek lahko ob tem 

spoznanju izkoristi vse možnosti, ki mu jih nudi prihodnost, s tem pa še dodatno izpopolni in 

zaokroži svoj življenjski zaklad ter ga uredi v dokončno obliko. Stari ljudje v starosti res 

morda ne zmorejo več doseči velikih dejanj, vendar pa lahko notranje doživljajo zmago 

življenja. Vmes je verjetno treba še kaj obžalovati, odpustiti, izreči zahvalo, priznati, 

ovrednotiti in končno se mora človek spraviti tudi sam s seboj in z Bogom, preden zapre vrata 

polne kašče lastnega življenja (34).  

 

6.4 Bivanjski obračun in obvladovanje preteklosti 

 

Logoteorija razlaga, da minljivost človekovemu življenju ne odvzame smisla, temveč 

predstavlja dejavnik smiselnosti življenja. Vse, kar je minilo, predstavlja kot shranjeno v 

večnost, preteklost pa kot žetev življenja. Sprašujemo se, kaj če se zgodi, da je človekova 

preteklost revna in je bolj malo tistega, kar bi človek lahko žel, oziroma če ni zadovoljen s 

tistim, kar je žel.  
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Kaj če človek svoje nespremenljive usode ne more sprejeti, ker pa je spravljena v večnost, pa 

je ne more več popraviti? Logoteoretično gledano mora človek takrat, da bi našel resnični 

smisel in da bi njegovo celotno življenje in končna življenjska zgodba imela smisel, poleg 

sprejemanja minljivosti obvladati tudi preteklost (Lukas 2002, 36). V nasprotnem izgubi sam 

sebe v zmotnem strahu pred smrtjo zaradi očitkov sebi in drugim, zaradi obtožb in slabe vesti. 

Pri starostnikih prihaja zaradi negativne življenjske bilance do značilno starostnega 

malodušja, ki se izraža v različnih oblikah, od napadalne naravnanosti do odpora do vsega, 

kar je novo, sodobno in značilno za sodobni čas. Do negativne življenjske bilance pride zaradi 

razočaranja nad vsem, kar so ljudje v življenju storili, občutka, da možnosti v življenju niso 

dovolj izkoristili, ter zaradi občutka nemoči, da bi kaj spremenili. Pri tem se poraja vprašanje, 

kako lahko človek prepreči negativno življenjsko bilanco oziroma kaj lahko naredi, da jo 

popravi. Lukasova je ugotovila, da večina ljudi občasno naredi življenjski obračun, vendar pa 

pri večini prihaja tudi do napak in zmot.  

Negativna življenjska bilanca je skoraj vedno posledica zmote človeka, ki jo dela na ravni 

imeti, namesto na ravni biti. Človek se prepogosto napačno sprašuje o tem, kaj mu je življenje 

dalo, kaj je od življenja imel in kaj od življenja še lahko pričakuje. Pravi eksistencialni 

obračun, ki je po meri človeka, pa mora biti obračun med tistim, kar človek je in kaj naj bi bil, 

namesto zmotnega obračuna med tistim, kar človek ima, in tistim, kar naj bi bil. Gre za 

obračun med tistim, kar človek je in kar je postal, in ne za obračun med tistim, kar človek še 

lahko postane in kar naj bi postal, ter za obračun med možnostmi smisla, ki jih je človek že 

uresničil, in tistimi možnostmi, ki še čakajo, da jih odkrije. Če povemo s prispodobo žita, 

potem gre za napetost, ki se ustvarja med žitom, ki je varno spravljeno v kašči, in tistim, ki je 

še na polju. Kolikor bolj je revna kašča in bogato polje, toliko bolj je človek poklican k 

spravljanju žita, dokler je še čas (36–37). Pa tudi nasprotno, kolikor bolj je kašča založena z 

žitom in kolikor manj je žita na polju, toliko bolj srečni in hvaležni ljudje dovolijo, da se vrata 

kašče zapro. Kot lahko zaključimo, pravzaprav nikoli ne gre za negativni obračun, temveč 

bolj za izziv »žetve« oziroma »privolitve v žetev«.  

Tisto, kar človeka vleče in zadržuje na ravni imeti ter preprečuje, da bi zmogel videti raven 

biti, je težnja prepuščanja lastnega življenja usodi. Vendar se moramo ob tem vprašati, do kod 

v našem življenju sega naša svoboda, in sočasno, do kolikšne mere je človekovo življenje 

omejeno z usodo.  
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Ljudje pogosto, ko govorimo o usodi, o tej govorimo kot o nečem, kar nam ni povsem jasno, 

kar je nekako nedoločeno, hkrati pa jo imamo za nekaj, kar nam je dano, najpogosteje od 

Boga, in nam je s tem vsiljeno.  

Usoda je pogosto pojmovana kot breme, ki se ga človek težko znebi in katerega žrtev je. S 

tem tudi Bogu hitro pripišemo človeške lastnosti, kot so izvajanje pritiska in nasilje, ki jih 

nikakor ne bi smeli prenašati v transcendentno oziroma v onostranstvo. Logoteoretično nihče 

ni žrtev lastne usode, temveč jo sooblikuje. Kakor bomo torej sejali, tako bomo želi. Kljub 

temu pa se moramo zavedati, da človek le ne obvladuje vseh okoliščin in tako ni vse v njegovi 

moči. Dejstvo je, da posamezni dogodki pomembno vplivajo na naša življenja in jih na nek 

način usmerjajo. Težko pa je reči, ali gre pri teh dogodkih za naključja ali pa za nekaj, kar 

nam je usojeno. Če je človeška usoda tisto  področje, na katerem ne obstajajo možnosti izbire, 

potem je vseeno, če jih nimamo zato, ker nismo sejali, da bi lahko želi, oziroma je vseeno, če 

nam razmere niso dopuščale možnosti izbire. Pomembno je torej zavedanje, da gre pri usodi 

za tisto področje, ki je neodvisno od naših želja in hotenj in je od nas vsaj v sedanjem 

trenutku neodvisno (37).  

Postavlja pa se vprašanje, kaj pravzaprav sodi na to področje, če vemo, da postajajo dogodki 

naše preteklosti danes naša usoda. Kakšna je ta usoda, pa je odvisno od dogodkov samih. 

Lukasova ugotavlja, da pridelka v kašči življenja res ni mogoče uničiti, vendar pa pogosto 

poleg žita spravimo tudi plevel. Vendar pa tudi prav vse, kar se na kakršenkoli način navezuje 

na naše poreklo, dedno zasnovo, vzgojo in celotno življenjsko pot, skupaj s tudi najbolj 

neznatno podrobnostjo preteklega življenja, med življenjem samim postaja usodno, 

nepovratno in nespremenljivo, vtkano v tok zgodovine (38). Pomembno je, da se človek tega 

zaveda, vsaj na starost, saj nihče ne bi smel zapustiti tega sveta, ne da bi se pred tem spravil z 

lastno življenjsko zgodbo. Na področje usojenega sodijo celo danosti, kot so starost, spol, 

teža, zdravstveno stanje in videz. Na nekatere sicer lahko vplivamo, vendar ne tako, da bi bili 

učinki takojšnji. Poleg telesnih so nam dane tudi duševne lastnosti. Na te ravno tako lahko 

vplivamo, vendar le skozi počasne procese.  

Telesne in duševne lastnosti nam postavljajo ohlapne, pa vendar trenutne omejitve ujetosti v 

lastno usodo. Če razmišljamo dalje, hitro ugotovimo, da je na področju usojenega še veliko 

drugih stvari, ki so zunaj našega dosega in vpliva. Sem spadajo okolje, ki nas obdaja, 

podnebje, politični boji, uničevanje narave itd.  
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Tudi vse, kar naredijo drugi, sodi k naši usodi, na katero nimamo vpliva. Ljudje smo 

nesvobodni v odnosu do svoje preteklost, telesnih in duševnih danosti in stanja kakor tudi do 

dogodkov v okolici. Vendar pa ima človek kljub tej veliki nesvobodi duhovno svobodo, pri 

kateri ima manjši pomen tisto, kar imamo, in večji tisto, kar smo (39).  

Svobodni smo v tem, da se odločimo med možnostmi, da usodo sprejmemo, se ji uklonimo ali 

pa ji kljubujemo. Celo v odnosu do nespremenljivega imamo možnost zavzeti stališče do tega 

(Lukas 2002, 39).  

Sklenemo lahko, da ima zadnjo besedo vedno človek. Pomembno je, da se človek tega 

zaveda, še posebej, ko ima opraviti z negativno življenjsko bilanco. Težava takšnega obračuna 

ni v tem, kar je bilo v preteklem življenju dobrega, pa tudi ne v svobodi v življenju, ki ga 

človek trenutno živi. Problem tiči v slabem, ki je postalo usoda. Gre za trpljenje in utrjeno 

krivdo. Za krute, nepravične in nerazumljive tragedije ter za napake, ki jih človek ne more 

popraviti. Res je, da prav nihče ne more lastnega življenja živeti še enkrat in ga tako 

spremeniti, vendar naj gre za še tako trdo in neugodno usodo, smo svobodni v njeni presoji. 

Ena od izbir, ki jih ima človek v sedanjosti, je torej svoboda, da spremeni samega sebe. Ne 

tega, kar imamo (telesnega, duševnega), temveč nas same, to, kar smo.  

Če je človek sposoben sprejeti, razumeti, odpustiti in obžalovati ter s tem razviti drugačno 

stališče, postane drugačen človek, kot je bil pred tem stališčem. Na ta način lahko postane nov 

človek, s tem pa v svojo kaščo spravi tudi novo žito. Človek lahko na ta način notranje 

premaga mejo navzven neomajne usode. Človekov bivanjski obračun tako tudi nikoli ne more 

biti negativen. Le opomni nas, kje smo na življenjski poti in v bivanjskem razvoju ter na 

katerem področju bi bilo dobro, da se kljub usodi še razvijemo (40).  

Pri življenjskem obračunu igrata pomembno, in sicer negativno, vlogo predvsem občutek 

krivde v kombinaciji s trpljenjem, katere negativne posledice se največkrat kažejo v 

medosebnih odnosih. Najpogosteje gre tu za konflikte in prekinjene odnose zaradi užaljenosti, 

prizadetosti ali kakršnegakoli drugega spora. Taki konflikti lahko zelo negativno vplivajo na 

življenjski obračun, zato morajo biti razrešeni, vendar se zopet poraja vprašanje, kako, če 

oseba, s katero smo sprti, ni več v bližini ali je celo mrtva. To lahko storimo s pomočjo 

duhovne svobode (41). Svobodni smo namreč v odpuščanju. Ali bomo nekomu odpustili 

storjeno gorje, je odvisno samo od nas. Odpustimo lahko celo nekomu, ki ni več med živimi. 

Svobodni pa smo tudi, da rastemo.  
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Četudi nekega napačnega koraka ali dejanja ne moremo popraviti, lahko v skesanem 

priznanju, da smo nekomu naredili nekaj slabega, odrastemo ob zavedanju, da iste napake v 

enakih razmerah ne bi več naredili. Za primer lahko vzamemo celo mater naravo, ki nam kaže 

na to, da na koncu šteje le dobro.  

Tudi za naravo je na koncu, po vseh napakah in zmotah, pomembno le dobro, tisto, kar se je 

posrečilo, četudi so napake bistvene za razvoj (Lukas 2002, 43). Vse, kar se ponesreči, v 

naravi izgine. Tako bi lahko bila tudi neka nadrejena volja, iz katere je celoten razvoj v bistvu 

stekel, usmerjena le v dobro. S tem pa šteje tudi dobro mišljenje, ki smo ga izoblikovali v 

lastni domišljiji. Dokler torej dihamo in se po naših žilah pretaka kri, imamo možnost usodi 

kljubovati s smislom in s poljem, čakajočim na žetev in na to, da izbojujemo lastno zmago. 

Zmago dejanj, vedenja ali pa prave naravnanosti do omejitev naših dejanj. Pravo 

obvladovanje preteklosti tako ne pomeni obujanja starih zamer ali frustracij, temveč se zrcali 

v iskreni nameri, da iz vsega, kar se nam je zgodilo, potegnemo najboljše. Poskrbimo, da se 

rodovitno zrnje ne porazgubi med plevelom (45).  

Velik pomen imajo v naših življenjih tudi večji preobrati v življenju. Te preobrate lahko 

doživimo večkrat. Gre za dogodke, ki nenadoma zanihajo miren tok našega življenja in nas 

nekako vržejo v popolnoma nov položaj. Doživimo lahko občutek, kot bi se stebri našega 

življenja sesuli in ob tem lahko človek celo doživi uro nič, ko nič več nima vsebine.  

Taki dogodki so ločitev od partnerja, izguba službe, uničeno zdravje ali selitev v dom za stare 

ljudi. V takih primerih človek čuti današnji dan kot bistveno težji od včerajšnjega, jutri pa 

postaja vse bolj grozeč in neznan. Na tej točki pa se moramo zavedati, da se ravno iz tega nič 

rojeva obilje možnosti, kako se s trenutno resničnostjo spoprijeti na nek popolnoma drugačen, 

nov način. Človek ima v takih primerih veliko možnosti izbire, hkrati pa tudi velikansko 

odgovornost. Odgovornost, da se ne prepusti vodenju in da se ne izgubi in utopi v lastni 

bolečini in obupu. V takih primerih je izrednega pomena človekova zmožnost poslušati 

notranji glas, ki mu lahko razkrije načrte in odločitve z največjo mero smisla. Težje je, če je 

bil človek vajen, da se je ravnal po tujih navodilih. Takrat težje prisluhne notranjemu glasu, 

saj ga je zaradi dolgoletnega zanemarjanja tudi težje slišati. Ravno takrat pa je skrajni čas, da 

začne upoštevati to notranje vodstvo, saj ga nikoli ne vodi na napačno pot (48).  
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Tudi če vemo, da je načelo užitka onstran edino človeškega načela smisla, Lukasova (52) 

ugotavlja, da življenje v življenjskem obdobju starosti ni nujno življenje onstran načela 

užitka. To življenje je lahko prežeto z nežnim prijateljstvom, notranjim mirom in 

zadovoljstvom. Tudi ko se nad ta nežna poželenja dvignejo temne sence bolezni, osamljenosti 

in odvisnosti, še vedno ostaja tisto nekaj, kar je pravzaprav bistveno, onstran načela užitka. 

Gre za brezpogojni smisel našega bivanja tu in tudi onkraj. 

 

6.5 Izgorevanje sveče kot prispodoba za človekovo življenje 

 

Lukasova (2002, 53) zelo dobro prikaže človekovo življenje in njegovo minevanje s 

prispodobo, za katero uporabi svečo. Ko opazujemo svečo, ugotovimo, da je sestavljena iz 

kupa voska in skoraj nevidnega stenja znotraj njega. Voska je neprimerno več, a brez stenja to 

ne bi bila sveča. Svečo lahko primerjamo s človekom, ki poseduje velik organizem in majhen 

delček duha. Človeka kot duhovno osebo pa prepoznamo po vsem tistem, kar se odraža na 

njegovem organizmu, kot so obrazna mimika, poteze, kretnje, način govora itd. Skoraj ves 

duh je tako kot stenj skrit, pa vendar šele duh iz organizma naredi človeka. Brez duha bi bil  

človek le žival in ne enkratna in edinstvena oseba. Ko svečo prižgemo in ta gori, opazimo, da 

se vosek topi in ga je vedno manj. Tako je tudi s človeškim življenjem. Čim se plamen duha 

prižge, začne tudi dogorevati. Naša telesna snov se stara, izgublja vitalnost, vse težje se 

obnavlja in se tako kot vosek taja.  

Ko sveča gori, se spreminja v toploto in svetlobo in s tem izpolnjuje svojo nalogo, za katero je 

bila kot sveča ustvarjena. Zato ne smemo žalovati za izgorelim voskom, ki bi se ohranil le, če 

bi bila sveča mrtva in svoje naloge ne bi opravila ter bi bila tako nekoristna. Tudi človekovo 

življenje je na začetku, ko je še neuporabljeno, le snov. Skozi čas pa vedno več snovi izgublja, 

ta pa se spreminja v dejanja, doživetja in trpljenje. Sveča izgoreva s časom in tako izgoreva v 

preteklost. Če počakamo dovolj dolgo, celotna sveča izgori, vosek se porabi in sveča ugasne. 

Kljub temu da ne sveti več, pa resnice, da je osvetljevala našo mizo, ne more izbrisati prav 

nič. Vse, kar stopi v čas, stopi tudi v večnost.  

Ugotovimo, da je paradoksalno sveča šele s tem, ko je izgorela, za vedno izpolnila svoj 

smisel. Človekovo življenje je tako vse tisto, kar je ostalo v času. To so človekova dejanja, 

doživetja in trpljenje, ki so varno spravljeni v večnosti. Četudi se naše telo postara in propada, 

ostaja tisto, kar smo doživeli, večno mlado, saj je resnica zlita v čas, brezčasna.  
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Pri človeku je tako, da se življenjska moč, ki izhaja iz minljivega telesa, skozi življenje 

spreminja v življenjski smisel. Tako pojemajoča življenjska moč pomeni vedno bolj izpolnjen 

smisel življenja.  

V času življenja pa se lahko človeška bit zaradi različnih vzrokov tudi lomi. Te lome lahko 

enačimo z zamujenimi priložnostmi in zgrešenim smislom življenja. Prištejemo pa lahko tudi 

ranljivost organskega dela človeka. Tudi to lahko ponazorimo s svečo, katere zlomljena dela 

ostajata povezana z nevidnim stenjem. Sveča tako nikoli ni zlomljena, temveč sestavljena iz 

nepoškodovanega in poškodovanega dela, s tem da tudi poškodovani del ni poškodovan 

povsod. Torej lahko sklenemo, da v bistvu tudi človekova bit nikoli ne more biti zares 

zlomljena (Lukas 2002, 57).  

Duhovni izvor človeka je kot njegov temelj nezlomljiv. To nezlomljivo bit pa lahko 

poimenujemo tudi neizgubljivo dostojanstvo osebe. Duhovno izhaja iz razsežnosti, ki je zunaj 

kategorij minljivosti in ranljivosti, začetka in konca, kot so to rojstvo in smrt ter zdravje in 

bolezen. Duhovna oseba je tako res ranljiva, ni pa je moč uničiti oziroma je res lomljiva, ne 

moremo pa je zlomiti. To vidimo tudi v dejstvu, da stara, bolna in nemočna oseba še vedno 

lahko uresničuje smisel življenja, četudi to počne le s pogumnim prenašanjem trpljenja in 

težke usode. Tako kot sveča tudi zlomljena gori in izpolnjuje svoj smisel, ravno tako to lahko  

počne tudi človek.  

Izpolnjevanje smisla pa tudi zdravi zlomljeno bit, tako kot izgorevanje voska zaceli zlomljeni 

del sveče. Življenje, ki sveti, lahko preseže tudi svoja zlomljena mesta (58).  

Dejstvo je, da za gorečo svečo ni pomembno, ali kdo njeno gorenje vidi in se tega veseli. 

Odločilno je le dejstvo, da je gorenje postalo resnično, saj je tako postalo večno resnično ne 

glede na to, ali je to kdo videl ali ne. Ravno tako je tudi s človekom; če kdo to vidi ali ne, 

smisel ostaja smisel. To lahko povzamemo z mislijo, da predmeta ne spočnemo s tem, ko ga 

pogledamo, in ravno tako ga ne uničimo s tem, ko pogledamo stran. Tako tudi naših dobrih 

dejanj nič ne more uničiti, četudi jih prav nihče ne opazi.  
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7 CICERONOVA ANTIČNA FILOZOFIJA O STAROSTI 

 

 

V smisel življenja v starosti se je v filozofiji s svojim delom Pogovori o starosti močno  

poglobil Mark Tulij Ciceron (Ciceron, 2015). Njegovi pogovori o starosti so stari 2060 let, a 

kljub temu je vsebina aktualna tudi v današnjem času, ko se stara obsežen del svetovnega 

prebivalstva.  

Ciceron (106–43 pr. Kr.), eden največjih mojstrov latinske besede in umetnosti ter znamenit 

govornik in državnik, se je na koncu svoje življenjske poti vedno bolj posvečal filozofiji. 

Malo pred smrtjo je napisal presenetljivo in berljivo razpravo o tegobah staranja in starosti, v 

kateri v veliki meri črpa iz lastnega izkušanja tega življenjskega obdobja. Ta razprava je edina 

do danes v celoti ohranjena razprava o starosti iz antike. Pri poglabljanju v delo smo 

ugotovili, da je v tej več kot 2000 let stari razpravi mogoče najti značajske poteze 

življenjskega obdobja starosti, ki se skozi tisočletja niso bistveno spremenile in nam o njih še 

danes pričajo stari ljudje, ki to življenjsko obdobje trenutno izkušajo. Ravno zaradi 

zanimivega opisa mnogih značilnosti starosti skozi oči starega človeka v tej razpravi se nam 

je zdelo pomembno v tem delu disertacije povzeti tudi spoznanja iz tega dela. V nadaljevanju 

jih bomo lahko primerjali tudi z izsledki naše raziskave, skozi katero smo ravno tako skušali 

priti do spoznanj o izkušanju življenjskega obdobja starosti skozi oči sodobnega starostnika.  

 

7.1 Pogovori o starosti 

 

Superiornost duhovnega nad telesnim in premoč ideje nad materijo sta izhodiščna in 

poglavitna motiva Ciceronovega dialoga O starosti (Gantar 2015, 44). Ciceron je v tem 

dialogu skozi usta Katona Starejšega (pomemben državnik, ki je živel 100 let pred Ciceronom 

in ki ga je verjetno zaradi starosti 85 let, ki jo je v tistem času, bistrega duha in biološko 

vitalen, dočakal, izbral za protagonista v dialogu) projiciral veliko svoje filozofske modrosti 

in idej, ki so bile Katonu samemu najverjetneje tuje (46).  

V nadaljevanju podajamo Ciceronova razmišljanja o starosti, ki v veliki meri izhajajo ravno iz 

njegovega lastnega izkušanja tega življenjskega obdobja. 
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Starost kot življenjsko obdobje 

Ciceron starost opredeli kot življenjsko obdobje, ki ni težavno. Meni, da je ljudem, ki v sebi 

ne nosijo moči, da bi živeli dobro in srečno, vsako življenjsko obdobje težko. Ljudje, ki od 

samih sebe zahtevajo dobro in so s tem sposobni v vsem videti dobro, tudi v stvareh, ki jih 

prinaša naravna nujnost, kot je to v prvi vrsti ravno starost, pa ne vidijo nič slabega. 

Ugotavlja, da bi ljudje pogosto radi dočakali starost, ko pa jo dosežejo, se pritožujejo. Celo 

pravijo, da se prikrade prej, kot so to pričakovali. Ciceron se sprašuje, kako to, da naj bi se 

starost približala zrelosti hitreje kot zrelost otroštvu ter ali bi jim bila starost kaj manj težavna, 

če bi namesto 80 doživeli 800 let.  

Meni, da nespametnemu človeku ob izteku življenjskega obdobja ne glede na to, kako dolgo 

bi bilo, nobena tolažba ne bi bila zadostna in v olajšanje (Ciceron 2015, 71).  

 

Modrost starosti 

Modrost v starosti naj bi izhajala iz človekovega vdajanja naravnemu toku življenja, saj 

človek v starosti spozna, da ta ista narava, ki je tako skladno uredila in razporedila vsa druga 

obdobja življenja, nikakor ni mogla zanemariti lastnega sklepnega dejanja. Človeka primerja z 

drevesom in s sadeži ter plodovi zemlje, ki se, ko dozorijo, nagubajo in odpadejo v času 

lastnega popolnega dozorevanja (73).  

Ljudje, ki se pritožujejo, da so zaradi starosti oropani užitka in spoštovanja, po Ciceronovem 

mnenju razlogov za to ne bi smeli iskati v starosti, temveč v lastnih življenjskih navadah. 

Stari ljudje, ki znajo živeti zmerno in ki niso težavnega značaja ter neprijazni do drugih, tudi 

starost prenašajo dobro. Brezobzirnost in neljubeznivost pa je nezaželena in nespoštovana v 

vseh življenjskih obdobjih (75).  

Tako kot starost ne more biti lahka v največjem pomanjkanju, tako tudi v največjem bogastvu 

ne more biti brez težav, ne glede na to, ali je star človek pameten ali nespameten. Najboljše 

orožje v boju s starostnimi težavami pa naj bi bilo uživanje v umetnosti in znanosti ter 

neprestano prizadevanje za trdnost značaja. Človekovo življenje, ki je bilo v preteklosti 

vsebinsko bogato, pa obrodi čudovite sadove, ki so še posebej pomembni v starosti. Zavest o 

dobro preživetem življenju in spomini na vsa dobra dejanja so za starega človeka lahko zelo 

blagodejni (77).  
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Ciceron je spoznal, da tudi če v življenju nismo dosegli nekih velikih, odmevnih dosežkov, 

lahko dočakamo ugodno starost. Ta je lahko ugodna in prijazna tudi po življenju, ki smo ga 

preživeli mirno, neoporečno in v urejenih razmerah (81). Navaja velike mislece iz preteklosti, 

ki so dočakali visoko starost in pritrdili, da ni nobenega razloga, da bi se nad starostjo 

pritoževali. Ti ljudje so ugotovili, da nespametni ljudje vse svoje napake in občutke lastne 

krivde prenesejo na starost, ki pa sama po sebi ni težavna (83). 

 

Dejavniki videnja starosti kot težavnega življenjskega obdobja 

Ciceron (2015) odkriva štiri razloge, zaradi katerih bi lahko ljudje starost označili kot 

nesrečno in težavno obdobje življenja. Ti razlogi so: 

1. starost nas odvrača od dejavnega življenja, 

2. starost oslabi telesno trdnost in moč, 

3. starost nas prikrajša za vse vrste užitkov, 

4. s starostjo smo bližje smrti. 

V nadaljevanju se posveča vsakemu dejavniku posebej. V povezavi z odvračanjem od 

dejavnosti se sprašuje, od katerih dejavnosti in ali res ni nobene dejavnosti, ki bi se ji star 

človek lahko posvečal. Ugotavlja, da ta trditev glede na zglede iz zgodovine nikakor ne drži. 

Trditev, da starost človeka oropa dejavnega življenja, je podobna trditvi, da krmar med 

plovbo ne dela ničesar, saj medtem ko nekateri plezajo na jambore, tekajo po hodnikih, črpajo 

umazano vodo in opravljajo ostala telesno aktivna dela, on mirno sedi na krmi s krmilom v 

rokah.  

Res je, da ne počne tistega, kar počno mladi člani posadke, vendar pa je njegovo delo veliko 

bolj pomembno in koristno. V veliko stvareh namreč ne odločajo telesna moč, gibkost in 

hitrost telesa, temveč preudarno odločanje, ugled in modra beseda svetovalca. Ravno teh 

lastnosti nam starost ne odvzame, temveč jih, nasprotno, običajno poveča (87). 

Nepremišljenost tako Ciceron pripisuje mladosti, preudarnost pa označi kot spremljevalko 

starosti (89).  

V povezavi z drugo vrsto škode, ki naj bi jo prinašala starost, v obliki pešanja telesne moči in 

trdnosti, Ciceron ugotavlja, da sam kot star nikakor ne želi biti več močan kot mladenič, kot si 

tudi v mladosti ni želel moči bika ali slona. Primerno rabiti je tisto, kar je na voljo, in delovati 

v skladu z močmi, ki jih imamo (97).  
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Nadaljuje s spoznanjem, da je moč starosti v poučevanju mladih ljudi, ki jih tako oblikuje in 

pripravlja za kasnejše naloge v življenju. Pešanje moči v starosti pa je pogosto posledica 

napak v mladosti bolj kot posledica starosti same. Uživaška in razuzdana mladost starosti 

izroči obrabljeno in utrujeno telo. Iz pričevanj starih mislecev zaključi, da si stari ljudje ne 

želijo biti ponovno mladi (99). Tok življenja je določen in obstaja ena sama naravna pot. Po 

tej poti je vsakemu obdobju dana primerna značilna lastnost.  

Tako imajo nestanovitnost otroških let, mladostniška vihravost, resnobnost srednjih let in 

zrela razsodnost starosti naravno osnovo in vsaka ob svojem času pridejo na površje. S skrbjo 

za svoje telo in z umirjenim življenjem pa je mogoče tudi v starosti ohraniti del nekdanje 

trdnosti duha in telesa (Ciceron 2015, 103). V starosti, kot smo ugotovili, res pojemajo moči, 

pa vendar jih od nje tudi ne pričakujemo. Niti zakoni niti običaji starim letom ne nalagajo 

dolžnosti, ki jih ni mogoče opravljati brez telesnih moči. Starega človeka torej nihče ne sili v 

nekaj, česar ne more početi. Še več, tudi tistega, kar zmore, mu ni treba početi, če ne želi. Pa 

vendar so stari ljudje pogosto tako slabotni, da ne morejo opraviti prav nobenega dela ali 

življenjske naloge. Vendar pa za to ne gre kriviti starosti, temveč slabo splošno zdravstveno 

stanje. Slabemu zdravju pa se v starosti ne smemo čuditi, saj se mu tudi mladi ne morejo 

izogniti. Tudi v starosti je treba poskrbeti za dobro zdravje. Pri tem je priporočljiva zmerna 

telesna aktivnost, hrane in pijače pa naj bi bilo le toliko, da se telesne moči obnavljajo, ne pa 

obremenjujejo. Tako kot pomagamo telesu, pa moramo veliko pozornosti v starosti nameniti 

tudi skrbi za umske in duševne sposobnosti, saj, kot ugotavlja Ciceron, tudi te v starosti 

opešajo, če jim kot svetilki ne dolivamo olja. V nasprotju s telesom, ki po napornih vajah 

postaja težko in okorno, duševne sposobnosti vaja dviga in poživlja (105).  

Pripisovanje lastnosti, kot so lahkovernost, pozabljivost in nemarnost, starosti je po mnenju 

Cicerona zmotno. To niso napake starosti na splošno, temveč napake nedejavne, lenive in 

zaspane starosti. Tako kot objestnost in razuzdanost nista lastnosti vseh mladih ljudi, temveč 

le tistih brez dostojanstva, tako tudi vedenje, ki ga pogosto imenujemo senilnost, ni značilnost 

vseh starih ljudi, temveč le tistih, ki so bolj plitve narave. Starost pa je dostojanstvena in 

spoštovana le, če zna braniti sama sebe; če ohrani svoje pravice in sama sebi gospodari do 

zadnjega diha (107).  

Tretji očitek starosti je trditev, da starost človeka prikrajša vseh užitkov. Star človek naj bi bil 

prikrajšan vseh telesnih radosti in naslad.  
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Ciceron pa to prikrajšanje označi kot darilo starosti, ki človeka prikrajša za vse tisto, kar je 

bilo največja napaka v mladih letih. Meni, da je največje darilo narave človeku njegov um, a 

dodaja, da ni večjega sovražnika temu darilu od poželenja in teženja k zadovoljevanju telesnih 

potreb. Kjer vlada strast, naj ne bi bilo prostora za pravo mero in v kraljestvu poželenja ne 

obstane nikakršna krepost (Ciceron 2015, 111). Ravno zato gre zahvala starosti, saj z 

razumnim spoznanjem ne bi mogli pregnati želje za telesnimi užitki. Starost sama pa 

povzroči, da se nam ne ljubi početi stvari, ki niso primerne okoliščinam, kajti telesno 

poželenje ovira razsodnost in nasprotuje razumu.  

Sam je hvaležen starosti, v kateri je pri njem zrasla želja po pogovorih, medtem ko je želja po 

hrani in pijači skoraj izginila (115). Starim ljudem, ki so svoje želje v mladih letih v celoti 

potešili, je življenje brez takih užitkov veliko prijetnejše od uživanja ob njih. Dodaja pa, da ne 

moremo reči, da nekdo pogreša nekaj, česar si ne želi, zato je bolje in prijetneje, če si teh reči 

sploh ne želimo (119). Človek, ki je zaključil službovanje strasti, pohlepu, tekmovalnosti, 

sovražnosti in poželenju, je lahko v srcu sam svoj gospodar in lahko živi sam s seboj. Če k 

temu doda še duševno hrano v obliki učenja in lažjega umskega dela, je ni stvari, ki bi bila 

prijetnejša od mirne starosti (121). V nadaljevanju se dotakne tudi povezanosti starega 

človeka z naravo in užitkov, ki jih ta naveza nudi. Pri tem razlaga o občudovanju narave in 

njene ustvarjalne moči. V veliki meri se dotika kmetijstva in poljedelstva, za katera meni, da 

starost ni ovira. Nasprotno, starost sama naj bi vabila človeka v naravo (123−131). Hvali tudi 

tisto starost, ki je zgrajena na trdnih temeljih iz mladosti. Meni, da si človek ugleda in 

dostojanstva ne pridobi čez noč in s starostjo. Ugled je rezultat častnega in poštenega življenja 

v preteklem obdobju (137).  

Četrti razlog, zaradi katerega naj bi bila starost težka, vznemirjajoča in skrbi polna, je bližina 

smrti. Ciceron meni, da mora biti star človek resnično nesrečen, če za časa svojega dolgega 

življenja ni spoznal, da se s smrtjo ne gre obremenjevati. Razlog za to je preprosto spoznanje 

modrega človeka, da če smrt pomeni popolno izničenje duhovnega sveta, se nanjo sploh ne 

smemo ozirati, če pa nas v duhu v prihodnosti popelje v neko večno bivanje, potem si je 

moramo celo želeti. Tretje možnosti, kot meni, zagotovo ni. Star človek se tako nima za kaj 

bati. V mladih letih pa je celo več možnosti za smrt kot v starosti. Sprašuje se, ali res lahko 

trdimo, da je smrt lastnost starosti, ko pa vidimo, da je skupna tako mladosti kot starosti 

(141).  
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Sad starosti je obilje v mladosti pridobljenih dobrin. Med te dobrine pa je treba šteti tudi 

naravno dogajanje. Sprašuje se, kaj je bolj naravnega od umiranja starih ljudi, pa vendar 

umirajo tudi mladi in takrat se nam zdi, kot bi z vodo ugasnili živ ogenj. Ko umira star 

človek, pa ogenj življenja sam pojenja, dogori in ugasne, brez kakršnekoli zunanje sile. Ravno 

tako je tudi s sadeži. Nezrele težko odtrgamo, zreli pa se omehčajo in odpadejo sami. Starim 

ljudem tako življenje vzame dozorelost. Dodaja, da mu je starost tako prijetna, da bolj ko se 

približuje smrti, bolj zemljo vidi kot pristan po dolgi plovbi. Starost nima točno določenega 

konca in je tako življenje v starosti upravičeno, vse dokler zmoremo zbrano opravljati 

dolžnosti, ki smo jih prevzeli, ne oziraje se na smrt. Od tod izhaja, da je starost celo 

pogumnejša in močnejša od mladosti (Ciceron 2015, 145).  

Ko razmišlja o umiranju, meni, da je mogoče, da obstaja nekakšen občutek umiranja in še ta 

le za kratek čas, posebej pri starih ljudeh. Občutek po smrti pa je po njegovem mnenju vreden 

želje ali pa sploh ne obstaja. Nadaljuje, da moramo, če smrti nočemo pripisovati prevelikega 

pomena, o njej razmišljati že v mladosti, saj ne moremo mirno živeti, če se smrti bojimo in če 

se nanjo ne pripravimo (147). Starost ima tako kot prejšnja obdobja svoje namere in cilje, ki 

pa tudi pojemajo, tako kot so pojemale želje, ki so navdihovale pretekla življenjska obdobja. 

Ko se to zgodi, nas izpolnjenost življenja pripelje v čas, ki dozori v trenutku smrti (149). 

Opisuje, da so njegove presoje o smrti vse boljše, čim bližje je smrti. Meni, da dokler smo 

zaprti v vezi telesa, naša življenja usmerjata nujnost in delo. Duh, ki pa je nebeškega izvora, 

je iz tega svojega izvora potisnjen na Zemljo z namenom, da ljudje skrbijo za zemljo. Obenem 

naj bi človeška bitja, oziraje se v nebo, opazovala red med nebesnimi telesi in ga poskušala 

prenesti in posnemati z urejenim in stanovitnim življenjem. Dodaja, da je slišal, da Pitagora in 

njegovi sledniki niso nikoli dvomili v obstoj duše oziroma duha, ki izvira iz vseobsegajočega 

uma. Zadnji dan svojega življenja naj bi o nesmrtnosti duha govoril tudi Sokrat. Sam je tudi 

tako čutil. O neumrljivosti duha pa je govoril tudi Platon, ko je omenjal, da ljudje marsikaj 

vedo, še preden se rodijo. Tako imamo včasih občutek, da so otroci znanja prinesli s seboj z 

rojstvom in se jih ne naučijo, temveč se jih ponovno zavedajo. Meni, da se razumnost duše 

začne šele takrat, ko zapusti telo in se osvobodi telesnih primesi. Šele takrat zaživi v vsej 

polnosti (153). Tako lahko iz truda in naporov slavnih in uspešnih ljudi, ki jih ni več med 

nami, sprevidimo, da je duh, ki se vedno dviga navzgor, s pogledom tako uprt v prihodnost, 

kot da se zaveda, da bo resnično zaživel šele po tem, ko se bo poslovil od življenja. Star 

človek se po njegovem mnenju veseli smrti in snidenja s pokojnimi.  
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Nikakor si tudi ne želi nazaj v mladost, temveč bi šel nazaj na začetek življenjske poti šele 

potem, ko bi enkrat dosegel cilj. Življenje moramo zapustiti tako, kot da zapuščamo gostišče 

in ne doma. Tu smo po mnenju Cicerona le začasno (157). Ob vsem naštetem zaključi, da 

starost ni težavna in je pravzaprav celo prijetna. Dodaja, da tudi če se moti o nesmrtnosti 

duha, se, dokler je živ, ne želi otresti te zmote, ki mu je v veselje. Tudi če nesmrtnost ne 

obstaja, je najbolj pravilno in zaželeno, da človek umre, ko pride njegov čas, saj kot ima 

narava mero za vse, jo ima tudi za življenje. Starost je po njegovem  mnenju zadnje dejanje v 

igri življenja in pozorni moramo biti, da se v tej igri ne utrudimo, še bolj pa, da se utrujenosti 

ne pridruži naveličanost (159). Zaključuje z mislijo, da si želi, da bi starost vsak doživel tudi 

sam, da bi lahko izkusil in potrdil rečeno z lastno izkušnjo (160). 

 

 

8 EMPIRIČNI DEL 

 

8.1 Raziskovalna vprašanja in hipoteze 

 

8.1.1 Glavno raziskovalno vprašanje 

 

V kolikšni meri doživljajo svoje življenje kot smiselno starostniki, ki živijo v domovih za 

stare ljudi? 

 

8.1.2 Specifična raziskovalna vprašanja 

 

Specifična raziskovalna vprašanja so se nanašala na dejavnike, ki po ugotovitvah predhodnih 

študij lahko kažejo, v kolikšni meri je življenje starega človeka izpolnjeno s smislom. Iskali 

smo odgovore na naslednja vprašanja: 

− Na kaj se nanaša smisel življenja v starosti?  

− Ali stari ljudje uspešno odkrivajo smisel kljub neizogibnemu trpljenju? 

− Ali so stari ljudje srečni, zadovoljni in samozavestni? 

− Kako stari ljudje doživljajo svojo preteklost? 

− Ali in v čem stari ljudje vidijo smisel svojega življenja v prihodnosti? 

− Ali se stari ljudje bojijo smrti? 
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8.1.3 Hipoteze 

 

V doktorski disertaciji smo preverjali veljavnost naslednjih hipotez: 

− H1: Večina starih ljudi doživlja življenje v starosti kot smiselno in optimistično zre v 

prihodnost. 

− H2: Stari ljudje, ki najdejo smisel življenja v starosti, poročajo o višji stopnji osebnega 

blagostanja. 

− H3: Stari ljudje, ki uspejo najti smisel življenja v starosti, se ne bojijo smrti. 

 

8.2 Metodologija  

 

8.2.1 Raziskovalne metode 

 

V raziskavi smo uporabili metodo triangulacije. Cilj tovrstne integracije raziskovalnih metod 

je predvsem okrepiti moči obeh metod v eni skupni raziskavi (Johnson in Onwuegbuzie 

2004). S tovrstnim pristopom k raziskovanju smo želeli zagotoviti celostni pristop, ki 

poudarja ustvarjanje novih spoznanj in hkrati preverjanje obstoječe teorije. Johnson, 

Onwuegbuzie in Turner (2007) menijo, da tovrsten pristop ponuja tretjo paradigmatsko 

možnost za zagotavljanje kar najbolj informativnih, izpopolnjenih, uravnoteženih in 

uporabnih ugotovitev raziskave. Taka integracija metod spodbuja oblikovanje novih 

raziskovalnih vprašanj in hkrati zagotavlja poti za odgovore na ta vprašanja. 

V raziskavi smo uporabili kvalitativno metodo sekundarne analize podatkov, kvantitativno 

metodo anketnega raziskovanja in kvalitativno metodo poglobljenih intervjujev. S 

kvalitativno metodo sekundarne analize podatkov smo pregledali znanstvene članke in 

rezultate predhodno narejenih raziskav na temo smisla življenja pri nas in v tujini. S pomočjo 

anketnega vprašalnika smo poskušali ugotoviti, kako starostniki, živeči v domovih za stare 

ljudi, iščejo in vidijo smisel življenja v starosti. Z namenom globljega vpogleda v njihove 

občutke pa smo uporabili tudi kvalitativno metodo poglobljenih intervjujev.  
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8.2.2 Tehnike zbiranja podatkov 

 

V prvem delu raziskave smo uporabili metodo sekundarne analize podatkov, pri kateri smo 

pregledali ugotovitve predhodnih raziskav, narejenih na temo smisla življenja v starosti. 

V prvem delu empiričnega raziskovanja je bil uporabljen strukturiran anketni vprašalnik, v 

katerem so bili odgovori podani vnaprej. Za pridobivanje dodatnih podatkov in vpogleda v 

občutke in razmišljanja anketirancev so bila dodana tudi vprašanja odprtega tipa.  

V drugem delu raziskave smo izvedli poglobljene intervjuje. 

Prošnjo za dovoljenje za izvedbo raziskave smo naslovili na generalnega direktorja 

organizacije Deos, d. d.  

Družba je bila ustanovljena leta 1995, njena osnovna dejavnost pa je opravljanje 

institucionalnega varstva starejših. Združuje sedem DEOS Centrov starejših po vsej Sloveniji, 

v katerih skrbijo za okoli 1300 starostnikov iz cele Slovenije. 

 V vsakem izmed sedmih domov smo anketirali 30 starostnikov, ki smo jih predhodno 

seznanili z namenom in s cilji raziskave ter jim razložili, da je sodelovanje prostovoljno in 

anonimno.  

Anketiranje je izvedla skupina sedmih predhodno usposobljenih anketarjev. V vsakem 

posameznem domu smo za anketarja izbrali delovnega terapevta. Pri izbiri anketarjev smo 

izbrali profil zaposlenega, ki ima veščine terapevtske komunikacije, ki mu stanovalci domov 

zaupajo in ki si je zaradi narave dela lahko vzel dovolj časa za vodenje kvalitetnega anketnega 

razgovora. Menili smo, da bomo le tako lahko dobili dovolj zanesljive odgovore pri 

raziskovanju občutljive teme smisla v starosti. Anketarji so bili deležni predhodnega 

usposabljanja. Med usposabljanjem smo jih seznanili z namenom, vsebino in metodo 

raziskave. Vsak izmed izbranih anketarjev je opravil tudi eno učno anketo na poljubnem 

starostniku zunaj vzorca. Usposabljanje je bilo namenjeno predvsem vodenju anketnega 

pogovora in pravilnemu vpisovanju odgovorov v vprašalnik. Anketiranje je potekalo v 

mesecu novembru in decembru 2015.  

Po zaključenem anketiranju in analizi dobljenih rezultatov smo izvedli drugi del empiričnega 

raziskovanja, v katerem smo izvedli štiri poglobljene intervjuje.  
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V teh smo se osredotočili na področja, ki so se na osnovi rezultatov anketiranja izkazala kot 

pomembna in zanimiva za poglobljeno raziskovanje. Poglobljene intervjuje smo izvajali v 

mesecu februarju 2016. 

 

8.2.3 Opis anketnega vprašalnika 

 

V raziskavi je bil uporabljen strukturiran anketni vprašalnik, v katerem so bili odgovori 

podani vnaprej. Pri skoraj vseh vprašanjih je bil na razpolago tudi odgovor »Drugo«, ki je 

anketirancem omogočal dodatno podajanje lastnih mnenj. Dodali smo tudi nekaj vprašanj 

odprtega tipa, ki so se nanašala na predhodna vprašanja, z namenom natančnejše pojasnitve 

predhodnega odgovora. Vprašalnik je bil sestavljen iz treh sklopov vprašanj.  

Prvi sklop vprašanj se je nanašal na sedanjost oziroma na smisel življenja v starosti. Drugi 

sklop se je nanašal na življenje v preteklosti in izkušanje smisla v preteklosti, tretji sklop pa 

na prihodnost in videnje smisla v življenju v prihodnosti in tudi v smrti.  

S prvim sklopom vprašanj smo poskušali dobiti zaznavanje in oceno smiselnosti lastnega 

življenja starostnikov, živečih v domovih za stare ljudi. Vprašanja v tem sklopu so se nanašala 

na zadovoljstvo s sedanjim življenjem in na srečo, ki jo občutijo, pa tudi na dejavnike, ki 

vplivajo na doživljanje smisla. V ta sklop so bila vključena tudi vprašanja o samospoštovanju 

in samopodobi v starosti. Poskušali smo ugotoviti, ali starostniki svoje življenje in smisel v 

njem doživljajo in iščejo drugače kot v predhodnih življenjskih obdobjih ter kako proces 

iskanja smisla vpliva na njih.  

Drugi sklop vprašanj se je nanašal na življenje in doživljanje smisla v preteklosti. S tem 

sklopom vprašanj smo skušali priti do ugotovitev o videnju smisla v dosežkih preteklega 

življenjskega obdobja in v doseganju osebnih, življenjsko pomembnih ciljev.  

Tretji sklop vprašanj se je nanašal na prihodnost. Z vprašanji v tem sklopu smo poskušali 

ugotoviti, ali starostniki vidijo smisel življenja v prihodnosti in ali se le-te bojijo, pa tudi, na 

kaj se v primeru, da vidijo smisel v prihodnosti, ta nanaša, ter ali se bojijo smrti. Pri teh 

vprašanjih so bili odgovori podani vnaprej, anketiranci pa so imeli možnost pri vsakem 

vprašanju zapisati tudi lastne občutke in razmišljanja pod odgovor »Drugo«.  

Zadnji sklop vprašanj je bil namenjen pridobivanju demografskih podatkov. 
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8.2.4 Opis poglobljenega intervjuja  

 

S poglobljenimi intervjuji smo želeli poglobiti raziskovanje na področjih, ki so se na osnovi 

rezultatov anketiranja pokazala kot zanimiva in pomembna. Ta del raziskave smo izvedli 

februarja 2016. Kandidati, ki so sodelovali pri poglobljenih intervjujih, so bili stari 80 in več 

let, različnih poklicev, obolenj, različnih stopenj fizične odvisnosti in z različno dolgo dobo 

bivanja v domu za stare ljudi. Pri poglobljenih intervjujih so sodelovale tri ženske  in en 

moški.  

Intervju je bil delno strukturiran. Vnaprej smo pripravili okvirna vprašanja:  

− Kako bi opisali starost kot življenjsko obdobje?  

− Kaj je po mnenju starostnikov namen starosti, kaj lahko le-ta da človeku?  

− Ali razmišljajo o prihodnosti, kaj za njih pomeni in kako daleč v prihodnost gre njihovo 

razmišljanje?  

− Ali se jim zdi, da je v starosti veliko trpljenja, v kakšni obliki ga doživljajo sami in kako 

uspejo prestati tegobe v starosti? 

− Ali razmišljajo o smrti in kakšno je njihovo stališče do nje?  

− Kako bi v nekaj stavkih opredelili smisel starosti kot življenjskega obdobja? 

 

8.2.5 Opis analize z anketnim vprašalnikom  pridobljenih podatkov 

 

Pridobljene kvantitativne podatke smo zbrali in vnesli v tabelo MS Excel. Analizo smo 

opravili v programu za statistično obdelavo podatkov SPSS. Najprej smo opravili osnovno 

statistiko, pri kateri smo izračunali tudi osnovni opis vzorca (demografski podatki). V tem 

delu smo pri spremenljivkah izračunali frekvence in odstotke. V nadaljevanju smo preverjali 

hipoteze. 

Za preverjanje prve in tretje hipoteze smo uporabili hi-kvadrat test za preizkus hipoteze 

neodvisnosti. Za ta test smo se odločili, ker smo želeli preveriti, ali imata dve spremenljivki 

vpliv ena na drugo oziroma ali se povezujeta in ali lahko odstotke kombinacij odgovorov iz 

našega vzorca posplošimo tudi na populacijo. Za ta test pa smo se odločili tudi zato, ker smo 

imeli na razpolago spremenljivke na nominalni ravni in za podatke frekvence.   
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Za preverjanje druge hipoteze smo uporabili Kullbackov test, ki je alternativa hi-kvadrat testu, 

saj za tega nismo imeli zagotovljenih vseh pogojev. Pogoji, ki bi morali biti zagotovljeni za 

hi-kvadrat test, so, da 20 % ali manj pričakovanih frekvenc ni manjših kot 5 in da je 

najmanjša pričakovana frekvenca 1 ali več. V našem primeru smo imeli 44,4 % frekvenc s 

pričakovanim izračunom manj kot 5. Najmanjši pričakovani izračun pa je bil 0,53. Tudi s tem 

testom smo preverjali, ali sta imeli dve spremenljivki vpliv ena na drugo oziroma ali sta se 

povezovali ter ali lahko odstotke kombinacij odgovorov iz našega vzorca posplošimo tudi na 

populacijo. 

 

8.2.6 Opis analize s poglobljenimi intervjuji pridobljenih podatkov 

 

Namen analize z intervjuji pridobljenih podatkov je bila predvsem pojasnjevanje 

raziskovanega pojava.  

Analizo pridobljenega gradiva smo izvedli tako, da smo proces delili v šest korakov (Mesec 

1998). Najprej smo uredili gradivo, in sicer smo posnete intervjuje transkribirali oziroma jih 

dobesedno zapisali. V nadaljevanju smo določili enote kodiranja. Sledili so odprto kodiranje, 

izbor in definiranje relevantnih pojmov in kategorij, odnosno kodiranje ter končno 

oblikovanje teoretične formulacije. Uporabili smo postopek, ki sta ga po Glaserju in Straussu 

(1967) povzela Strauss in Corbinova (1990) (v Mesec 1998).  

Besedilo smo najprej delili na sestavne dele, tako da smo dobili enote kodiranja. Sledilo je 

odprto kodiranje, v okviru katerega smo izvedli štiri postopke. Najprej smo empiričnim 

opisom pripisali pojme. Sledilo je združevanje pojmov v kategorije. Nadaljevali smo z osnim 

kodiranjem in na koncu naredili analizo značilnosti pojmov in kategorij.  

Pri kodiranju oziroma določanju pojmov smo uporabili tehniko neposrednega poimenovanja, 

pri kateri določen opis pojmujemo z določeno kodo ali nazivom, ne da bi ga pri tem primerjali 

z drugimi opisi. Pojmi, ki smo jih uporabili pri našem kodiranju, so bili: subjektivno 

doživljanje starosti, medčloveški odnosi, odnos do telesnih sprememb, odgovornost in  

odločanje, duhovna rast in hvaležnost, sprejemanje in preseganje sebe, notranji mir in sprava 

s seboj in z Bogom, odnos do okolice in drugih ljudi, odnos do trpljenja, odnos do smrti, 

zadovoljstvo z lastnim življenjem. 
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Pri združevanju sorodnih pojmov v kategorije smo uporabili postopek kategoriziranja, pri 

katerem več različnim opisom s skupnimi značilnostmi pripišemo isti naziv. Kategorije, ki  

smo jih pri tem oblikovali, so bile: Bistvo bivanja v starosti, Volja do smisla in Smisel 

življenja. 

Prvo kategorijo smo poimenovali Bistvo bivanja, saj zajema vse bistvene komponente bivanja 

v starosti, o katerih so nam poročali starostniki. Ta kategorija nas je vodila do spoznanj o 

pomenu odgovornosti, zmožnosti in pravice do odločanja, o možnosti vplivati na dogajanje 

okoli sebe in celo na širše družbeno okolje ter o za človeka edinstveni zmožnosti, in sicer v 

starosti pogostem preseganju samega sebe. Poleg teh so v tej kategoriji zelo izstopali tudi 

hvaležnost, sprejemanje in duhovno zorenje človeka. Starostniki so poročali o notranjem 

miru, spravi s seboj in z Bogom ter o potrpežljivem sprejemanju trpljenja in smrti.   

Drugo kategorijo smo poimenovali Volja do smisla, ki se je skozi pričevanje starih ljudi, ki so 

sodelovali pri intervjujih, skozi več pojmov pokazala kot bistvena tudi v starosti. Volja do 

smisla se je zrcalila skozi več pričevanj, v katerih so stari ljudje govorili o subjektivnem 

doživljanju starosti, pomenu medčloveških odnosov ter vplivu telesnih sprememb in omejitev 

telesa na doživljanje življenja v starosti. 

Tretjo kategorijo smo poimenovali Smisel življenja. Ta se je zrcalil skozi celotne intervjuje, pa 

vendar je bolj poudarjeno izstopal v delih pričevanj, ki smo jih označili s pojmom življenjsko 

poslanstvo. 

Pri osnem kodiranju smo poskušali ugotoviti oziroma vzpostaviti odnose znotraj posamezne 

kategorije in med kategorijami. Kategorijo Volja do smisla smo pri odnosnem kodiranju 

postavili med kategorijo Bistvo bivanja v starosti in kategorijo subjektivnega doživljanja 

Smisla tega življenjskega obdobja, in sicer zaradi njenega odločilnega vpliva na vsebino obeh 

kategorij. 

Pri končni analizi smo odkrivali značilnosti pojmov in kategorij ter njihove domene. 
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8.3 Raziskovalni vzorec in postopek vzorčenja  

 

8.3.1 Ciljna populacija 

 

Ciljna populacija (N = 1.120) so bili starostniki, živeči v sedmih domovih za stare ljudi, ki jih 

vodi družba Deos. V vsakem domu živi v povprečju 160 starostnikov.  

Za populacijo starostnikov, živečih v domovih, smo se odločili, ker smo domnevali, da so ti 

starostniki, ki so poleg vseh težav, ki jih starost prinaša, predvsem v obliki izgube zdravja in 

telesne oslabelosti, zaradi ločitve od družine in domačega okolja dodatno bolj izpostavljeni 

tveganju nizkega osebnega blagostanja, izgubi občutka sreče in zadovoljstva ter s tem tudi 

izgubi smisla življenja.  

 

8.3.2 Postopek vzorčenja za izvedbo anketnega raziskovanja 

 

V anketni raziskavi smo uporabili stratificirano vzorčenje. Posamezen dom za ostarele je 

predstavljal posamezen stratum, v katerem smo v postopku izbiranja vzorca (n = 210) opravili 

slučajno vzorčenje, ločeno in neodvisno, v vsakem stratumu posebej. V vsakem izmed sedmih 

stratumov smo z generiranjem slučajnih števil (računalniški program Excel) izbrali 30 

predstavnikov v vzorec (n = 210). 

 

8.3.2.1 Opis vzorca 

 

Slika 8.1: Porazdelitev po spolu 

 

Vir: Gazibara, lastna raziskava (2016) 
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Iz zgornjega grafa, ki prikazuje porazdelitev vzorca po spolu, lahko razberemo, da je bil večji 

delež sodelujočih pri raziskavi, skoraj dve tretjini, ženskega, manjši delež, tretjina, pa 

moškega spola. 

 

Slika 8.2: Stan 

 

Vir: Gazibara, lastna raziskava (2016) 

Zgornji graf, ki prikazuje porazdelitev vzorca po stanu, kaže, da je bila velika večina 

vprašanih ovdovelih. Vsak peti je bil poročen, vsak enajsti samski, vsak petintrideseti pa je bil 

razvezan ali v zunajzakonski partnerski zvezi. 

 

Slika 8.3: Starostna porazdelitev 

 

Vir: Gazibara, lastna raziskava (2016) 
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Iz zgornjega grafa, ki prikazuje porazdelitev vzorca po starosti, lahko razberemo, da je bila 

večina vprašanih starih med 76  in 85 let. Tretjina je bila starih med 86 in 90 let. Slaba šestina 

sodelujočih starostnikov je bilo starih med 65 in 75 let. Vsak enajsti je bil star več kot 90 let. 

Razberemo lahko tudi, da je bila velika večina (75, 3 %) vzorca starih med 76 in 90 let. 

 

 

9 REZULTATI 

 

 

9.1 Rezultati analize kvantitativnih podatkov 

 

V nadaljevanju so po posameznih vprašanjih grafično ponazorjeni rezultati, pridobljeni z 

anketiranjem starostnikov, živečih v domovih za stare ljudi. Rezultati so predstavljeni v šestih 

sklopih, po katerih smo vprašanja delili glede na predhodno zastavljene cilje raziskave. 

 

9.1.1 Doživljanje smisla življenja v starosti v primerjavi s prejšnjimi življenjskimi obdobji 

 

Spodaj predstavljeni rezultati kažejo, kako smisel življenja doživljajo stari ljudje, bivajoči v 

domovih za stare, v primerjavi s prejšnjimi življenjskimi obdobji. 

 

Slika 9.1: Smisel življenja v starosti v primerjavi s preteklimi obdobji življenja 

 

Vir: Gazibara, lastna raziskava (2016) 
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Zgornji graf prikazuje doživljanje smisla življenja v starosti v primerjavi s preteklimi 

življenjskimi obdobji. Rezultati kažejo na doživljanje smisla življenja v starosti na visoki 

ravni. Vsak drugi starostnik, ki je sodeloval v naši raziskavi, ocenjuje življenje v starosti kot 

enako smiselno v primerjavi s prejšnjimi življenjskimi obdobji, vsak tretji pa celo kot bolj 

smiselno.  

Kljub rezultatu, ki kaže, da tri četrtine starostnikov v domovih uspe najti smisel, kar je zelo 

pozitiven in optimističen podatek, ne gre zanemariti dejstva, da je tudi skoraj vsak peti 

vprašani starostnik v naši raziskavi poročal, da življenje v starosti nima smisla. Če vemo, da 

to pomeni okoli trideset starostnikov na dom, potem ima ta podatek še večji pomen. Vsak 

starostnik v domu, ki ne more najti smisla lastnega bivanja, je preveč, zato je iskanje rešitev v 

smeri pomoči tem starim ljudem v obliki pravilnega pristopa osebja ali celo bolj specifične 

pomoči strokovnjakov nujno. 

 

Slika 9.2: Iskanje smisla življenja v starosti 

 

Vir: Gazibara, lastna raziskava (2016) 

Zgornji graf prikazuje mnenje starih ljudi o zahtevnosti iskanja smisla življenja v starosti. 

Vsak drugi vprašani starostnik meni, da se je v starosti treba potruditi, da bi našli smisel, 

obenem pa vsak peti trdi, da ravno starost zbistri pogled in tako v vsakem trenutku omogoči 

uzreti smisel, kar podpre mnenje preostale petine, ki je menila, da je smisel v starosti 

samoumeven in vedno prisoten. 
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 Kljub statistični nepomembnosti pa je, ko govorimo o starih  ljudeh, bivajočih v domovih, 

tudi podatek, da se vsak petnajsti niti ne trudi iskati smisla življenja v starosti, zaskrbljujoč in 

kaže na pojav bivanjske praznote tudi med starostniki, za katero sta značilna 

nezainteresiranost in otopelost.  

 

Slika 9.3: Težavnost iskanja smisla življenja v starosti 

 

Vir: Gazibara, lastna raziskava (2016) 

Zgornji graf prikazuje težavnost iskanja smisla v starosti v primerjavi s preteklimi 

življenjskimi obdobji. Ti rezultati podprejo predhodne rezultate, saj vsak drugi starostnik, ki 

je sodeloval v naši raziskavi, meni, da je odkrivanje smisla v starosti enako zahtevno kot v 

prejšnjih življenjskih obdobjih. Vsak tretji poroča, da je v starosti težje najti smisel kot v 

preteklih življenjskih obdobjih, kar ravno tako podpira predhodno ugotovitev, kjer je vsak 

drugi vprašani starostnik menil, da se je v starosti treba potruditi, da bi našli smisel. Vsak šesti 

meni, da je v starosti v primerjavi s preteklimi življenjskimi obdobji lažje najti smisel, kar se 

ujema s predhodnimi ugotovitvami, ko je vsak peti vprašani starostnik menil, da ravno starost 

zbistri pogled in je v vsakem trenutku mogoče uzreti smisel oziroma da je smisel v starosti 

vedno prisoten. 
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Slika 9.4: Doživljanje smisla življenja v starosti 

 

Vir: Gazibara, lastna raziskava (2016) 

Iz Slike 9.4, ki prikazuje, kako stari ljudje doživljajo smisel življenja v starosti v primerjavi s 

preteklimi življenjskimi obdobji, je razvidno, da velika večina vprašanih starostnikov, ki so 

sodelovali v raziskavi, smisel življenja v starosti doživlja drugače kot v preteklih življenjskih 

obdobjih. Skoraj vsak četrti poroča, da smisla življenja ne doživlja drugače, vsak dvajseti pa 

je bil neodločen. Ugotovimo, da tudi ti rezultati podpirajo predhodne ugotovitve, da večina 

vprašanih doživlja življenje v starosti kot enako ali celo bolj smiselno v primerjavi s 

preteklimi življenjskimi obdobji. Kljub dejstvu, da starost kot življenjsko obdobje spreminja 

človekov pogled na svet in življenje in s tem na določeni točki olajša odkrivanje smisla, pa se 

je treba potruditi, da bi ga v vse zahtevnejših življenjskih razmerah uspešno odkrivali. Zakaj 

in kako drugače doživljajo stari ljudje smisel življenja v življenjskem obdobju starosti, pa 

nam odkrivajo rezultati, prikazani v spodnjem grafu. 
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Slika 9.5: Razlika v doživljanju smisla življenja v starosti 

 

Vir: Gazibara, lastna raziskava (2016) 

Zgornji graf prikazuje, kako drugače doživljajo stari ljudje smisel življenja v življenjskem 

obdobju starosti. Na vprašanje, ali doživljajo smisel drugače kot v predhodnih življenjskih 

obdobjih, je odgovor »Da«, kot je razvidno iz Slike 9.4, izbrala velika večina (68,6 %) 

vprašanih, ki so v nadaljevanju tudi opisali, kako drugače ga doživljajo. Odgovore smo 

združili v štiri skupine.  

Kot lahko razberemo iz zgornjega grafa, je vsak drugi vprašani starostnik odgovoril, da je 

smisel življenja v starosti težje najti, ker se je treba bolj potruditi in smisel iskati tudi v 

samoti, trpljenju in hujših življenjskih preobratih ter v zavedanju nezmožnosti, da kaj 

spremenijo. Vsak tretji vprašani starostnik je poročal, da smisel išče znotraj sebe. Ti stari 

ljudje se vse bolj zatekajo v preteklost in smisel iščejo v lastnih dosežkih iz preteklosti. 

Manjši delež vprašanih, pa vendar nič manj pomemben, je iskanje smisla v starosti ocenil celo 

kot lažje v primerjavi z iskanjem smisla življenja v preteklosti. Vsak šesti je poročal, da je 

iskanje lažje zaradi manj odgovornosti, bolj polnega življenja in manj obremenjevanja. Vsak 

trinajsti vprašani starostnik ni znal opredeliti, kako drugače doživlja smisel življenja v 

starosti. 
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9.1.2 Izvori smisla življenja v starosti 

 

S spodaj predstavljenimi rezultati smo poskušali ugotoviti, na kaj se smisel življenja v starosti 

nanaša ter kako se izvori smisla v starosti razlikujejo v primerjavi s prejšnjimi življenjskimi 

obdobji. 

 

Slika 9.6: Izvori smisla življenja v starosti 

 

Vir: Gazibara, lastna raziskava (2016) 

Zgornji graf, ki prikazuje izvore smisla življenja v starosti, kaže, da skoraj tretjina vprašanih 

starostnikov, ki so sodelovali v naši raziskavi, kot izvor smisla življenja v starosti navaja 

iskanje smisla v naravnih lepotah, kulturi in ljubezni do najbližjih. Naslednji trije odgovori so 

bili po pogostosti navajanja zelo izenačeni, in sicer je vsak peti vprašani skoraj enako pogosto 

poročal, da najde smisel v občutku zadovoljstva in sreče, v zavedanju, da se v vsakem 

trenutku lahko odloči, kako bo sprejel svoje stanje, in sproti, v možnostih, ki jih nudi 

posamezen trenutek. Vsak trinajsti vprašani starostnik je poročal, da o smislu ne razmišlja. 

Verjetno gre za tisti delež starih ljudi, ki je v predhodno videnih rezultatih poročal, da je 

smisel samoumeven in vedno prisoten. Zelo majhen delež vprašanih pa je navedel, da 

življenje v starosti nima smisla.  
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Slika 9.7: Izvori smisla življenja v preteklosti 

 

Vir: Gazibara, lastna raziskava (2016) 

Zgornji graf prikazuje rezultate o izvoru smisla življenja vprašanih starostnikov v preteklosti 

in kaže, da so vsi trije načini iskanja smisla zastopani skoraj enakovredno. Največ vprašanih 

(vsak tretji) je poročalo, da so v preteklosti smisel življenja iskali skozi koristno delo in 

ustvarjanje. Druga tretjina vprašanih je poročala, da so smisel iskali tudi v zavestnem stališču, 

da so se odločno soočali s težavami in da so izkoristili svoje zmožnosti in možnosti, zadnja  

tretjina pa tudi skozi doživljanje narave, kulture in ljubezni do ljudi. 

 

Slika 9.8: Občutek odgovornosti v starosti 

 

Vir: Gazibara, lastna raziskava (2016) 
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Odgovornost človeka je močno povezana tudi z odgovornostjo do odkrivanja smisla lastnega 

bivanja. Zavedanje odgovornosti kot take je za človeka izrednega pomena ne glede na starost 

in razmere, v katerih biva. Glede na dejstvo, da je modrost ena izmed bistvenih lastnosti 

starega človeka, ne presenečajo ugotovitve, razvidne iz zgornjega grafa, ki pričajo, da je 

velika večina vprašanih starostnikov poročala, da se čuti odgovorna za lastno življenje. Morda 

statistično ne tako zelo pomemben, pa vendar nezanemarljiv je tudi podatek, da je vsak peti 

vprašani starostnik poročal, da se ne čuti odgovornega za lastno življenje, vsak šestindvajseti 

pa je bil neodločen. Ta podatek opozarja na vdanost v usodo in morda celo kaže na pojav 

bivanjske praznote tudi  med starostniki, ki bivajo v domovih za stare ljudi. 

 

Slika 9.9: Zadovoljstvo s preteklim življenjem 

 

Vir: Gazibara, lastna raziskava (2016) 

Za doživljanje smisla življenja v starosti je zelo pomembno, da so ljudje zadovoljni in 

pomirjeni s svojim preteklim življenjem. Iz Slike 9.9 lahko razberemo, da je velika večina 

vprašanih starostnikov zadovoljna s svojim preteklim življenjem. Vsak osmi vprašani 

starostnik ni zadovoljen s svojim preteklim življenjem, vsak trinajsti pa je neodločen. Ti 

rezultati podpirajo predhodne ugotovitve o morebitni prisotnosti bivanjske praznote med 

starimi ljudmi, ki se lahko pojavlja tudi kot posledica nezadovoljstva in nesprejemanja 

lastnega preteklega življenja.   
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Slika 9.10: Smiselnost preteklega življenja 

 

Vir: Gazibara, lastna raziskava (2016) 

Iz grafa lahko razberemo, da je, tako kot smo predhodno ugotovili, velika večina vprašanih 

zadovoljna s svojim preteklim življenjem. Velika večina tudi vidi svoje življenje  v preteklosti 

kot smiselno. Vsak osmi vprašani starostnik svojega življenja v preteklosti ne vidi kot 

smiselnega ali pa je neodločen. Tudi ta podatek glede na predhodne ugotovitve ne preseneča 

in se na njih navezuje.  

 

Slika 9.11: Sreča v preteklosti 

 

Vir: Gazibara, lastna raziskava (2016) 

88,1 

5,2 

6,7 

Da

Niti niti

Ne

Ali bi svoje življenje pred starostjo opisali kot smiselno? (v %) 

85,7 

8,1 

6,2 

Da

Niti niti

Ne

Ali ste bili v preteklosti srečni? (v %) 



Gazibara, Šejla. 2018. »Smisel življenja v očeh starostnikov, živečih v domovih za stare ljudi.« Doktorska 

disertacija, Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 
  

 

101 

Zgornji graf prikazuje srečnost vprašanih v preteklosti. Ti rezultati potrjujejo predhodne 

ugotovitve, in sicer lahko iz grafa razberemo, da je bila velika večina vprašanih starih ljudi v 

preteklosti srečna. Vsak sedmi vprašani starostnik je poročal, da je bil v preteklosti nesrečen 

ali niti srečen niti nesrečen. 

 

9.1.3 Smisel življenja v starosti in neizogibno trpljenje 

 

Spodaj predstavljeni rezultati predstavljajo ugotovitve o tem, kako stari ljudje uspejo najti 

smisel življenja v starosti kljub vsem težavam in trpljenju, ki jih prinaša to življenjsko 

obdobje. 

 

Slika 9.12: Težave v starosti 

 

Vir: Gazibara, lastna raziskava (2016) 

Zgornji graf prikazuje težave, zaradi katerih je, po mnenju vprašanih starih ljudi, starost 

zahtevno življenjsko obdobje. Vsak tretji starostnik je menil, da v največji meri težave v 

starosti povzroča telesna omejenost. Vsak četrti je menil, da starost v največji meri naredijo 

težko telesna in/ali duševna bolečina, vsak peti pa, da starost v največji meri otežuje pešanje 

umskih sposobnosti. Za vsakega osemnajstega je najtežje prenašati občutek krivde ali strah 

pred smrtjo. Vsak deseti je bil mnenja, da starost ni težka.  
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Rezultati prikazujejo dejanski odraz za starostnika specifičnih težav in njihovo pojavnost med 

starejšimi. Iz opazovanja starih ljudi vemo, da veliko večino prizadene ravno telesna 

oslabelost, skoraj enako pogosto pa tudi pešanje umskih sposobnosti in različne bolečine. 

Nezanemarljivi pa niso niti dejavniki, kot sta občutek krivde in strah pred smrtjo, ki lahko 

pomembno krnita kakovost bivanja v starosti, na katera pa lahko s pravilnim pristopom ter s 

strokovno pomočjo pomembno vplivamo.  

 

Slika 9.13: Smisel trpljenja v starosti 

 

Vir: Gazibara, lastna raziskava (2016) 

Iz zgornjega grafa, ki prikazuje ugotovitve o tem, kako smiselno je za stare ljudi trpljenje v 

starosti, je razvidno, da vsak drugi vprašani starostnik to trpljenje vidi kot smiselno, vsak tretji 

pa v trpljenju v starosti ne vidi smisla. Če k temu deležu dodamo ugotovitev, da je skoraj vsak 

petnajsti neodločen, vidimo, da se vprašani pri tem vprašanju delijo na sicer ne identični, pa 

vendar pomembno podobno veliki skupini. Večina vprašanih starostnikov se kljub dejstvu, da 

v trpljenju ne vidijo smisla, trudi zavzeti stališče do tega in tako tudi v trpljenju najti smisel, 

kar potrjujejo rezultati, razvidni iz Slike 9.14. Domnevamo, da bi bil lahko vzrok takega 

rezultata dobesedno razumevanje vprašanja po smislu trpljenja. Večjemu deležu vprašanih, ki 

so odgovorili, da v trpljenju ne vidijo smisla, in tudi tistim, ki so bili neodločeni, se je morda  

trditev, da je trpljenje smiselno, lahko zdela preveč mazohistična. Krivdo morda lahko 

pripišemo slabo zastavljenemu vprašanju. Glede na ugotovitve o načinih, na katere stari ljudje 

uspejo najti smisel v trpljenju, ki so prikazane v naslednjem grafu, pa domnevamo, da bi bili 

odgovori na vprašanje o smislu trpljenja morda drugačni, če bi bilo vprašanje zastavljeno v 

obliki: »Ali je mogoče v trpljenju, ki ga s seboj nosi starost, najti smisel?« Domneva je  

nastala na podlagi spodnjih ugotovitev, da je na vprašanje, na kakšen način stari ljudje najdejo 

smisel v trpljenju, o tem, da trpljenje nima smisla, poročal, statistično gledano, le manjši delež 

vprašanih (9,8 %).  
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Menimo pa, da je celo verjetneje, da je odgovor na vprašanje o smislu trpljenja pomemben, 

saj posega to vprašanje na najtežje področje duhovnega zorenja. Rezultat kaže, da visoko 

duhovno zrelost zmore velik delež vprašanih starih ljudi (58,6 %), da pa še vedno ostaja 

tretjina, ki tudi v starosti te zrelosti še ni dosegla.  

 

Slika 9.14: Smisel življenja v trpljenju 

 

Vir: Gazibara, lastna raziskava (2016) 

Zgornji graf, ki prikazuje, kako stari ljudje uspejo najti smisel življenja v starosti kljub 

trpljenju, ki ga to življenjsko obdobje nosi, kaže, da se vsak tretji vprašani kljub trpljenju 

zaveda, da je življenje še vedno smiselno zaradi lastnega pomena za druge ljudi in zmožnosti, 

da nekomu polepšajo dan, dajo nasvet ali so za zgled, kar jim pomaga uzreti smisel tudi skozi 

trpljenje. Vsak četrti vprašani starostnik poroča, da si pri iskanju smisla v trpljenju pomaga z 

iskanjem smisla v svojih potomcih in zapuščini. Vsak peti išče smisel trpljenja skozi 

zavedanje, da se še vedno lahko odloči, kako bo sprejel svoje stanje, skoraj vsak šesti pa v 

zavedanju, da se še vedno lahko odloči, kaj bodo drugi počeli z njim. Kot že omenjeno, je 

vsak deseti poročal, da trpljenje nima smisla. Velika večina (90,2 %) vprašanih v trpljenju 

uspešno odkriva smisel, kar je optimistična ugotovitev. 
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9.1.4 Osebno blagostanje v starosti 

 

V nadaljevanju predstavljeni rezultati podajajo ugotovitve o tem, ali življenjsko obdobje 

starosti prinaša tudi spremembe na področju osebnega blagostanja oziroma kako stari ljudje, 

bivajoči v domovih za stare, ocenjujejo lastno blagostanje. 

Slika 9.15: Zadovoljstvo z življenjem v starosti 

 

Vir: Gazibara, lastna raziskava (2016) 

Zgornji graf prikazuje enega od pomembnih indikatorjev osebnega blagostanja, in sicer 

zadovoljstvo starih ljudi z življenjem v starosti. Iz grafa je razvidno, da je velika večina 

vprašanih starih ljudi s svojim življenjem v starosti zadovoljna. Podatek je presenetljiv, še 

posebej za zunanjega opazovalca starih ljudi in njihovega življenja v domovih za stare, ki je 

na videz pogosto revno, dolgočasno in brez posebnega pomena. Vsak deseti vprašani s svojim 

trenutnim življenjem ni zadovoljen, na vsakih šestindvajset starih ljudi v domovih za stare pa 

obstaja eden, ki ni niti zadovoljen niti nezadovoljen oziroma se je najverjetneje znašel v 

breznu bivanjske praznote ali celo že nevarne bivanjske prikrajšanosti, kar je zaskrbljujoč 

podatek.  
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Slika 9.16: Sreča v starosti 

 

Vir: Gazibara, lastna raziskava (2016) 

Slika 9.16 prikazuje srečnost starih ljudi. Za ugotavljanje osebnega blagostanja je pomembno  

ugotoviti tudi, kako srečni so ljudje. Iz grafa je razvidno, da je velika večina vprašanih starih 

ljudi srečnih. Ta podatek je skladen s predhodnimi ugotovitvami, da je večina starih ljudi v 

domovih za stare zadovoljnih s svojim življenjem. Podobno kot pri ugotavljanju zadovoljstva 

je v primeru sreče vsak sedmi vprašani starostnik nesrečen, delež neodločenih pa je celo bolj 

zaskrbljujoč kot pri zadovoljstvu, in sicer je na vsakih petnajst starostnikov v domovih eden, 

ki je neodločen, verjetno duhovno otopel, zdolgočasen in nezainteresiran. Podatki o srečnosti 

nam dajejo optimistične podatke o sreči med starostniki, ki bivajo v domovih za stare, kar je 

spodbudno tudi za vse, ki so na pragu tega življenjskega obdobja. Podatki o deležu nesrečnih 

starostnikov v domovih za stare ljudi pa pričajo o dejstvu, da bo treba narediti še veliko na 

področju duhovne oskrbe starejših, tako s spreminjanjem paradigmatskih pristopov pri delu s 

starimi kot tudi pri pogostejšem poseganju po strokovni pomoči. 

 

Slika 9.17: Ocena zdravja 

 

Vir: Gazibara, lastna raziskava (2016) 
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Zgornji graf prikazuje oceno lastnega zdravja s strani vprašanih starih ljudi, ki so sodelovali v 

naši raziskavi. Iz grafa je razvidno, da velika večina vprašanih svoje zdravje ocenjuje kot 

srednje dobro, medtem ko sta deleža tistih, ki so svoje zdravje ocenili kot dobro in kot slabo, 

podobna. Vsak peti svoje zdravje oceni kot dobro, vsak sedmi pa kot slabo. Pomembno je 

zavedanje, da so navedeni podatki subjektivni in da ima lahko človek, ki je svoje zdravje 

ocenil kot dobro, veliko več težav kot nekdo, ki je svoje zdravje ocenil kot slabo. Pa vendar 

ravno ta subjektivna ocena in zaznavanje lastnega splošnega zdravstvenega stanja igrata 

izredno pomembno vlogo pri oceni osebnega blagostanja in doživljanju smisla življenja.  

 

Slika 9.18: Občutek koristnosti v vsakdanjem življenju v starosti 

 

Vir: Gazibara, lastna raziskava (2016) 

Zgornji graf prikazuje občutek koristnosti starih ljudi v vsakdanjem življenju. Iz njega je 

razvidno, da se vprašani delijo na dva, po velikosti podobna dela. Skoraj vsak drugi vprašani 

starostnik se čuti koristnega v vsakdanjem življenju, le rahlo manjši delež  vprašanih pa se jih 

ne čuti koristnih v vsakdanjem življenju. Majhen delež (vsak deveti vprašani starostnik) je bil 

neodločen, kar ni zanemarljivo, saj je delež neodločenih, domnevno otopelih, 

nezainteresiranih starostnikov skoraj konstanten skozi vse odgovore. Delež starejših, ki se ne 

počutijo koristne v vsakdanjem življenju, je pomemben podatek, ki spodbudi razmišljanje o 

trenutni kakovosti aktivnosti vseh, ki se ukvarjajo z nudenjem institucionalnega varstva 

starejšim.  
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Slika 9.19: Samospoštovanje v starosti 

 

Vir: Gazibara, lastna raziskava (2016) 

Zgornji graf prikazuje samospoštovanje starih ljudi, bivajočih v domovih za stare, ki so 

sodelovali v naši raziskavi. Pomembna ugotovitev, ki posredno kaže tudi na ohranitev 

dostojanstva do pozne starosti, je, da se velika večina vprašanih spoštuje. Le majhen delež je 

poročal, da se ne spoštujejo. Zelo majhen delež je bil takih, ki so bili neodločeni. Ne smemo 

pa prezreti dejstva, da če te statistično nepomembne majhne deleže pretvorimo v številke, to 

pomeni, da se vsak triindvajseti starostnik v domu ne spoštuje, vsak šestindvajseti pa je 

neodločen in verjetno duhovno otopel. Če vzamemo v ozir, da v domovih za stare biva v 

povprečju 160 starih ljudi, to pomeni, da biva v vsakem domu od šest do sedem starih ljudi, ki 

se ne spoštujejo, in približno šest takih, si so neodločeni, nezainteresirani in jim je vseeno. 

Ker je vsak tak človek v zaključnem dejanju življenja preveč, ostaja to zagotovo pomembna 

tema in problem odprt za nadaljnja raziskovanja in iskanje primernih rešitev.  

 

9.1.5 Pogled starih ljudi na prihodnost 

 

V nadaljevanju prikazani rezultati predstavljajo ugotovitve o tem, kako stari ljudje, bivajoči v 

domovih za stare, razmišljajo o prihodnosti ter kje vidijo izvore smisla lastnega bivanja v 

prihodnosti. 
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Slika 9.20: Smisel življenja v prihodnosti 

 

Vir: Gazibara, lastna raziskava (2016) 

 

Zgornji graf prikazuje, kako stari ljudje vidijo smisel lastnega življenja v prihodnosti. Iz njega 

lahko razberemo, da velika večina vprašanih starostnikov vidi svoje življenje v prihodnosti 

kot smiselno in meni, da ga je v prihodnosti vredno živeti. To je presenetljiva in spodbudna 

ugotovitev, ki kaže na veliko možnosti, ki jih tudi starost nudi za uspešno odkrivanje smisla. 

Kljub temu pa ne moremo mimo statistično ne tako pomembne, a vendar v praksi in pri delu s 

starimi pomembne ugotovitve, da vsak peti vprašani starostnik ne vidi smisla lastnega bivanja 

v prihodnosti oziroma misli, da njegovo življenje v prihodnosti ni vredno bivanja, vsak deseti 

pa je neodločen.  

 

Slika 9.21: Razmišljanje o prihodnosti 

 

Vir: Gazibara, lastna raziskava (2016) 
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Slika 9.21 prikazuje, kako se stari ljudje počutijo pri razmišljanju o prihodnosti. Gre za 

direktno, osebno doživljanje sebe. S tem vprašanjem smo posredno prišli do zelo pomembnih 

ugotovitev, in sicer da velika večina vprašanih, verjetno tistih, ki so na predhodno vprašanje o 

tem, ali vidijo smisel bivanja v prihodnosti, sicer odgovorili pritrdilno, pri tem vprašanju 

poročala, da kljub smislu, ki ga vidijo, o prihodnosti ne razmišljajo. Vsakega šestega misel na 

prihodnost straši. Tudi ta delež najverjetneje predstavlja tiste, ki so predhodno poročali, da 

smisla lastnega bivanja v prihodnosti ne vidijo. Optimističen in nezanemarljiv pa je podatek, 

da obstaja tudi delež tistih starih ljudi, ki o prihodnosti še aktivno razmišljajo in se je celo 

veselijo. Tak je skoraj vsak osmi vprašani starostnik. 

 

Slika 9.22: Izvori smisla življenja v prihodnosti 

 

Vir: Gazibara, lastna raziskava (2016) 

Zgornji graf prikazuje, v čem stari ljudje vidijo smisel lastnega življenja v prihodnosti. 

Odgovore vprašanih smo združili v pet skupin. Kot je razvidno iz grafa, velika večina  

(63,9 %) vidi smisel življenja v prihodnosti. Skoraj vsak tretji vprašani starostnik smisel vidi 

v zdravju, samostojnosti in umskem ustvarjanju. Skoraj vsak četrti v sreči, ljubezni, 

pozitivnem razmišljanju, veri in pričakovanju lepih trenutkov. Skoraj vsak osmi v koristnosti 

in dobrih odnosih z bližnjimi in okolico. Tretjina vprašanih, ki sicer vidi lastno življenje v 

prihodnosti kot smiselno, o smislu v prihodnosti ne razmišlja in smisel išče sproti. Vsak 

šestnajsti starostnik v domovih za stare pa smisla lastnega življenja v prihodnosti ne zmore 

več uzreti.   
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9.1.6 Strah pred smrtjo 

 

Spodaj prikazani rezultati predstavljajo ugotovitve o tem, ali se stari ljudje, bivajoči v 

domovih za stare, bojijo smrti ter kako uspešno v smrti odkrivajo smisel. 

 

Slika 9.23: Strah pred smrtjo 

 

Vir: Gazibara, lastna raziskava (2016) 

Zgornji graf prikazuje, v kolikšni meri se stari ljudje bojijo smrti, ter razkriva pomembno in 

spodbudno ugotovitev, da se velika večina starih ljudi v domovih smrti ne boji. Kljub temu pa 

lahko iz grafa razberemo, da se še vedno vsak osmi starostnik smrti boji, skoraj vsak petnajsti 

pa je neodločen. Soočanje z lastno minljivostjo in sprejemanje bližajoče se smrti je za 

kakovost bivanja starega človeka, morda še posebej ravno za tiste, ki bivajo v domovih za 

stare, izrednega pomena. Tako kot je spodbudna ugotovitev, da je velika večina starostnikov v 

domovih za stare pomirjena s smrtjo, ostajajo vsi tisti, ki se z dejstvom minljivosti še niso 

soočili, izziv za ponudnike institucionalnega varstva starejših. 

 

Slika 9.24: Smiselnost smrti 

 

Vir: Gazibara, lastna raziskava (2016) 
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Zgornji graf prikazuje, v kolikšni meri stari ljudje vidijo smrt in s tem lastno minljivost kot 

smiselno. Rezultati so glede na predhodne ugotovitve morda nekoliko presenetljivi. Iz grafa 

lahko razberemo, da največ vprašanih meni, da ima smrt smisel, vendar pa je tudi skoraj 

tretjina vprašanih poročala, da smrt za njih nima smisla, podobno velik delež vprašanih 

starostnikov pa je bil neodločen. Menimo, da ti rezultati lahko zmedejo, in sicer predvsem 

delež tistih, ki so bili neodločeni, saj se je delež starostnikov, ki so izbirali odgovor »niti-niti« 

in za katere domnevamo, da so v stanju bivanjske praznote ali celo prikrajšanosti, skozi vsa 

vprašanja gibal do največ deset odstotkov. Zato menimo, da gre pri tem vprašanju za 

drugačno stanje in da odgovor »niti-niti« v tem primeru ne odraža otopelosti, neodločenosti 

oziroma bivanjske praznote. Pri tem vprašanju gre za zelo subjektiven pogled na smisel smrti. 

Tudi če se posameznik smrti ne boji in predstavlja ta zanj na splošno smiseln zaključek 

življenja, domnevamo, da bi lahko pri tem vprašanju izbral odgovor, da smrt zanj nima 

smisla, iz preprostega razloga, ker ima rad življenje in bi sam še rad živel. 

 

9.2 Rezultati analize kvalitativnih podatkov, pridobljenih s poglobljenimi intervjuji 

 

V sodobni družbi je starost in vse, povezano s tem življenjskim obdobjem, pogosto tema, ki se 

je izogibamo. Družbena teženja k večni mladosti vodijo v podcenjevanje tega pomembnega 

obdobja v človekovem življenju, ki omogoča rast in duhovno zorenje. Znanstveno potrjena 

dejstva o starosti, pridobljena s strani starih ljudi, ki starost izkušajo, lahko pripomorejo k 

spreminjanju pogleda na to življenjsko obdobje. To je bil tudi posredni cilj naše raziskave. 

Doživljanje starosti smo želeli spoznati skozi oči bivajočih v domovih za stare ljudi. Na prvi 

pogled je bivanje teh starostnikov močno osiromašeno in brez posebnega pomena. Z rezultati 

kvalitativnega raziskovanja podajamo poglobljene ugotovitve o doživljanju življenja v pozni 

starosti v domovih za stare ljudi. 

Pri analizi kvalitativnih podatkov smo oblikovali več različnih pojmov, ki smo jih razvrstili v 

tri kategorije, v katerih smo povzeli bivanje v starosti in njen smisel.  

Prvo kategorijo smo poimenovali Bistvo bivanja v starosti. V tej kategoriji smo zajeli vse 

bistvene komponente bivanja v življenjskem obdobju starosti. Drugo kategorijo smo 

poimenovali Volja do smisla, ki se je skozi pričevanje starih ljudi, ki so sodelovali pri 

intervjujih, skozi več pojmov pokazala kot bistvena tudi v starosti. Tretjo kategorijo smo 

poimenovali Smisel življenja.  
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9.2.1 Bistvo bivanja v starosti 

 

Starost je obdobje zahtevnih sprememb, ki od človeka zahtevajo veliko mero prilagodljivosti. 

Človek mora v spremenjenih okoliščinah v življenju ravnati odgovorno in sprejeti popolnoma 

novega sebe. Ker gre v visoki starosti pogosto za tisto različico sebe, ki je močno onemogla in 

odvisna od okolice, pa je ta naloga toliko bolj zahtevna. Podatki, ki smo jih pridobili z našo 

raziskavo, potrjujejo, da je odgovornost bistvena, močno izstopajoča lastnost starega človeka,  

zaradi katere je starost kljub navidezni osiromašenosti bivanja lahko bogato obdobje življenja. 

Odgovornost starih ljudi se zrcali v spodnji trditvi:  

»Starost je lepa, kolikor si jo sam narediš. Če si je ne narediš lepe, pač to ni, kot v vsakem 

drugem obdobju ...«  

Pričevanja starih ljudi kažejo, da je odgovornost v starosti še bolj izrazita kot v prejšnjih 

obdobjih ter da je zaradi tega v starosti življenje lahko celo veliko bolj mirno, izpolnjeno in 

neobremenjeno s trpljenjem, kot je bilo v prejšnjih obdobjih. Star človek se odgovorno 

zaveda, da si doživljanje življenja in okoliščin kroji sam. O tem so nam stari ljudje 

spregovorili v naslednjih trditvah:  

»(trpljenja je) Kolikor sam hočeš. Če vse vzameš za hudo, boš trpel, če pa vse vzameš, kot da 

tako mora biti in je tako najbolje, potem ni trpljenja. Če razmišljaš tako, da praviš, joj, kako 

je hudo, jaz pa sem mislila, da bo tako in tako, ko bom stara ..., potem je hudo. Starost pač 

moraš vzeti tako, kot je, in z njo lepo živeti, če pa ne, pa si sam zagreniš življenje. Jaz sem v 

življenju pred starostjo ogromno trpela. Saj še trpim, ampak ne tako kot takrat.« 

 »S starostjo pa je tako, da ni taka, kakor si jo kdo uredi, ampak taka, kakor si jo kdo prikroji. 

Ne morete si jo urejati ...« 

Odgovornost do lastnega bivanja je ena od bistvenih lastnosti starega človeka, ki je pogojena 

z osebno in duhovno zrelostjo. Prilagodljivost in sprejemanje tegob kot izzivov ter preseganje 

sebe so lastnosti močnih, zrelih, preizkušenih osebnosti. Gre za pomembne lastnosti, ki jih 

človek lahko razvije skozi leta izkušenj. Ravno zmožnost sprejemanja in prilagajanja vsem 

novim in težkim razmeram ter preizkušnjam v življenju lahko za človeka pomeni osebno 

zmago in izvor smisla v starosti. Star človek se zaveda, da tudi v težavah, ki jih nosi starost, 

tiči smisel, ki ga lahko odkrije.  
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Naše ugotovitve pritrjujejo logoteoriji, ko govori o človeku, ki mu je v stanju neizogibnega, 

neizbežnega trpljenja, ko se znajde pred usodo, na katero nima vpliva in ki je ne more 

spremeniti, dana zadnja priložnost za uresničevanje najvišje vrednote in izpolnitev 

najglobljega smisla, in sicer smisla trpljenja. Star človek ve, da je odnos do težkih razmer in 

trpljenja izrednega pomena, saj gre za odnos, v katerem lastno trpljenje prevzamemo nase. Po 

enem izmed osnovnih načel logoteorije človekov osnovni cilj bivanja ni le iskanje užitka in 

izogibanje bolečini, kar so starostniki, ki so sodelovali v naši raziskavi, potrdili, temveč je 

človek pripravljen tudi trpeti, če le ima njegovo trpljenje smisel. To je mogoče razbrati iz 

spodnjih trditev: 

»/.../, da smo to (vsako novo bolezen in življenjsko prelomnico) premagovali, se je bilo treba 

marsičemu odreči. /.../ obdobje po svoje zopet težko. Toda tudi to sem začel obvladovat.« 

»Starost je smiselna kot vsa druga obdobja. Oziroma tudi smisel je lahko isti. Lahko ga ne 

spreminjaš čisto nič ali pa, kakor želiš. Živiš pač naprej in ne premlevaš o starosti kot nečem 

negativnem. Smisel je v tem, da se naučiš uživati in se prilagajati. Jaz sem prilagodljiv 

človek.« 

Poleg odgovornosti in prilagodljivosti staremu človeku pri vsakdanjem življenju močno 

pomaga tudi zavedanje, da se še vedno lahko odloča ter da imajo njegove odločitve pomen, 

tako za njega samega kot tudi za širše okolje. Star človek se zaveda, da se lahko sam odloči, 

kako bo spremljal dogajanje v širšem družbenem okolju in kako dejaven bo ostal na različnih 

področjih bivanja oziroma ali bo na ta način odkrival smisel življenja v starosti.  

O tem so pripovedovali v spodnjih trditvah:  

»Recimo, svoje telo, po smrti, sem že podarila v raziskovalne namene in bi želela, da bi 

morda s pomočjo mojega telesa odkrili kakšno pozitivno stvar.« 

»Se mi zdi zelo pomembno to, da poslušam radio, gledam televizijo in skušam tudi novitete 

nekako vključiti v moje sive celice. Recimo, ravno to, ko sem vas zadnjič vprašala, če morda 

veste, kako se z drugo besedo reče neki stvari, ki je bila v križanki /.../, mislim, še vedno me 

zanimajo vse stvari, da si bogatim znanje ...« 

V naših spoznanjih o starosti, do katerih smo prišli, se kaže tudi izrazito človeška lastnost 

preseganja samega sebe. Star človek odkriva smisel svojega življenja tudi v skrbi in ljubezni 

do drugega človeka.  
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Spodnje trditve pričajo o tem:  

»Zase lahko rečem, da trpljenja ne doživljam, za druge pa občutim, da nekateri zelo trpijo, in 

bi jim rada pomagala ...« 

»O prihodnosti razmišljam le toliko, kolikor se bojim za ta naš mladi rod, da ne bi bil preveč 

prizadet, saj ta moderni čas prinaša različne tegobe. Ko poslušaš radio in gledaš televizijo, 

kolikor vidim, me ni strah zase, ampak za našo, slovensko mladino ...«  

Močno izstopajoči lastnosti, ki ju po ugotovitvah naše raziskave premore star človek, sta tudi 

hvaležnost in sposobnost brezpogojnega sprejemanja. Star človek zna zelo uspešno sprejemati 

priložnosti za odkrivanje smisla, ki mu jih življenje ponudi. O tej modrosti, do katere vodi 

starost, so nam spregovorili v spodnjih trditvah:  

»Modrost, sposobnost, da znaš bolj upoštevati drugega, več občutka za sočloveka, več 

pozornosti nameniš temu, da koga ne prizadeneš, raniš, užališ. Bolj znaš ceniti dobrine, ki jih 

še lahko dobiš, posebej pa mi je prijetno to toplo vzdušje, kot mi rečemo, objemi in bližina 

človeka, in zdi se mi, da naš dom po tej plati izredno izstopa in je edinstven, še posebej zaradi 

nekaterih posameznikov, ki so tu zaposleni. Pozoren in hvaležen postaneš za lepoto narave, za 

vsako rožo, za vsako vejico na bonsaju, ki se muči za svoj obstanek. Včasih se mi zdi, da sem 

kot tak bonsaj, ki srka še, kolikor lahko, sokove življenja.« 

Star človek zna biti hvaležen in ceniti vsako malenkost, ki jo pred njega postavi življenje, zato 

je njegovo življenje v starosti pogosto lahko smiselno in izpolnjeno. Tudi stvari, ki bi jih še 

počel, a jih zaradi telesne oslabelosti ne zmore več, zna hvaležno sprejeti. Iz tega sprejemanja 

pa se rojevata modrost in zmožnost živeti polno življenje. Iz vseh preizkušenj, nemalokrat 

težkih, ki so sestavni del starosti, izhaja tudi vedno večja volja do življenja. Več o tem so nam 

vprašani povedali v spodnjih trditvah: 

»Vsako jutro, ko se zbudim in se naspim, se zahvalim Bogu za tako spanje in pravzaprav za ta 

dom in res mi je lepo in sem hvaležna za to.« 

 » Jaz recimo bi še hodila v službo, če bi še lahko hodila. In recimo, če bi imela možnost, če bi 

še vozila avto, bi šla še v gledališče, sama. Ampak je prijetno v starosti, tudi če vsega tega ni. 

V bistvu tega sploh ne pogrešam. Pač izkoristim možnosti, ki jih imam zdaj.« 
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 »Ja, kolikor si starejši, tem večjo voljo do življenja imaš. Res to bolj velja, če si zdrav, ker če 

si bolan, takrat vse sorte premišljuješ tudi za nazaj. Če pa si zdrav, je starost tudi lepa. Samo 

posvetiti se ji moraš. Moraš jo sprejeti, ne pa misliti, da si 15 let star. Posvetiti se moraš 

svojim letom in se tako tudi obnašati. To človeka zagotovo lahko naredi srečnega. Tako 

človek v starosti sprejme sebe, to mu starost da ...« 

Brezpogojno in neustrašno sprejemanje usode in vsega, kar življenje v starosti nosi, se kaže 

tudi v brezskrbnosti do lastne prihodnosti. Star človek zaupa lastni usodi. Lahko bi rekli, da se 

nam nadsmisel s starostjo bolj približa in zato nimamo več občutka, da moramo imeti vse pod 

nadzorom. Človek, osvobojen skrbi za prihodnost, težje spregleda možnosti za smisel, ki jih 

nudi sedanji trenutek. Star človek je nemalokrat postavljen pred preizkušnjo, v kateri ugotovi, 

da na nekatera področja lastnega življenja nima več vpliva in jih mora, da bi lahko živel 

polno, sprejeti. Izkušnje, da se iz tega sprejemanja rojevajo dobre stvari, ki vodijo v boljše 

življenje, in zavedanje, da je pravzaprav za nas vedno poskrbljeno, če le znamo to uzreti, 

vodijo tudi do modrosti zaupanja. To so nam želeli povedati skozi spodnje trditve: 

»Nič ne razmišljam o prihodnosti. Živim iz dneva v dan in nimam za koga razmišljati. Moje 

razmišljanje so bolj moje nerealne želje, da bi šla domov in sama skrbela zase, ampak to so 

želje, ne pa realno razmišljanje o prihodnosti. Ko sem prišla v dom, sem rekla, da bom tu 14 

dni in nič več, zdaj pa sem tu že 15 mesecev. Ker pač ne gre drugače. Človek tako vidi, da ne 

more več vplivati na razmere okoli sebe, da je telesno omejen, zato sprejme. In zato ne 

razmišljam in ne načrtujem prihodnosti. Živim vsak dan posebej in vsak dan se mi zdi lep, ki 

ga preživim.« 

»Ne, nič ne razmišljam (o prihodnosti). Ker življenje starega človeka je tako, da začne se 

borba za življenje in konča ravno tako, to je vsakodnevna preizkušnja. No, in jaz o 

prihodnosti ne razmišljam. Jaz sem sprejel, kar mi je namenjeno. In poskušam uživati 

življenje sproti.« 

»Ne. Sploh me ne zanima (prihodnost). Danes je lepo. Jutri pa je že drugače lahko. Ampak 

važno je danes. Jaz se vsakemu dnevu posebej prilagajam in nič ne razmišljam naprej, si ne 

delam problemov.« 

Iz tega izhaja tudi spoznanje, da je navidezna osiromašenost bivanja starih ljudi v domovih za 

stare močno zavajajoča.  
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Življenje tam notri je lahko polno in bogato, čeprav je njegov tok počasen. Stari ljudje 

življenje še vedno radi živijo in v njem uživajo. V popolnem sprejemanju sebe in trenutnega 

življenja, enako ali celo bolj polno kot v preteklosti. Tudi o tem so spregovorili: 

»Tukaj mi je lepo, prelepo. Počutim se varnega, socialno in duševno, za vse je poskrbljeno. 

Vsako jutro, ko me odklopijo od aparata, se zame začne nov dan, nova pustolovščina, novo 

življenje, novo veselje. Ko pa grem po kosilu na voziček, zdaj samostojno, ker ste me tu tega 

navadili, in grem sam iz sobe ven, se zame vsak dan na novo začne izlet. Naučil sem se ceniti 

vsak trenutek in ga v polnosti živeti.«  

»Jaz sem še rada lepa, še se rada lepo oblečem. Ko sem sama kupovala, sem imela rada lepo 

perilo in veliko za obleč. Rada sem vedno urejena. Imam rada lepe nohte, kakšno kremico in 

vse, kar je potrebno, enako, kot ko sem bila mlajša. Nobene spremembe ni.« 

Brezskrbnost glede lastne prihodnosti bi lahko pripisali tudi notranjemu miru starega človeka, 

ki je posledica sprave s samim seboj in z višjo silo. Ko se človek znajde v situaciji, na katero 

nima vpliva in je ne more spremeniti, je poklican, da jo sprejme in se spremeni sam. Tako 

človek v starosti, ko je pogosto postavljen ravno pred tovrstne izzive, v polnosti sprejme 

življenje in sebe ter doseže notranji mir. O tem pričajo spodnje trditve:  

»Kar pa se tiče duševnega trpljenja, pa sem se umirila.« 

»/.../ sem čisto mirna, ker če imaš mirno vest, lahko mirno zaspiš za zmeraj.« 

Eno od pomembnih spoznanj, do katerih smo prišli z našo raziskavo, je ugotovitev, da se 

človek v starosti s trpljenjem in z neugodnimi situacijami spoprijema drugače kot v mladosti. 

Lahko bi sklepali, da gre za nek naravni obrambni mehanizem, saj je dejavnikov trpljenja v 

starosti veliko. Gre za bistveno značilnost tega obdobja, ki je izrednega pomena za človekov 

duhovni razvoj. Star človek trpljenja več ne doživlja kot trpljenje. Zelo močno je izražena 

človekova lastnost potrpežljivosti in pokončnega prenašanja bremen usode. Star človek 

doživlja trpljenje v starosti kot preizkušnje in kot obvezo do življenja, da tudi v vseh teh 

hudih okoliščinah najde smisel in duhovno raste. Stari ljudje, ki so sodelovali pri naši 

raziskavi, pričajo o preseganju trpljenja in sposobnosti, da se na duhovni ravni od njega 

odmaknejo do te mere, da je znosno. Naslednji trditvi to potrjujeta:  

»Pravijo, da sem močna ženska. Vse te težke stvari, ki so me v življenju že doletele, skupaj s 

temi v starosti, sem prebolela.  
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Niti ne prebolela, ampak odstranila do te mere, da me ne bremenijo. Stran ne gre, ampak me 

ne bremeni. Smrt moža me še malo, ampak drugo pa pustim stati. Mislim si, da moram naprej 

živeti. Rada živim in moram.« 

»To, da pa ne moreš sam skrbeti zase, da imaš različne težave in bolečine zaradi starostnih 

sprememb na telesu, to pa ni trpljenje. To je pač obveza, ki jo moraš, če želiš obstati, sprejeti 

in opraviti. Pač se potrudiš po svojih najboljših močeh, da čim dalj in čim več narediš sam 

zase, kar pa ne moreš, pa pomoč pač sprejmeš. Sprejmeš sebe takega, kot si.« 

Ugotovili smo tudi, da se iz preizkušenj, ki jih v starosti v veliki meri predstavlja trpljenje, 

rojeva radost do življenja. Stari ljudje so sposobni v vsakdanjem življenju neprestano 

presegati nespremenljivo usodo, ki jih ob pešanju telesa in uma doleti, ob tem pa živeti polno 

življenje, ki ga omogoča duhovna razsežnost, na kateri je človek z leti v nasprotju s telesno 

vedno bolj živ. O tem pričajo tudi naslednje trditve starih ljudi: 

»Če me kaj boli, znam stisniti zobe in iti preko tega. Ne jemljem niti posebnih zdravil, znam 

potrpeti.« 

»Potem (v starosti) pa se to trpljenje spremeni. Ker veš, da drugače ne bi moglo biti kot tako, 

kot se je zgodilo, in potem to vzameš tako, pozabiš pa nikoli ne ...«  

»Pri meni je velika radost. Vse, kar sem preživel in preživljam, so preizkušnje, to ni trpljenje. 

Zame so vse le življenjske preizkušnje. Od človeka do človeka pa je odvisno, kako to 

preizkušnjo vzame. Jaz sem vse preizkušnje prestal s pozitivnim pogledom na dogajanje. V 

bolnici so mi rekli, da imam neverjetno energijo. Jaz vse preizkušnje jemljem kot življenjske in 

se ne upiram, se ne jezim in ne preklinjam. Vse je življenje.«  

Neizbežno trpljenje v starosti je po pričevanjih starih ljudi lahko pot do izpolnjenega 

življenja. Zaradi vseh sprememb in hudih prelomnic v starosti se človeku spremeni pogled in 

postane bolj dovzeten za mnogo priložnosti za odkrivanje smisla. O tem, kako neomajna je 

človekova volja po smislu, ki tudi skozi najhujše preizkušnje vodi do sposobnosti osmisliti 

vsak trenutek življenja, pričajo spodnje trditve: 

»Trpim bolečine, seveda, ampak to se da. Ne obžalujem tega in nikoli ne rečem, da sem zdaj 

zaradi tega za umret. Ne. Rada živim. Življenje imam rada, ker je samo eno, in rada živim.«  
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»Smisel starosti je, da si vsak dan narediš življenje čim lepše. Zame je smisel v vsakdanjih 

izletih do kave v bifeju. Razveselim se najmanjše stvari. Ali je to majhna sprememba na 

hodniku, bežen pozdrav, prijazen pogovor, prijatelj, prijateljica, rože /.../. Jaz sem vedno živel 

v naravi in z naravo, zato mi veliko pomeni zdaj. Smisel vidim v vrbi, pticah, trobenticah, 

marjeticah ... Smisel je v tem, da se naučimo ceniti prav vsako malenkost v življenju. Veste, pa 

tega ne zmore vsak. Tega ne moreš spoznati, če nisi bil preizkušen. Če pa te življenje 

preizkusi, pa znaš ceniti vsako malenkost.« 

Ena od bistvenih značilnosti starega človeka je tudi sprejemanje smrti. Stari ljudje se smrti ne 

bojijo in o njej ne razmišljajo. Zavedajo se, da je starost namenjena zaokroževanju življenjske 

zgodbe, ki ravno s smrtjo dobi svoj smisel. Pri tem je verjetno v veliko pomoč spoznanje, ki 

izhaja iz izkušenj, in sicer da se človek rodi s poslanstvom, ki so ga sami skoraj izpolnili. 

Človek v starosti tako spozna skrivnost, da smrt pravzaprav osmisli celoto človekovega 

življenja, ki se z njo varno spravi v večnost. O tem priča tudi nekaj spodnjih trditev: 

»Pač, normalno je, da ko človek dozori, tako kot rastlina in žival, mora enkrat oditi. Tako jaz 

mislim. Do zdaj se nisem nikoli bala. To je normalen konec življenja. Se mi zdi, da je kar 

smiselno, da se življenje enkrat konča.« 

»Ne, sploh ne razmišljam o smrti. Smrt je nekaj normalnega. Prideš in greš. Rodiš se, da boš 

enkrat odšel.« 

»Smrt je naravni del življenja.«  

 »O smrti pa mislim, da človek v bistvu ne umre. Mislim, da res greš od tu, ampak potem imaš 

drugo življenje. Telesno se prekine, duhovno pa obstaja naprej.« 

 

9.2.2 Volja do smisla 

 

Naslednjo kategorijo smo poimenovali Volja do smisla, ker smo jo pri odnosnem kodiranju 

postavili med bistvene značilnosti življenja v starosti in subjektivno doživljanje smisla tega 

življenjskega obdobja. Že ugotovitve predhodne kategorije nam pričajo o obstoju potrebe v 

človeku, ki ga žene v iskanje smisla. Govorimo o volji do smisla, katere moč se s starostjo 

glede na naše rezultate krepi.  
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Čeprav je volja do smisla v človeku prisotna kot glavna motivacijska sila, pa lahko v 

vsakdanjem življenju pogosto opazimo tudi pojav stanj, ko človek ne zmore več najti smisla v 

lastnem bivanju in delovanju. A iz dobljenih rezultatov lahko zaključimo, da je to stanje za 

starega človeka v še tako hudih razmerah bolj izjema kot pravilo. Ugotovili smo namreč, da se 

vsi sodelujoči pri raziskavi v starosti počutijo dobro. Od človeka je tako kot v vseh 

življenjskih obdobjih odvisno, kako bo izkoristil možnosti za odkrivanje smisla, stari ljudje pa 

se tega dejstva zavedajo. O tem so spregovorili skozi naslednje trditve:  

»Meni se zdi, da starost ni nič hudega. Po počutju se pač obnašaš, torej če se počutiš starega, 

si star že pri petdesetih, če pa se ne čutiš starega, si pa še pri osemdesetih mlad. Je res? Meni 

je starost lepa. Jaz kar živim enako kot prej v prejšnjih obdobjih. Nimam nobene spremembe, 

razen bolezni.«  

»Glejte, brez volje ne gre naprej. Ko greš v to obdobje, ne smeš obupati. Moraš misliti lepo. 

Življenje mora teči naprej tako, kot je. Nič se ne smeš sprenevedati, da zdaj si pa star, zdaj pa 

ne boš, pa ne moreš /.../, to moraš pustiti zadaj. Naprej moraš živeti in se imeti lepo, kolikor 

pač lahko. Starost moraš sprejeti z odprtimi rokami, tako kot prejšnja obdobja. Ker dejansko 

tudi je lepa.« 

Glede na rezultate naše raziskave lahko domnevamo, da je starost za večino starih ljudi 

prijetno življenjsko obdobje, v katerem se človek lahko poglobi vase. Veliko je odvisno od 

človeka samega. Če se odloči, da bo vse, kar doživi, vzel za dobro, potem lahko tudi živi 

dobro in polno življenje. O tem so nam spregovorili v spodnjih trditvah : 

»Ja, to življenjsko obdobje je lahko zelo lepo in zdi se mi, da je tukaj v našem domu ... no, vsaj 

zame, lepo.« 

»Vsako življenjsko obdobje ima svoje prednosti.« 

»Jaz sem stara 80 let, ampak se ne čutim staro. Pa nimam nobene posebne energije in nimam 

nikogar, za kogar bi lahko živela, ampak zaradi tega je tako, ker pač sem tak karakter.« 

»Jaz nisem nikdar v življenju niti mislil niti pomislil, da mi bo tako lepo na večer življenja.« 

Rezultati raziskave kažejo, da so spremembe na telesni ravni, kot je okvara zdravja, hujše 

prelomnice v človekovem življenju pri vstopu v življenjsko obdobje starosti. 
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 Hkrati pa ravno te prelomnice predstavljajo pot do spoznanj, značilnih za starostno modrost, 

ki ločijo starost od drugih obdobij. Zaradi njih začne človek spreminjati pogled na svet in 

življenje, spremeni se sam in začne odkrivati smisel na drugačen način. Spodnje trditve 

pritrjujejo temu spoznanju: 

»Če bi videla še in če bi slišala še, se mi starost ne bi zdela drugačna kot druga življenjska 

obdobja.« 

»Pri meni se je začelo težje obdobje v starosti, ko sem zvedel, da imam na hrbtenici raka. To 

je bil strašen psihični udarec /.../. To je bilo izredno težko obdobje. 

Star človek je po naših ugotovitvah naravnan tako, da je sposoben skoraj iz vsakega trenutka 

iztisniti najboljše in ga tako osmisliti, četudi to ni vedno lahko delo. Da bi se vse lažje 

»izravnalo«, kot so temu rekli naši stari sogovorniki, v veliki meri pomagajo medčloveški 

odnosi. Stari ljudje so sposobni v medosebnih odnosih uzreti bogastvo in ga vtkati v lastno 

bivanje. Odnose so sposobni uzreti na višji ravni, kar jim pomaga pri odkrivanju smisla. 

Veličino ljubezni, ki se pretaka v medčloveških odnosih, znajo doživeti tako intenzivno, da 

jim ta odtehta celo hude telesne okvare, ki bi lahko pomenile veliko oviro na poti do s 

smislom izpolnjenega življenja. O tem so naši sogovorniki spregovorili v naslednjih trditvah: 

»Zelo mi je prijetno, še posebej, ko pridem k vam. Veliko mi pomeni vaš topel odnos do mene 

in kadar sem žalostna, čeprav po navadi ne pripovedujem svojih zgodb in težav, čutim, da 

imam v vas podporo.« 

»Ko je k meni hodila prostovoljka ali ko sem imela koga, da mi je bral podatek, recimo v 

križanki, ali kaj drugega, ali pa ko mi knjižničarka kaj prebere, se mi zdi, da se vse nekako 

izravna, da osvojim, kar sem želela, in da mi je kar dobro.« 

 

9.2.3 Smisel življenja 

 

Logoteorija predstavlja smisel kot specifičen za posameznega človeka. Razlikoval naj bi se od  

človeka do človeka, iz dneva v dan in iz ure v uro. V ospredje ne postavlja smisla življenja na 

splošno, temveč poudarja specifičnost smisla življenja posamezne osebe v določenem 

trenutku. Stari ljudje se edinstvenosti smisla posameznega trenutka zavedajo.  
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V starosti človek spozna, da ima vsak izmed nas sebi lasten klic in poslanstvo v življenju. V 

odgovornosti do življenja, ki je izstopajoča lastnost starih ljudi, se zrcali spoznanje starega 

človeka, da ni on sam tisti, ki sprašuje, kaj je smisel njegovega življenja, temveč da je po 

smislu vprašan.  

Zadnjo kategorijo smo poimenovali Smisel življenja, saj smo v njej zbrali pojme, ki so se 

nanašali na smisel starosti. Spoznali smo, da je videnje smisla v starosti na splošno odvisno 

od zadovoljstva z opravljenim življenjskim poslanstvom ter od dejstva, da se je človek 

sprijaznil in spravil z vsem, kar je v življenju naredil in storil. Večina starih ljudi spozna, da 

so v življenju naredili vse, kar je bilo v njihovi moči. Sposobni so videti dobro in razumeti 

vse, kar se jim je zgodilo. Tudi tu izstopa odgovornost do iskanja smisla lastnega življenja in 

do odločitev, ali bomo lastno življenje sprejeli in v njem videli smisel ali pa si bomo sami 

ustvarjali trpljenje. Stari ljudje poudarjajo, da je prav vse odvisno od nas in naših odločitev,  

saj nam življenje v vsakem trenutku znova nudi priložnost osmisliti lastno bivanje, od nas pa 

je odvisno, ali jo bomo uresničili. Modrost, do katere starega človeka vodijo preizkušnje, pa 

mu omogoča videnje lastnega življenja kot smiselnega. Življenje v starosti je torej življenje, 

ki je v večini primerov bolj kot kadarkoli prej izpolnjeno s smislom. O tem so naši 

sogovorniki govorili skozi naslednje trditve: 

»Ja, smisel je v tem, da ugotoviš, da si v življenju naredil, kar si bil dolžan narediti, in da si 

dobro naredil. To se mi potrjuje predvsem, ko se srečujem s preteklostjo in velikokrat doživim 

potrditev, da sem opravila dobro delo. Predvsem me veseli, če slišim o uspehih nekaterih 

svojih učencev, recimo, ko kaj dosežejo in sem vesela zanje, včasih pa mi je kar žal, da ne 

morem še več narediti.« 

»Smisel je v tem, da vem, da sem izpolnila svoje življenjsko poslanstvo. Moj poklic je bil moja 

prva ljubezen, ki me je vodila do izpolnitve mojega življenjskega poslanstva.« 

»(Smisel je) V tem, da se dobro počutiš zaradi tega, ker veš, da si nekaj dobrega naredil. In v 

tem, da ne premišljuješ več o preteklih bolečinah in da tako lahko živiš normalno brez 

dodatnih bolečin, ki si jih že prebolel. Čeprav jih nikoli ne pozabiš.« 

Zaključimo lahko, da je starost lahko lepo in bogato življenjsko obdobje, na katero se je 

vredno pripraviti, saj kot nas uči stara modrost: »Sreča se nasmehne tistemu, ki je nanjo 

pripravljen!«. 
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9.3 Preverjanje hipotez 

 

9.3.1 Preverjanje hipoteze 1 

 

H1: Večina starih ljudi doživljaja življenje v starosti kot smiselno in optimistično zre v 

prihodnost. 

 

Slika 9.25: Preverjanje hipoteze 1 

 

Vir: Gazibara, lastna raziskava (2016) 
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Zgornji graf prikazuje uspešnost odkrivanja smisla v starosti in razmišljanje starih ljudi o 

lastni prihodnosti. Razvidno je, da največ vprašanih uspešno odkriva smisel življenja v 

starosti, hkrati pa ne razmišlja o lastni prihodnosti. 

 

Tabela 9.1: Preverjanje hipoteze 1 

  Misel na prihodnost vas? 

Straši Osrečuje Ne razmišljate o 
prihodnosti 

Skupaj 

Frekvenca Odstotek Frekvenca Odstotek Frekvenca Odstotek Frekvenca Odstotek 

V kolikšni 
meri je vaše 
življenje v 
starosti 

izpolnjeno s 

smislom v 

primerjavi s 

preteklimi 

življenjskimi 
obdobji? 

Življenje v 

starosti nima 

smisla. 

12 36,4 6 22,2 28 18,8 46 22,0 

Življenje v 
starosti je 

enako 

smiselno kot 

v preteklih 

življenjskih 
obdobjih. 

14 42,4 8 29,6 72 48,3   94 45,0 

Življenje v 
starosti je 

veliko bolj 

smiselno kot 

v preteklih 

življenjskih 
obdobjih. 

7 21,2 13 48,1 49 32,9 69 33,0 

 

Skupaj 

 

 

33 

 

100 

 

27 

 

100 

 

149 

 

100 

 

209 

 

100 

Vir: Gazibara, lastna raziskava (2016) 

Tabela 9.1 prikazuje odnos med smiselnostjo starosti in pogledom na prihodnost. Vidimo, da 

je za večino starostnikov starost enako ali celo bolj smiselno življenjsko obdobje, pa vendar 

uspešno odkrivanje smisla v starosti ne pomeni, da stari ljudje tudi optimistično zrejo v 

prihodnost. Večina starostnikov kljub uspešnemu odkrivanju smisla o prihodnosti ne 

razmišlja. 

 

Tabela 9.2: Hi-kvadrat test hipoteze 1 

Hi-kvadrat test 

  Vrednost testa df Asimp. p-vrednost (2-stranska) 

Pearsonov hi-

kvadrat 

8,889
a
 4 0,064 

N veljavnih 209     

Vir: Gazibara, lastna raziskava (2016) 
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Iz Tabele 9.2 razberemo, da statistična pomembnost Pearsonovega hi-kvadrata znaša 0,064  

(p > 0,05), kar pomeni, da ni dokazane povezave med uspešnim odkrivanjem smisla v starosti  

ter optimističnim gledanjem na prihodnost. Hipoteze ne moremo potrditi. Spremenljivki nista 

povezani. 

 

9.3.2 Preverjanje hipoteze 2 

 

H2: Stari ljudje, ki najdejo smisel življenja v starosti, poročajo o višji stopnji osebnega 

blagostanja. 

 

Tabela 9.3: Preverjanje hipoteze 2 

V kolikšni meri je vaše 
življenje v starosti 

izpolnjeno s smislom v 

primerjavi s preteklimi 

življenjskimi obdobji? 

Ali ste zadovoljni s svojim trenutnim življenjem? 

Da. Niti-niti. Ne. Skupaj 

Frekvenca Odstotek Frekvenca Odstotek Frekvenca Odstotek Frekvenca Odstotek 

Življenje v 
starosti 

nima 

smisla. 

Ali ste 

srečni? 

Da. 19 67,9 0 0,0 4 25,0 23 50,0 

Niti- 

niti. 

0 0,0 1 50,0 2 12,5 3 6,5 

Ne. 9 32,1 1 50,0 10 62,5 20 43,5 

Skupaj 28 100 2 100 16 100 46 100 

Življenje v 
starosti je 

enako 

smiselno 

kot v 

preteklih 

življenjskih 
obdobjih. 

Ali ste 

srečni? 

Da. 86 97,7 0 0,0 / / 86 91,5 

Niti- 

niti. 

2 2,3 4 66,7 / / 6 6,4 

Ne. 0 0,0 2 33,3 / / 2 2,1 

Skupaj 88 100 6 100 / / 94 100 

Življenje v 

starosti je 

veliko bolj 

smiselno 

kot v 

preteklih 

življenjskih 
obdobjih. 

Ali ste 

srečni? 

Da. 58 92,1 / / 0 0,0 58 84,1 

Niti- 

niti. 

5 7,9 / / 0 0,0 5 7,2 

Ne. 0 0,0 / / 6 100,0 6 8,7 

Skupaj 63 100 / / 6 100 69 

100 

Skupaj Ali ste 

srečni? 

Da. 163 91,1 0 0,0 4 18,2 167 79,9 

Niti- 

niti. 

7 3,9 5 62,5 2 9,1 14 6,7 

Ne. 9 5,0 3 37,5 16 72,7 28 13,4 

Skupaj 179 100 8 100 22 100 209 100 

Vir: Gazibara, lastna raziskava (2016) 
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Tabela 9.3 prikazuje odnos med uspešnim odkrivanjem smisla in osebnim blagostanjem 

starega človeka oziroma s srečnostjo in zadovoljstvom z lastnim trenutnim življenjem.  

Vidimo lahko, da ljudje, ki v starosti uspešno odkrivajo smisel, poročajo tudi o srečnosti in 

zadovoljstvu z lastnim življenjem oziroma o osebnem blagostanju.  

 

Tabela 9.4: Hi-kvadrat test hipoteze 2 

V kolikšni meri je vaše življenje v starosti 

izpolnjeno s smislom v primerjavi s preteklimi 

življenjskimi obdobji? 

Vrednost testa df 
Asimp. p-vrednost  

(2-stranska) 

Življenje v starosti 

nima smisla. 
Pearsonov hi-kvadrat 

15,464b 4 0,004 

N veljavnih 
46     

Življenje v starosti je 

enako smiselno kot v 

preteklih življenjskih 

obdobjih. 

Pearsonov hi-kvadrat 

71,687c 2 0,000 

N veljavnih 

94     

Življenje v starosti je 

veliko bolj smiselno 

kot v preteklih 

življenjskih 

obdobjih. 

Pearsonov hi-kvadrat 

69,000d 2 0,000 

N veljavnih 
69     

Vir: Gazibara, lastna raziskava (2016) 

Iz Tabele 9.4 lahko razberemo, da statistična pomembnost Pearsonovega hi-kvadrata pri vseh 

spremenljivkah znaša manj kot 0,05, zato lahko govorimo o povezanosti med 

spremenljivkami oziroma o tem, da ljudje, ki uspešno odkrivajo smisel življenja v starosti, 

poročajo tudi o višji stopnji osebnega blagostanja. Hipotezo lahko potrdimo. 

 

9.3.3 Preverjanje hipoteze 3 

 

H3: Stari ljudje, ki uspejo najti smisel življenja v starosti, se ne bojijo smrti. 
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Slika 9.26: Preverjanje hipoteze 3 

 

Vir: Gazibara, lastna raziskava (2016) 

 

Zgornji graf prikazuje povezanost uspešnega odkrivanja smisla življenja v starosti s strahom 

pred smrtjo. Vidimo lahko, da strah pred smrtjo ni odvisen od uspešnosti odkrivanja smisla. 
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Tabela 9.5: Preverjanje hipoteze 3 

  

Ali se bojite smrti? 

Da. Niti-niti. Ne. Skupaj 

Frekvenca Odstotek Frekvenca Odstotek Frekvenca Odstotek Frekvenca Odstotek 

V kolikšni 
meri je vaše 
življenje v 
starosti 

izpolnjeno s 

smislom v 

primerjavi s 

preteklimi 

življenjskimi 
obdobji? 

Življenje v 
starosti 

nima 

smisla. 

4 14,3 4 28,6 38 22,8 46 22,0 

Življenje v 
starosti je 

enako 

smiselno 

kot v 

preteklih 

življenjskih 
obdobjih. 

16 57,1 7 50,0 71 42,5 94 45,0 

Življenje v 
starosti je 

veliko bolj 

smiselno 

kot v 

preteklih 

življenjskih 
obdobjih. 

8 28,6 3 21,4 58 34,7 69 33,0 

Skupaj 28 100 14 100 167 100 209 100 

Vir: Gazibara, lastna raziskava (2016) 

Iz Tabele 9.5 lahko razberemo, da se stari ljudje ne bojijo smrti ne glede na uspešnost 

odkrivanja smisla, saj so o odsotnosti strahu pred smrtjo poročali tako tisti, ki uspešno 

odkrivajo smisel, kot tisti, ki v starosti ne vidijo smisla.  

 

Tabela 9.6: Hi-kvadrat test hipoteze 3 

Hi-kvadrat test 

  Vrednost testa df Asimp. p-vrednost (2-stranska) 

Pearsonov hi-kvadrat 3,186
a
 4 0,527 

N veljavnih 209     

Vir: Gazibara, lastna raziskava (2016) 

Iz Tabele 9.6 lahko razberemo, da statistična pomembnost Pearsonovega hi-kvadrata znaša 

0,527, kar pomeni, da z zelo velikim, 52-odstotnim, tveganjem trdimo, da obstaja povezanost 

med spremenljivkama. Ker ni dokazane povezave, hipoteze 3 ne potrdimo. Spremenljivki 

nista povezani. 

 

 



Gazibara, Šejla. 2018. »Smisel življenja v očeh starostnikov, živečih v domovih za stare ljudi.« Doktorska 

disertacija, Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 
  

 

128 

9.4 Preverjanje dodatnih povezav med spremenljivkami 

 

9.4.1 Povezava med spolom in uspešnim odkrivanjem smisla v starosti 

 

Zanimalo nas je, ali se uspešnost odkrivanja smisla življenja v starosti razlikuje glede na spol.  

 

Slika 9.27: Povezava med spolom in uspešnim odkrivanjem smisla v starosti 

 

Vir: Gazibara, lastna raziskava (2016) 

Zgornji graf prikazuje odgovore starih ljudi, ki so sodelovali v raziskavi, na vprašanje o 

izpolnjenosti življenja v starosti s smislom, porazdeljene po spolu. Opazimo lahko 

enakomerno porazdelitev možnih odgovorov med obema spoloma. 
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Tabela 9.7: Preverjanje povezave med spolom in uspešnim odkrivanjem smisla 

  

Spol 

Moški Ženski Skupaj  

Frekvenca Odstotek  Frekvenca Odstotek  Frekvenca Odstotek  

V kolikšni 
meri je vaše 
življenje v 
starosti 

izpolnjeno s 

smislom, v 

primerjavi z 

preteklimi 

življenjskimi 
obdobji? 

Življenje v starosti nima 
smisla 

14 17,3 32 25,0 46 22,0 

Življenje v starosti je enako 
smiselno kot v preteklih 

življenjskih obdobjih 

 

37 45,7 57 44,5 94 45,0 

Življenje v starosti je veliko 

bolj smiselno kot v 

preteklih življenjskih 
obdobjih 

30 37,0 39 30,5 69 33,0 

Skupaj  81 100,0 128 100,0 209 100,0 

Vir: Gazibara, lastna raziskava (2016) 

Tabela 9.7 prikazuje odgovore po spolu na vprašanje o izpolnjenostjo življenja v starosti s 

smislom. Tabela prikazuje odgovore v obliki frekvenc in  odstotkov. Vidimo lahko, da ne 

prihaja do pomembnih razlik med odgovori glede na spol. 

 

Tabela 9.8: Hi-kvadrat test povezave med spolom in uspešnim odkrivanjem smisla 

Hi-kvadrat test 

  Vrednost testa df Asimp. p-vrednost (2-stranska) 

Pearsonov Hi-

kvadrat 

2,005
a
 2 0,367 

N veljavnih 209     

Vir: Gazibara, lastna raziskava (2016) 

Statistična pomembnost Pearsonovega hi-kvadrata znaša 0,367, kar pomeni, da z zelo velikim, 

36-odstotnim, tveganjem trdimo, da obstaja povezanost med spremenljivkama. Ne moremo 

trditi, da spol vpliva na uspešnost odkrivanja smisla v starosti. Glede na rezultate testa 

spremenljivki nista povezani.  
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9.4.2 Povezava med starostjo in uspešnim odkrivanjem smisla v starosti 

 

Zanimalo nas je, ali se uspešnost odkrivanja smisla življenja v starosti razlikuje glede na 

starost.  

 

Tabela 9.9: Preverjanje povezave med starostjo in uspešnim odkrivanjem smisla  

Starost 

  N Povprečje 

Std. 

Odklon 

Std. 

Napaka 

95% Interval 

zaupanja 

Minimum Maksimum Nizki Visoki  

Življenje v 
starosti nima 

smisla 

 

46 82,28 7,387 1,089 80,09 84,48 68 93 

Življenje v 
starosti je enako 

smiselno kot v 

preteklih 

življenjskih 
obdobjih 

 

94 83,72 5,450 ,562 82,61 84,84 69 94 

Življenje v 
starosti je veliko 

bolj smiselno kot 

v preteklih 

življenjskih 
obdobjih 

 

69 82,23 7,146 ,860 80,52 83,95 67 92 

Skupaj  209 82,91 6,505 ,450 82,03 83,80 67 94 

Vir: Gazibara, lastna raziskava (2016) 

Izračunali smo povprečje odgovorov o uspešnem odkrivanju smisla znotraj starostnih skupin. 

S statistično analizo smo želeli ugotoviti, ali obstajajo razlike med starostnimi skupinami 

glede na uspešnost odkrivanja smisla v starosti. 

Ker spremenljivke, ki smo jih primerjali, niso homogene, zanje lahko izračunamo Brown-

Forsythe test, ki se interpretira enako kot ANOVA. Ali so variance skupin homogene, 

preverimo z Levenovim testom homogenosti varianc. Če so variance homogene, pomeni, da 

med variancami skupin ni statistično pomembnih razlik. 
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Tabela 9.10: Leveneov test homogenosti varianc 

Leveneov test homogenosti varianc 

Starost 

Leveneova 

statistika df1 df2 Asimp. p-vrednost 

6,674 2 206 0,002 

Vir: Gazibara, lastna raziskava (2016) 

Statistična pomembnost testa homogenosti varianc (Levenov test) znaša 0,002. Ker je p-

vrednost manj kot 0,05 in to pomeni, da variance niso homogene ter da ANOVE ne moremo 

uporabiti, uporabimo Brown-Forsythe test, ki se interpretira enako kot ANOVA. 

 

Tabela 9.11: Test Brown-Forsythe 
Test Brown-Forsythe 

Starost 

Statistika df1 df2 Asimp. p-vrednost 

1,203 2 143,711 0,303 

Vir: Gazibara, lastna raziskava (2016) 

Z analizo variance smo analizirali variance skupin in preverili, ali se skupine v povprečju med 

seboj statistično pomembno razlikujejo. Ker je p-vrednost večja kot 0,05, lahko sklepamo, da 

razlik med skupinami ni. Starost ne vpliva na uspešnost iskanja smisla v starosti. 

 

9.4.3 Povezava med zakonskim stanom in uspešnim odkrivanjem smisla v starosti 

 

Zanimalo nas je ali se uspešnost odkrivanja smisla življenja v starosti razlikuje glede na 

zakonski stan.  
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Slika 9.28: Povezava med zakonskim stanom in uspešnim odkrivanjem smisla  

 

Vir: Gazibara, lastna raziskava (2016) 

Zgornji graf prikazuje porazdelitev odgovorov o izpolnjenosti življenja v starosti s smislom 

glede na zakonski stan. Vidimo lahko, da izstopajo odgovori starostnikov, ki so poročeni 

oziroma živijo v izvenzakonskih partnerstvih. Ti življenje v starosti največkrat ocenjujejo kot 

enako smiselno v primerjavi s preteklimi obdobji v življenju.  
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Tabela 9.12: Preverjanje povezave med zakonskim stanom in uspešnim odkrivanjem smisla 
  Stan 

Poročen/a Izvenzakonsk

o partnerstvo 

Vdovec/a Razvezana/a Samski/a Skupaj  

Frek

venc

a 

Odst

otek  

Frekv

enca 

Odst

otek  

Frek

venc

a 

Odst

otek  

Frek

venc

a 

Odst

otek  

Frek

venc

a 

Odst

otek  

Fr

ek

ve

nc

a 

Odst

otek  

V 

kolikšni 
meri je 

vaše 
življenje 
v 

starosti 

izpolnje

no s 

smislom

, v 

primerja

vi z 

pretekli

mi 

življenjs
kimi 

obdobji? 

Življenje v 
starosti nima 

smisla 

4 10,5 1 16,7 34 24,3 2 33,3 5 26,3 46 22,0 

Življenje v 
starosti je enako 

smiselno kot v 

preteklih 

življenjskih 
obdobjih 

28 73,7 5 83,3 50 35,7 2 33,3 9 47,4 94 45,0 

Življenje v 
starosti je veliko 

bolj smiselno 

kot v preteklih 

življenjskih 
obdobjih 

6 15,8 0 0,0 56 40,0 2 33,3 5 26,3 69 33,0 

Skupaj  38 100,

0 

6 100,

0 

140 100,

0 

6 100,

0 

19 100,

0 

20

9 

100,

0 

Vir: Gazibara, lastna raziskava (2016) 

Tabela 9.12 prikazuje odgovore o izpolnjenosti starosti s smislom v povezavi z zakonskim 

stanom. Da življenje v starosti nima smisla, so največkrat poročali ovdoveli, razvezani ali 

samski. Odgovor, da je življenje v starosti enako izpolnjeno s smislom, se je najpogosteje 

pojavljal med poročenimi in tistimi v izvenzakonskih partnerstvih. Odgovor o večji 

izpolnjenosti starosti s smislom, v primerjavi s preteklimi obdobji, pa so večkrat navedli 

ovdoveli. 

 

Tabela 9.13: Kullbackov test povezave med uspešnim odkrivanjem smisla v starosti in 

zakonskim stanom 
Kullbackov test 

  Vrednost testa df Asimp. p-vrednost (2-stranska) 

Kullbackov test 24,587 8 0,002 

N veljavnih 209     

Vir: Gazibara, lastna raziskava (2016) 
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Tabela 9.13 prikazuje rezultat testa odvisnosti in povezav med spremenljivkama. Statistična 

pomembnost testa znaša 0,002, kar pomeni, da z manj kot 5-odstotnim tveganjem (p < 0,05) 

lahko trdimo, da obstaja povezanost med uspešnim odkrivanjem smisla v starosti in 

zakonskim stanom. Spremenljivki sta povezani.  

 

9.4.4 Povezava med zadovoljstvom s preteklim življenjem in uspešnim odkrivanjem smisla 

v starosti 

 

Zanimalo nas je, ali je uspešno odkrivanja smisla življenja v starosti povezano z 

zadovoljstvom s preteklim življenjem. 

 

Slika 9.29: Povezava med zadovoljstvom s preteklim življenjem in uspešnim odkrivanjem 

smisla v starosti 

 

Vir: Gazibara, lastna raziskava (2016) 
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Zgornji graf prikazuje odgovore o izpolnjenosti življenja v starosti s smislom glede na 

zadovoljstvo s preteklim življenjem. Vidimo lahko, da so starostniki večinoma ocenjevali 

življenje v starosti enako izpolnjeno s smislom kot pretekla življenjska obdobja ne glede na 

zadovoljstvo s preteklim življenjem.  

 

Tabela 9.14: preverjanje povezave med zadovoljstvom s preteklim življenjem in uspešnim 

odkrivanje smisla v starosti 
  Ali ste zadovoljni s svojim preteklim življenjem? 

Da Niti niti Ne Skupaj  

V kolikšni meri 
je vaše življenje v 
starosti 

izpolnjeno s 

smislom, v 

primerjavi z 

preteklimi 

življenjskimi 
obdobji? 

Življenje v starosti nima 
smisla 

34 20,6 1 6,7 10 41,7 45 22,1 

Življenje v starosti je 
enako smiselno kot v 

preteklih življenjskih 
obdobjih 

74 44,8 9 60,0 9 37,5 92 45,1 

Življenje v starosti je 
veliko bolj smiselno kot v 

preteklih življenjskih 
obdobjih 

57 34,5 5 33,3 5 20,8 67 32,8 

Skupaj  165 100,0 15 100,0 24 100,0 204 100,0 

Vir: Gazibara, lastna raziskava (2016) 

Iz Tabele 9.14 lahko razberemo, da so o odsotnosti smisla v starosti večkrat poročali tisti, ki 

niso bili zadovoljni s preteklim življenjem, za razliko od tistih, ki so poročali, da so 

zadovoljni s preteklim življenjem in so večkrat izbirali odgovor, da je življenje v starosti celo 

bolj izpolnjeno s smislom. Večina jih je starost ocenila kot enako izpolnjeno s smislom v 

primerjavi s preteklimi obdobji ne glede na zadovoljstvo z življenjem v preteklih obdobjih. 

 

Tabela 9.15: Hi-kvadrat test povezave med zadovoljstvom s preteklim življenjem in uspešnim 

odkrivanjem smisla v starosti 

Hi-kvadrat test 

  Vrednost testa df Asimp. p-vrednost (2-stranska) 

Pearsonov Hi-

kvadrat 

8,201
a
 4 0,084 

N veljavnih 204     

Vir: Gazibara, lastna raziskava (2016) 
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Iz Tabele 9.15 razberemo, da statistična pomembnost Pearsonovega hi-kvadrata znaša 0,84  

(p > 0,05), kar pomeni, da ni dokazane povezave med uspešnim odkrivanjem smisla v starosti 

ter zadovoljstvom s preteklim življenjem. Ne moremo trditi, da sta spremenljivki povezani. 

 

9.4.5 Povezava med samospoštovanjem in uspešnim odkrivanjem smisla v starosti 

 

Zanimalo nas je ali je uspešno odkrivanja smisla življenja v starosti povezano s 

samospoštovanjem. 

 

Slika 9.30: Povezava med samospoštovanjem v starosti in uspešnim odkrivanjem smisla v 

starosti 

 

Vir: Gazibara, lastna raziskava (2016) 
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Zgornji graf kaže, da je večina starostnikov ocenila starost kot enako smiselno življenjsko 

obdobje v primerjavi s preteklimi obdobji ne glede na odgovore o samospoštovanju. 

 

Tabela 9.16: Povezava med samospoštovanjem v starosti in uspešnim odkrivanjem smisla v 

starosti 

  Ali se spoštujete? 

Da Niti niti Ne Skupaj  

V kolikšni 
meri je vaše 
življenje v 
starosti 

izpolnjeno s 

smislom, v 

primerjavi z 

preteklimi 

življenjskimi 
obdobji? 

Življenje v starosti nima 
smisla 

43 22,4 0 0,0 3 33,3 46 22,0 

Življenje v starosti je 
enako smiselno kot v 

preteklih življenjskih 
obdobjih 

84 43,8 4 50,0 6 66,7 94 45,0 

Življenje v starosti je 
veliko bolj smiselno kot 

v preteklih življenjskih 
obdobjih 

65 33,9 4 50,0 0 0,0 69 33,0 

Skupaj  192 100,0 8 100,0 9 100,0 209 100,0 

Vir: Gazibara, lastna raziskava (2016) 

V Tabeli 9.16 izstopa ugotovitev, da nihče izmed starostnikov, ki so odgovorili, da se ne 

spoštujejo, tudi življenja v starosti ni označil kot bolj izpolnjenega s smislom v primerjavi s 

preteklostjo. Ne glede na izbrane odgovore o samospoštovanju pa so starostniki v veliki 

večini življenje v starosti ocenili kot enako izpolnjeno s smislom v primerjavi s preteklimi 

obdobji v življenju.  

 

Tabela 9.17: Kullbackov test 

Kullbackov test 

  Vrednost testa df Asimp. p-vrednost (2-stranska) 

Kullbackov test 7,060
a
 4 0,133 

N veljavnih 209     

Vir: Gazibara, lastna raziskava (2016) 

Tabela 9.17 prikazuje rezultat testa odvisnosti in povezav med spremenljivkama. Statistična 

pomembnost testa znaša 0,133, kar pomeni, da z več kot 5-odstotnim tveganjem lahko trdimo, 

da obstaja povezanost med spremenljivkama. Spremenljivki samospoštovanje in smisel v 

starosti nista povezani. 
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9.4.6 Povezava med uspešnim odkrivanjem smisla v trpljenju in uspešnim odkrivanjem 

smisla v starosti 

 

Zanimalo nas je ali je uspešno odkrivanja smisla življenja v starosti povezano z odkrivanjem 

smisla v trpljenju. 

 

Slika 9.31: Povezava med uspešnim odkrivanjem smisla v trpljenju in uspešnim odkrivanjem 

smisla v starosti 

 

Vir: Gazibara, lastna raziskava (2016) 
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Tabela 9.18: Povezava med uspešnim odkrivanjem smisla v trpljenju in uspešnim 

odkrivanjem smisla v starosti 

  Ali menite, da imajo težave in tudi trpljenje, ki ga pogosto s seboj nosi 

starost, smisel? 

Da Niti niti Ne Skupaj  

V kolikšni 
meri je vaše 
življenje v 
starosti 

izpolnjeno s 

smislom, v 

primerjavi z 

preteklimi 

življenjskimi 
obdobji? 

Življenje v starosti 
nima smisla 

24 19,7 2 14,3 20 29,4 46 22,5 

Življenje v starosti je 

enako smiselno kot v 

preteklih življenjskih 
obdobjih 

59 48,4 5 35,7 29 42,6 93 45,6 

Življenje v starosti je 
veliko bolj smiselno 

kot v preteklih 

življenjskih obdobjih 

39 32,0 7 50,0 19 27,9 65 31,9 

Skupaj  122 100,0 14 100,0 68 100,0 204 100,0 

Vir: Gazibara, lastna raziskava (2016) 

Iz Tabele 9.18 razberemo, da večina starostnikov življenje v starosti ocenjuje kot enako 

oziroma celo kot bolj izpolnjeno s smislom v primerjavi s preteklimi obdobji v življenju. 

Vidimo lahko, da so starostniki, ki so poročali, da v trpljenju ne najdejo smisla, pogosteje 

poročali tudi o tem, da življenje v starosti nima smisla. 

 

Tabela 9.19: Hi-kvadrat test 

Hi-kvadrat test 

  Vrednost testa df Asimp. p-vrednost (2-stranska) 

Pearsonov Hi-

kvadrat 

4,700
a
 4 0,319 

N veljavnih 204     

Vir: Gazibara, lastna raziskava (2016) 

Statistična pomembnost Pearsonovega hi-kvadrata znaša 0,319, kar pomeni, da z zelo velikim, 

31-odstotnim, tveganjem trdimo, da obstaja povezanost med spremenljivkama. Ne moremo 

trditi, da je uspešno odkrivanja smisla v trpljenju povezano z uspešnim odkrivanjem smisla v 

starosti. Glede na rezultate testa spremenljivki nista povezani.  

 

9.4.7 Povezava med občutkom odgovornosti in uspešnim odkrivanjem smisla v starosti 

 

Zanimalo nas je ali je uspešno odkrivanja smisla življenja v starosti povezano z občutkom 

odgovornosti. 
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Slika 9.32: Povezava med občutkom odgovornosti in uspešnim odkrivanjem smisla v starosti 

 

Vir: Gazibara, lastna raziskava (2016) 
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Tabela 9.20: Povezava med občutkom odgovornosti in uspešnim odkrivanjem smisla v 

starosti 

  Ali se čutite odgovorne za svoje trenutno življenje? 

Da Niti niti Ne Skupaj  

V kolikšni 
meri je vaše 
življenje v 
starosti 

izpolnjeno s 

smislom, v 

primerjavi z 

preteklimi 

življenjskimi 
obdobji? 

 

Življenje v starosti nima 
smisla 

39 24,2 0 0,0 7 17,5 46 22,0 

Življenje v starosti je enako 
smiselno kot v preteklih 

življenjskih obdobjih 

69 42,9 5 62,5 20 50,0 94 45,0 

Življenje v starosti je veliko 
bolj smiselno kot v preteklih 

življenjskih obdobjih 

53 32,9 3 37,5 13 32,5 69 33,0 

Skupaj  161 100,0 8 100,0 40 100,0 209 100,0 

Vir: Gazibara, lastna raziskava (2016) 

Iz Tabele 9.20 je razvidno, da so starostniki ne glede na občutek odgovornosti življenje v 

starosti ocenili kot enako oziroma nemalokrat tudi kot bolj izpolnjeno s smislom kot pretekla 

življenjska obdobja. 

 

Tabela 9.21: Kullbackov test 
Kullbackov test 

  Vrednost testa df Asimp. p-vrednost (2-

stranska) 

Kullbackov test 3,473
a
 4 0,482 

N veljavnih 209     

Vir: Gazibara, lastna raziskava (2016) 

Tabela 9.21 prikazuje rezultat testa odvisnosti in povezav med spremenljivkama. Statistična 

pomembnost testa znaša 0,482, kar pomeni, da z 48-odstotnim tveganjem lahko trdimo, da 

obstaja povezanost med spremenljivkama. Spremenljivki občutka odgovornosti in uspešno 

odkrivanje smisla v starosti nista povezani.   
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9.4.8 Povezava med subjektivno oceno lastnega zdravja in uspešnim odkrivanjem smisla v 

starosti  

 

Zanimalo nas je ali je uspešno odkrivanja smisla življenja v starosti povezano s subjektivno 

oceno lastnega zdravja.  

 

Slika 9.33: Povezava med subjektivno oceno lastnega zdravja in uspešnim odkrivanjem 

smisla v starosti 

 

Vir: Gazibara, lastna raziskava (2016) 

Iz zgornjega grafa je razvidno, da so starostniki ne glede na oceno lastnega zdravja starost 

večinoma ocenjevali kot življenjsko obdobje, ki je enako ali celo bolj izpolnjeno s smislom v 

primerjavi s preteklimi življenjskimi obdobji. 
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Tabela 9.22: Povezava med subjektivno oceno lastnega zdravja in uspešnim odkrivanjem 

smisla v starosti 

  Kako ocenjujete svoje zdravje? 

Dobro Srednje dobro Slabo Skupaj  

V kolikšni 
meri je vaše 
življenje v 
starosti 

izpolnjeno s 

smislom, v 

primerjavi z 

preteklimi 

življenjskimi 
obdobji? 

 

Življenje v starosti nima 
smisla 

10 25,6 26 18,7 10 32,3 46 22,0 

Življenje v starosti je 

enako smiselno kot v 

preteklih življenjskih 
obdobjih 

16 41,0 68 48,9 10 32,3 94 45,0 

Življenje v starosti je 
veliko bolj smiselno kot 

v preteklih življenjskih 
obdobjih 

13 33,3 45 32,4 11 35,5 69 33,0 

Skupaj  39 100,0 139 100,0 31 100,0 209 100,0 

Vir: Gazibara, lastna raziskava (2016) 

Tabela 9.22 kaže, da je večina starostnikov, ki so svoje zdravje ocenili kot dobro ali srednje 

dobro, največkrat tudi izbrala odgovor, da je življenje v starosti enako ali celo bolj izpolnjeno 

s smislom. Zanimivi so odgovori starostnikov, ki svoje zdravje ocenjujejo kot slabo in ki so 

enakomerno izbirali med odgovori, da je starost brez posebnega smisla, da je enako ali bolj 

izpolnjena s smislom v primerjavi s preteklimi obdobji.   

 

Tabela 9.23: Hi-kvadrat test 

Hi-kvadrat test 

  Vrednost testa df Asimp. p-vrednost (2-

stranska) 

Pearsonov Hi-kvadrat 4,209
a
 4 0,378 

N veljavnih 209     

Vir: Gazibara, lastna raziskava (2016) 

Statistična pomembnost Pearsonovega hi-kvadrata znaša 0,378, kar pomeni, da z zelo velikim, 

37-odstotnim tveganjem trdimo, da obstaja povezanost med spremenljivkama. Ne moremo 

trditi, da je subjektivna ocena lastnega zdravja povezana z uspešnim odkrivanjem smisla v 

starosti. Glede na rezultate testa spremenljivki nista povezani.  
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9.4.9 Povezava med občutkom koristnosti in uspešnim odkrivanjem smisla v starosti 

 

Zanimalo nas je ali je uspešno odkrivanja smisla življenja v starosti povezano z občutkom 

koristnosti v vsakdanjem življenju. 

 

Slika 9.34: Povezava med občutkom koristnosti in uspešnim odkrivanjem smisla v starosti 

 

Vir: Gazibara, lastna raziskava (2016) 

Zgornji graf kaže, da so starostniki ne glede na občutek koristnosti starost večinoma ocenili 

kot enako ali kot bolj izpolnjeno s smislom v primerjavi s preteklimi življenjskimi obdobji. 
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Tabela 9.24: Povezava med občutkom koristnosti in uspešnim odkrivanjem smisla v starosti 
  Ali se čutite koristne v vsakdanjem življenju? 

Da Niti niti Ne Skupaj  

V kolikšni 

meri je vaše 

življenje v 

starosti 

izpolnjeno s 

smislom, v 

primerjavi z 

preteklimi 

življenjskimi 

obdobji? 

Življenje v starosti nima 

smisla 

10 25,6 26 18,7 10 32,3 46 22,0 

Življenje v starosti je enako 

smiselno kot v preteklih 

življenjskih obdobjih 

16 41,0 68 48,9 10 32,3 94 45,0 

Življenje v starosti je veliko 

bolj smiselno kot v 

preteklih življenjskih 

obdobjih 

13 33,3 45 32,4 11 35,5 69 33,0 

Skupaj  39 100,0 139 100,0 31 100,0 209 100,0 

Vir: Gazibara, lastna raziskava (2016) 

Iz Tabele 9.24 je razvidno, da so starostniki, ki se počutijo koristni ali niti koristni niti 

nekoristni, največkrat ocenili starost kot enako oziroma bolj izpolnjeno s smislom v 

primerjavi s preteklimi življenjskimi obdobji. Starostniki, ki se ne počutijo koristne, so ocenili 

starost različno. Približno enako velik delež jo je označil kot obdobje brez posebnega smisla, 

kot enako in kot bolj izpolnjeno s smislom v primerjavi s preteklimi obdobji.  

 

Tabela 9.25: Hi-kvadrat test 
Hi-kvadrat test 

  Vrednost 

testa 

df Asimp. p-vrednost (2-

stranska) 

Pearsonov Hi-kvadrat 4,718
a
 4 0,318 

N veljavnih 209     

Vir: Gazibara, lastna raziskava (2016) 

Statistična pomembnost Pearsonovega hi-kvadrata znaša 0,318, kar pomeni, da z zelo velikim, 

31-odstotnim, tveganjem trdimo, da obstaja povezanost med spremenljivkama. Ne moremo 

trditi, da je občutek koristnosti v vsakdanjem življenju povezan z uspešnim odkrivanjem 

smisla v starosti. Glede na rezultate testa spremenljivki nista povezani.  
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10 RAZPRAVA  

 

 

Grün (2012, 9) je vedenje, kako se starati, označil kot mojstrovino modrosti in kot eno najbolj 

zahtevnih poglavij v umetnosti življenja. Kot človek, ki je že prestopil prag tretjega 

življenjskega obdobja, meni, da se moramo, da bi lahko kakovostno živeli, naučiti, kako se 

dobro starati, za kar je potrebno starost spoznati. Nepoznavanje staranja in starosti ter 

izrivanja starih ljudi iz družbe ob nenehnem pritoževanju nad hitro starajočo se svetovno 

populacijo povzročajo vedno večji prepad med mladim in starim delom sodobne družbe. 

Mladi stare ljudi vidijo kot družbeno breme in ne kot izvor modrosti in opore. Če se ozremo v 

zgodovino, ugotovimo, da je bila starost v preteklosti bolj cenjena, saj je prevladovalo 

zavedanje, da starost nosi modrost, ki jo lahko dajo le leta izkušenj in s pomočjo katere lahko 

tudi širša družba boljše živi. 

Sodobna družba pa v starosti ne zmore videti posebnega smisla in potrebuje svojevrstno 

prebujanje v dojemanju tega življenjskega obdobja. Masovno staranje populacije na nek način 

samo sili v to spoznanje. Le sposobnost videti starost kot vrednoto in sposobnost spoštovati to 

življenjsko obdobje pa omogočata tudi kakovostno lastno staranje vsakega posameznika. 

Človek običajno zaradi strahu od sebe odriva neznano. Starost pri tem ni izjema. Šele ko si 

bomo dovolili spoznati to življenjsko obdobje, se ga bomo lahko tudi resnično veselili. Eden 

od načinov spoznavanja starosti pa je opazovanje visoko ostarelih članov naše družbe.  

Motiv za nastanek tega dela temelji na opažanjih odklonilnega odnosa sodobne družbe do 

starosti na eni strani in potrebi po spoznavanju tega življenjskega obdobja na drugi. Da bi 

prispevali k širjenju starostne modrosti, smo se za namen tega dela prelevili v poslušalce in 

opazovalce starih ljudi, ki so nam podajali spoznanja o iskanju smisla v starosti. Namen 

našega dela je bil priti do ugotovitev o uspešnosti odkrivanja smisla najstarejših članov naše 

družbe v življenjskem obdobju, polnem svojevrstnih izzivov. V ta namen smo si pred izvedbo 

raziskave zastavili pet pomembnih ciljev in oblikovali tri hipoteze, na podlagi katerih v 

nadaljevanju razpravljamo o naših najpomembnejših ugotovitvah. 
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10.1 Starostniki v domovih za stare ljudi življenja v starosti ne doživljajo kot manj 

smiselnega v primerjavi s preteklimi življenjskimi obdobji 

 

Da je doživljanje lastnega življenja kot smiselnega izrednega pomena za človekov obstoj, so 

dokazale že številne študije. Ravno predhodne ugotovitve pa so nas spodbudile k razmišljanju 

o obstoju specifičnega, starosti lastnega načina odkrivanja smisla v tem zahtevnem, 

nemalokrat težavnem življenjskem obdobju in v zahtevnih življenjskih okoliščinah v domovih 

za stare ljudi. Življenje starih ljudi v domovih je na videz bivanje brez posebnega pomena, 

zato smo želeli ugotoviti, v kolikšni meri so ti starostniki uspešni pri odkrivanju smisla. 

Zanimalo nas je, kako zahtevno je odkrivanje smisla ter ali in kako drugače doživljajo ti 

starostniki smisel v primerjavi s prejšnjimi življenjskimi obdobji.   

Ena naših najpomembnejši ugotovitev je, da večina starostnikov, ki živijo v domovih za stare, 

smisel življenja doživlja na visoki ravni. Več kot 70 % vprašanih starostnikov življenje v 

visoki starosti ocenjuje kot enako ali celo kot bolj smiselno v primerjavi s preteklimi 

življenjskimi obdobji. Le slaba četrtina pa ima težave pri odkrivanju smisla.  

Ugotovitve o uspešnem odkrivanju smisla, do katerih smo prišli z anketnim raziskovanjem, 

potrjujejo tudi izsledki poglobljenih intervjujev. Ti jasno kažejo, da so ljudje, ki visoko starost 

preživljajo v domovih za stare ljudi, uspešni pri opravljanju težkih nalog, ki jih pred njih 

vsakodnevno postavlja življenje. Močno izstopajoči lastnosti, ki ju premore star človek, sta 

hvaležnost in sposobnost brezpogojnega sprejemanja. Stari ljudje zelo uspešno izkoriščajo 

priložnosti za odkrivanje smisla, pri čemer gre pravzaprav za visoko modrost starosti, da je 

mogoče v vsakem trenutku odkriti in uresničiti možnosti za smisel. Večina starih ljudi živi v 

skladu s to modrostjo. 

Ugotovitve, do katerih smo prišli, potrjujejo tudi izsledki predhodnih študij, da starejši niso 

nič manj uspešni pri odkrivanju smisla življenja oziroma da ne doživljajo svojega življenja 

kot nič manj smiselnega, če jih primerjamo z drugimi starostnimi skupinami (Pinquart 2002). 

Wallace in O´Shea (2007) ugotavljata, da je duhovna oskrba še posebej pomembna v življenju 

mnogih ljudi ob koncu življenja, uspešno odkrivanje smisla do konca življenja pa zagotavlja 

okvir za obvladovanje skrbi. Glede na naše ugotovitve menimo, da uspešno odkrivanje smisla 

zagotavlja pomembno oporo pri obvladovanju negativnih dejavnikov v življenju ljudi v visoki 

starosti in starostni onemoglosti.  
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Rezultati predhodnih študij (Boyle et al. 2009) tudi nakazujejo, da uspešno odkrivanje smisla 

v vsakodnevnih aktivnostih in ciljna naravnanost prispevata k dolgoživosti. Starejši ljudje, ki 

so uspešni pri iskanju smisla in si postavljajo ter si prizadevajo za dosego sebi pomembnih 

ciljev, naj bi tudi bolj kvalitetno živeli v starosti. In sicer ne zato, ker za starost specifični, 

težki dejavniki ne bi imeli negativnega vpliva nanje, temveč zato, ker so sami angažirani, 

usmerjeni in sodelujejo v za njih pomembnih dejavnostih. Po ugotovitvah študije, ki jo je 

izvedel Boyle s sodelavci (2009), obstaja možnost, da imajo osebe, ki so bolj uspešne pri 

iskanju smisla, tudi bolj pozitiven pogled na staranje ali celo bolj pozitivno življenjsko 

naravnanost na splošno. Pri tem govorimo predvsem o odgovornosti za lastno življenje, ki jo 

kot močan in pomemben dejavnik uspešnega iskanja smisla poudarja tudi logoteorija, hkrati 

pa avtorja izpostavita tudi pomen vrednot stališča, od katerih je odvisen naš odnos do 

življenja in pogled na vsako situacijo ali v tem primeru življenjsko obdobje, v katerem se 

znajdemo. Če pogledamo na naše in ugotovitve omenjene študije s stališča logoteorije, te 

kažejo na obstoj volje do smisla v visoki starosti. Glede na našo ugotovitev, da starostniki v 

domovih v veliki večini uspešno odkrivajo smisel v vsakdanjem življenju, tudi v težkih 

razmerah, v katerih se pogosto znajdejo, bi lahko pritrdili delovanju te notranje motivacije v 

človeku tudi v starosti. Naše ugotovitve kažejo, da v starem človeku prevladuje prvobitna sila, 

ki je volja po smislu in ki jo lahko človek zadovolji le tako, da odkriva edinstven in 

specifičen, njemu lasten smisel nalog, ki jih postavlja življenje.  

Ko se človek znajde v življenjskem obdobju, kot je visoka starost, ki ga spremlja tudi tragika, 

se je primoran popolnoma prilagoditi novemu načinu bivanja ter skozi to sprejeti tudi 

popolnoma novega sebe. Sebe, ki je pogosto močno odvisen od okolice in ki zaradi tega 

nemalokrat utrpi prizadetost lastnega samospoštovanja, kar je zagotovo ena od najtežjih nalog 

v življenju. Menimo, da dejstvu, da se sodobnemu človeku življenje starostnika v domu lahko 

zdi brez smisla, botruje tudi način razmišljanja v smeri, da ves smisel izhaja iz užitka. Frankl 

(2014) je poudarjal, da je načelo užitka le psihološki izdelek in da v resnici užitek ni splošen 

cilj naših prizadevanj, temveč je posledica izpolnitve naših ciljev. Naše ugotovitve to 

potrjujejo. S poglobljenimi intervjuji smo ugotovili, da bi v primeru starostnikov lahko rekli, 

da gre bolj kot za užitek za vsebino življenja in sporočilo tistega, kar nam življenje ponuja. Le 

če je star človek zadovoljen z vsebino lastnega, do starosti preživetega življenja, in je 

sposoben uzreti sporočilo vsega, kar življenje v visoki starosti nosi, je sposoben tudi v težkih 

razmerah uzreti smisel in preko tega v starosti doživeti tudi užitek. 
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Ugotovili smo, da doživljajo stari ljudje v domovih smisel na visoki ravni, zanimalo pa nas je, 

kako zahtevno je iskanje smisla v specifičnih razmerah, kot je visoka starost v domovih za 

stare ljudi. Polovica vprašanih starostnikov iskanje smisla v domovih ocenjuje kot enako 

zahtevno v primerjavi s preteklimi življenjskimi obdobji. Tretjina je iskanje smisla v domovih 

zaradi zahtevnih življenjskih razmer ocenila kot bolj zahtevno v primerjavi s preteklimi  

življenjskimi obdobji. Manjši delež vprašanih starostnikov pa ocenjuje odkrivanje smisla 

življenja v starosti tudi kot lažje zaradi starosti lastnih značilnosti.  

Če povzamemo ugotovitve, do katerih smo prišli z anketnim raziskovanjem in jih poskušamo 

razložiti s pomočjo ugotovitev, do katerih smo prišli s poglobljenimi intervjuji, lahko 

zaključimo, da se je v starosti večinoma treba potruditi, da človek v pomembnih, običajno 

prelomnih in težkih življenjski razmerah najde smisel, zaradi česar je iskanje smisla v tem 

pogledu v starosti bolj zahtevno. Stari ljudje pa poročajo tudi, da ravno starost človeku 

spremeni pogled na svet in življenje, zaradi česar je ta bolj dovzeten za smisel in zaradi česar 

je v tem življenjskem obdobju smisel pogosto lažje uzreti. Starim ljudem se zaradi izkušenj in 

modrosti, ki so jih pridobili na poti do zadnjega življenjskega obdobja, ni treba truditi, da bi 

uzrli smisel v številnih trenutkih in razmerah, v katerih mlad človek smisla še ni sposoben 

videti.  

Rezultate pa si lahko razlagamo tudi preko dejstva, da je življenjsko obdobje starosti, tako kot 

vsa ostala obdobja v življenju, posebno in nosi specifične zahteve. K temu priča ravno 

ugotovitev, da stari ljudje v domovih smisel v starosti doživljajo drugače kot v preteklih 

življenjskih obdobjih. Smisel je v starosti težje najti, ker se je potrebno bolj potruditi in smisel 

iskati tudi v samoti, trpljenju in hujših življenjskih preobratih ter v zavedanju nezmožnosti, da 

kaj spremenijo. Ljudje v starosti smisel pogosteje kot v preteklosti iščejo znotraj sebe, saj se v 

starosti lažje zatekajo v preteklost in smisel iščejo v lastnih dosežkih. Po drugi strani pa ni 

zanemarljiva ugotovitev, da se zgodi, čeprav redko, da postane iskanje smisla v starosti tudi 

lažje. Starostniki poročajo, da je v nekaterih razmerah iskanje smisla lažje zaradi manj 

odgovornosti in manj obremenjevanja, kar je zopet posledica specifičnih zahtev in razmer, ki 

jih nosi visoka starost kot življenjsko obdobje.  

Z našo raziskavo smo poskušali priti do ugotovitev o izvorih smisla v visoki starosti in 

starostni onemoglosti. Različne študije so že podale nekaj ugotovitev s tega področja.  
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Dwevwr, Nordenfelt in Ternestedt (2008) skozi svojo študijo bolj natančno ponujajo 

razumevanje načina, na katerega stari ljudje v domovih odkrivajo smisel v vsakdanjem 

življenju. Študija razkriva, da so viri smisla občutek fizične sposobnosti, kognitivne 

sposobnosti, občutek, da nas nekdo potrebuje, in občutek pripadnosti. Poročajo, da stari ljudje 

smisel odkrivajo skozi notranji dialog ter skozi komunikacijo in odnose z drugimi. Podobno 

kot mi ugotavljajo, da je iskanje in odkrivanje smisla v visoki starosti pri stanovalcih domov 

za stare ljudi lahko včasih tudi težko. V tej študiji so starostniki poudarjali odkrivanje smisla 

skozi doživljajske vrednote, predvsem skozi doživljanje sebe, odnosov in skozi občutek 

pripadnosti. Do podobnih ugotovitev smo prišli tudi sami. V tej študiji pa se niso posebej 

posvečali vprašanju odkrivanja smisla v trpljenju. Stari ljudje so poročali o smislu, katerega 

vir je predvsem fizična in kognitivna zmožnost. Sami pa smo se spraševali tudi, kaj se zgodi s 

smislom, ko te sposobnosti upadejo. To vprašanje je v tej študiji ostalo odprto. Menimo, da so 

ugotovitve o virih smisla starih ljudi pred vstopom v visoko starost pomembne, vendar pa ne 

smemo zanemariti časa, ko um in telo opešata in prihaja tragika v obliki trpljenja, krivde in 

bližajoče se smrti vse bolj do izraza. To je bilo področje, ki smo se ga sami dotaknili in o 

njem razpravljamo v enem izmed poglavij v nadaljevanju razprave. 

Rezultati drugih študij (DePaola, Ebersole, 1995) kažejo tudi, da obstaja pomembna razlika 

med izvori smisla pri starostnikih v domovih in izvori smisla pri ljudeh v zgodnjem 

starostnem obdobju; pa tudi, da ne obstajajo pomembne razlike med starostniki v domovih in 

visoko ostarelimi zakonci, ki še bivajo doma. Ti rezultati potrjujejo naše ugotovitve o tem, da 

obstajajo razlike v virih smisla v različnih starostnih obdobjih. Visoko starost ocenjujemo kot 

specifično zaradi specifičnih razmer bivanja, ki jih nosi, zato se, kot smo ugotovili, 

spreminjajo tudi viri smisla. Ravno tako ugotovitev o tem, da ne obstajajo pomembne razlike 

med izvori smisla med visoko ostarelimi v domovih in tistimi, ki še bivajo v domačem okolju, 

potrjujejo naše domneve o specifičnih izvorih smisla v visoki starosti, ki so lastni večini 

visoko ostarelih.  

Takkinen in Ruoppila (2001) sta v svoji študiji preučevala smisel na vzorcu treh skupin 

starostnikov, starih med 65 in 92 let. Analiza podatkov ni pokazala razlike med skupinami 

glede stopnje smisla v katerem koli od treh vzorcev, kar kaže na to, da je življenje v starosti 

izpolnjeno s smislom ne glede na to, ali se nahajamo v zgodnjem, srednjem ali poznem 

obdobju starosti.  
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Te ugotovitve potrjujejo tudi naše ugotovitve o tem, da je starost življenjsko obdobje 

izpolnjeno s smislom ter da ni statistično pomembne povezave med uspešnostjo odkrivanja 

smisla in starostjo. Življenje v starosti tako ne more biti življenjsko obdobje, v katerem 

človekovo življenje izgubi smisel.  

Naši rezultati pa kažejo, da prihaja do razlik v izvorih smisla. Podobno so pokazali tudi 

rezultati omenjene študije. Dokazali so razlike med izvori smisla med prvo, mlajšo skupino 

starejših, in drugima dvema skupinama, v katerih so bili večinoma ljudje v visoki starosti. 

Menimo, da je ugotovitev o spremembah v izvorih smisla posledica dejstva, da so ljudje v 

zgodnjem starostnem obdobju zaradi relativno dobrega zdravja še vedno lahko fizično in 

umsko aktivni in imajo zato tudi več možnosti za uresničevanje ustvarjalnih vrednot. Poleg 

tega še ne doživljajo velikih izgub in imajo lahko še aktivno družbeno življenje, zato smisel še 

vedno lahko odkrivajo skozi doživljajske vrednote. V poznem starostnem obdobju pa je 

človek pogosto izpostavljen intenzivnejšemu pešanju telesnih in umskih zmožnosti, doživlja 

vse več izgub in je vse bolj odvisen od okolice. Možnosti za odkrivanje smisla se zato krčijo. 

V visoki starosti pa ima človek na razpolago doživljajske vrednote in vrednote stališča. 

Smisel še vedno lahko odkriva skozi odnose, naravo in umetnost ter tudi s sprejemanjem 

lastne starostne onemoglosti. Na ta način še vedno lahko intenzivno odkriva in ohranja smisel, 

kar so potrdili rezultati naše študije. 

Kljub statistični nepomembnosti, ko govorimo o starih ljudeh, bivajočih v domovih, ostaja 

zaskrbljujoč podatek, da skoraj vsak peti vprašani starostnik življenje v starosti ocenjuje kot 

življenje, ki nima smisla, ter da vsak petnajsti kljub trudu ne uspe najti smisla življenja v 

starosti. V primerjavi z večino ta podatek statistično ne zbuja pozornosti, ko pa pogledamo s 

stališča prakse in dejanskih ljudi, ki bivajo v domovih za stare, pa je vsak tak starostnik 

preveč.  

Spraševali smo se, če je človeku, kot to razlaga logoteorija, smisel usojen in tako njegovo 

življenje ne more biti brez smisla, kaj se dogaja s starostniki, ki ne uspejo odkriti smisla, in 

kako to, da je volja do smisla pri njih zatajila. Logoteorija kot odgovor ponuja razlago, da se 

lahko zgodi, da se človeku »okvari vid za smisel«. Za omenjeno stanje, ki je poimenovano 

bivanjska praznota, je značilno, da človek v življenju ni več sposoben prepoznati vseh 

enkratnih možnosti in ni zmožen odgovarjati na vprašanja, ki mu jih življenje postavlja.  
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Spodbudno je spoznanje, da je ravno v primerih, ko ima človek občutek, da so njegove 

edinstvene bivanjske možnosti zaprte, poklican, da najde pot do sebi lastnih možnosti in da se 

prebije do smisla življenja. Postavlja pa se vprašanje, ali ima star človek, ko enkrat ne vidi 

bivanjskih možnosti, res toliko življenjske moči, da lahko sam uspe na tej poti, ali pa bi 

morda pri tem potreboval strokovno pomoč. To vprašanje ostaja pomembna tema za dodatne 

raziskave.  

Potreba po dodatnih znanjih med zdravstvenimi delavci o duhovnih potrebah starih ljudi pa 

predstavlja poglavitni razlog, da postaja smisel življenja vse pogostejša tema raziskav tudi na 

področju zdravstvene nege. Študije s področja zdravstvene nege (Dossey in Keegan 2009; 

Gørill 2013) kažejo, da interakcija med zdravstvenimi delavci in bolnikom pomembno vpliva 

na uspešno iskanje smisla tudi med kognitivno intaktnimi starostniki v domovih. Uspešno 

odkrivanja smisla skozi medosebne odnose predstavlja pomemben vir duševnega zdravja in 

osebnega blagostanja, kar smo ugotovili tudi z našo raziskavo.  

 

10.2 Smisel življenja v starosti 

 

Z raziskavo smo želeli podati ugotovitve o možnostih za odkrivanje smisla v spremenjenih 

življenjskih razmerah pri starostnikih v domovih za stare ljudi. Ugotavljali smo, na kaj se 

smisel življenja v starosti nanaša, katera skupina vrednot prevladuje pri starostnikih v 

domovih ter kako se izvori smisla v starosti razlikujejo v primerjavi s prejšnjimi življenjskimi 

obdobji. 

Ugotovili smo, da predstavljajo izvore smisla v starosti v največji meri doživljanje naravnih 

lepot, kulture in ljubezni do najbližjih ter občutek zadovoljstva in sreče, pa tudi zavedanje 

starih ljudi, da se v vsakem trenutku lahko odločijo, kako bodo sprejeli svoje stanje. 

Prevladujejo doživljajske vrednote in vrednote stališča, bolj redko pa ustvarjalne vrednote. 

Podatki kažejo, da so v življenjskih obdobjih pred starostjo vse tri vrednostne kategorije 

enakovredno zastopane. Starostniki so poročali, da so v preteklosti smisel največkrat iskali 

skozi koristno delo in ustvarjanje, pa tudi skozi zavestno stališče, da so se odločno soočali s 

težavami in da so izkoristili svoje zmožnosti in možnosti. Podobno pogosto so smisel iskali 

tudi skozi doživljanje narave, kulture in ljubezni do ljudi.  
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V starosti, pa po naših ugotovitvah, človek manj intenzivno išče smisel skozi ustvarjalno 

delovanje. Ta ugotovitev je pričakovana, saj pešanje umskih in telesnih zmožnosti nemalokrat 

onemogočajo ustvarjalno delovanje. V starosti pa ima človek več časa za poglabljanje vase in 

intenzivno doživljanje narave, kulture in odnosov. O iskanju smisla skozi doživljajske 

vrednote je poročala polovica vprašanih starostnikov. Še bolj kot v mladosti pa prihajajo v 

starosti do izraza vrednote stališča. Človek mora v starosti bolj intenzivno in pogosteje 

zavzemati stališča do težkih razmer, ki jih ne more spremeniti. O tem, da smisel iščejo sproti 

ob zavedanju, da se lahko sami odločijo, kako bodo sprejeli svoje stanje, je poročala tretjina 

vprašanih.  

Do podobnih ugotovitev so prišli tudi v predhodnih raziskavah. V raziskavi o duhovnih 

potrebah starih ljudi v domovih sta Erichsen in Büssing (2013) ugotovila, da je večina 

duhovnih potreb starih ljudi manj izrazitih v primerjavi s kronično in neozdravljivo bolnimi. 

To je zanimiva ugotovitev, ki lahko kaže na to, da se skozi trpljenje in bližajočo se smrt 

spreminjajo tudi duhovne potrebe in s tem tudi načini iskanja smisla. Na to nakazujejo tudi 

naši rezultati o uspešnem odkrivanju smisla skozi trpljenje. Kot najbolj izražena potreba 

starostnikov v domovih se je skozi omenjeno raziskavo pokazala potreba po »zlitju z naravo«. 

Sledila je potreba po občutku povezanosti z družino. Kot pomembno potrebo pa so izpostavili 

tudi potrebo po tem, da se obračajo na nekoga v ljubečem odnosu ter da lahko izrazijo svoje 

življenjske izkušnje. Dwevwr, Nordenfelt in Ternestedt (2008) pa skozi svojo študijo 

ponujajo poglobljeno razumevanje načina, na katerega stari ljudje v domovih odkrivajo smisel 

v vsakdanjem življenju. Ta študija razkriva, da so viri smisla občutek fizične sposobnosti, 

kognitivne sposobnosti, občutek, da nas nekdo potrebuje, občutek pripadnosti, notranji dialog 

ter komunikacija in odnosi z drugimi. V tej študiji je močno poudarjen občutek fizične in 

kognitivne sposobnosti kot pomemben izvor smisla, niso pa se poglobili v izvore smisla v  

primerih, ko začnejo fizične in kognitivne zmožnosti močno upadati, kar je za visoko starost 

značilno. Moor, Metcalf in Schow so ugotovili, da stari ljudje kljub pešanju telesnih moči z 

delitvijo svojih življenjskih zgodb krepijo občutek smisla življenja in občutek lastne 

vrednosti. To jim omogoča, da življenje sprejemajo z občutkom za smisel in z navdušenjem. 

DePaola, Ebersole, (1995) kot ugotovljene izvore smisla v starosti opisuje dobre družinske 

odnose, ki jim sledita užitek in zdravje. Podobno Takkinen in Ruoppila (2001) v svoji študiji 

izpostavljata medosebne odnose kot pomemben vir smisla.  
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Guse in Masesar (2009) ravno tako poudarjata interakcijo z družino in prijatelji, osebnostne 

lastnosti, pomen lastnega prostora (soba, zavetje) ter vidike dobrega počutja. V tej študiji je 

izstopal pomen uživanja v naravi in občutek, da so stari ljudje koristni za druge. Ingibjörg in 

Gústafsdóttir (2007) sta ugotovila, da je za starostnike v domovih zelo pomembna skrb za 

telo, iskanje resnice, priprava na smrt in samopotrditev. Najpomembnejši vidiki kakovosti 

življenja so po ugotovitvah te študije občutek varnosti, lastni prostor, kjer so lahko tudi sami s 

svojimi mislimi, sprava s preteklim in ustvarjenim v življenju ter priprava na smrt. Poleg tega 

se je kot pomembno pokazalo ohranjanje človeškega dostojanstva posameznika ter doseganje 

smiselnih ciljev skozi opravljanje preprostih vsakodnevnih aktivnosti. Ti vidiki življenja v 

domu prispevajo k temu, da živijo ti starostniki v smiselnem svetu, v katerem se njihovo 

dostojanstvo ohranja do konca. Vse te potrebe ali želje je mogoče razlagati kot namen 

povezovanja z okoljem in naravo, z drugimi in z lastnim življenjem, kar smo ugotovili sami. 

V tej luči je mogoče videti tudi namero, da bi starostniki prenašali lastne življenjske izkušnje 

drugim. Stari ljudje imajo glede na rezultate močan občutek, da imajo kaj ponuditi in se želijo 

povezati s tistimi, ki si jih bodo zapomnili. Naše ugotovitve  kažejo, da stari ljudje v domovih 

odkrivajo smisel v starosti predvsem skozi doživljajske vrednote in vrednote stališča ob 

zavzemanju stališča do lastnega stanja in življenjskega poslanstva.  

Erichsen in Büssing (2013) poudarjata potrebo po pogovorih in izražanju strahov in skrbi. Pa 

tudi hrepenenje po podpori višje sile, še bolj pa po odnosih z bližnjimi. Starostniki so v tej 

raziskavi poročali o iskanju smisla preko vrednot stališča, pri katerem so lahko v veliko 

pomoč medčloveški odnosi. Iz naših in ugotovitev predhodnih raziskav lahko zaključimo, da 

prihaja v visoki starosti pogosto do prepletanja doživljajskih vrednot in vrednot stališča. Ta 

ugotovitev potrjuje logoteoretično videnje možnosti za uresničevanje smisla. S stališča 

logoteorije mora biti človek pri svojem bivanju in iskanju smisla prožen. Ne sme obstati pred 

eno samo skupino vrednot, na kar jasno kažejo rezultati naše in predhodnih študij. Življenje 

od človeka pričakuje nenehno prilagajanje spreminjajočim se razmeram in s tem priložnostim, 

ki se mu ponujajo. V starosti je ta naloga toliko bolj zahtevna, kolikor bolj se mora človek 

odmakniti od v predhodnih življenjskih obdobjih prevladujoče skupine ustvarjalnih vrednot. 

Pri svojem bivanju mora vse bolj iskati smisel skozi doživljanje narave in kulture ter odnosov 

in skozi zavzemanje stališča do spreminjajočih se razmer, na katere nima več toliko vpliva kot 

v preteklosti. Bolj kot so razmere bivanja težke, več prilagajanja zahtevajo in bolj prožen 

mora biti človek v svojem iskanju smisla.  
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Ugotovitve, do katerih smo prišli o izvorih smisla v starosti, pojasnjujejo tudi dodatne 

ugotovitve o tem, da večina starostnikov, ki so sodelovali pri naši raziskavi, ocenjuje življenje 

v starosti kot enako oziroma občasno celo bolj izpolnjeno s smislom kot predhodna 

življenjska obdobja. Na prvi pogled je ta ugotovitev presenetljiva. Ker pa vemo, da 

doživljajske vrednote nikakor ne gre podcenjevati, še posebej, ko se človek znajde v izredno 

hudih okoliščinah, potem postane razumevanje življenja starih ljudi bolj dostopno. En sam 

trenutek zamaknjenosti v naravnih in umetniških lepotah lahko nudi velike možnosti za 

odkrivanje smisla. O številnih trenutkih zamaknjenosti pa so v naši raziskavi poročali tudi 

starostniki sami.  

Ugotovili smo, da je eden pomembnejših virov smisla v starosti zavedanje, da je človek sam 

odgovoren za smisel posameznega trenutka. Starostniki v domovih so ob tem zavedanju 

sposobni najti smisel tudi v najmanjši, najbolj neopazni stvari, kot so majhna sprememba na 

hodniku, bežen pozdrav, prijazen pogovor, rože ... Smisel iščejo skozi opazovanje 

najpreprostejših pojavov v naravi.  

Rezultati nakazujejo, da je pogoj, da človek premore uzreti smisel skozi zamaknjenost v 

trenutku, preizkušnja, ki jo skozi starost nosi življenje. Kdor ni preizkušen skozi  

izpostavljenost težkim razmeram, prelomnicam in trpljenju, naj bi težko razumel tovrstno 

odkrivanje smisla. Tu se dotikamo vrednot stališča, ki so opredeljene kot mogočna skupina 

vrednot, katerih uresničitev se skriva ravno v zavzemanju odnosa do zastrašujočih razmer in 

omejitev ter do vsega, na kar nimamo vpliva oziroma česar ne moremo spremeniti. Ta 

ugotovitev potrjuje logoteoretično opredelitev trpljenja, težav in naporov, ki jih ne vidi kot 

nekaj absolutno negativnega in škodljivega. Človek naj bi se ravno v boju za nekaj, za kar se 

je vredno boriti, naprezati in trpeti, počlovečeval in krepil. V starosti je težkih življenjskih 

izzivov najpogosteje veliko več kot v ostalih življenjskih obdobjih, zato lahko zaključimo, da 

ravno iz vseh tovrstnih preizkušenj izvira visoka raven smisla življenja v visoki starosti.  

Pomembno povezana s človekovo izbiro med skupinami vrednot je odgovornost. Človek je 

bitje smisla, odgovorno za lastno bivanje. Ugotovili smo, da večina starih ljudi v domovih 

doživlja življenje v starosti kot smiselno ter uspešno odkriva smisel, velika večina pa se tudi  

čuti odgovorne za lastno življenje. Ugotovitve, do katerih smo prišli s poglobljenimi 

intervjuji, pričajo o tem, da je starost obdobje velikih sprememb, ki od človeka zahtevajo 

veliko mero prilagodljivosti.  
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Star človek mora v teh spremenjenih okoliščinah v življenju ravnati odgovorno in sprejeti 

popolnoma novega sebe. Ker gre v starosti pogosto za tisto različico sebe, ki je onemogla in 

odvisna od okolice, pa je ta naloga tudi bolj zahtevna. Naši rezultati kažejo, da je odgovornost 

bistvena, močno izstopajoča lastnost starega človeka, zaradi katere je starost kljub navidezno 

osiromašenemu bivanju lahko s smislom izpolnjeno obdobje življenja.  

Odgovornost do lastnega bivanja, ki je, kot smo ugotovili, ena od bistvenih lastnosti starega 

človeka, je pogojena z osebno in duhovno zrelostjo. Prilagodljivost in sprejemanje težkih 

življenjskih izzivov ter samopreseganje so lastnosti močnih, zrelih, preizkušenih osebnosti. 

Predvsem zmožnost samopreseganja predstavlja svobodo in odgovornost človeka, saj človek 

v moči duhovne razsežnosti lahko pride do ustreznega razumevanja samega sebe. Da to drži 

predvsem v starosti in starostni onemoglosti, potrjujejo naše ugotovitve. Odgovornost, 

samopreseganje, prilagodljivost in sprejemanje težkih izzivov v starosti so lastnosti starih 

ljudi, ki omogočajo, da ima človek kljub onemoglosti in težkim razmeram občutek svobode.  

Te lastnosti, ki, kot kažejo naši rezultati, v večini primerov neločljivo sodijo k starosti, pred 

starim človekom odpirajo obsežne možnosti in svobodo izbire in predstavljajo zelo  

pomemben dejavnik smiselnosti življenja v visoki starosti in starostni onemoglosti. Če človek 

v visoki starosti in v težkih razmerah ne bi premogel te visoke osebne in duhovne zrelosti, bi  

v primeru, ko bi čutil, da ni več svoboden, čutil tudi, da ni več odgovoren, pri tem pa bi sam 

sebe doživljal kot žrtev, čutil bi se ponižanega in dehumaniziranega. 

Človek mora biti zadovoljen in pomirjen s svojo preteklostjo, saj v nasprotnem težko doživlja 

smisel življenja v sedanjosti. Da to drži, kažejo naše ugotovitve o zadovoljstvu z življenjem v 

preteklosti ter ugotovitve, da je večina starostnikov, ki je o zadovoljstvu s preteklostjo 

poročala, ocenila tudi življenje v starosti kot enako ali celo bolj izpolnjeno s smislom v 

primerjavi s preteklimi življenjskimi obdobji. Zadovoljstvo z življenjem v preteklosti je v 

močni navezi s srečnostjo in z videnjem življenja v prejšnjih življenjskih obdobjih kot 

smiselnega. Ravno zato ugotovitev, da večina starih ljudi, živečih v domovih, vidi svoje 

življenje v predhodnih življenjskih obdobjih kot smiselno in poroča, da so bili v preteklosti 

srečni, ni presenetila.  

Tudi ugotovitve poglobljenih intervjujev pričajo, da je videnje smisla v starosti na splošno 

odvisno od zadovoljstva z opravljenim življenjskim poslanstvom ter od dejstva, da se je 

človek sprijaznil in spravil z vsem, kar je v življenju naredil in storil.  
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Večina starih ljudi spozna, da so v življenju naredili vse, kar je bilo v njihovi moči. Sposobni 

so videti dobro in razumeti vse, kar se jim je zgodilo. Tudi tu izstopa odgovornost do iskanja 

smisla lastnega življenja in do odločitev, ali lastno življenje sprejeti in v njem odkriti smisel 

ali pa z nesprejemanjem ustvarjati trpljenje. Stari ljudje so poročali, da je prav vse odvisno od 

človeka samega in sprejetih odločitev. Življenje v vsakem trenutku znova nudi priložnosti za 

odkrivanje smisla lastnega bivanja, človek pa se odloči, ali jih bo uresničil. Modrost, do 

katere starega človeka vodijo preizkušnje, omogoča videnje lastnega življenja kot smiselnega. 

Življenje v starosti je, izhajajoč iz pričevanj starostnikov, ki so sodelovali v naši raziskavi, 

življenje, ki je lahko v večini primerov izpolnjeno s smislom.  

Naše ugotovitve potrjujejo logoteoretično načelo, da minljivost človekovemu življenju ne 

odvzame smisla, temveč predstavlja dejavnik smiselnosti življenja. Minljivost ni le dejstvo o 

končnosti, ki ga mora človek sprejeti. Je vse tisto, kar je minilo in je varno spravljeno v 

preteklosti. Le skozi tak pogled na minljivost lahko razumemo izraženo zadovoljstvo večine 

starih ljudi v domovih z življenjem v preteklosti in z vsem, kar so dosegli, doživeli in 

ustvarili.  

Ugotovitve o odgovornosti, zadovoljstvu s preteklim življenjem in srečnosti, kot pomembnih 

dejavnikih za uspešno iskanje smisla v visoki starosti, ločijo našo raziskavo od predhodnih. 

Pregledane študije na temo smisla življenja starostnikov v domovih so se osredotočale na 

ugotavljanje duhovnih potreb in na izvore smisla brez poglobljenega raziskovanja omenjenih 

dejavnikov.  

Glede na naše ugotovitve je realno v starosti pričakovati možnosti za odkrivanje smisla. In 

četudi gre le za pričakovanje, ima to moč in lahko človeka vodi v veselo načrtovanje in 

pričakovanje starosti kot pomembnega življenjskega obdobja. Rezultati potrjujejo, da četudi 

so naše možnosti za uresničevanje smisla še tako skrčene in omejene, še vedno ostajajo na 

razpolago vrednote stališča, ki omogočajo ohranjanje smisla do konca.   

Ugotovili smo, da se pojavlja sicer majhen, a pomemben delež starostnikov, ki ima v starosti 

težave, povezane s smislom. Vsak peti vprašani starostnik se ne čuti odgovornega za lastno 

življenje, vsak osmi vprašani ni zadovoljen s svojim preteklim življenjem in svojega življenja 

v preteklosti ne vidi kot smiselnega, vsak sedmi pa je poročal, da je bil v preteklosti nesrečen 

ali niti srečen niti nesrečen.  
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Te ugotovitve so skladne s predhodnimi ugotovitvami o sicer majhnem, pa vendar 

nezanemarljivem deležu starostnikov v domovih, ki ne najdejo smisla. Ti rezultati kažejo na 

morebitni pojav bivanjske praznote tudi med starimi ljudmi. Kaj je vzrok takemu stanju in 

kako pomagati takim starostnikom, pa ostaja tema raziskav v prihodnosti. 

 

10.3 Starostniki v domovih kljub trpljenju uspešno odkrivajo smisel 

 

V tem delu raziskave nas je zanimalo, ali ima lahko življenje smisel, tudi če je izpolnjeno z 

neizogibnim trpljenjem. Gre za eno najtežjih in hkrati najpomembnejših vprašanj, ko 

govorimo o smislu v visoki starosti in starostni onemoglosti. 

Starost kot življenjsko obdobje s seboj pogosto nosi okoliščine, ki so zelo hude in jih mora 

človek sprejeti. Star človek mora pogosto sprejeti onemoglost in popolno odvisnost pri 

najosnovnejših dnevnih aktivnostih. Spraševali smo se, na kakšen način uspejo starostniki  

sprejeti dejstvo, da morajo za seboj pustiti vse, kar so ustvarili, zapustiti dom in se preseliti v 

dom za stare ljudi ter zavzeti stališče do razmer, nad katerimi nimajo več vpliva. Sklepali bi 

lahko, da so sposobni sprejeti sebe, nove okoliščine, vso odvisnost in trpljenje na nek sebi 

lasten način. Občasno dajejo vtis, da so sposobni zreti na lastno stanje in bivanje iz nekega 

drugega zornega kota in uzreti smisel skozi neko drugo, mlademu človeku še nedosegljivo 

razsežnost. 

Življenjsko obdobje starosti, ki je naravni proces in pomemben sestavni del življenja, je 

obenem zelo zahtevno in pogosto obremenjeno z različnimi tegobami telesnega, duševnega ali 

duhovnega izvora, ki jim mora biti človek v starosti kos, zato ga lahko označimo tudi kot 

posebno obliko trpljenja.  

V današnjem času, ko si starost le stežka priznamo, predstavlja pešanje telesa in uma 

najpogostejši dejavnik, ki je hkrati tudi najpogosteje pomembna prelomnica pri vstopu v 

življenjsko obdobje starosti. Skozi našo raziskavo smo želeli dobiti uvid v težave, ki jih 

človek v starosti doživlja kot tiste, ki življenje v tem življenjskem obdobju najbolj otežujejo. 

Ugotovili smo, da je to v največji meri telesna omejenost, ki ji tesno sledita telesna in/ali 

duševna bolečina ter pešanje umskih sposobnosti. Ne tako pomembno, a tudi ne zanemarljivo, 

so starostniki poročali, da življenje v starosti otežujeta tudi občutek krivde ali strah pred 

smrtjo. Zanimiva in optimistična je ugotovitev, da za vsakega desetega starostnika, bivajočega 

v domu za stare, ki je sodeloval v raziskavi, starost ni težka.  
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Ugotovitve o tem, kaj starost naredi težko, pa niso presenetile. Iz opazovanja starih ljudi 

vemo, da veliko večino prizadene ravno telesna oslabelost, skoraj enako pogosto pa tudi 

pešanje umskih sposobnosti in različne bolečine. Zanemarljiva pa nista niti dejavnika, kot sta 

občutek krivde in strah pred smrtjo, ki lahko pomembno krnita kakovost bivanja v starosti. Če 

povzamemo ugotovitve o tem, kaj starost naredi težko, gre večinoma za biološke dejavnike, 

na katere stari ljudje nimajo vpliva in jih lahko le sprejmejo. Skozi poglobljene intervjuje smo 

prišli do ugotovitev, da čeprav je volja do smisla v človeku prisotna kot glavna motivacijska 

sila, lahko v vsakdanjem življenju pogosto opazimo tudi pojav stanj, ko človek zaradi 

onemoglosti ne zmore več najti smisla v lastnem bivanju in delovanju. A iz dobljenih 

rezultatov lahko zaključimo, da je to stanje za starega človeka v še tako hudih razmerah bolj 

izjema kot pravilo; ali pa morda ravno zaradi vseh hudih razmer. Ugotovili smo namreč, da 

večina sodelujočih pri naši raziskavi starost ocenjuje kot prijetno življenjsko obdobje. Potrdili 

so nam, da je od človeka tako kot v vseh življenjskih obdobjih odvisno, kako bo izkoristil 

možnosti za odkrivanje smisla. Stari ljudje se tega dejstva močno zavedajo. Zavedajo se, da so 

odvisni od dednih in okolijskih danosti ter da ne morejo vplivati na spremembe, ki jih starost 

nosi, enako pa se zavedajo tudi, da ima človek v vsakem trenutku možnost, da se do teh 

opredeli. 

Star človek je, kot kažejo naše ugotovitve, naravnan tako, da je sposoben iz vsakega trenutka 

izluščiti smisel, četudi to ni vedno lahko delo. Po poročanjih starostnikov, ki so sodelovali v 

naši raziskavi, pri tem v veliki meri pomagajo medčloveški odnosi. Stari ljudje so sposobni v 

odnosih, ki se pletejo med nami, videti smisel, s pomočjo katerega bistveno pomembno 

dvigujejo kakovost lastnega bivanja. Smisel medčloveških odnosov znajo stari ljudje doživeti 

tako intenzivno, da jim ta odtehta celo hude telesne okvare, ki bi človeku sicer lahko pomenile 

veliko oviro na poti do s smislom izpolnjenega življenja.  

Ugotovitve, do katerih smo prišli s poglobljenimi intervjuji, kažejo, da se mora človek ob 

vstopu v življenjsko obdobje starosti vedno bolj soočati z dejstvom, da se mu ustvarjalne 

vrednote, preko katerih je v preteklosti v veliki meri odkrival smisel skozi dejavnost in 

ustvarjanje, vse bolj oddaljujejo zaradi pešanja telesa in uma ter vse manjše zmožnosti za delo 

in ustvarjanje. Vendar pa je človek sočasno poklican, da se obrne k doživljajskim vrednotam. 

Da ne gre podcenjevati te vrste vrednot, priča dejstvo, da mora biti doživljanje smisla skozi 

doživetje narave, kulture ali ljubezni do sočloveka do te mere mogočno, da prepreči krize 

smisla ob človekovem soočanju z nezmožnostjo ustvarjalnega delovanja v svetu.  
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Ko pa se človek sooči s starostno onemoglostjo, pa ima na razpolago tretjo vrsto vrednot, 

vrednote stališča. Glede na ugotovitve raziskave lahko trdimo, da je starost za večino starih 

ljudi kljub izzivom, ki jih s seboj nosi, lahko življenjsko obdobje, v katerem ima človek 

možnost, da se  poglobi vase in najde smisel.  

Ob razmišljanju o težavah in tragiki, ki jih nosi starost kot življenjsko obdobje, pa kljub temu 

ne moremo mimo dvoma o tem, da je mogoče v prav vsakem trpljenju uvideti smisel. 

Gledano s stališča logoteorije naj ne bi bilo situacije, ki bi bila brez smisla, pa vendar 

zavzemanje ustrezne drže in stališča do nespremenljive usode in neizogibnega trpljenja 

zahteva modrost, trdnost in mogočno vrednostno lestvico posameznika.  

Ker gre pri zavzemanju pravega stališča do trpljenja za eno od najtežjih nalog v življenju 

človeka, smo želeli odkriti, kako starostniki v domovih doživljajo lastno trpljenje ter na 

kakšen način v tem uspejo odkriti smisel. Rezultati kažejo, da skoraj polovica vprašanih 

starostnikov v trpljenju uspe najti smisel, kar je optimistična ugotovitev. Vendar pa je tretjina 

vprašanih starostnikov poročala, da v trpljenju v starosti ne zmorejo videti smisla. Če pa k 

temu deležu dodamo delež neodločenih, vidimo, da se vprašani pri tem vprašanju delijo na 

sicer ne identični, pa vendar pomembno podobno veliki skupini.  

Da bi lažje razumeli zgornjo ugotovitev, smo v nadaljevanju ugotavljali, na kakšen način stari 

ljudje odkrivajo smisel v trpljenju. Ugotovili smo, da se večina vprašanih kljub predhodnim 

ugotovitvam, da skoraj polovica v trpljenju ne vidi smisla, trudi zavzeti stališče do tega in 

tako tudi v trpljenju najti smisel. Tretjina vprašanih se kljub trpljenju zaveda, da je življenje še 

vedno smiselno zaradi lastnega pomena za druge ljudi in zmožnosti, da nekomu polepšajo 

dan, dajo nasvet ali so za zgled, kar jim pomaga uzreti smisel tudi skozi trpljenje. Starostniki 

poročajo, da si pri iskanju smisla v trpljenju pomagajo z iskanjem smisla v svojih potomcih in 

zapuščini ter skozi zavedanje, da se še vedno lahko odločijo, kako bodo sprejeli svoje stanje 

in  kaj bodo drugi počeli z njimi. Ugotovili smo, da velika večina vprašanih v trpljenju na 

različne načine uspešno odkriva smisel. Zato domnevamo, da je večji delež vprašanih, ki so 

na prvo vprašanje o smislu trpljenja odgovorili, da v trpljenju ne vidijo smisla, in tudi tistih, ki 

so bili neodločeni, morda razumel vprašanje dobesedno in se jim je trditev, da je trpljenje 

smiselno, lahko zdela preveč mazohistična, kar je razumljivo. Krivdo morda lahko pripišemo 

tudi slabo zastavljenemu vprašanju.  
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Domnevamo, da bi bili odgovori na vprašanje o smislu trpljenja morda drugačni, če bi bilo 

vprašanje zastavljeno v obliki »Ali je mogoče v trpljenju, ki ga s seboj nosi starost, najti 

smisel?«. Domnevo potrjujejo ugotovitve, da je na vprašanje, o tem na kakšen način stari 

ljudje najdejo smisel v trpljenju, o tem, da v trpljenju ni mogoče najti smisla poročal, 

statistično gledano, zanemarljiv delež vprašanih.  

Po drugi strani pa obstaja možnost, da ne gre za težave z vprašanjem. Rezultat kot tak je lahko 

zelo pomemben, saj gre za odgovore na vprašanje, ki posega na najtežje področje duhovnega 

zorenja. Ugotovitev, da to pomembno, visoko duhovno zrelost dosegata skoraj dve tretjini 

vprašanih starostnikov, bi bila v tem primeru optimistična; ugotovitev, da tretjina starih ljudi v 

domovih še ni na tako visokem nivoju duhovnega razvoja, pa verjetno odraz dejanskega 

stanja, ki je hkrati zaskrbljujoče. Rezultat kot tak odpira številna vprašanja, predvsem o 

vzrokih, ki so botrovali stanju nezmožnosti uzreti smisel in zavzeti stališče tudi v trpljenju. 

Vsekakor ta rezultat odpira vrata novim raziskavam, ki bi ugotavljale, ali bi bil rezultat res 

drugačen ob drugače zastavljenem vprašanju in če ne, kaj so vzroki za tak rezultat in kako 

ljudem, ki so se na svojevrsten način znašli v stanju nemoči uzreti smisel, pomagati.  

Načini, na katere stari ljudje v domovih iščejo smisel tudi skozi trpljenje, kažejo na pomen 

vrednot stališča. Tudi spoznanja, do katerih smo prišli s poglobljenimi intervjuji, pričajo o 

staremu človeku lastnih zmožnostih sprejemanja in prilagajanja vsem novim in težkim 

razmeram in preizkušnjam v življenju. Starostniki so poročali, da lahko zmožnost pokončnega 

prenašanja trpljenja za človeka pomeni celo osebno zmago, ki vodi v uspešno odkrivanje 

smisla v starosti. Zavedajo se, da je odnos do težkih razmer in trpljenja izrednega pomena. Po 

enem izmed osnovnih načel logoteorije človekov osnovni cilj bivanja ni le iskanje užitka in 

izogibanje bolečini, kar so starostniki, ki so sodelovali v naši raziskavi, jasno potrdili, temveč 

je človek pripravljen tudi trpeti, če le ima njegovo trpljenje smisel. 

Trpljenje in izgube v starosti se lahko izkažejo kot močno obremenjujoče za stare ljudi 

(Bickerstaff in Grasser 2003), kljub temu pa se, kot kažejo naši rezultati, starostniki tudi s 

tragiko in izgubami spopadajo v duhu sprejemanja in spokojnosti. Starostniki v domovih 

uspejo še naprej živeti s pozitivnimi perspektivami, ki se nanašajo na njihovo lastno življenje 

in na življenja vseh okoli njih. Večina starostnikov pa se zaveda, da se lahko sama odloči, 

kako bodo gledali na lastno življenje, in vpliva te odločitve na kvaliteto bivanja.  
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Ugotovili smo tudi, da se starostniki v domovih zavedajo, da si lahko s pozitivnim pogledom 

na življenje kljub omejitvam povrnejo upanje in izboljšajo kakovost življenja, kar ima za 

posledico na novo odkrit smisel.  

Poleg odgovornosti in prilagodljivosti smo skozi našo raziskavo tudi spoznali, da staremu 

človeku pri vsakdanjem življenju močno pomaga zavedanje, da se še vedno lahko odloča ter 

da imajo njegove odločitve pomen tako za njega samega kot tudi za širše okolje. Star človek 

se zaveda, da se lahko odloči, koliko bo spremljal dogajanje v širšem družbenem okolju in 

kako dejaven bo ostal na različnih področjih bivanja ter ali bo na ta način odkrival smisel 

življenja v starosti. V vseh teh spoznanjih, ki predstavljajo duhovno bogastvo in veličino, ki 

jo pogosto premore ravno star človek, pa je navzoča tudi izrazito človeška lastnost preseganja 

samega sebe. Rezultati naše raziskave kažejo, da star človek pogosto odkriva smisel lastnega 

življenja tudi skozi skrb in ljubezen do sočloveka.  

Eno od pomembnih spoznanj, do katerih smo prišli z našo raziskavo, je tudi to, da se človek v 

starosti s trpljenjem in z neugodnimi situacijami spoprijema drugače kot v mladosti. Lahko bi 

sklepali, da gre za naravni obrambni mehanizem, saj je dejavnikov trpljenja v starosti veliko. 

Menimo, da bi lahko šlo za bistveno značilnost tega obdobja, ki je izrednega pomena za 

človekov duhovni razvoj. Človek v starosti trpljenja več ne doživlja kot trpljenje. Zelo močno 

je izražena človekova lastnost potrpežljivosti in pokončnega prenašanja bremen usode. 

Starostniki, ki so sodelovali pri naši raziskavi, so poročali, da star človek doživlja trpljenje, ki 

se pojavlja v različnih oblikah, kot preizkušnje in kot obvezo do življenja. Obvezo, da tudi v 

vseh težkih okoliščinah najde smisel in duhovno raste. Rezultati raziskave kažejo na zmožnost 

starih ljudi v domovih, da presežejo trpljenje in se na duhovni ravni od njega odmaknejo do te 

mere, da je znosno.  

Zaključimo lahko, da je v starosti le malo dogajanja, ki bi bilo očem vidno, torej na telesni, 

materialni ravni. Obenem pa je duhovna raven zelo dejavna. Stari ljudje so sposobni v 

vsakdanjem življenju neprestano presegati nespremenljivo usodo, ki jih ob pešanju telesa in 

uma doleti, ob tem pa živeti polno življenje, ki ga omogoča duhovna razsežnost, na kateri je 

lahko človek z leti, v nasprotju s telesno, vedno bolj živ. Neizbežno trpljenje v starosti je po 

pričevanjih starih ljudi lahko ena od poti do izpolnjenega življenja. Starostniki so poročali o 

obstoju višjega cilja in namena v življenju, ki presega tudi meje človekovega življenja.  
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Naše ugotovitve o očem sodobnega človeka skritem daru starosti potrjujejo, da bolj ko se 

krčita telesno in duševno področje, bolj prihaja do izraza duhovno področje življenja, ki lahko 

ostane dejavno tudi do zelo visoke starosti. Ravno osvoboditev človeka iz primeža 

mladostnega boja ter pogled na bogato preteklo, enkratno in edinstveno življenje predstavljata 

skrito, očem nevidno srečo, ki jo nosi starost.  

 

10.4 Starostniki v domovih doživljajo osebno blagostanje na nepričakovano visoki 

ravni 

 

Kakovost življenja posameznika je opredeljena z objektivnimi razmerami, v katerih živi, kot 

tudi z osebnostnimi značilnostmi, ki usmerjajo doživljanje realnosti in lastne, specifične 

življenjske izkušnje. Objektivne dimenzije, ki se nanašajo na merljive objektivne življenjske 

razmere, ko govorimo o starostnikih, ki bivajo v domovih za stare, so dokaj jasne. Ti ljudje 

imajo zagotovljene dostojne razmere za bivanje, redno, zdravo prehrano in neomejen dostop 

do strokovne zdravstvene nege in oskrbe. Bivajo v razmerah, ki zadovoljujejo objektivne 

dimenzije za kakovostno bivanje. Za to pa je izrednega pomena ravno težje merljivo 

subjektivno zaznavanje kakovosti lastnega življenja, ki se nanaša na zadovoljstvo, srečo, 

zaznavanje lastnega zdravja in socialne odnose. Iz tega razloga smo z našo raziskavo 

poskušali ugotoviti, ali življenjsko obdobje starosti prinaša spremembe tudi na področju 

osebnega blagostanja oziroma kako stari ljudje, bivajoči v domovih za stare, ocenjujejo lastno 

blagostanje.  

Ker predstavlja zadovoljstvo kognitivno, sreča pa čustveno komponento subjektivnega 

blagostanja, nas je v raziskavi zanimalo, kako zadovoljni in srečni so stari ljudje v domovih. 

Zaradi pomembnega vpliva zaznavanja lastnega zdravja, občutka koristnosti ter 

samospoštovanja na osebno blagostanje smo ugotavljali tudi, kako stari ljudje v domovih 

zaznavajo lastno zdravje, ali se počutijo koristne v vsakdanjem življenju ter ali se spoštujejo.  

Ugotovili smo, da je več kot 80 % starih ljudi, ki so sodelovali pri naši raziskavi, zadovoljnih 

s svojim trenutnim življenjem, podobno velik delež vprašanih pa je poročal tudi, da so srečni. 

Tudi predhodne študije (George 2010) so pokazale, da so stari ljudje kljub izgubi mladostnih 

moči, slabšemu ekonomskem stanju in družbenemu stanju ter kljub številnim izgubam 

velikokrat celo bolj srečni in zadovoljni kot mlajše generacije.  
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Naše ugotovitve lahko razlagamo tudi s stališča logoteorije, ki srečo močno povezuje s 

smislom. Človeku se namreč slej ko prej zgodi, da ga prizadenejo bolezen, izgube ali 

pomanjkanje, njegovo življenje pa kljub temu ne izgubi svoje vrednosti in smisla. Logoteorija 

opredeljuje človeka kot bitje, ki je ne glede na vse usmerjeno v iskanje in odkrivanje smisla, 

ki ga  najde ali doseže preko delovanja v svetu. Sreča in zadovoljstvo pa se pojavljata kot 

stranska učinka tega delovanja. Zaključimo lahko, da je razlog za srečo in zadovoljstvo obstoj 

smiselnih ciljev. Če ti obstajajo, obstajata tudi pot in razlog za srečo in zadovoljstvo. Naše 

ugotovitve so tako posledica obstoja smiselnih ciljev, o katerih so nam starostniki skozi našo 

raziskavo tudi poročali. Gre za možnosti in zmožnosti videti smisel v doživetjih, preteklih 

dosežkih, medsebojnih odnosih in skozi zavzemanje stališča do nespremenljivega.  

O tem, kako velik vpliv igra človekov odnos do lastnega življenja, je že v antiki pisal Ciceron. 

Menil je, da je ljudem, ki v sebi ne nosijo moči, da bi živeli dobro in srečno, vsako življenjsko 

obdobje težko. Pa tudi, da ljudje, ki sami od sebe zahtevajo dobro in so sposobni v vsem 

videti dobro, tudi v naravnih nujnostih, kot je to starost, ne vidijo nič slabega in so srečni. 

Njegovo razmišljanje nakazuje na obstoj vrednot stališča. Ali bo človek na starost srečen in 

zadovoljen, je torej predvsem odvisno od stališča, ki ga zavzame do lastnega staranja in 

starosti. To spoznanje potrjujejo tudi rezultati študije (Hedberg, Gustafson, Brulin in Aléx 

2013), ki je raziskovala smisel življenja v starosti. Ugotovili so, da ko stari ljudje razmišljajo 

o osebnem, trenutnem smislu življenja v starosti, smisel pogosto opisujejo kot občutek sreče v 

vsakdanjem življenju, do katerega pridejo s pomočjo sposobnosti pozitivnega razmišljanja v 

vsaki situaciji. 

Za doživljanje visoke ravni osebnega blagostanja pa je izrednega pomena tudi zdravje. Še 

posebno zato, ker ravno poslabšanje zdravstvenega stanja velikokrat pomeni odvisnost od 

drugih pri osnovnih vsakodnevnih aktivnostih in zaznavanje osebnega blagostanja na nižji 

ravni. Tudi rezultati predhodnih študij (Ruffing-Rahal 1984) kažejo, da celovit model zdravja 

vključuje tudi duhovno razsežnost, ki prispeva k osebnemu blagostanju starejših. Duhovne 

izkušnje prispevajo k boljši samopodobi in k celostnemu osebnostnemu razvoju. Združevanje 

preteklosti in sedanjosti v smiselno celoto pa zagotavlja izvor osebne moči, ki ima pozitivne 

vplive v boju proti boleznim in težavam. 
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Rezultati naše raziskave kažejo, da velika večina starih ljudi v domovih svoje zdravje 

ocenjuje kot srednje dobro. Vsak peti starostnik svoje zdravje ocenjuje kot dobro, vsak sedmi 

pa kot slabo. Zaznavanje lastnega zdravja je subjektivno; starostniki, ki svoje zdravje 

ocenjujejo kot dobro, imajo lahko veliko več težav kot tisti, ki svoje zdravje ocenjujejo kot 

slabo, saj igra pomembno vlogo pri tem stališče, ki ga človek zavzame do svojega stanja. 

Naše mnenje potrjujejo tudi izsledki drugih študij (Guse in Masesar 2009), ki so ugotovile, da 

so prebivalci ustanov za dolgotrajno oskrbo, čeprav imajo pogosto zdravstvene težave in 

invalidnosti, optimistični glede zdravja in kakovosti lastnega življenja. Subjektivna ocena in 

zaznavanje lastnega zdravja tako igrata zelo pomembno vlogo tudi pri oceni osebnega 

blagostanja in doživljanju smisla življenja.  

V povezavi z zdravjem smo skozi poglobljene intervjuje ugotovili, da spremembe na telesni 

ravni v obliki pešanja zdravja predstavljajo hujše prelomnice v človekovem življenju pri 

vstopu v življenjsko obdobje starosti. Hkrati pa ravno te prelomnice omogočajo spoznanja, 

značilna za starostno modrost. Ob tovrstnih prelomnicah začne človek v starosti spreminjati 

pogled na svet in življenje, spremeni se sam in smisel začne odkrivati na drugačen način. 

Tako tudi pri oceni lastnega zdravja prihajajo v ospredje vrednote stališča. Pri tem izstopa 

pomen vrednot stališča v starosti, zaradi česar je lažje razumeti, zakaj je ravno to skupino 

vrednot Frankl označil kot najmogočnejšo.  

Našo razlago lahko potrdimo tudi z rezultati različnih študij, ki dokazujejo, da je 

zadovoljevanje duhovnih potreb starejših povezano z duševnim zdravjem, ima tudi fizične 

koristi, lahko predstavlja tudi varovalo proti depresiji, način ohranjanja smisla na koncu 

življenja in mehanizem priprave na umiranje in smrt (Blazer, 1991; Holt in Dellmann-Jenkins, 

1992). Tudi sreča in zadovoljstvo z življenjem ter večja sposobnost prilagajanja in 

samopreseganja so se pokazali kot pomembno povezani z duhovnostjo starejših ljudi (Kelly, 

1995; Reed, 1991). V zvezi s telesnim zdravjem se je zadovoljevanje duhovnih potreb 

pokazalo kot povezano s pozitivnim telesnim zdravjem in, obratno, nezadovoljevanje s 

fizičnimi boleznimi (Miller in Thoresen, 1999; Musick in sodelavci, 2000). Starejši, ki imajo 

zadovoljene duhovne potrebe, so ponavadi bolj zdravi, redkeje uživajo alkohol, imajo nižji 

krvni tlak, pri njih se pojavlja manj kapi in živijo dlje kot tisti, katerih duhovne potrebe so 

zanemarjene (Koenig et al., 1996). 
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Vse te ugotovitve potrjujejo naše ugotovitve o osebnem blagostanju v starosti, ki ga  

povezujemo z ugotovitvami o smislu življenja v starosti. Velika večina starostnikov, ki je 

sodelovala v raziskavi, je poročala, da uspešno odkriva smisel življenja v starosti. Menimo, da 

je posledično velika večina teh starostnikov tudi srečnih in zadovoljnih s svojim življenjem in 

hkrati z lastnim zdravjem, ki ga večinoma ocenjujejo kot dobro.  

Na visoko stopnjo občutka osebnega blagostanja po ugotovitvah predhodnih študij pomembno 

vplivajo tudi socialne interakcije in odnosi ter občutek koristnosti v vsakdanjem življenju. V 

naši raziskavi se starostniki pri vprašanju o občutku koristnosti v vsakdanjem življenju delijo 

na dva, po velikosti zelo podobna dela. Nekaj več kot polovica starih ljudi bivajočih v 

domovih se čuti koristnih v vsakdanjem življenju, medtem ko se jih le nekaj manj kot 

polovica čuti nekoristnih.  

Ugotovitev o občutku nekoristnosti glede na dejstvo, da v domovih bivajo večinoma stari 

ljudje z zelo slabim zdravstvenim stanjem in pogosto telesno tako oslabeli, da so močno 

odvisni od tuje pomoči, ne preseneča. Dejansko se bivajoči v domovih pogosto delijo v dve 

skupini, in sicer na tiste, ki so popolnoma onemogli in v celoti odvisni od tuje pomoči, ter na 

tiste, ki so še gibljivi ali vsaj delno gibljivi in lahko še vedno poskrbijo zase ali celo tudi še za 

druge. Domnevamo, da so vprašanje o občutku koristnosti v vsakdanjem življenju starostniki 

v naši raziskavi razumeli v kontekstu telesnih zmožnosti. Delež starejših, ki se zaradi svoje 

telesne oslabelosti ne počuti koristnih v vsakdanjem življenju, pa je pomemben podatek, ki 

spodbuja k razmišljanju o tem, kako poskrbeti za kakovostne aktivnosti v domovih, ki bi 

vsem tam bivajočim starim ljudem omogočale uzreti, da so kljub onemoglosti lahko koristni, 

kar ostaja tema raziskav v prihodnosti. 

Svoje ugotovitve o povezavi med telesno oslabelostjo in občutkom nekoristnosti lahko 

razlagamo tudi preko povezave med telesno gibljivostjo in gibljivostjo v vseh drugih 

človekovih razsežnostih, in sicer duševni, duhovni, socialni, razvojni in bivanjski. Telesno 

gibanje krepi tudi duševne (mišljenje, čustva, razpoloženje, pozitivna usmerjenost ...), 

socialne (komuniciranje, sodelovanje ...) ter duhovne in bivanjske zmožnosti (odgovorna 

svoboda, doživljanje smisla ...). Ko je telesna gibljivost onemogočena zaradi bolezni ali 

starostne onemoglosti, pa lahko poskrbimo za visoko raven življenja starega človeka, če mu 

pomagamo, da ostane gibčen v višjih razsežnostih.  
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Velik pomen pri tem imajo socialna razsežnost, ki zajema zmožnost človeka, da hvaležno 

sprejme pomoč, ter duhovna in bivanjska razsežnost, ki omogočata, da zmore človek kljub 

omejitvam uzreti smisel prek svoje preteklosti, sedanjosti ali prihodnosti. Ti rezultati 

predstavljajo pomembna izhodišča za razvijanje ustreznih pristopov pri delu s starostniki v 

visoki starosti in starostni onemoglosti. 

Ohranjanje gibljivosti starega človeka v višjih razsežnostih je pomembno tudi za ohranjanje 

psihičnega zdravja in s tem tudi samospoštovanja. Rezultati pregledanih predhodnih študij 

kažejo, da primerna zdravstvena oskrba starejših ne bi smela upoštevati zgolj upadajočih 

funkcionalnih sposobnosti starejših, temveč tudi dojemanje lastnega zdravja in 

samospoštovanja posameznika. Samospoštovanje posameznika je pomemben pokazatelj 

osebnega blagostanja in hkrati pomembno povezan s smislom življenja. Logoteorija 

opredeljuje samospoštovanje kot enega osnovnih znakov psihičnega zdravja. Zato je 

ugotovitev, do katere smo prišli z našo raziskavo, da se velika večina starostnikov v domu 

spoštuje, spodbudna. Menimo, da posredno kaže na možnosti za ohranjanje dobrega 

psihičnega zdravja tudi v visoki starosti in v zahtevnejših življenjskih razmerah, kot je 

življenje v domovih za stare ljudi.   

Občutek nekoristnosti in oviro pri vzdrževanju gibljivosti v višjih razsežnostih človekovega 

življenja vidimo tudi v dejstvu, da nas sodobna družba skozi življenje poskuša odrezati od 

naše duhovnosti in tako uničuje občutek povezanosti. To vztrajno počne z idealiziranjem 

individualizma in uničevanjem družbenega konteksta, na ta način pa ignorira čustvene potrebe 

človeka, kar vodi v patologijo, pogosto izraženo v občutkih otopelosti, nezainteresiranosti, 

manjvrednosti, nepovezanosti in nesmiselnosti. V naši družbi pogosto ni pomembno, kdo ste, 

temveč kako vas drugi vidijo oziroma kako vredni ste za druge. Materialistično usmerjena 

družba ne vrednoti človeka po tem, kar je, temveč po tem, kaj lahko ustvari in koliko lahko 

potroši. Ravno zato ljudje, ki niso več sposobni trošiti in ne proizvajati, niso cenjeni, niso 

koristni in so odrinjeni. Od tod izrivanje starih ljudi na rob družbe in hkrati tudi občutek 

nekoristnosti, ki ga gojijo onemogli starostniki v domovih za stare ljudi. Zato kot pomembne 

vidimo spremembe paradigmatskih pristopov pri delu s starostniki v domovih. Delovanje 

institucij, ki se ukvarjajo s socialnim varstvom starejših, je potrebno usmerjati v preseganje  

omenjenih načinov razmišljanja, ki zanikajo vrednosti duhovnega. Tak način razmišljanja  

pomeni zanikanje esencialnega dela človeka, od tu naprej pa se prične patologija.  
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Menimo, da je pomembno omeniti tudi ugotovitve, do katerih smo prišli skozi sicer statistično 

nepomembne podatke. Menimo, da je nezanemarljivo dejstvo, da vsak deseti vprašani 

starostnik s svojim trenutnim življenjem ni zadovoljen in da je vsak sedmi vprašani nesrečen. 

Tudi delež neodločenih je, ko govorimo o zadovoljstvu in sreči, zaskrbljujoč, saj je na vsakih 

petnajst starostnikov v domovih eden, ki je neodločen in domnevno otopel, zdolgočasen in 

nezainteresiran. Ko govorimo o samospoštovanju kot indikatorju psihičnega zdravja, 

pozornost vzbudi podatek, da se vsak triindvajseti starostnik v domu ne spoštuje. Če 

vzamemo v ozir, da v domovih za stare biva v povprečju 160 starih ljudi, to pomeni, da je v 

vsakem domu šest do sedem starih ljudi, ki se ne spoštujejo in je njihovo duševno zdravje 

ogroženo. Skoraj polovica starostnikov, bivajočih v domovih, pa se tudi ne počuti koristnih. 

Četudi gre za manjši delež starih ljudi, menimo, da je pomembno v prihodnosti raziskati 

vzroke negativnih občutij in poiskati načine pomoči tej ranljivi skupini ljudi. 

Nasprotno pa podatki o srečnosti, do katerih smo prišli, ponujajo optimističen pogled o 

možnostih za srečno življenje v starosti tudi za bivajoče v domovih za stare ljudi. Podatki o 

deležu nesrečnih, nezadovoljnih in ljudi, ki se ne spoštujejo in se čutijo nekoristne med 

starostniki v domovih, pa vsekakor pričajo o dejstvu, da bo treba narediti še veliko na 

področju duhovne oskrbe starejših tako s spreminjanjem pristopov pri delu s starimi kot tudi 

pri pogostejšem poseganju po strokovni pomoči. Ker je vsak nesrečen, nezadovoljen človek in 

vsak človek z občutkom nekoristnosti in nizkim samospoštovanjem v zaključnem dejanju 

življenja preveč, to zagotovo ostaja pomembna tema in problem, odprt za nadaljnja 

raziskovanja in iskanje primernih rešitev. Rezultati naše in drugih študij jasno kažejo, da je 

potrebno razviti ustvarjalne strategije dolgotrajnega zagotavljanja oskrbe, ki ustreza potrebam 

starejših, ki živijo v domovih za stare ljudi. 

 

10.5 Starostniki v domovih o prihodnosti ne razmišljajo veliko 

 

Da bi človek lahko tudi v starosti uspešno odkrival smisel, mora biti sposoben sprejeti lastno 

prihodnost z neutrudno bližajočo se smrtjo. Logoteorija poudarja, da je pomembno, da si 

človek, zavedajoč se lastne minljivosti, odgovorno postavlja delovne ali doživljajske cilje v 

kakršnikoli obliki do zadnjega diha. Izhajajoč iz teh spoznanj smo želeli ugotoviti, kako stari 

ljudje, bivajoči v domovih za stare, razmišljajo o prihodnosti ter kje vidijo izvore smisla 

lastnega bivanja v prihodnosti. 
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Ugotovili smo, da velika večina vprašanih starostnikov vidi svoje življenje v prihodnosti kot 

smiselno in meni, da ga je vredno živeti. Ugotovitev je spodbudna, saj kaže na možnosti, ki 

jih starost nudi za uspešno odkrivanje smisla. Z raziskavo smo ugotavljali tudi, kje stari ljudje 

vidijo izvore smisla lastnega bivanja v prihodnosti. Posredno smo s tem vprašanjem prišli do 

zelo pomembnih ugotovitev, da velika večina vprašanih kljub smislu bivanja v prihodnosti, ki 

ga vidijo, o prihodnosti ne razmišlja. Vsakega šestega misel na prihodnost celo straši. Ta 

delež najverjetneje predstavlja tiste starostnike, ki so predhodno poročali, da smisla lastnega 

bivanja v prihodnosti ne vidijo. Optimističen in nezanemarljiv pa je podatek, da obstaja tudi 

delež tistih starih ljudi, ki o prihodnosti še aktivno razmišljajo in se je veselijo. Tak je skoraj 

vsak osmi vprašani starostnik.  

Ugotovili smo, da velika večina vprašanih starostnikov, to je bil vsak tretji, ki vidi smisel 

lastnega bivanja v prihodnosti, izvor smisla vidi v zdravju, samostojnosti in umskem 

ustvarjanju; skoraj vsak četrti v sreči, ljubezni, pozitivnem razmišljanju, veri in pričakovanju 

lepih trenutkov ter skoraj vsak osmi v koristnosti in dobrih odnosih z bližnjimi in okolico. 

Kot pomembno in poglobljenega raziskovanja vredno smo ocenili ugotovitev, da skoraj 

tretjina vprašanih, ki sicer vidijo lastno življenje v prihodnosti kot smiselno, ne razmišlja o 

prihodnosti in smisel išče sproti. S poglobljenimi intervjuji smo ugotovili, da se brezpogojno 

in neustrašno sprejemanje usode in vsega, kar življenje v starosti nosi, kaže ravno v 

brezskrbnosti do lastne prihodnosti. Star človek zaupa lastni usodi. Domnevamo, da se 

človeku nadsmisel s starostjo bolj približa in zato nima več občutka, da mora imeti vse pod 

nadzorom. Osvobojen skrbi za prihodnost star človek težje spregleda možnosti za smisel, ki 

ga nudi sedanji trenutek. Stari ljudje so  nemalokrat postavljeni pred preizkušnjo, v kateri 

ugotovijo, da na nekatera področja lastnega življenja nimajo več vpliva in jih morajo sprejeti. 

Izkušnje, da se iz tega sprejemanja rojevajo dobre stvari, ki vodijo v boljše življenje, vodijo 

tudi do modrosti zaupanja. Menimo, da je navidezna osiromašenost bivanja starih ljudi v 

domovih za stare zato zavajajoča. Življenje tam notri je lahko polno in bogato, četudi je 

njegov tok počasen. Stari ljudje življenje še vedno radi živijo in v njem uživajo; v popolnem 

sprejemanju sebe in trenutnega življenja, kot so poročali, velikokrat enako ali celo bolj polno 

kot v preteklosti. 
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Brezskrbnost glede lastne prihodnosti bi lahko pripisali tudi notranjemu miru starega človeka, 

ki je posledica sprave s samim seboj in z lastnim življenjem; o tem so nam poročali v 

poglobljenih intervjujih. Pri tem so stari ljudje potrdili logoteoretični pogled na težke situacije 

in stanja, nad katerimi nimajo vpliva. Človek je, ko se znajde v situaciji, na katero nima 

vpliva in je ne more spremeniti, poklican, da jo sprejme in se spremeni sam. V starosti, ko je 

človek pogosto postavljen pred težke izzive, po ugotovitvah, do katerih smo prišli, izstopa 

ravno starosti lastna zmožnost zavzemanja stališča in sprejemanja lastnega življenje in sebe 

tudi v odvisnosti in onemoglosti. Na ta način doseže star človek  tudi spravo s seboj in 

pomemben notranji mir. 

Logoteorija v povezavi s pogledom na prihodnost opisuje tudi odnos do smrti in minljivosti. 

Človek je spričo smrti, lastne minljivosti in omejitve v času prisiljen izkoristiti čas svojega 

življenja in vse enkratne priložnosti, ki bi jih v nasprotnem odlašal v nedogled. Menimo, da 

ravno dejstvo, da nam je smrt v starosti bolj blizu in da se naš čas izteka, vodi k še 

močnejšemu zavedanju pomena odkrivanja smisla v vsakem trenutku. Tako razlagamo našo 

ugotovitev o tem, da stari ljudje v domovih o prihodnosti, ki jo sicer vidijo kot smiselno, ne 

razmišljajo veliko, temveč se osredotočajo na sedanji trenutek, v katerem neutrudno sproti 

odkrivajo smisel življenja v starosti.  

Naši rezultati potrjujejo ugotovitve drugih študij, da stari ljudje smisel iščejo sproti, v vsakem 

dnevu in trenutku posebej, v majhnih, za mlade pogosto neopaznih, nepomembnih stvareh in 

pojavih ter da se ne obremenjujejo s prihodnostjo (Hedberg,
 
Gustafson, Brulin in Aléx

 
2013).  

Pa tudi, da je način razmišljanja starih ljudi posledica intenzivnega zavedanja lastne omejitve 

v času v starosti (Davis, McKearney 2003) in da ljudje, ki so izpostavljeni opomnikom lastne 

minljivosti, pogosteje  poročajo o visoki stopnji smisla življenja (King et al. 2009).  

Pogled starih ljudi na prihodnost in njihovo razmišljanje o prihodnosti lahko razložimo tudi s 

stališča logoteorije, ki opisuje, da v trenutku, ko svoje življenje izgubimo, postanemo 

življenje samo. Menimo, da stari in onemogli ljudje lažje živijo ravno zaradi tega spoznanja, 

saj se v veliki večini zavedajo, da je njihova preteklost varno spravljena. Na preživeto so 

večinoma ponosni ter zanj hvaležni.  
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Kljub optimističnim ugotovitvam pa ne moremo mimo statistično ne tako pomembne, a 

vendar v praksi in pri delu s starimi nezanemarljive ugotovitve, da vsak peti vprašani 

starostnik ne vidi smisla lastnega bivanja v prihodnosti oziroma misli, da življenje v starosti v 

prihodnosti ni vredno bivanja. Vsak deseti je neodločen.  

Logoteoretična spoznanja kažejo, da je človek lahko tako zelo in brezpogojno oropan 

prihodnosti, da lahko na svoje življenje zre le še z gledišča preteklosti. Taki ljudje naj bi se 

počutili kot »živi mrtveci«. V domovih za stare ljudi pa starostniki zaradi ločenosti od 

domačega okolja in občutka prostorske zaprtosti lahko doživijo stanje otopelosti, v katerem se 

jim življenje tam zunaj zdi neresnično. To postaja razlog, da človek pokoplje svojo človeškost 

zaradi pomanjkljive opore v nekem prihodnjem cilju. Bivanje tako pogosto postaja zazrto v 

preteklost, kar pomeni razvrednotenje sedanjosti ter vseh njenih tegob in trpljenja, sočasno pa 

človek spregleda možnost, da zasnuje trenutno resničnost. Pretirano zatekanje v preteklost 

lahko pripelje do ne tako malokrat videnih primerov v domovih za stare, ko razvrednotenje 

stvarnosti pahne človeka v stanje, v katerem se popolnoma zapusti in propade, saj v trenutnem 

življenju ne uspe odkriti smisla. Prepoznavanje takih starostnikov v domovih in nudenje 

strokovne pomoči vidimo kot možno in potrebno rešitev pri preprečevanju tragičnih stanj 

zaradi izgube smisla. Stari ljudje v tovrstnih stiskah potrebujejo oporo in pomoč, da bi dosegli 

notranjo zmago življenja. Potrebujejo pomoč pri spoznanju, da bodo morali še kaj obžalovati, 

odpustiti, priznati, ovrednotiti in se končno spraviti s samim seboj in z življenjem, preden 

zaključijo lastno zgodbo.  

Spoznanja, do katerih smo prišli, pa imajo lahko pomen tudi za zdravstvene delavce. 

Zaposleni v domovih lahko vsakodnevno skozi skrb za stare ljudi opazujejo posledice 

življenjsko pomembnih spoznanj starih ljudi in njihov vpliv na človekovo kakovost bivanja v 

starosti. Tudi logoteoretična spoznanja kažejo, da vsi, ki skrbijo za stare ljudi, ob teh 

spoznanjih lahko v starem človeku zlahka vidijo učitelja, vrednega spoštovanja. Na ta način 

star človek ni nič več le nemočno telo, temveč neminljivo bogastvo življenja. Naklonjenost 

bolnemu, onemoglemu telesu pa postane poklon brezčasnemu smislu človekovega bivanja. 

Nega starih in onemoglih lahko tako za vse, ki jo izvajajo, postane pomembno in izredno 

smiselno delo, saj pomeni aktivno vključevanje v zaokroževanje smisla celotnega življenja 

nekega človeka.  
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10.6 Velika večina starostnikov v domovih se ne boji smrti 

 

Če je človek zaradi smrti in lastne omejitve v času prisiljen izkoristiti čas svojega bivanja ter  

uresničiti enkratne priložnosti, ki bi jih v nasprotnem odlašal v nedogled, potem mora biti to v 

starosti še posebej močno izraženo. Da bi prišli do ugotovitev o odnosu starih ljudi do smrti, 

nas je zanimalo, kako starostniki v domovih gledajo na smrt in ali se je bojijo.   

Z raziskavo smo ugotovili, da se velika večina starih ljudi v domovih smrti ne boji. Ravno 

tako to potrjujejo tudi ugotovitve, do katerih smo prišli s poglobljenimi intervjuji in po katerih 

je ena od bistvenih značilnosti starega človeka tudi sprejemanje smrti. Poglobljeno 

raziskovanje je pokazalo, da se stari ljudje smrti ne bojijo in o njej ne razmišljajo. Zavedajo 

se, da je  namenjena zaokroževanju življenjske zgodbe, ki ravno s smrtjo dobi svoj smisel. Pri 

tem je v veliko pomoč spoznanje, da se človek rodi s poslanstvom, ki so ga sami skoraj 

izpolnili. Človek v starosti po naših ugotovitvah spozna, da smrt osmisli celoto človekovega 

življenja, ki se z njo varno spravi v večnost. Do podobnih ugotovitev so prišle tudi druge 

študije, ki so poročale, da stari ljudje smrt popolnoma sprejemajo kot neizogiben, sestavni del 

življenja ter da se je ne bojijo (Hedberg, Gustafson, Brulin in Aléx 2013).  

Pri ugotavljanju, v kolikšni meri stari ljudje vidijo smrt in s tem lastno minljivost kot 

smiselno, pa smo glede na predhodne ugotovitve dobili nekoliko presenetljive rezultate. 

Večina vprašanih sicer meni, da ima smrt smisel, vendar pa je tudi skoraj tretjina starostnikov 

poročala, da smrt za njih nima smisla, približno tretjina pa je bila neodločenih. Ti rezultati nas 

lahko zmedejo, in sicer predvsem delež tistih, ki so bili neodločeni. Delež starostnikov, ki so 

izbirali odgovor »niti-niti« in za katere domnevamo, da so v stanju bivanjske praznote ali celo 

prikrajšanosti, se skozi vsa raziskovalna vprašanja giblje okoli deset odstotkov. Menimo, da 

gre pri vprašanju o smiselnosti smrti za drugačno stanje in da odgovor »niti-niti« v tem 

primeru ne odraža otopelosti, neodločenosti oziroma bivanjske praznote. Domnevamo, da je v 

primeru konkretnega vprašanja, da v smrti vidijo smisel, odgovoril del vseh tistih, ki so 

predhodno odgovorili, da se smrti ne bojijo. Vendar pa je naše mnenje tudi, da je drugi del 

tistih, ki so predhodno poročali, da se smrti ne bojijo, pri tem vprašanju izbral tudi odgovor, 

da v smrti niti vidijo niti ne vidijo smisla preprosto zaradi dejstva, da o smrti na tak način niso 

nikoli prej razmišljali.  
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Če pogledamo naprej, ugotovimo, da skoraj tretjina vprašanih v smrti ne najde smisla, in 

domnevamo, da so ta odgovor izbrali vsi, ki so predhodno izbrali odgovor, da se smrti bojijo, 

ter vsi tisti, ki se niso mogli odločiti, ali se smrti bojijo ali ne, in za katere smo domnevali, da 

so najverjetneje v stanju bivanjske praznote. Po drugi strani pa bi si rezultat lahko razlagali 

tudi kot posledico zelo subjektivnega pogleda na smisel smrti pri tem vprašanju. Tudi če se 

posameznik smrti ne boji in zanj predstavlja na splošno smiseln zaključek življenja, bi lahko 

pri tem vprašanju izbral odgovor, da smrt zanj v trenutku, ko ga sprašujemo, nima smisla, iz 

preprostega razloga, ker ima rad življenje in bi sam še rad živel. 

Naše ugotovitve o večinskem pozitivnem odnosu starih ljudi do smrti potrjujejo 

logoteoretična spoznanja, da med tem, ko mlad človek doživlja vse kot ustvarjeno za večnost, 

star človek ve, da je vsem stvaritvam življenjskega ali kulturnega izvora odmerjeno »bivanje 

na odpoklic«. Rezultati potrjujejo logoteoretični pogled na človekovo življenje, ki je 

opredeljeno kot tisto, kar je ostalo v času, kar je človek ustvaril, doživel in pretrpel. Tega 

spoznanja se, kot smo lahko ugotovili, večina starih ljudi zaveda. Enako se stari ljudje 

zavedajo, da življenjska moč, ki izhaja iz minljivega telesa, skozi življenje postaja vedno bolj 

izpolnjen življenjski smisel, zato je smrt logičen način zaokrožanja življenjske zgodbe.  

Vsekakor pa ne gre zanemariti ugotovitve, da so tudi starostniki, ki se smrti bojijo. Soočanje z 

lastno minljivostjo in sprejemanje bližajoče se smrti je za kakovost bivanja starega človeka, 

morda še posebej ravno za tiste, ki bivajo v domovih za stare ljudi, izrednega pomena. Tako 

kot je spodbudna ugotovitev, da je velika večina starostnikov v domovih pomirjenih s smrtjo, 

ostajajo vsi tisti, ki se z dejstvom minljivosti še niso soočili, zagotovo izziv za vse, ki se 

ukvarjajo s starimi ljudmi v domovih. Taki starostniki so vdani v usodo in zaradi nezmožnosti 

sprejeti lastno minljivost in smrt ne zmorejo izkoristiti časa svojega življenja za uresničevanje 

različnih možnosti in priložnosti, ki jih tudi starost nudi. Gre za skupino starostnikov, ki v 

starosti ne uspejo odkriti smisla in ki pri tem potrebujejo strokovno pomoč.  

Dejstvo je, da je človek pred vprašanjem o smislu življenja in sočasno o smislu smrti 

prepuščen sam sebi. Pri tem govorimo o prepuščenosti sebi kot nekomu, ki je odgovoren za 

svoje življenje. Najtežja vprašanja v življenju, kot je vprašanje po smislu trpljenja, bolezni, 

starostne onemoglosti in na koncu smrti, so, kot smo lahko skozi raziskavo ugotovili, tista, ki 

vodijo do smisla. Pri teh vprašanjih gre za opredelitev oziroma zavzemanje stališča do 

nespremenljivega v življenju.  
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Pri zavzemanju stališča do usode, v odnosu s katero je človek nemočen, pa igra pomembno 

vlogo tudi način, na katerega se človek s to usodo spoprijema. Če jo prenaša s pogumom in 

dostojanstveno ter je sposoben smrti kot zaključnemu dejanju življenja neustrašno zreti v oči, 

njegovo življenje zagotovo ohranja smisel do zadnjega diha.  

Druge študije (Gazibara 2014) so ugotovile tudi, da so redko stari ljudje tisti, ki v umiranju in 

smrti ne najdejo smisla in ju ne morejo sprejeti, kar zagotovo potrjujejo naši rezultati. Na smrt 

skozi svojo raziskavo zanimivo gleda tudi McCue (1995), ki poudarja dejstvo, da je umiranje 

naravni, končni dogodek v celovitosti človeškega življenja, ki je kulturno, umetniško in 

znanstveno prepričljivo. Zelo stari bolniki sčasoma prehajajo v proces funkcionalnih upadov, 

progresivne apatije in izgube potrebe po hrani in pijači, ki vodi v smrt, tudi če ni prisotne neke 

akutne bolezni ali hude kronične bolezni. Sprejemanje naravnosti umiranja pa je v 

neposrednem nasprotju s prepričanjem sodobne družbe, da je potrebno smrt za vsako ceno 

preprečiti. Raje kot sprejmemo dejstvo, da je smrt naravni proces, verjamemo, da je umiranje 

posledica bolezni in poškodb, ki jih lahko preprečimo z razvojem medicine. 

Pomen rezultatov naše študije kakor tudi ugotovitve, do katerih je prišel McCue (1995), 

kažejo na pomen spoštovanja starih ljudi in njihovega lastnega sprejemanja smrti kot 

zaključnega dejanja življenja, tudi če sami smrti še nismo sposobni sprejeti. Več težav s 

pojavom in sprejemanjem smrti imajo zaradi življenjske neizkušenosti in premalo znanja 

pogosto ravno zdravstveni delavci. Četudi se vsakodnevno soočajo z umiranjem in s smrtjo, 

ob delu z umirajočimi starostniki še vedno doživljajo stiske. Človek, ki smrti sam ne 

sprejema, pa težko pomaga starostniku, ki se je znašel v breznu obupa in nesmisla, nezmožen 

sprejeti zaključek lastne življenjske zgodbe in s tem lastnega življenja v celoti. Kot možno 

rešitev zato vidimo strokovno pomoč, nasvete, izobraževanja in svetovalnice tako za 

zaposlene v zdravstveni negi starih ljudi v domovih kakor tudi za tiste starostnike, ki 

poročajo, da v smrti in življenju v starosti ne morejo najti smisla.  

 

10.7 Smisel življenja in optimističen pogled na prihodnost sta dve različni kategoriji 

 

V prvi hipotezi, ki smo si jo zastavili, smo domnevali, da večina starih ljudi doživlja življenje 

v starosti kot smiselno in optimistično zre v prihodnost.  
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Te hipoteze nismo potrdili, saj smo z analizo zbranih podatkov prišli do ugotovitve, da večina 

vprašanih starostnikov, ki živijo v domu za stare ljudi, uspešno odkriva smisel življenja v 

starosti, hkrati pa jih večina ne razmišlja o lastni prihodnosti. Ugotovili smo, da starostniki, ki 

so poročali o tem, da o prihodnosti ne razmišljajo, sicer v bivanju v prihodnosti vidijo smisel, 

vendar pa prihodnosti ne načrtujejo in se prepuščajo trenutku, v katerem sproti iščejo smisel. 

Za večino starostnikov je tako starost enako ali celo bolj smiselno življenjsko obdobje, pa 

vendar uspešno odkrivanje smisla v starosti ne pomeni, da stari ljudje tudi optimistično zrejo 

v prihodnost. To tudi ne pomeni, da ti stari ljudje na prihodnost zrejo pesimistično. Če se 

ozremo na podatke o sprejemanju in videnju smisla v smrti s strani vprašanih starostnikov, 

vidimo, da le-ti svojo prihodnost z bližajočo se smrtjo sprejemajo in se jim tako lastna 

prihodnost zdi smiselna, ne postavljajo pa si več dolgoročnih ciljev. Bolj se osredotočajo na 

iskanje smisla skozi doživljajske vrednote in ne več tako intenzivno skozi ustvarjalne, za 

katere bi si morali postavljati cilje v prihodnosti. Ravno zato, ker se stari ljudje v domovih 

zavedajo in sprejemajo lastno končnost, ki je ena izmed modrosti, ki jo s seboj nosi starost, se 

vse bolj osredotočajo na doživljanje narave, kulture in odnosov ter na zavzemanje stališča do 

lastnega stanja in bivanja v starosti. Tako v tem življenjskem obdobju uspešno odkrivajo 

smisel in pravzaprav doživljajo osebno blagostanje na višji ravni. 

Ugotovitev, da ni dokazane povezave med uspešnim odkrivanjem smisla v starosti ter 

optimističnim gledanjem na prihodnost, lahko razlagamo z dejstvom, da ima smisel življenja 

širok, celosten duhovni izvor, medtem ko gre pri optimističnem pogledu na prihodnost za ožjo 

psihično, čustveno komponento, od katere odkrivanje smisla nikakor ne more biti odvisno 

oziroma z njo pogojeno. Če poskušamo povedano ponazoriti s prispodobo stavbe, potem 

predstavlja uspešno odkrivanje smisla močne temelje, ki so neodvisni od strešnega okna, ki 

predstavlja čustveno komponento gledanja na prihodnost. Skozi to okno sonce lahko sije 

(optimističen pogled) ali pa tudi ne (pesimističen pogled). Dejstvo, da sonce sije ali pa ne sije 

skozi okno, pa nikakor ne more biti vzrok, ki bi omajal močne temelje stavbe ali nanje 

kakorkoli vplival. 

 

10.8 Kdor uspešno odkriva smisel, doživlja tudi osebno blagostanje 

 

V drugi hipotezi, ki smo si jo zastavili, smo domnevali, da bodo stari ljudje, ki najdejo smisel 

življenja v starosti, poročali tudi o višji stopnji osebnega blagostanja.  
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Ugotavljali smo, ali obstaja statistično pomembna povezanost med kognitivno (zadovoljstvo) 

in čustveno (sreča) komponento osebnega blagostanja ter uspešnim odkrivanjem smisla 

življenja v starosti. Ugotovili smo, da ljudje, ki v starosti uspešno odkrivajo smisel, poročajo 

tudi o srečnosti in zadovoljstvu z lastnim življenjem oziroma o visoki ravni osebnega 

blagostanja.  

Tudi druge študije so že potrdile pomembno povezavo med smislom življenja in pozitivnim 

doživljanjem lastnega vsakdanjega življenja. Uspešno odkrivanje smisla pa se je izkazalo kot 

pomemben vir pozitivnega fizičnega in psihičnega delovanja človeka. Z našo raziskavo smo 

potrdili, da te ugotovitve držijo tudi v visoki starosti in v težkih življenjskih razmerah, kot sta 

selitev in bivanje v domu za stare ljudi. 

 

10.9 Smisel življenja in strah sta dve različni kategoriji 

 

V naši tretji hipotezi smo domnevali, da se stari ljudje, ki uspejo najti smisel življenja v 

starosti, ne bojijo smrti. 

Ugotovili smo, da strah pred smrtjo ni odvisen od uspešnosti odkrivanja smisla, in sicer se 

stari ljudje ne bojijo smrti ne glede na uspešnost odkrivanja smisla, saj so o odsotnosti strahu 

pred njo poročali tako tisti, ki uspešno odkrivajo smisel, kot tisti, ki v starosti ne vidijo smisla. 

Tudi pri tej hipotezi gre za razmerje med smislom življenja, ki ima širok, celosten, duhovni 

izvor, in strahom, ki je ožjega, psihičnega, čustvenega izvora. V tem primeru so vsi tisti, ki so 

poročali, da uspešno odkrivajo smisel, tako kot tisti, ki so poročali, da niso uspešni pri 

odkrivanju smisla življenja v starosti, poročali, da se ne bojijo smrti. Če povedano zopet 

ponazorimo s prispodobo stavbe, potem lahko govorimo, da ne glede na to, ali so temelji 

(smisel) močni ali krhki, skozi okno na strehi lahko sije sonce (odsotnost strahu). Sončni 

žarki, ki sijejo skozi strešno okno, pa nikakor ne morejo vplivati na trdnost temeljev.  

Našo ugotovitev, da se velika večina starih ljudi v domovih ne boji smrti, sovpada z našo 

ugotovitvijo, da večina ljudi v domovih doživlja smisel življenja v starosti. Posameznik mora, 

da bi našel pravi namen in smisel v življenju, sprejeti tudi lastno končno smrt in najti smisel v 

končnosti. Temu pritrjujejo tudi ugotovitve drugih študij, ki so ugotovile negativno povezavo 

med smislom življenja in strahom pred smrtjo, ter da sposobnost najti smisel pomeni tudi 

sposobnost posameznika za soočanje z zastrašujočimi razmerami.  
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Ugotovitve teh študij potrjujejo tudi, da so posamezniki, ki so pokazali večjo sprejemljivost 

smrti, doživljali višjo stopnjo smisla življenja kot tisti, ki so smrt zanikali.  

V naši raziskavi so, da se ne bojijo smrti, poročali tudi starostniki, ki so poročali, da niso  

uspešni pri iskanju smisla v starosti. Uspešno odkrivanje smisla življenja torej lahko vpliva na 

sprejemanje smrti in manj strahu pred smrtjo, poraja pa se nam vprašanje, zakaj so o 

odsotnosti strahu pred smrtjo zanesljivo poročali tudi tisti starostniki, ki so poročali o 

pomanjkanju smisla. Odgovor lahko najdemo tudi v ugotovitvah študij, ki so poročale o 

povezavi med manjšim strahom pred smrtjo in višjo stopnjo socializiranosti starejših oseb. 

Družbeno dogajanje in življenje samo naj bi človeka skozi leta učilo, da starost pomeni tudi 

bližajočo se smrt, na ta način pa se človek pripravlja, prilagaja in pričakuje smrt ter se je manj 

boji (Schaie in Willis 2001). Domnevamo, da bi bili lahko tudi ti dejavniki vzrok tako 

množičnega poročanja o odsotnosti strahu pred smrtjo med starostniki v domovih za stare 

ljudi. 

 

10.10  Ugotovitve dodatne analize kvantitativnih podatkov 

 

Da bi ugotovitve o odkrivanju smisla v starosti lahko še dodatno raziskali in preverili načela 

logoteorije v starosti, smo izkoristili vse pridobljene kvantitativne podatke in iskali dodatne 

povezave med uspešnim odkrivanjem smisla v starosti ter raziskovanimi spremenljivkami. 

Pridobljeni podatki so nam omogočili, da preverimo povezave med uspešnim iskanjem smisla 

v starosti ter spolom, starostjo, zakonskim stanom, zadovoljstvom s preteklim življenjem, 

samospoštovanjem, odkrivanjem smisla v trpljenju, občutkom odgovornosti, subjektivno 

oceno zdravja ter občutkom koristnosti v vsakdanjem življenju.  

 

10.10.1 Povezava med uspešnim odkrivanjem smisla v starosti in starostjo ter spolom 

 

Zanimalo nas je, ali se uspešnost odkrivanja smisla življenja v starosti razlikuje glede na 

starost in spol starostnikov, ki so sodelovali v raziskavi.  

Pri preverjanju povezave uspešnega odkrivanja smisla v starosti so rezultati statističnega testa 

pokazali, da spremenljivki nista povezani, oziroma da starost ne vpliva na uspešnost pri 

iskanju smisla v starosti.  
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Tudi druge študije (DePaola, Ebersole, 1995; Takkinen in Ruoppila 2001) so prišle do 

podobnih ugotovitev, da obstaja pomembna razlika med izvori smisla starostnikov v domovih 

in izvori smisla mlajših odraslih, vendar pa tudi, da ne obstajajo pomembne razlike med 

starostnikih v domovih in visoko ostarelimi, ki še bivajo doma. Podobno ugotovitev je dala 

tudi študija, v kateri so preučevali tri starostne skupine starostnikov. Analiza podatkov ni 

pokazala razlike med skupinami glede stopnje smisla v kateremkoli od treh vzorcev (Takkinen 

in Ruoppila 2001). 

Do razlik med različno starimi posamezniki, kot smo lahko zaključili tudi iz naših rezultatov, 

prihaja, ko govorimo o izvorih smisla oziroma o vrednotah, preko katerih ljudje odkrivajo 

smisel. Ko govorimo o uspešnosti odkrivanja smisla, pa ne prihaja do pomembnih razlik med 

različno starimi posamezniki v visoki starosti. 

Pri ugotavljanju, ali se uspešnost odkrivanja smisla življenja v starosti razlikuje glede na spol, 

smo ugotovili, da v naši raziskavi ni prihajalo do pomembnih razlik glede na spol. Tudi v 

nobeni izmed pregledanih študij avtorji niso izpostavljali, da bi v njihovih raziskavah prišlo 

do pomembnih razlik med spoloma.  

 

10.10.2 Povezava med uspešnim odkrivanjem smisla v starosti poročnim stanom 

 

Zanimalo nas je, ali se uspešnost odkrivanja smisla življenja v starosti razlikuje glede na 

zakonski stan. Ugotovili smo, da izstopajo odgovori starostnikov, ki so poročeni oziroma 

živijo v izvenzakonskih partnerstvih. Ti življenje v starosti največkrat ocenjujejo kot enako 

smiselno v primerjavi s preteklimi obdobji v življenju. O tem, da življenje v starosti nima 

smisla, so največkrat poročali ovdoveli, razvezani ali samski.  

Rezultat statističnega testa je pokazal, da lahko trdimo, da obstaja povezanost med uspešnim 

odkrivanjem smisla v starosti in zakonskim stanom.  

Rezultat testa lahko razlagamo skozi povezavo med zakonskim stanom in življenjskim 

poslanstvom, ki je močno povezano s smislom življenja. Domnevamo, da so poročeni ali 

ljudje, ki so bili v izvenzakonskih zvezah, skozi partnerja in družino doživljali življenje kot 

bolj smiselno.  
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Na to nakazujejo tudi ugotovitve predhodnih raziskav, v katerih so starostniki poročali, da 

smisel življenja odkrivajo skozi preteklo srečno izbiro partnerja, družinsko življenje, 

ustvarjanje lastne družine ter skozi trud, ki so ga vložili v vzgojo otrok in vnukov (Hedberg, 

Gustafson, Brulin in Aléx 2013; Pinquart 2002). 

Ta povezava potrjuje tudi dejstvo, da je človek temeljno socialno bitje. Kaže tudi na pomen 

»ključne« osebe v življenju človeka. Rezultat kaže na obstoj pomembne, nematerialne 

socialne potrebe po osebnem medčloveškem odnosu tudi v starosti. Do podobnih ugotovitev 

so prišli z raziskavo o potrebah, zmožnostih in stališčih nad 50 let starih prebivalcev 

Slovenije, ki je pokazala, da starejši najbolj pogrešajo prav stike z bližnjimi, družabnost ter 

občutek skupnosti. 

To ugotovitev vidimo kot pomembno pri snovanju novih metod dela s starejšimi, ki bodo 

dajale večji poudarek stikom starih ljudi v domovih s svojci, sostanovalci, zaposlenimi in 

prostovoljci. 

 

10.10.3 Povezava med uspešnim odkrivanjem smisla v starosti in zadovoljstvom s preteklim 

življenjem 

 

Zanimalo nas je, ali je uspešno odkrivanja smisla življenja v starosti povezano z 

zadovoljstvom s preteklim življenje. Starostniki so večinoma ocenjevali življenje v starosti 

kot enako izpolnjeno s smislom kot pretekla življenjska obdobja ne glede na zadovoljstvo s 

preteklim življenjem. O odsotnosti smisla v starosti so večkrat poročali tisti, ki niso bili 

zadovoljni s preteklim življenjem. Tisti, ki so poročali, da so zadovoljni s preteklim 

življenjem, so večkrat odgovorili, da je življenje v starosti celo bolj izpolnjeno s smislom. 

Večina vprašanih je starost ocenila kot življenjsko obdobje, ki je enako izpolnjeno s smislom 

v primerjavi s preteklimi obdobji ne glede na zadovoljstvo z življenjem v preteklosti. Rezultat 

statističnega testa pa je pokazal, da ne moremo trditi, da sta spremenljivki povezani.  

Glede na to, da so stari ljudje, ki so poročali o tem, da v starosti uspejo odkriti smisel, 

poročali tudi, da so zadovoljni z življenjem v preteklosti in obratno, da so tisti, ki so poročali, 

da življenje v starosti nima smisla, poročali tudi, da niso zadovoljni s življenjem v preteklosti, 

bi lahko potrdili ugotovitve Ramovša (2003), da mora star človek, da bi živel polno, s 

smislom izpolnjeno življenje, sprejeti svojo preteklost in vse, kar je naredil in dosegel.  
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Iz rezultata statističnega testa lahko zaključimo, da pri tem, ali bo posameznik v starosti 

uspešno odkrival smisel, zadovoljstvo s preteklimi življenjskimi obdobji ni odločilen 

dejavnik. V tem primeru lahko govorimo o pomenu vrednot stališča v starosti. Tudi če človek 

ni zadovoljen z vsem, kar je v preteklosti storil ali dosegel, ima še vedno možnost, da se do 

tega opredeli in zavzame določeno stališče, kar mu olajša odkrivati smisel v starosti. Neuspeh 

v preteklih življenjskih obdobjih tako ne more biti ovira za smisel v starosti. 

 

10.10.4 Povezava med uspešnim odkrivanjem smisla v starosti in samospoštovanjem 

 

Zanimalo nas je, ali je uspešno odkrivanja smisla življenja v starosti povezano s 

samospoštovanjem. Večina starostnikov je ocenila starost kot enako smiselno življenjsko 

obdobje v primerjavi s preteklimi obdobji ne glede na odgovore o samospoštovanju. Rezultat 

statističnega testa je pokazal, da spremenljivki samospoštovanje in uspešno iskanje smisla v 

starosti  nista povezani. 

Ne moremo zanemariti dejstva, da je več kot 90 % vprašanih starostnikov poročalo o 

samospoštovanju, podobno velik delež, skoraj 80 %, pa je življenje v starosti ocenilo kot 

življenjsko obdobje, ki je enako ali celo bolj izpolnjeno s smislom kot pretekla obdobja.  

Rezultat testa potrjuje, da občutek samospoštovanja, ki je močno povezan s psihičnim 

zdravjem, predstavlja psihološko komponento, ki je ožja od širokega duhovnega koncepta 

smisla. Zato tudi pri samospoštovanju ne moremo govoriti o povezavi s smislom.  

Naš rezultat pa potrjuje logoteoretično razlago, da težje prelomnice, izkušnje in razmere v 

življenju pri človeku povzročajo večjo napetost in dinamiko na duhovnem  nivoju, ki je pogoj 

za duševno zdravje, hkrati pa nudi obsežne možnosti za smisel. Rezultat, ki kaže, da se velika 

večina starostnikov v starostni onemoglosti spoštuje ob vseh izzivih, ki jih visoka starost nosi, 

je tako z logoteoretičnega stališča logična posledica in kaže na velike možnosti za odkrivanje 

smisla in hkrati za ohranitev dobrega psihičnega zdravja tudi v visoki starosti in starostni 

onemoglosti. 
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10.10.5 Povezava med uspešnim odkrivanjem smisla v starosti in odkrivanjem smisla v 

trpljenju 

 

Zanimalo nas je, ali je uspešno odkrivanja smisla življenja v starosti povezano z uspešnim 

odkrivanjem smisla v trpljenju. Rezultati kažejo, da ljudje, ki v trpljenju uspejo najti smisel, 

starost tudi največkrat ocenjujejo kot življenjsko obdobje enako smiselno kot vsa pretekla 

obdobja. Za razliko od njih pa so starostniki, ki so odgovarjali, da v trpljenju ne najdejo 

smisla, največkrat poročali tudi o pomanjkanju smisla v starosti.  

Čeprav večina starostnikov življenje v starosti ocenjuje kot enako ali celo kot bolj izpolnjeno 

s smislom v primerjavi s preteklim obdobji v življenju, glede na rezultat statističnega testa ne 

moremo trditi, da je uspešno odkrivanja smisla v trpljenju povezano z uspešnim odkrivanjem 

smisla v starosti.  

Naš rezultat pa potrjuje logoteoretično razlago stiske, ki ima na duševno-duhovnem področju 

podobno funkcijo kot bolečina, ki deluje kot svarilka na biološki ravni. To je razlog, da  

trpljenje na svojevrsten način ščiti pred duševno otopelostjo. Na ta način lahko tudi trpljenje 

in sprejemanje trpljenja olajša iskanje smisla oziroma daje smisel bivanju trpečega. Hkrati pa 

moramo vzeti v ozir, da je sprejemanje trpljenja razumsko. Zavestno se odločimo in 

zavzamemo stališče do stanja, v katerem trpimo in v povezavi s katerim ne moremo narediti 

nič, da bi ga spremenili. Ko govorimo o razmerju med psihološkim in duhovnim, pa je 

ugotovitev, da med sprejemanjem trpljenja in smislom ni povezave, zato razumljiva. Trpljenje 

v človeku povzroča napetost na duhovnem nivoju, med tistim, kar je, in med tistim, kar bi 

moralo biti. Človek je tako bitje, ki se nahaja v napetostnem polju oziroma je razpet med 

poloma biti in morati. Dinamika, ki se ustvarja na tem napetostnem polju, pa je noodinamika 

(Frankl 2015), pri kateri je človek kot individuum postavljen pred edinstvene smisle in 

vrednote, na katere se mora odzivati ali na njih odgovarjati. Pri tem se ustvarja napetost, ki je 

pogoj za duševno zdravje, hkrati pa predstavlja plodna tla za smisel.  

V trpljenju se nam tako odpira mogočna skupina vrednot stališča, ki omogočajo odkrivanje 

smisla tudi v najhujših okoliščinah in situacijah, na katere ne moremo vplivati. Če smo 

pripravljeni sprejeti svoje stanje in zavzeti stališče do le-tega ter se spremeniti sami,  

poskrbimo za svoje psihično zdravje, hkrati pa odpiramo možnosti za smisel. In nasprotno, če 

nismo sposobni sprejeti trpljenja in nespremenljivega, izpostavljamo sebe psihični otopelosti 

in se prikrajšamo za možnosti uzreti smisel trenutka ali situacije.  
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Sprejemanje trpljenja nam torej odpira pot do smisla, nesprejemanje pa otežuje to pot. Pri tem 

pa nam rezultat o nepovezanosti med sprejemanjem trpljenja in smislom kaže na obstoj smisla 

zunaj človeka in njegove psihe kot zaprtega sistema.  

 

10.10.6 Povezava med uspešnim odkrivanjem smisla v starosti in občutkom odgovornosti 

 

Zanimalo nas je, ali je uspešno odkrivanja smisla življenja v starosti povezano z občutkom 

odgovornosti. Večina starostnikov je ocenila, da je življenje v starosti enako izpolnjeno s 

smislom kot pretekla življenjska obdobja. Starostniki so ne glede na občutek odgovornosti 

življenje v starosti označili kot enako oziroma nemalokrat tudi kot bolj izpolnjeno s smislom 

kot pretekla življenjska obdobja. Rezultat statističnega testa pa ni potrdil povezave med 

občutkom odgovornosti in uspešnim odkrivanjem smisla v starosti. 

Logoteorija opisuje človekovo odgovornost kot odgovornost, ki nastaja zaradi enkratnega in 

neponovljivega vsakokratnega bivanja, zato človekovo bivanje označi kot odgovornost vpričo 

končnosti. Človek pa v primeru, da se upira usodi in želi nasilno izstopiti iz lastnega, 

edinstvenega usodnega prostora, spregleda smisel tistega, kar mu je usojeno. Smisel usode po 

logoteoretični razlagi nedvomno obstaja tako kot smisel smrti in človek je v določenem 

usodnem prostoru nenadomestljiv. Ravno ta nezamenljivost človeku nalaga odgovornost pri 

oblikovanju lastne usode. 

Ali so stari ljudje vprašanje o odgovornosti razumeli ob zavedanjem, da je tudi sprejemanje 

lastne usode odgovorno sprejeta odločitev, ne moremo vedeti. Glede na odgovore o občutku 

odgovornosti, med katerimi so bili tudi pomanjkanje občutka odgovornosti oziroma 

neodločnost pri vprašanju odgovornosti, sklepamo, da so njihovi odgovori izhajali iz pogleda 

na življenje v domu, v katerem je za njih poskrbljeno, saj ljudje odgovornost pogosto 

povezujemo s samostojno skrbjo zase. Glede na to, da je kljub tem odgovorom večina 

starostnikov poročala, da je življenje v starosti enako ali celo bolj izpolnjeno s smislom v 

primerjavi s preteklimi življenjskimi obdobji in glede na predhodne ugotovitve o uspešnem 

odkrivanju smisla preko odgovornega sprejemanja lastnega stanja, domnevamo, da 

sprejemanje lastnega stanja niso enačili z odgovornostjo.  
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10.10.7 Povezava med uspešnim odkrivanjem smisla v starosti in subjektivno oceno 

lastnega zdravja 

 

Zanimalo nas je, ali je uspešno odkrivanja smisla življenja v starosti povezano s subjektivno 

oceno lastnega zdravja. Starostniki so ne glede na oceno lastnega zdravja starost večinoma 

ocenjevali kot življenjsko obdobje, ki je enako ali celo bolj izpolnjeno s smislom v primerjavi 

s preteklimi življenjskimi obdobji. Večina starostnikov, ki je svoje zdravje ocenila kot dobro 

ali srednje dobro, je največkrat tudi izbrala odgovor, da je življenje v starosti enako ali celo 

bolj izpolnjeno s smislom. Starostniki, ki so svoje zdravje ocenili kot slabo, pa so enako 

pogosto izbirali med odgovori, da je starost brez posebnega smisla, da je enako smiselna in da 

je bolj izpolnjena s smislom v primerjavi s preteklimi obdobji. Rezultati statističnega testa 

kažejo, da ne moremo trditi, da je subjektivna ocena lastnega zdravja povezana z uspešnim 

odkrivanjem smisla v starosti.  

Rezultati predhodnih študij so pokazali, da je zadovoljevanje duhovnih potreb starostnikov 

povezano s pozitivnim telesnim zdravjem (Miller in Thoresen, 1999; Musick in sodelavci, 

2000). Starejši odrasli, ki imajo zadovoljene duhovne potrebe, so ponavadi bolj zdravi. 

(Koenig et al., 1996). Rezultati študij (Gørill, 2013) kažejo, da je uspešno iskanja smisla 

življenja močan individualni napovedovalec uspešnega staranja in zadovoljstva z življenjem v 

starosti ter pomembna psihološka spremenljivka, ki spodbuja dobro počutje. Pa tudi, da 

uspešno odkrivanje smisla pozitivno vpliva na psihično in fizično zdravje.  

Pri vprašanju o subjektivni oceni lastnega zdravja posameznika igrajo velik pomen vrednote 

stališča. Od stališča, ki ga človek zavzame do lastnega zdravja, je odvisna tudi subjektivna 

ocena lastnega zdravja. Sposobnost sprejemanja lastnega zdravstvenega stanja pa spodbuja 

tudi boljše počutje in zadovoljstvo z lastnim zdravjem. Pozitivna subjektivna ocena lastnega 

zdravja torej ni povezana z uspešnim iskanjem smisla. Menimo, da gre za posledico 

uspešnega odkrivanja smisla skozi vrednote stališča.  

 

10.10.8 Povezava med uspešnim odkrivanjem smisla v starosti in občutkom koristnosti 

 

Zanimalo nas, je ali je uspešno odkrivanja smisla življenja v starosti povezano z občutkom 

koristnosti v vsakdanjem življenju.  
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Starostniki so ne glede na občutek koristnosti starost večinoma ocenili kot enako ali kot bolj 

izpolnjeno s smislom v primerjavi s preteklimi življenjskimi obdobji. Starostniki, ki se 

počutijo koristni ali niti koristni niti nekoristni, so največkrat ocenili starost kot enako 

oziroma bolj izpolnjeno s smislom v primerjavi s preteklimi življenjskimi obdobji. 

Starostniki, ki se ne počutijo koristne, so ocenili starost različno. Približno enako velik delež 

jo je označil kot obdobje brez posebnega smisla, kot enako in kot bolj izpolnjeno s smislom v 

primerjavi s preteklimi obdobji.  

Rezultati statističnega testa kažejo, da ne moremo trditi, da je občutek koristnosti v 

vsakdanjem življenju povezan z uspešnim odkrivanjem smisla v starosti. Domnevali smo, da 

so starostniki vprašanje o koristnosti razumeli bolj kot vprašanje o fizičnih zmožnostih. Če so 

naše domneve o razumevanju vprašanja o koristnosti resnične in glede na rezultate 

statističnega testa o tem, da spremenljivki občutka koristnosti in smisel nista povezani, 

zaključujemo, da le-ti pričajo o večinskemu odkrivanju smisla v starosti preko doživljajskih 

vrednot in vrednot stališča in manj preko ustvarjalnih. Vsekakor pa občutek, da v vsakdanjem 

življenju nismo koristni (domnevno zaradi telesne oslabelosti), ne pomeni, da življenje v 

starosti nima smisla, kar smo dokazali že predhodno. 

 

10.10.9 Sklepne ugotovitve dodatne analize podatkov 

 

Rezultati dodatne analize kažejo, da življenje v starosti nosi smisel, ki izhaja predvsem iz 

doživljajskih vrednot ter vrednot stališča. Vse preverjene spremenljivke pa ne olajšujejo 

odkrivanja smisla in se pogosto pojavljajo kot posledica uspešnega odkrivanja smisla. 

Olajševalne okoliščine za odkrivanja smisla v starosti in pomemben pomen pri tem, kot smo 

dokazali, lahko igra partner in družina. Naše ugotovitve potrjujejo tudi obstoj volje do smisla, 

ki se skozi rezultate izraža kot želja človeka, da bi svoje življenje lahko imel za smiselno. 

Stari ljudje se večinoma zavedajo, da se jim kljub onemoglosti odpira objektivni zunanji svet, 

v katerem se nahajajo možnosti, naloge in vrednote, ki vlečejo k uresničevanju, zato svoje 

življenje v starosti v veliki večini tudi ocenjujejo kot življenje izpolnjeno s smislom.  
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11  SKLEPNE UGOTOVITVE 

 

 

Predmet raziskave doktorske disertacije je bilo odkrivanje smisla v starosti, starostni 

onemoglosti, trpljenju in smrti pri ljudeh v visoki starosti, ki bivajo v domovih za stare ljudi. 

Na podlagi rezultatov anketne raziskave in podatkov, pridobljenih s poglobljenimi intervjuji, 

smo prišli do pomembnih ugotovitev o smislu starosti, onemoglosti, trpljenja in smrti, kot ga 

doživljajo ljudje, ki v visoki starosti bivajo v domovih.   

Spraševali smo se, kako star človek uspe ostati notranje pokončen kljub nemalokrat težkim 

izzivom starosti in kaj ga usmerja v prihodnost, četudi je skoraj na ciljni črti lastnega bivanja. 

Menimo, da gre za vprašanji, na kateri je pomembno poiskati odgovore, da bi lahko starost 

razumeli in se nanjo pripravili.  

Star človek se, kot kažejo naši rezultati, trudi živeti tako, da ima njegovo življenje smisel. 

Večinoma se oklene nečesa, kar daje smisel, pa naj bo to delček preteklosti, prihodnosti ali pa 

smisel sedanjega trenutka.  

Ugotovili smo, da stari ljudje v veliki meri doživljajo življenje v starosti kot smiselno. Starost 

kot življenjsko obdobje pa je enako ali nemalokrat celo tudi bolj izpolnjeno s smislom kot 

pretekla življenjska obdobja. Zaradi težkih preizkušenj, ki jih to obdobje nosi, je lahko  

odkrivanje smisla bolj zahtevno, vendar pa modrost, ki jo premorejo stari ljudje, vodi v 

dojemanje življenja na višji, duhovni ravni, kar človeku omogoča, da najde smisel tudi v 

starostni onemoglosti. 

Stari ljudje smisel najpogosteje iščejo skozi doživljanje narave, kulture in umetnosti, v veliki 

meri pa tudi skozi ljubezen do sočloveka in z zavzemanjem stališča do razmer in stanj, na 

katera ne morejo vplivati. Sposobni so odkrivati smisel celo skozi trpljenje. Zmorejo 

pogumno in pokončno prenašati lastno, neizogibno usodo. Smisel pogosto izhaja iz 

sposobnosti starega človeka sprejeti stališče do stanja, ki ga ne more spremeniti.  

Stari ljudje so v veliki večini srečni in zadovoljni s svojim življenjem v starosti, življenje v 

prihodnosti pa vidijo kot smiselno. O prihodnosti kljub temu večinoma ne razmišljajo in je ne 

načrtujejo, saj se človek v starosti prepušča in zaupa življenju ter na ta način lažje odkriva 

smisel posameznega trenutka.  
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Stari ljudje se smrti ne bojijo in jo večinoma sprejemajo kot sestavni del in končno dejanje 

življenja.  

Starost je po naših ugotovitvah življenjsko obdobje, vredno pozornosti sodobnega človeka, 

naše ugotovitve pa opozarjajo na potrebne spremembe pri delu s starimi ljudmi ob 

poudarjanju pomena zadovoljevanja duhovnih potreb.  

Naši rezultati o življenju v starosti in načinu bivanja starih ljudi potrjujejo obstoj obsežnih 

možnosti za odkrivanje smisla v starosti ter sposobnost starih ljudi brezpogojno sprejeti  

končnost življenja. Ta spoznanja potrjujejo logoteoretično načelo, da končnost ne oropa 

življenje smisla, temveč je konstitutivna za smisel. 

Menimo, da je poznavanje potreb starostnikov v visoki starosti pomembno, še posebej za vse, 

ki s starimi delajo. Poznavanje duhovnih potreb ima pomembno vlogo pri zagotavljanju 

kakovostnega bivanja starih ljudi v domovih, ugotovitve na tem področju pa so pomembne 

tudi za različne stroke, ki se ukvarjajo z institucionalnim varstvom ljudi v visoki starosti. Na 

podlagi znanstvenih ugotovitev pridobljenih pri raziskovanju v okolju domov za stare ljudi in 

dejansko izraženih potreb ljudi v visoki starosti lahko nastajajo kvalitetni, novi pristopi in 

metode dela v domovih.  

Ugotovitve, do katerih smo prišli skozi to delo, kažejo na pomen sposobnosti posameznika, da 

skozi življenje najde sebi lastno pot k smislu ter na pomen razvijanja lastnega stališča do 

omejitev in do vsega, kar nas prizadene od zunaj; do življenja, lastnega staranja in starosti 

same. 

Ker gre pri raziskovanju smisla v visoki starosti in v okolju domov za stare ljudi za občutljivo 

in slabše raziskano področje, ostaja velika potreba po dodatnih raziskavah. Naše ugotovitve 

predstavljajo skromno izhodišče za bolj obširno raziskovanje na področju smisla v starostni 

onemoglosti. Potrebno je dodatno raziskovanje, da bi lahko potrdili, da resnično obstajajo 

statistično pomembne razlike v uspešnosti odkrivanja smisla v visoki starosti med tistimi 

starostniki, ki še bivajo doma, in tistimi v domovih.  

Ugotovitve naše raziskave predstavljajo pomembno izhodišče za nadaljne raziskave na 

slovenskih tleh ter hkrati spodbudo v smeri spreminjanja zastarelih, paradigmatskih pristopov 

pri delu z ljudmi v visoki starosti v domovih. Ti še vedno v večini temeljijo na zadovoljevanju 

predvsem fizičnih in v manjši meri psihičnih potreb, močno pa zanemarjajo duhovno plat 
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človeka, ki prihaja v starostni onemoglosti najbolj do izraza. Naši rezultati kažejo na pomen 

medčloveških odnosov, doživljanja narave in kulture ter zavzemanja stališča do težkih razmer. 

Novi pristopi in smernice za delo s starejšimi bi tako morali temeljiti na zagotavljanju 

zadostnega števila kadra, razvijanju pristnih medčloveških odnosov med starostniki in 

osebjem, omogočanju kakovostnega preživljanja prostega časa ter zagotavljanju strokovne 

pomoči in opore v času stisk in hujših življenjskih izzivov. Namen naše raziskave ni bil 

iskanje ustreznih pristopov in razvijanje novih smernic za delo s starejšimi, zato to ostaja tema 

raziskav v prihodnosti, naši rezultati pa bodo pri tem lahko služili kot koristna usmeritev. 

 

11.1 Omejitve raziskave 

 

V doktorski disertaciji smo na temeljih Franklove teorije in ugotovitev drugih študij s 

področja smisla življenja pri starostnikih, živečih v domovih za stare ljudi, ugotavljali, kako 

uspešni so  pri odkrivanju smisla v vsakdanjem življenju, trpljenju in smrti. Ugotovili smo, da 

je večina starih ljudi v domovih uspešna pri odkrivanju smisla na raziskovanih področjih.  

Med dobljenimi rezultati pa se je izkazalo, da obstaja tudi delež starih ljudi, ki niso uspešni 

pri odkrivanju smisla v starostni onemoglosti (predstavljajo statistično manjšino). V 

disertaciji se jih dotaknemo bežno in jim ne posvečamo posebne znanstvene pozornosti. 

Razlog za to je namen naše raziskave, ki je bil preverjati, v kolikšni meri in kako starostniki, 

bivajoči v domovih za stare ljudi, doživljajo odločilna duhovna dogajanja v starosti. 

 Da bi lahko razvijali nove metode dela za strokovne profile, ki delajo s starimi ljudmi v 

domovih, za njihove svojce in celotno družbo, z namenom iskanja načinov za doseganje večje 

kakovosti bivanja v starostni onemoglosti, se je treba posvetiti predvsem pozitivnim 

duhovnim dometom. Skozi našo raziskavo smo želeli iskati spoznanja po zgledu pozitivne 

psihologije, ki pri iskanju rešitev izhaja iz najbolj uspelih primerov in ne iz patologije. 

Podrobna analiza negativnih podatkov pa ostaja predmet neke druge raziskave v prihodnosti, 

ki bo imela namen iskati terapevtske rešitve za področje patologije v starosti.  

Ugotavljali smo, kako uspešni pri odkrivanju smisla so ljudje, ki v visoki starosti bivajo v 

domovih za stare ljudi, na podlagi ugotovitev predhodnih raziskav in ob domnevi, da je 

bivanje v domu za stare ljudi pomemben dejavnik tveganja za uspešno odkrivanje smisla 

življenja v visoki starosti.  
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Ugotavljanje, ali bivanje v domu dejansko predstavlja tveganje in statistično pomembno 

vpliva na uspešnost odkrivanja smisla v starostni onemoglosti, pa ostaja predmet nadaljnjih 

raziskav, ki bodo ugotavljale, ali obstajajo pomembne razlike med populacijo ljudi v visoki 

starosti, ki še bivajo doma, in tistimi, ki bivajo v domovih za stare ljudi. 

Pri raziskovanju smo se omejili na starostnike, ki bivajo v domovih za stare ljudi družbe 

DEOS, ki nudi celostno oskrbo in je v zasebni lasti. Osnovna  dejavnost izbrane družbe je 

opravljanje institucionalnega varstva starejših v centrih starejših po celi Sloveniji. Način dela 

v DEOS centrih starejših temelji na razvijanju lastnih procesov dela in znanja, ki omogočajo  

nudenje najustreznejše in najboljše oskrbe. Zavedamo se možnih razlik v ponudbi storitev 

oskrbe med zasebnimi in državnimi ponudniki, ki bi lahko vplivale tudi na uspeh pri 

odkrivanju smisla v visoki starosti pri starostnikih v domovi za stare ljudi.  

Predmet nadaljnjih raziskav tako ostaja tudi ugotavljanje, ali obstaja statistično pomembna 

razlika v uspešnosti pri odkrivanju smisla v starostni onemoglosti med ljudmi, ki v visoki 

starosti bivajo v državnih domovih, in tistimi, ki bivajo v zasebnih. 

 

11.2 Izvirni prispevek k znanosti 

 

V Sloveniji obstaja 94 domov za stare ljudi, v njih pa svoje zadnje dneve življenja preživlja 

več kot 18.500 ljudi v visoki starosti. Dejstvo je, da število starejših vztrajno narašča in se bo  

v prihodnosti močno povečalo, s tem pa tudi število tistih, ki si bodo zaradi različnih 

kroničnih in degenerativnih obolenj primorani poiskati oskrbo v domovih za stare ljudi.  

Kljub konstantnemu, množičnemu staranju prebivalstva na eni strani in močnemu zanimanju 

za smisel življenja na drugi strani obstaja, še posebej na naših tleh, le manjše število študij, ki 

so raziskovale smisel življenja v starosti. Še manj je takih, ki bi raziskovale smisel tragike v 

visoki starosti pri starih ljudeh v domovih.  

Uporaba logoteorije kot teoretičnega izhodišča loči našo raziskavo od vseh, ki smo jih na 

temo smisla življenja starostnikov v domovih uspeli najti. Naš izvirni prispevek k znanosti pa 

predstavljata dve ključni ugotovitvi, ki ju v pregledanih raziskavah nismo zasledili. 

Prva ugotovitev kaže na odsotnost strahu pred smrtjo v starosti. Ugotovili smo, da strah pred 

smrtjo in smisel v starosti nista povezana.  
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Strah deluje ovirajoče na kakovost bivanja, sprejemanje lastnega stanja in kakovostno starost. 

Odsotnost strahu pred minljivostjo omogoča, da ta krhki del naše družbe pokončno sprejema 

lastno usodo in je na ta način zavarovan pred izgubo smisla.  

Ali gre za sposobnost starih ljudi, da se prebijejo do stališča, da je onemoglost lahko smiselna, 

kar vodi v obvladovanje strahu, ali le za rezultat družbenega dogajanja, ki človeka skozi 

življenje pripravlja na smrt, pa ostaja predmet dodatnih raziskav. 

Druga ugotovitev, do katere smo prišli z dodatnim preverjanjem povezav med smislom in 

različnimi spremenljivkami, priča o obstoju smisla zunaj človeka in njegove lastne psihe kot 

zaprtega sistema. Življenje v starosti je lahko zaradi doživljajskih vrednot in vrednot stališča  

izpolnjeno s smislom neodvisno od okoliščin, v katerih star človek biva. Človek lahko tudi v 

starostni onemoglosti in težkih okoliščinah, preko doživljanja naravnih lepot, kulture in 

medčloveških odnosov ali z zavzemanjem stališče do težkih okoliščin in stanja nad katerimi 

nima vpliva, odkrije smisel.  

Z raziskavo smo potrdili dve ključni načeli logoteorije. Naše ugotovitve o izpolnjenosti 

starosti s smislom kažejo na voljo do smisla, ki je v človeku prisotna kot motivacija poiskati 

smisel tudi v težkih okoliščinah, kakršni sta onemoglost in bivanje v domu za stare ljudi.  

Poročanje starostnikov o smislu ne glede na telesne, psihološke in dejavnike okolja pa 

potrjuje logoteoretično načelo o objektivnosti smisla. Dokazali smo, da se načini iskanja 

smisla z leti spreminjajo, smisel pa obstaja zunaj človeka kot nosilna življenjska kategorija.  

Menimo, da rezultati naše raziskave lahko spodbudijo k razumevanju življenjskega obdobja 

starosti in dejanske kakovosti življenja bivajočih v domovih. Razumevanje starosti lahko 

pozitivno vpliva na kolektivno zavest in prispeva k ustvarjanju podpornega okolja temu 

življenjskemu obdobju v sodobni, množično starajoči se družbi.  

Zdravstvena, socialna in druge stroke, ki delujejo v dolgotrajni oskrbi, zlasti institucionalni, 

pa bodo  ob ugotovitvah te raziskave lahko razvijale pristope in delovne metode, ki bodo 

ugodnejše za odkrivanje smisla v starostni odvisnosti in v času zaključevanja življenjskega 

razvoja.  

 

 

 



Gazibara, Šejla. 2018. »Smisel življenja v očeh starostnikov, živečih v domovih za stare ljudi.« Doktorska 

disertacija, Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 
  

 

190 

12  LITERATURA IN VIRI 

 

 

Angel, Sanne. 2009. »The fight for a meaningful life.« Sygeplejersken/Danish Journal 

of Nursing 109: 48–53. 

Atchley, Robert C. 2008. »Spirituality, meaning, and the experience of aging.« The 

American Society of Aging Generations 32: 12–16. 

Baltes, Paul B. in Jacqui Smith. 2003. »New frontiers in the future of aging: From 

successful aging of the young old to dilemmas of the Fourth Age.« Gerontology 

49: 123–135. 

Bandura, Albert. 1977. »Self-efficacy: Toward a unifying theory of behaviour change.« 

Psychological Review 84: 199–215. 

Battista, Johan in Richard Almond. 1973. »The development of meaning in life.« 

Psychiatry 36 (4): 409–427. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/4756415. 

Bauer-Wu, Susan in Carol Farran. 2005. »Meaning of life and psycho-spiritual 

functioning: A comparison of breast cancer survivor and healthy women.« 

Jurnal of holistic Nursing 23 (2): 172−190. 

Baumeister, Roy F. 1991. Meanings of life. New York: Guilford. 

Baumeister, Roy F. in Brenda Wilson. 1996. »Life stories and the four needs for 

meaning.« Psychological Inquiry 7 (4): 322–377. 

Baumeister, Roy F. in Kathleen D. Vohs. 2002. »The pursuit of meaningfulness in life.« 

http://homepage.psy.utexas.edu/homepage/Class/Psy418/Josephs/Wynne%20Fol

der/44-Meaningfulness%20in%20Life.pdf.   

Bickerstaff, Kathleen, Carol M. Grasser in Barbara McCabe. 2003. »How elderly 

nursing home residents transcend losses of later life.« Holistic Nursing Practice 

17 (3): 159–165. 

Birren, James E. in Werner Schaie. 2001. Handbook of the Psychology of Aging. New 

York: Academic Press. 

Blazer, Dan, Bruce Burchett, Connie Service in Linda K. George. 1991 »The 

association of age and depression among the elderly: an epidemiologic 

exploration.« Journal of Gerontology 46 (6):210-215. 

Bondevik, Magne in Anders Skogstad. 2000. »Loneliness, religiousness, and purpose in 

life in the oldest old.« Journal of Religious Gerontology 11: 5–21. 



Gazibara, Šejla. 2018. »Smisel življenja v očeh starostnikov, živečih v domovih za stare ljudi.« Doktorska 

disertacija, Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 
  

 

191 

Bonebright, Cynthia, Daniel Clay in Robert Ankenmann. 2000. »The relationship of 

workaholism to work-life conflict, life satisfaction and purpose in life.« Journal 

of Counseling Psychology 47: 469–477. 

Borg Christel Borg, Cecilia Fagerström, Cristian Balducci, Vanessa Burholt, Dieter 

Ferring, Germain Weber, Clare Wenger, Göran Holst in DIngalill R.Hallberg 

2008. »Life satisfaction in 6 European countries: the relationship to health, self-

esteem, and social and financial resources among People (Aged 65–89) with 

reduced functional capacity.« Geriatric Nursing 29(1): 48–57. 

Bostrom, Nick. 2005. »The Fable of the Dragon Tyrant.« Journal of Medical Ethics 31: 

273−277. 

Boyle, Patricia A., Lisa L. Barnes, Aron S. Buchman in David A. Bennett. 2009. 

»Purpose in life is associated with mortality among community-dwelling older 

persons.« Psychosomatic Medicine 71 (5): 574–579. 

Boyle, Patricia A., Lisa L. Barnes, Aron S. Buchman in David A. Bennett. 2010. 

»Purpose in life is associated with a reduced risk of incident disability among 

community-dwelling older persons.« American Journal of Geriatric Psychiatry 

18 (12): 1093–1102. 

Boyle, Patricia A., Aron S. Buchman, Robert S. Wilson., Lei Yu, Julie A. Schneider in 

David A. Bennett. 2012. »Effect of purpose in life on the relation between 

Alzheimer disease pathologic changes on cognitive function in advanced age.« 

Archives of General Psychiatry 69 (5): 499–505. 

Bradley, Ben. 2004. »When Is Death Bad for the One Who Dies?« Nous 38 (1): 1−28. 

Burke, Johnson Robert in Anthony John, Onwuegbuzie. 2004. »Mixed methods 

research: a research paradigm whose time has come.« Educational Research 33: 

14-26. 

Burke, Johnson Robert, Anthony John, Onwuegbuzie in Lisa Ann, Turner. 2007. 

»Toward a definition of mixed methods research.« Journal of Mix Methods 

Research 1: 112-133. 

Büssing, Arndt, Michalsen Andreas, Balzat Hans Joachim, Grünther Ralf Achim, 

Ostermann Thomas, Neugebauer Edmund, Matthiessen Peter. 2009 Are 

spirituality and religiosity resources for patients with chronic pain conditions? 

Pain Med. 2009 Mar;10(2): 327-39. 



Gazibara, Šejla. 2018. »Smisel življenja v očeh starostnikov, živečih v domovih za stare ljudi.« Doktorska 

disertacija, Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 
  

 

192 

Büssing, Arndt in Koeing, Harold G. 2010. »Spiritual Needs of Patients with Chronic 

Diseases.« Religions 1(1): 18-27. 

Büssing, Arndt, Annina Janko, Klaus Baumann, Niels Christian Hvidt in Andreas Kopf. 

2013. »Spiritual needs among patients with chronic pain diseases and cancer 

living in a secular society.« Pain Medicine 14(9): 1362–1373. 

Chan, Daniel W. 2009. »Orientations to happiness and subjective well-being among 

Chinese prospective and in-service teachers in Hong kong.« Educational 

Psychology 29: 139–151. 

Chippendale, Tracy in Jane Bear-Lehman 2012. »Effect of life review writing on 

depressive symptoms in older adults: a randomized controlled trial.« American 

Journal of Occupational Therapy 66(4): 438–446. 

Ciceron, Mark Tulij. 2015. Pogovori o starosti - Cato maior de senectute. Ljubljana: 

SAZU in Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje. 

Cipriani, Joseph, Rachel Haley, Erin Moravec in Holly Young. 2010. »Experience and 

meaning of group altruistic activities among long-term care residents.« British 

Journal of Occupational Therapy 73: 269–276. 

Costa, Paul T. in Robert R. McCrae. 1980. »Influence of Extraversion and Neuroticism 

on Subjective Well-Being: Happy and Unhappy People.« Journal of Personality 

and Social Psychology 38 (4): 668−678. 

Dalby, Padmaprabha. 2006. »Is there a process of spiritual change or development 

associated with ageing? A critical review of research.« Aging & Mental Health 

10(1): 37-50. 

Davis, Christopher G. in Jolene M. McKearney. 2003. »How do people grow from their 

experience with trauma or loss.« Journal of Social and Clinical Psychology 22: 

477–492. 

Debats, Dominique Luis, Petra Van der Lubbe in Fimmy Wezeman. 1993. »On the 

psychometric properties of the Life Regard Index (LRI): A measure of 

meaningful life.« Personality and Individual Differences 14: 337–345. 

Debats, Dominique Luis, Joost Drost in Prartho Hansen. 1995. »Experiences of 

meaning in life: A combined qualitative and quantitative approach.« British 

Journal of Psychology 86: 359–375. 

Debats, Dominique Luis. 1999. »Sources of meaning: An investigation of significant 

commitments in life.« Journal of Humanistic Psychology 39 (4): 30–57.  



Gazibara, Šejla. 2018. »Smisel življenja v očeh starostnikov, živečih v domovih za stare ljudi.« Doktorska 

disertacija, Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 
  

 

193 

De Grey, Aubrey in Rae Michael. 2007. Ending Aging. New York: St. Martin’s Press. 

De Medeiros, Kate, Amanda Mosby, Kathryn B. Hanley, Maria Suarez Pedraza in Jason 

Brandt. 2011. »A randomized clinical trial of a writing workshop intervention to 

improve autobiographical memory and well-being in older adults.« International 

Journal of Geriatric Psychiatry 26(8): 803–811. 

Despot Lučanin, Jasminka. 2003. Iskustvo starenja. Jastrebarsko: Naklada Slap. 

DePaola, Stephen J. in Peter Ebersole. 1995. »Meaning in life categories of elderly 

nursing home residents.« International Journal of Aging & Human Development 

40(3): 227-36. 

Dossey, Barbara in Lynn Keegan. 2009. Holistic nursing: A handbook for practice. 

London: Jones and Bartlett Publisher. 

Drageset, Jorunn, Geir Eide, Marit Kirkevold in Anette Ranhoff. 2013. »Emotional 

loneliness is associated with mortality among mentally intact nursing home 

residents with and without cancer: A five-year fllow-up study.« Journal of 

Clinical Nursing 22 (1–2): 106–114. 

Drageset, Jorunn, Geir Egil Eide, Harald A Nygaard, Margareth Bondevik, Monica W. 

Nortvedt in Gerd Karin Natvig. 2009. »The impact of social support and sense of 

coherence on health-related quality of life among nursing home residents − A 

questionnaire survey in Bergen.« Norway. International Journal of Nursing 

Studies 46: 66–76. 

Duggleby, Wendy D., Lesley Degner, Allison Williams, Karen Wright, Dan Cooper, 

David Popkin in Lorraine Holtslander. 2007. »Living with hope: Initial 

evaluation of a psychosocial hope intervention for older palliative home care 

patients.« Journal of Pain and Symptom Management 33: 247–257. 

Durlak, Joseph A. 1972. »Relationship between individual attitudes toward life and 

death.« Journal of Consulting and Clinical Psychology 38: 463.  

Dwyer Lise-Lotte, Lennart Nordenfelt in Britt-Marie Ternestedt. 2008. »Three Nursing 

Home Residents Speak About Meaning At the End of Life.« Health Education 

Jurnal 15(1): 97-109. 

Edwards, Melanie in Ronald Holden. 2001. »Coping, meaning in life and suicidal 

manifestations examining gender differences.« Journal of Clinical Psychology 

57 (12): 1517−1534. 



Gazibara, Šejla. 2018. »Smisel življenja v očeh starostnikov, živečih v domovih za stare ljudi.« Doktorska 

disertacija, Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 
  

 

194 

Erichsen Nora-Beata in Arndt Büssing. 2013. »Spiritual Needs of Elderly Living in 

Residential/Nursing Homes.« Evidence-Based Complementary and Alternative 

Medicine 2013: 1-10. 

Fagerström, Lisbeth. 2010. »Positive life orientation − An inner health resource among 

older people.« Scandinavian Journal of Caring Sciences 24: 349–356. 

Fava, Giovanni in Chiara Ruini. 2003. »Development and characteristics of a well-

being enhancing psychotherapeutic strategy: Well-being therapy.« Journal of 

Behaviour Therapy and Experimental Psychiatry 34: 45–63. 

Fillion, Lise, Sue Duval, Serge Dumont, Paul Gagnon, Ignace Tremblay in Isabelle 

Bairati. 2009. »Impact of meaning centered intervention on job satisfaction and 

on quality of life among palliative care nurses.« Psychooncology 18 (1): 

1300−1310. 

Frankl, Viktor Emil. 2005. Človek pred vprašanjem o smislu. Ljubljana: Pasadena. 

Frankl, Viktor Emil. 2013. Kljub vsemu reči življenju DA: Psiholog v koncentracijskem 

taborišču. Celje: Celjska Mohorjeva družba. 

Frankl, Viktor Emil. 2014. Volja do smisla: osnove in raba logoterapije. Celje: Celjska 

Mohorjeva družba. 

Frankl, Viktor Emil. 2015. Zdravnik in duša: osnove logoterapije in bivanjske analize; 

druga pregledana in dopolnjena izdaja. Celje: Celjska Mohorjeva družba. 

Fry, Patricia. 2001. »The unique contribution of key existential factors to the prediction 

of psychological well-being of older adults following spousal loss.« The 

Gerontologist 41: 69–81. 

Gantar, Kajetan 2015. Mark Tulij Ciceron in njegov dialog o starosti. V: Ciceron, Mark 

Tulij. 2015. Pogovori o starosti-Cato maior de senectute. Ljubljana: SAZU in 

Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje. 

Gazibara, Šejla. 2014. Usposobljenost zdravstveno-negovalnega osebja za izvajanje 

zdravstvene nege in oskrbe umirajočih v domovih za ostarele. Magistrsko delo. 

Maribor: DOBA Fakulteta. 

George, Linda K. 2010. »Still happy after all these years: research frontiers on 

subjective well-being in later life.« Journal of Gerontology: Social Sciences 65 

(3): 331–339. 

Gonçalves, Daniela, Pedro Albuquerque in Constança Paul. 2009. »Life review with 

older women: an intervention to reduce depression and improve 



Gazibara, Šejla. 2018. »Smisel življenja v očeh starostnikov, živečih v domovih za stare ljudi.« Doktorska 

disertacija, Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 
  

 

195 

autobiographical memory.« Aging Clinical and Experimental Research 21(4-5): 

369–371. 

Gošnjak Dahmane, Raja in Samo Ribarič. 2006. »Celično staranje.« Obzornik 

zdravstvene nege 40: 75–78. 

Graham, Shea. 1986. »Meeting the pastoral care needs of an aging population.« Health 

Progress 67(5): 36–68. 

Grün, Anselm. P. 2010. Visoka umetnost staranja. Celje: Celjska Mohorjeva družba. 

Grün, Anselm. P. 2012. Živimo zdaj! O sreči staranja. Ljubljana: Mladinska knjiga 

Založba. 

Guse, Lorna in Mary Ann Masesar. 1999. »Qality of life and successful aging in long-

term care: perceptions of residents.« Issues in Mental Health Nursing 20(6): 

527-539. 

Halama, Peter in Maria Dedova. 2007. »Meaning in life and hope as predictors of 

positive mental health: Do they explain residual variance not predicted by 

personality traits?« Studia Psychologia 49: 191–200. 

Haugan Hovdenes, Gørill. 2002. »The Nurse-patient-relationship in nursing homes: 

Fulfillment or destruction« Nordic Journal of Nursing Research & Clinical 

Studies 22 (65): 21–26. 

Haugan, Gørill. 2013. »The relationship between nurse-patient interaction and meaning-

in-life in cognitively intact nursing home patients.« Journal of Advanced 

Nursing. http://dx.doi.org/10.1111/jan.12173.  

Hauskeller, Michael. 2011. »Is Aging Bad for Us?« Ethics & Medicine 27 (1): 25−32. 

Hedberg, Pia, Yngve Gustafson, Christine Brulin in Lena Aléx. 2013. »Purpose in life 

among very old men.« Advances in Aging Research 2 (3): 100−105. 

http://file.scirp. org/Html/3-2420031_35355.htm.  

Heine, Steven, Tbavis Proulx in Kathleen Vohs. 2006. »The meaning maintenance 

model: On the coherence of social motivations.« Personality and Social 

Psychology Review 10 (2): 88–110. 

Hedberg, Pia, Yngve Gustafson in Christine Brulin. 2010. »Purpose in life among men 

and women aged 85 years and older.« The International Journal of Aging in 

Human Development 70 (3): 213–229. 



Gazibara, Šejla. 2018. »Smisel življenja v očeh starostnikov, živečih v domovih za stare ljudi.« Doktorska 

disertacija, Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 
  

 

196 

Hjaltadóttir, Ingibjörg in Margrét Gústafsdóttir. 2007. »Quality of life in nursing homes: 

Perception of physically frail elderly residents.« Scandinavian Journal of Caring 

Sciences 21: 48–55. 

Ho, Man Yee, Fanny M Cheung in Shu Fai Cheung. 2010. »The role of meaning in life 

and optimism in promoting well-being.« Personality and Individual Differences 

48 (1): 658–663. 

Hodge, David R. in Violet E. Horvath. 2011. »Spiritual needs in health care settings: A 

qualitative metasynthesis of clients’ perspectives.« Social Work 56: 306–316. 

Holahan, Carole K., Charles J. Holahan in Rie Suzuki. 2008. »Purposiveness, physical 

activity, and perceived health in caridac patients.« Disability and Rehabilitation 

30: 1772–1778. 

Holt Marilyn K., Mary Dellmann-Jenkins. 1992. »Research and Implications for 

Practice: Religion, Well-Being/Morale, and Coping Behavior in Later Life.« 

Journal of Applied Gerontology 11(1): 101-110. 

Jongenelis, Lineke K., Anne Margriet Pot, Annemarie M. H., Aartjan T. F. Eisses 

Beekman, Herman Kluiter in Markus Walter Ribbe. 2004. »Prevalence and risk 

indicators of depression in elderly nursing home patients: The AGED study.« 

Journal of Affective Disorders 83: 135–142. 

King, Laura A. in Christie K. Napa. 1998. »What makes a good life?« Journal of 

Personality and Social Psychology 75 (1): 156–165. 

King, Laura A., Joshua A. Hicks, Jennifer L. Krull in Amber K. Del Gaiso. 2006. 

»Positive affect and the experience of meaning in life« Journal of Personality 

and Social Psychology 90 (1): 179–196.  

Kim, Eric S., Jennifer K. Sun, Nansook Park, Laura D. Kubzansky in Christopher 

Peterson. 2013. »Purpose in life and reduced risk of myocardial infarction 

among older U.S. adults with coronary heart disease: A two-year follow-up.« 

Journal of Behavioral Medicine 36 (2): 124–133. 

Kimmel, Douglas C. 1990. Adulthood and Aging. New York: John Wiley and Sons. 

Kleftaras, George in Evangelia Psarra. 2012. »Meaning in life, psychological well-being 

and depressive symptomatology: A comparative study.« Psychology 3: 337–345. 

Koizumi, Masatoshi, Hiroshi Ito, Yoshihiro Kaneko in Yutaka Motohashi. 2008. 

»Effect of having a sense of purpose in life on the risk of death from 

cardiovascular diseases.« Journal of Epidemiology 18 (5): 191–196. 



Gazibara, Šejla. 2018. »Smisel življenja v očeh starostnikov, živečih v domovih za stare ljudi.« Doktorska 

disertacija, Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 
  

 

197 

Konnert, Candance, Keith Dobson in Liza Stelmach. 2009. »The prevention of 

depression in nursing home residents: A randomized clinical trial of cognitive-

behavioral therapy.« Aging & Mental Health 13: 288–299. 

Koren, Chaya in Ariela Lowenstein. 2008. »Late-life Widowhood and Meaning in 

Life.« Aging international 32 (2): 140−155. 

http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs1212 6-008-9008-1.     

Krause, Neal. 2004. »Stressors arising in highly valued roles, meaning in life, and the 

physical health status of older adults.« Journal of Gerontology: Social Sciences, 

59: 287–297. 

Krause, Neal. 2007. »Longitudinal study of social support and meaning in life.« 

Psychology and Aging 22: 456–469. 

Krause, Neal. 2009. »Meaning in life and mortality.« Journals of Gerontology: 

Psychological Sciences & Social Sciences 64: 517–527. 

Krizmanič, Mirjana in Vladimir Kolesarič. 1989. »Pokušaj konceptualizacije pojma 

kvaliteta života.« Primijenjena psihologija 10: 179−184. 

Krok, Dariusz. 2014. »The role of meaning in life within the relations of Religious 

Coping and Psychological Well-Being.« Journal of Religion and Health 54 (6): 

2292–2308. http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10943-014-9983-3  

Kristovič, Sebastjan. 2014. Reševanje krize smisla sodobnega človeka. Celje: 

Mohorjeva družba 

Lemme Hansen, Barbara. 1995. Development in adulthood. Boston: Allyn and Bacon. 

Lent, Robert W. 2004. »Toward a unifying theoretical and practical perspective on well-

being and psychosocial adjustment.« Journal of Counselling Psychology 51 (4): 

482–509. 

Low, Gail in Anita E. Molzahn. 2007. »Predictors of quality of life in old age: A cross-

validation study.« Research in Nursing & Health 30: 141–150. 

Lukas, Elisabeth. 2001. Tudi tvoje trpljenje ima smisel. Celje: Mohorjeva družba. 

Lukas, Elisabeth. 2002. Vse se uglasi in izpolni. Celje: Mohorjeva družba.  

Lundman, Bertil, Eric Jonsen, Hugo Lovheim, Björn Nygren, Santamäki R. Fischer, 

Gunilla Strandberg in Astrid Norberg. 2012. »Inner strength in relation to 

functional status, disease, living arrangements, and social relationships among 

people aged 85 years and older.« Geriatric Nursing 33 (3): 167–176. 

http://link.springer.com/journal/10943


Gazibara, Šejla. 2018. »Smisel življenja v očeh starostnikov, živečih v domovih za stare ljudi.« Doktorska 

disertacija, Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 
  

 

198 

Luszczynska, Aleksandra, Benicio Guttierrez-Dona in Ralf Schwarzer. 2005. »General 

self-efficacy in various domains of human functioning: Evidence from five 

countries.« International Journal of Psychology 40 (2): 80–89. 

Manoilov, Marjan. 2010. Osnove metodologije in statistike. Nova Gorica: Zavod 

NOVOZNANJE. 

Mascaro, Nathan in David Rosen. 2005. »Existential meaning‘s role in the enhancement 

of hope and preventionof depressive symptoms.« Journal of Personality 73 (4): 

985–1014 

Mausch, Karol. 2009. »Noopsychosomatic disorders in the light of empirical studies.« 

Existential Analysis 20 (1): 35–49. 

Mesec, Blaž. 1998. Uvod v kvalitativno raziskovanje v socialnem delu. Ljubljana: Paco 

Melton, Amanda in Stefan Schulenberg. 2007. »On the relationship between meaning in 

life and boredomproneness: Examining a Logotherapy postulate.« Psychological 

Reports 101 (1): 1016–1022. 

Melton, Amanda in Stefan Schulenberg. 2008. »On the measurement of meaning; 

Logotherapy’s empirical contributuins to Humanstic psychology.« The 

Humanistic Psychologist 36: 31–44. 

McKnight, Patric in Todd Kashdan. 2009. »Purpose in life as a system that creates and 

sustains health andwell-being: An integrative, testable theory.« Review of 

General Psychology 13 (3): 242–251. 

McMahan, Ethan in Maggie DeHart Renken. 2011. »Eudaimonic conceptions of well-

being, meaning in life, and selfreported well-being: Initial test of a mediational 

model.« Personality and Individual Differences 51 (5): 589–594.  

Milavec Kapun, Marija. 2011. Starost in staranje. Ljubljana: Zavod IRC. 

Lewis, Mary Miller. 2001. »Spirituality, Counseling, and Elderly: An Introduction to 

the Spiritual Life Review.« Journal of Adult Development 8 (4): 231–240. 

Moore, Sharon L., Barbara Metcalf in Elaine Schow. 2006. »The quest for meaning in 

aging.« Geriatric Nursing 27(5): 293-9. 

More, Max. 1990. »Transhumanism. Towards a Futurist Philosophy.« Extropy 6: 6−12. 

Morgan, Jessica in Tom Farsides. 2007. »Measuring meaning in life.« Journal of 

Happiness Studies 10: 197–214. 

Namkee, Choi, Sandy Ransom in Richard J. Wyllie. 2008. »Depression in older nursing 

home residents: The influence of nursing home environmental stressors, coping, 



Gazibara, Šejla. 2018. »Smisel življenja v očeh starostnikov, živečih v domovih za stare ljudi.« Doktorska 

disertacija, Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 
  

 

199 

and acceptance of group and individual therapy.« Aging and Mental Health 12: 

536–547. 

Nygaard, Harald A., Mala Naik in Sabine Ruths. 2000. »Mental impairment in nursing 

home residents.« Norwegian Journal of Medicine 120: 3113–3116. 

Nygren, Björn, Lena Aléx, Elisabeth Jonsén, Yngve Gustafson, Astrid Norberg in Berit 

Lundman. 2005. »Resilience sense of coherence, purpose in life and self-

transcendence in relation to perceived physical and mental health among the 

oldest old.« Aging & Mental Health 9: 354–362. 

Park, Crystal L. 2010. »Making sense of the meaning literature: An integrative review 

of meaning making and its effects on adjustment to stressful life events.« 

Psychological Bulletin 136 (2): 257–301. 

Pečjak, Vid. 2007. Psihologija staranja. Bled: Samozaložba. 

Phelan, Cynthia H., Gayle D. Love, Carol D. Ryff, Roger L. Brown in Susan M. 

Heidrich. 2010. »Psychosocial predictors of changing sleep patterns in aging 

women: A multiple pathway approach.« Psychology and Aging 25 (4): 858–866. 

Pearson, Paul R. in Brian F. Sheffield. 1989. »Psychoticism and purpose in life.« 

Personality and Individual Differences 10: 1321–1322. 

Peterson, Christopher, Nansook Park in Martin Seligman. 2005. »Orientations to 

happiness and life satisfactiom: The full life versus the empty life.« Journal of 

Happiness Studies 6: 25–41. 

Pinquart, Martin. 2002. »Creating and maintaining purpose in life in old age: A meta-

analysis.« Ageing International 27: 90–114. 

Pöhlmann, Karin, Barbara Gruss in Peter Joraschky. 2006. »Structural properties of 

personal meaning systems: A new approach to measuring meaning in life.« 

Journal of Positive Psychology 1: 109–117. 

Pyszczynski, Tom, Sheldon Solomon in Jeff Greenberg. 2002. In the wake of 9/11. The 

psychology of terror. Washington, DC: American Psychological Association. 

http://www.apa.org/pubs/books/431700E.aspx.  

Ramovš, Jože. 2003. Kakovostna starost: socialna gerontologija in gerontagogika. 

Ljubljana: Inštitut Antona Trtenjaka in Slovenska akademija znanosti in 

umetnosti.  



Gazibara, Šejla. 2018. »Smisel življenja v očeh starostnikov, živečih v domovih za stare ljudi.« Doktorska 

disertacija, Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 
  

 

200 

Ramovš, Jože, ured. 2013. Staranje v Sloveniji. Raziskava o potrebah, zmožnostih in 

stališčih nad 50 let starih prebivalcev Slovenije. Ljubljana: Inštitut Antona 

Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje. 

Ramovš, Jože. 2013. »Hoja in druga gibljivost – pogoj za samostojno življenje v 

starosti.« V: Staranje v Sloveniji. Raziskava o potrebah, zmožnostih in stališčih 

nad 50 let starih prebivalcev Slovenije, ur. Ramovš Jože, 279−304. Ljubljana: 

Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje. 

Rathi, Neerpal in Renu Rastogi. 2007. »Meaning in life and psychological well-being in 

preadolescents and adolescents.« Journal of the Indian Academy of Applied 

Psychology 33 (1): 31–38. 

Reker, Gary T., Edward J. Peacock in Paul T. P. Wong. 1987. »Meaning and purpose in 

life and well-being: a lifespan perspective.« Journal of Gerontology 42 (1): 44–

49. 

Robak, Rostyslaw W. in Paul W. Griffin. 2000. »Purpose in life: What is its relationship 

to happiness, depression and grieving.« North American Journal of Psychology 

2 (1): 113–120. 

Ron, Pnina. 2004. »Depression, hopelessness, and suicidal ideation among the elderly: 

A comparison between men and women living in nursing homes and in the 

community.« Journal of Gerontological Social Work 43: 97–116. 

Ross, Linda A. 1997. »Elderly patients' perceptions of their spiritual needs and care.« 

Journal of Advanced Nursing  26 (4): 710–715.   

Routledge, Clay, Jamie Arndt, Constantine Sedikides in Tim Wildschut. 2008. »A blast 

from the past: The terror management function of nostalgia.« Journal of 

Experimental Social Psychology 44: 132–140. 

Ruffing-Rahal, Mary Ann. 1984. »The Spiritual Dimension of Well-Being Implications 

for the Elderly.« Home Healthc Nurse 2(2):12-16. 

Ryff, Carol D. in Burton H. Singer. 2006. »Know thyself and become what you are: A 

eudaimonic approach to psychological well-being.« Journal of Happiness 

Studies 9 (1): 13–39.  

Scannell, Ed D., Felicity Catherine L. Allen in John Burton. 2002. »Meaning in life and 

positive and negative well-being.« North American Journal of Psychology 4 (1): 

93–112. 



Gazibara, Šejla. 2018. »Smisel življenja v očeh starostnikov, živečih v domovih za stare ljudi.« Doktorska 

disertacija, Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 
  

 

201 

Schaie K. Warner in Sherry L. Willis. 2001. Adult development and Aging. New York: 

Harper Collins College Publishers. 

Schulenberg, Stefan E., Robert Hutzell, Carrie Nassif in Julius Rogina. 2008. 

»Logotherapy for clinical practice.« Psychotherapy Theory, Research, Practice, 

Training 45 (4): 447–463. 

Schulenberg, Stefan E. in Amanda M. A. Melton. 2010. »A confirmatory factor-analytic 

evaluation of the purpose in life test: Preliminary psychometric support for a 

replicable two-factor model.« Journal of Happiness Studies 11: 95–111. 

Seligman, Martin E. P. 2002. Authentic happiness. http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/ 

download?doi=10.1.1.477.310&rep=rep1&type=pdf. 

Shek, Daniel T. L. 1992. »Meaning in life and psychological well-being: An empirical 

study using the Chinese version of the purpose in life questionnaire.« The 

Journal of Genetic Psychology 153 (2): 185–200. 

Sirri, Laura, Luciano Potena, Marco Masetti, Eliana Tossani, Carlo Magelli in Silvana 

Grandi,. 2010. »Psychological predictors of mortality in heart transplanted 

patients: A prospective, 6-year follow-up study.« Transplantation 89 (7): 879–

886. 

Skaggs, Brenda in Cecilia Barron. 2006. »Searching for meaning in negative events: 

concept analysis« Journal of Advanced Nursing 53: 559–570. 

 Smith, Bruce W. in Alex J. Zautra. 2000. »Purpose in life and coping with knee-

replacement surgery Occupational Therapy.« Journal of Research 20 (1): 96S–

99S. 

Smith, Bruce W. in Alex J. Zautra. 2004. »The role of purpose in life in recovery from 

knee surgery.« International Journal of Behavioral Medicine 11 (4): 197–202. 

Starc, Martina. 2013. »Doživljanje sreče.« V: Staranje v Sloveniji. Raziskava o 

potrebah, zmožnostih in stališčih nad 50 let starih prebivalcev Slovenije, ur. 

Ramovš Jože, 199−221. Ljubljana: Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo 

in medgeneracijsko sožitje. 

Starc, Martina in Mateja Zabukovec. 2013. »Zadovoljstvo s svojim življenjem v luči 

življenjskih sprememb.« V: Staranje v Sloveniji. Raziskava o potrebah, 

zmožnostih in stališčih nad 50 let starih prebivalcev Slovenije, ur. Ramovš Jože, 

99−129.  Ljubljana: Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in 

medgeneracijsko sožitje. 



Gazibara, Šejla. 2018. »Smisel življenja v očeh starostnikov, živečih v domovih za stare ljudi.« Doktorska 

disertacija, Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 
  

 

202 

Steger, Michael in Patricia Frazier. 2005. »Meaning in life: One link in the chain from 

religiousness to well-being.« Journal of Counseling Psychology 52 (4): 574–

582.   

Steger, Michael F., Todd B. Kashdan, Brandon A. Sullivan in Danielle Lorentz. 2008. 

»Understanding the search for meaning in life: Personality, cognitive style, and 

the dynamic between seeking and experiencing meaning.« Journal of 

Personality 76 (2): 199–228. 

Takkinen, Sanna in Isto Ruoppila. 2001. »Meaning in life in three samples of elderly 

persons with high cognitive functioning.« The International Journal of Aging & 

Human Development 53(1): 51-73. 

Thoits, Peggy A. 2012. »Role-identity salience, purpose and meaning in life, and well-

being among volunteers.« Social Psychology Quarterly 75 (4): 360–384. 

Trstenjak Anton. 1994. Človek in sreča. Celje: Mohorjeva družba. 

Wallace, Meredith, O'Shea, Eileen. 2007. »Perceptions of Spirituality and Spiritual Care 

Among Older Nursing Home Residents at the End of Life.« Holistic Nursing 

Practice 21(6): 285–289. 

Welsh, Darlene, Sharon L. Moore in Beverley A. Getslaf. 2012. »Meaning in life: The 

perspective of  long-term care residents.« Research Gerontological Nursing 15: 

1–10. 

Westerhof, Gerben J., Ernst T. Bohlmeijer, Ilse M. J. Van Beljouw in Anne Margriet 

Pot. 2010. »Improvement in personal meaning mediates the effects of a life 

review intervention on depressive symptoms in a randomized controlled trial.« 

The Gerontologist 54 (4): 541–549. 

Valenčak, Slavica. 2013. »Starosti prijazno okolje v slovenskih mestih in na podeželju.« 

V: Staranje v Sloveniji. Raziskava o potrebah, zmožnostih in stališčih nad 50 let 

starih prebivalcev Slovenije, ur. Ramovš Jože, 131−150.  Ljubljana: Inštitut 

Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje. 

Van Selm, Martine in Freya Dittmann-Kohli. 1998. »Meaninglessness in the second 

half of life: The development of a construct.« International Journal of Aging and 

Human Development 47: 81–104. 

Zika, Sheryl in Kerry Chamberlain. 1992. »On the relation between meaning in life and 

psychological well-being.« British Journal of Psychology 83 (1): 133–145. 

 



 

 

STVARNO IN IMENSKO KAZALO 

 

Aléx, 56, 163, 169, 171, 178, 194, 198 

Almond, 6, 36, 189 

Angel, 55, 189 

Ankenmann, 55, 190 

Atchley, 56, 189 

Baltes, 56, 189 

Bandura, 38, 189 

Barron, 13, 200 

Battista, 6, 36, 189 

Bauer-Wu, 7, 189 

Baumeister, 6, 7, 37, 38, 189 

Bear-Lehman, 16, 191 

Bickerstaff, 18, 56, 160, 189 

Birren, 46, 189 

Biti svoboden, 64 

Bivanjska praznota, 8, 43, 53, 150 

Bivanjska prikrajšanost, 41, 42, 44, 103 

Bivanjski obračun, 5, 69 

Blazer, 11, 17, 164, 189 

Bohlmeijer, 56, 201 

Bondevik, 56, 189, 192 

Bonebright, 55 

Borg, 15, 16, 190 

Bostrom, 9, 39, 190 

Boyle, 18, 37, 147, 190 

Bradley, 9, 39, 190 

Brulin, 56, 163, 169, 171, 178, 194 

Büssing, 2, 12, 16, 152, 153, 190, 191, 193 

Campbell, 48 

Chamberlain, 7, 37, 201 

Chan, 55, 191 

Cheung, 55, 195 

Chippendale, 16, 191 

Choi, 56, 197 

Ciceron, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 163, 191, 

193 

Cipriani, 56, 191 

Clay, 55, 190, 199 

Costa, 49, 191 

Dalby, 11, 191 

Davis, 40, 44, 169, 191 

de Grey, 9, 39 

de Medeiros, 16 

Debats, 7, 37, 191 

Dedova, 55, 194 

Del Gaiso, 55, 195 

Dellmann-Jenkins, 17, 164, 195 

DePaola, 14, 149, 152, 177, 192 

Despot Lučanin, 45, 46, 47, 192 

Diener, 48, 49 

Dobson, 56, 196 

Dom za stare ljudi, 2, 4, 6, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 

13, 15, 16, 17, 22, 51, 56, 82, 83, 85, 89, 

91, 98, 104, 110, 146, 148, 151, 166, 

167, 170, 172, 176, 184, 186, 187 

Dossey, 55, 151, 192 

Doživljajske vrednote 2, 31, 149, 150, 151, 

152, 153, 154, 174 

Doživljajski cilji, 8, 54, 167 

Doživljanje smisla, 6, 85, 92, 98, 117, 158, 

165 

Drageset, 56, 192 



 

 

Duggleby, 56, 192 

Duhovna oskrba, 12, 20, 146 

Duhovne potrebe, 4, 1, 2, 11, 12, 16, 17, 

18, 20, 21, 51, 52, 152, 156, 164, 182, 

185 

Durlak, 9, 40, 192 

Dwevwr, 13, 149, 152 

Ebersole, 14, 149, 152, 177, 192 

Edwards, 7, 192 

Eide, 56, 192 

Eksistencialni vakuum, 6, 8, 41, 53 

Erichsen, 12, 16, 152, 153, 193 

Fagerström, 56, 190, 193 

Farran, 7, 189 

Farsides, 55, 197 

Fava, 38, 193 

Fillion, 7, 193 

Frankl, 7, 9, 21, 23, 24, 27, 28, 30, 31, 32, 

33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 50, 58, 

59, 60, 63, 64, 65, 66, 67, 147, 164, 180, 

193 

Frazier, 6, 7, 201 

Fry, 55, 193 

Gantar, 76, 193 

George, 50, 54, 162, 189, 193, 195 

Getslaf, 56, 201 

Glasser, 21 

Golden, 1 

Gonçalves, 16, 193 

Gørill, 17, 151, 182, 194 

Grasser, 18, 56, 160, 189 

Griffin, 7, 37, 199 

Gruss, 55, 198 

Guse, 15, 153, 164, 194 

Gústafsdóttir, 15, 56, 153, 195 

Gustafson, 56, 163, 169, 171, 178, 194, 

198 

Halama, 55, 194 

Hamilton, 37 

Harrison, 37 

Haugan, 55, 56, 194 

Haugan Hovdenes, 55, 56, 194 

Hauskeller, 9, 39, 194 

Hedberg, 37, 56, 163, 169, 171, 178, 194 

Heine, 6, 194 

Hermann, 20 

Hicks, 21, 55, 195 

Hjaltadóttir, 56, 195 

Ho, 7, 55, 195 

Hodge, 56, 195 

Holahan, 37, 55, 195 

Holden, 7, 192 

Holt, 17, 164, 195 

Horvath, 56, 195 

Hutzell, 55, 200 

Ingibjörg, 15, 153, 195 

Intuitiva zmožnost, 28, 65 

Iskanje smisla, 2, 7, 13, 18, 20, 28, 37, 38, 

43, 57, 65, 102, 145, 147, 152, 153, 159, 

176 

Iskanje smisla v starosti, 4, 8, 9, 54, 93, 

130 

Izguba smisla, 1, 2, 3, 4, 188 

Jongenelis, 1, 56, 195 

Joraschky, 55, 198 

Kakovostna starost, 8, 51, 53, 188 

Kashdan, 6, 7, 37, 38, 197, 201 

Keegan, 55, 151, 192 



 

 

Kelly, 17, 164 

Kim, 37, 195 

King, 7, 9, 37, 40, 44, 55, 169, 195 

Kirkevold, 56, 192 

Kleftaras, 55, 195 

Koenig, 2, 11, 17, 164, 182 

Koizumi, 37, 195 

Kolesarič, 49, 196 

Konnert, 56, 196 

Krause, 56, 196 

Kristovič, 3, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 58, 65, 

66, 67, 196 

Krivda, 5, 8, 9, 10, 22, 53, 54, 59, 65, 72, 

78, 100, 101, 149, 157, 158, 9 

Krizmanič, 49, 196 

Krull, 55, 195 

Larson, 11 

Lent, 38, 196 

Logoteorija, 2, 9, 65 

Low, 56, 196 

Lukas, 22, 62, 70, 72, 73, 75, 196 

Lundman, 37, 196, 198 

Luszczynska, 38, 197 

Mascaro, 7, 197 

Masesar, 15, 153, 164, 194 

Matthews, 11 

Mausch, 37, 197 

McCabe, 56, 189 

McCrae, 49, 191 

McCue, 19, 173 

McKearney, 40, 44, 169, 191 

McKnight, 6, 197 

McMahan, 6, 197 

Melton, 7, 55, 197, 200 

Metcalf, 14, 152, 197 

Miller, 11, 17, 164, 182, 197 

Miller Lewis, 11 

Modrost, 25, 77, 113, 120, 156, 14, 24 

Molzahn, 56, 196 

Moor, 14, 152 

Moore, 56, 197, 201 

More, 9, 39, 197 

Morgan, 55, 197 

Možnosti, 2, 7, 8, 10, 11, 22, 26, 29, 31, 

33, 35, 40, 54, 59, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 

70, 71, 73, 80, 88, 97, 107, 113, 114, 

118, 146, 150, 151, 153, 154, 155, 156, 

158, 163, 166, 168, 172, 179, 180, 183, 

185, 10, 16, 24, 32 

Musick, 17, 164, 182 

Načela logoteorije, 2, 11, 22, 176 

Nadsmisel, 24, 25, 26, 114, 168 

Namkee, 56, 197 

Napa, 7, 37, 195 

Nassif, 55, 200 

Neizogibna tragika, 8, 54 

Noodinamska napetost, 41 

Noogena nevroza, 4, 43 

Nordenfelt, 13, 149, 152, 192 

Nygren, 56, 196, 198 

O´Shea, 12, 146 

Odgovornost, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 7, 9, 11, 12, 

22, 23, 26, 29, 30, 32, 42, 60, 63, 64, 65, 

66, 67, 73, 87, 88, 95, 97, 98, 111, 112, 

120, 138, 139, 140, 147, 148, 154, 155, 

156, 161, 176, 181, 32 

Odkrivanje smisla, 2, 6, 8, 1, 2, 5, 7, 12, 

13, 17, 18, 20, 30, 31, 35, 37, 39, 40, 55, 



 

 

56, 57, 59, 82, 93, 94, 107, 109, 113, 

116, 118, 119, 122, 124, 126, 129, 134, 

140, 146, 147, 148, 149, 150, 152, 153, 

154, 156, 157, 158, 159, 160, 163, 168, 

169, 174, 175, 176, 177, 179, 180, 181, 

182, 183, 184, 185, 186, 187, 188 

Odnos, 2, 5, 12, 18, 30, 37, 44, 47, 50, 53, 

57, 58, 64, 68, 87, 112, 119, 122, 124, 

147, 160, 163, 169, 13, 24 

Osebno blagostanje v starosti, 3, 7 

Park, 7, 37, 55, 195, 198 

Peterson, 55, 198 

Phelan, 37, 198 

Pinquart, 56, 146, 178, 198 

Pöhlmann, 55, 198 

Pomanjkanje smisla, 4, 7 

Pot, 56, 195, 201 

Poti uresničevanja smisla, 8, 54 

Prihodnost, 5, 7, 2, 3, 7, 26, 63, 66, 68, 69, 

81, 83, 85, 86, 106, 108, 114, 121, 122, 

123, 167, 168, 169, 173, 174, 184, 11, 

21, 24 

Psarra, 55, 195 

Psihično zdravje, 9, 55, 180 

Pyszczynski, 40, 198 

Ramovš, 3, 7, 8, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 

178, 198, 199, 200, 201 

Ranhoff, 56, 192 

Rastogi, 7, 199 

Rathi, 7, 199 

Reed,, 17, 164 

Reker, 6, 38, 199 

Renken, 6, 197 

Richard, 56, 189, 197 

Robak, 7, 37, 199 

Rogina, 55, 200 

Ron, 56, 199 

Rosen, 7, 197 

Ross, 2, 12, 199 

Routledge, 40, 44, 199 

Ruffing-Rahal,, 15, 199 

Ruini, 38, 193 

Ruoppila, 14, 149, 152, 177, 201 

Ryff, 6, 38, 198, 199 

Samopresežnost, 34 

Scannell, 7, 37, 199 

Schaie, 46, 176, 189, 200 

Schleicher, 37 

Schow, 14, 152, 197 

Schulenberg, 7, 55, 197, 200 

Seligman, 55, 198, 200 

Shea, 2, 16, 194, 201 

Shek, 7, 37, 200 

Singer, 6, 38, 199 

Sirri, 37, 200 

Sistem vrednot, 7, 38 

Skaggs, 13, 200 

Skogstad, 56, 189 

Smisel minljivosti, 5, 67 

Smisel usode, 64, 181 

Smisel v starosti, 2, 3, 6, 39, 92, 93, 136, 

148, 153, 179, 187, 7 

Smisel življenja, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 15, 

21, 27, 32, 36, 39, 43, 44, 54, 56, 57, 75, 

76, 82, 83, 85, 91, 94, 95, 96, 97, 100, 

102, 108, 112, 122, 123, 124, 146, 151, 

155, 161, 163, 165, 169, 174, 175, 178, 

187, 6, 10 



 

 

Smith, 37, 56, 189, 200 

Smrt, 2, 6, 9, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 12, 14, 19, 20, 

39, 40, 44, 53, 57, 64, 68, 78, 80, 81, 82, 

83, 85, 86, 87, 88, 109, 110, 112, 117, 

124, 126, 149, 169, 171, 172, 173, 174, 

175, 176, 181, 184, 185, 186, 11, 13, 14, 

15, 17, 20, 22, 24, 32 

Sreča, 7, 27, 54, 104, 108, 167, 168, 194 

Staranje, 44, 46, 47, 199, 200, 201 

Starc, 6, 51, 200 

Stari ljudje, 5, 43, 52, 63, 81, 150, 187 

Starost, 2, 1, 46, 47, 50, 51, 55, 61, 62, 77, 

79, 80, 81, 82, 111, 112, 118, 129, 130, 

145, 157, 184, 185, 197, 6, 9, 12, 16, 17, 

22, 24 

Starostna onemoglost, 2, 8, 54, 146, 148, 

150, 155, 157, 165, 166, 172, 179, 184, 

185, 186, 187 

Steger, 6, 7, 37, 38, 201 

Stelmach, 56, 196 

Strah pred smrtjo, 2, 4, 9, 10, 20, 36, 38, 

39, 40, 100, 101, 125, 157, 158, 175, 

176, 187 

Strang, 19, 20 

Stuifbergen, 37 

Subjektivnost in relativnost smisla, 4, 28 

Suzuki, 55, 195 

Svoboda, 25, 29, 64, 65, 66, 67, 70, 72, 

165 

Svobodna volja, 61, 65 

Takkinen, 14, 149, 152, 177, 201 

Ternestedt, 13, 19, 20, 149, 152, 192 

Thoits, 37, 201 

Thoresen, 17, 164, 182 

Tragična trojka bivanja, 5, 58 

Trpljenje, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 3, 7, 25, 31, 

58, 59, 60, 61, 82, 95, 100, 101, 102, 

137, 138, 148, 149, 154, 157, 159, 160, 

176, 180, 184, 186, 9 

Trstenjak, 54, 55, 201 

Umiranje in smrt, 2, 8, 54, 173 

Uresničevanje vrednot, 7, 11, 31 

Ustvarjalne vrednote, 30, 151, 158 

van Beljouw, 56 

Vest, 10, 28, 29, 35, 64, 65, 66, 70 

Viri smisla, 7, 154 

Visoka starost, 2, 4, 11, 47, 78, 146, 149, 

152 

Vohs, 7, 37, 189, 194 

Volja do smisla, 8, 21, 33, 34, 38, 54, 67, 

118, 150, 158 

Vprašanje po smislu, 7, 33, 53, 172 

Vrednote stališča, 7, 31, 59, 61, 150, 151, 

152, 153, 156, 159, 164, 182 

Wallace, 12, 146, 201 

Welsh, 56, 201 

Westerhof, 7, 37, 56, 201 

Wilson, 1, 6, 189, 190 

Wong, 6, 38, 199 

Zadovoljstvo z življenjem, 1, 7, 15, 17, 37, 

48, 49, 50, 55, 134, 155, 164, 178 

Zautra, 37, 200 

Zika, 7, 37, 201 

Življenjske izkušnje, 12, 13, 49, 152, 153, 

162 

Življenjski obračun, 10, 70, 72 

Življenjsko obdobje starosti., 2, 9, 118, 

157, 164 



 

 

PRILOGE 

 

 

Priloga 1: Anketni vprašalnik 

Priloga 2: Poglobljeni intervjuji 

Priloga 3: Kodiranje intervjujev 

 

 

  



 

 

P1 

 

ANKETNI VPRAŠALNIK 

 

Spoštovani! 

 

Sem Šejla Gazibara, študentka doktorskega študija Sociologije na Fakulteti za uporabne 

družbene študije v Novi Gorici.  

 

Prosim vas za sodelovanje pri anketnem vprašalniku, ki mi bo v pomoč pri izdelavi doktorske 

disertacije z naslovom SMISEL ŽIVLJENJA V OČEH STAROSTNIKOV, ŽIVEČIH V 

DOMOVIH ZA STARE LJUDI.  

 

Pri posameznih vprašanjih boste odgovarjali z obkrožanjem enega ali več ustreznih 

odgovorov. Pri odprtem tipu vprašanj in pod odgovor Drugo lahko napišite vse, kar menite, 

da bi natančneje izrazilo vaše mnenje in občutke. 

 

Sodelovanje je anonimno, zbrani podatki pa bodo služili le za namen izdelave doktorske 

disertacije. 

 

 

Šejla Gazibara 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

1) Ali ste zadovoljni s svojim trenutnim življenjem? Obkrožite EN odgovor! 

 

a. Da. 

b. Niti da niti ne. 

c. Ne. 

d. Drugo:____________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

2) Ali ste srečni? Obkrožite EN odgovor! 

 

a. Da. 

b. Niti da niti ne. 

c. Ne. 

d. Drugo:____________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

3) V kolikšni meri je vaše življenje v starosti izpolnjeno s smislom v primerjavi s 

preteklimi življenjskimi obdobji? Obkrožite EN odgovor! 

 

a. Življenje v starosti je manj smiselno kot v preteklih življenjskih obdobjih. 

b. Življenje v starosti je enako smiselno kot v preteklih življenjskih obdobjih. 

c. Življenje v starosti je veliko bolj smiselno kot v preteklih življenjskih obdobjih. 

d. Drugo:____________________________________________________________

__________________________________________________________________  

 

4) Ali menite, da je smisel življenja v starosti treba iskati? Obkrožite EN odgovor! 

 

a. Smisla ni treba iskati, je samoumeven, vedno prisoten. 

b. Treba se je potruditi in najti smisel. 

c. Starost zbistri pogled in v vsakem trenutku je mogoče videti smisel. 

d. Življenje v starosti nima smisla. 

e. Drugo:____________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 



 

 

5) V čem najdete smisel oziroma na kaj se vaš smisel v starosti nanaša? Obkrožite EN 

odgovor! 

 

a. Smisel iščem sproti, v možnostih, ki jih nudi posamezen trenutek.  

b. Smisel iščem v naravnih lepotah, kulturi in ljubezni do svojih najbližjih. 

c. Smisel iščem v zavedanju, da se v vsakem trenutku lahko odločim, kako bom 

sprejel/-a svoje stanje. 

d. Smisel iščem v občutku zadovoljstva in sreče.  

e. O smislu ne razmišljam. 

f. Moje življenje nima smisla. 

g. Drugo:____________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

6) Ali menite, da je v primerjavi s preteklimi obdobji v življenju v starosti najti smisel: 

Obkrožite EN odgovor! 

 

a. Lažje.  

b. Težje. 

c. Enako zahtevno. 

d. Drugo:____________________________________________________________ 

 

7) Ali v starosti doživljate smisel drugače, kot ste ga v preteklosti? Obkrožite EN 

odgovor! 

 

a. Da. 

b. Niti da niti ne. 

c. Ne. 

d. Drugo:____________________________________________________________ 

 

Če ste odgovorili z DA, prosim, opišite kako drugače? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 



 

 

8) Ali se čutite odgovorne za svoje trenutno življenje? Obkrožite EN odgovor! 

 

a. Da. 

b. Niti da niti ne. 

c. Ne. 

d. Drugo:____________________________________________________________ 

 

9) Kako ocenjujete svoje zdravje? Obkrožite EN odgovor! 

 

a. Dobro. 

b. Srednje dobro. 

c. Slabo. 

d. Drugo:____________________________________________________________ 

 

10) Ali se čutite koristne v vsakdanjem življenju? Obkrožite EN odgovor! 

 

a. Da. 

b. Niti da niti ne. 

c. Ne. 

d. Drugo:____________________________________________________________ 

 

11) Ali se spoštujete? Obkrožite EN odgovor! 

 

a. Da. 

b. Niti da niti ne. 

c. Ne. 

d. Drugo:____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



 

 

12) Ali menite, da imajo težave in tudi trpljenje, ki ga pogosto s seboj nosi starost, 

smisel? Obkrožite EN odgovor! 

 

a. Da. 

b. Niti da niti ne. 

c. Ne. 

d. Drugo:____________________________________________________________ 

 

13) Kaj je po vašem mnenju tisto, kar starost v največji meri dela težko? Obkrožite 

lahko VEČ odgovorov! 

 

a. Občutek krivde. 

b. Telesna bolečina in/ali duševna bolečina. 

c. Telesna omejenost. 

d. Pešanje umskih sposobnosti. 

e. Strah pred smrtjo. 

f. Starost ni težka. 

g. Drugo:____________________________________________________________ 

 

14) Kako uspete najti smisel v trpljenju, ki ga s seboj nosi starost? Obkrožite lahko VEČ 

odgovorov! 

 

a. Še vedno se lahko odločim, kako bom sprejel/-a svoje stanje. 

b. Še vedno se lahko odločim, kaj bodo počeli z menoj. 

c. Še vedno lahko komu polepšam dan, dam nasvet, sem za zgled. 

d. Kljub trpljenju smisel iščem v svojih potomcih in zapuščini. 

e. Trpljenje nima smisla. 

f. Drugo:__________________________________________________________ 

 

15) Ali ste zadovoljni s svojim preteklim življenjem? Obkrožite EN odgovor! 

 

a. Da. 

b. Niti da niti ne. 

c. Ne. 



 

 

d. Drugo:____________________________________________________________ 

 

16) Ali bi svoje življenje pred starostjo opisali kot smiselno? Obkrožite EN odgovor! 

 

a. Da. 

b. Niti da niti ne. 

c. Ne. 

d. Drugo:____________________________________________________________ 

 

17) Ali ste bili v preteklosti srečni? Obkrožite EN odgovor! 

 

a. Da. 

b. Niti da niti ne. 

c. Ne. 

d. Drugo:____________________________________________________________ 

 

18) V čem ste pred starostjo našli smisel oziroma na kaj se je vaš smisel življenja 

nanašal? Obkrožite lahko VEČ odgovorov! 

 

a. Smisel sem iskal/-a v koristnem delu in ustvarjanju. 

b. Smisel sem iskal/-a v doživljanju narave, kulture in v ljubezni do ljudi. 

c. Smisel sem iskal/-a v zavestnem stališču, da se odločno soočam s težavami in da 

izkoristim svoje zmožnosti in možnosti. 

d. Drugo:____________________________________________________________ 

 

19) Ali svoje življenje v prihodnosti vidite kot smiselno oziroma ali menite, da ga je v 

prihodnosti vredno živeti? Obkrožite EN odgovor! 

 

a. Da. 

b. Niti da niti ne. 

c. Ne. 

d. Drugo:____________________________________________________________ 

 

 



 

 

20) Misel na prihodnost vas? Obkrožite EN odgovor! 

 

a. Straši.  

b. Osrečuje. 

c. Ne razmišljate o prihodnosti. 

d. Drugo:____________________________________________________________ 

 

21) Ali lahko, prosim, napišete, v čem vidite smisel svojega življenja v prihodnosti? 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

22) Ali se bojite smrti? Obkrožite EN odgovor! 

 

a. Da. 

b. Niti da niti ne. 

c. Ne. 

d. Drugo:_____________________________________________________________ 

 

23) Ali v smrti vidite smisel? Obkrožite EN odgovor! 

 

a. Da. 

b. Niti da niti ne. 

c. Ne. 

d. Drugo:____________________________________________________________ 

 

24) Spol:        

                               

a. Moški.                                     

b. Ženski.      

   

                              



 

 

25) Stan:  

 

a. Poročen/-a. 

b. Zunajzakonsko partnerstvo. 

c. Vdovec/-a 

d. Razvezana/-a 

e. Samski/-a 

 

26) Starost:  _________ let 

 

Za sodelovanje in dragoceni čas se Vam iskreno zahvaljujem! 

 

  



 

 

P2 

POGLOBLJENI INTERVJUJI 

 

Intervju 1: ANA, 90 let, upokojena slavistka, pred 8 leti po smrti moža prišla v dom za stare 

ljudi. 

 

Spoštovani, zahvaljujem se vam, ker ste se odzvali moji prošnji in ste pripravljeni sodelovati 

pri intervjuju. 

 

Gospa Ana: Seveda, v čast mi je.  

 

No, pa kar začniva. Zanima me, kako bi opisali starost kot življenjsko obdobje? 

 

Gospa Ana: Ja, to življenjsko obdobje je lahko zelo lepo in zdi se mi, da je tukaj v našem 

domu v Cerknici, no vsaj zame, lepo. Zelo mi je prijetno, še posebej, ko pridem k vam. Veliko 

mi pomeni vaš topel odnos do mene in kadar sem žalostna, čeprav po navadi ne pripovedujem 

svojih zgodb in težav, ampak čutim, da imam v vas podporo. Če bi videla še in če bi slišala še, 

se mi starost ne bi zdela drugačna kot druga življenjska obdobja. Se mi zdi zelo pomembno to, 

da poslušam radio, gledam televizijo in skušam tudi novitete nekako vključiti v moje sive 

celice. Recimo, ravno to, ko sem vas zadnjič vprašala, če morda veste, kako se z drugo besedo 

reče neki stvari, ki je bila v križanki ..., mislim, še vedno me zanimajo vse stvari, da si 

bogatim znanje.  

 

Rekli ste, da če bi dobro videli in slišali, se vam starost ne bi zdela nič bolj zahtevna ali 

drugačna kot prejšnja življenjska obdobja. Toda, kaj pa zdaj, v visoki starosti, ko slabše 

slišite in ko slabše vidite, ali je starost zato bolj zahtevno ali kakorkoli drugačno življenjsko 

obdobje?   

 

Gospa Ana: Ko je k meni hodila prostovoljka Eneja ali ko sem imela koga, da mi je bral 

podatek, recimo v križanki ali kaj drugega, ali pa ko mi knjižničarka kaj prebere, se mi zdi, da 

se vse nekako izravna, da osvojim, kar sem želela, in da mi je kar dobro. Vsako življenjsko 

obdobje ima svoje prednosti. 

 



 

 

Kaj pa je po vašem mnenju namen starosti oziroma kaj po vašem mnenju lahko starost da 

človeku? 

 

Gospa Ana: Modrost, sposobnost, da znaš bolj upoštevati drugega, več občutka za sočloveka, 

več pozornosti nameniš temu, da koga ne prizadeneš, raniš, užališ. Bolj znaš cenit dobrine, ki 

jih še lahko dobiš, posebej pa mi je prijetno to toplo vzdušje, kot mi rečemo, objemi in bližina 

človeka, in zdi se mi, da naš dom po tej plati izredno izstopa in je edinstven, še posebej zaradi 

nekaterih posameznikov, ki so tu zaposleni. Pozoren in hvaležen postaneš za lepoto narave, za 

vsako rožo, za vsako vejico na bonsaju, ki se muči za svoj obstanek. Včasih se mi zdi, da sem 

kot tak bonsaj, ki srka še, kolikor lahko, sokove življenja.  

 

Ali kaj razmišljate o prihodnosti? 

 

Gospa Ana: Ja, da bi se bala smrti ali odhoda, v tem smislu sploh ne. O prihodnosti 

razmišljam le toliko, kolikor se bojim za ta naš mladi rod, da ne bi bil preveč prizadet, saj ta 

moderni čas prinaša različne tegobe. Ko poslušaš radio in gledaš televizijo, kolikor vidim, me 

ni strah zase, ampak za našo, slovensko mladino. Glede lastne prihodnosti pa nič ne 

razmišljam. Sem čisto mirna, ker če imaš mirno vest, lahko mirno zaspiš za zmeraj.  

 

Pa imate morda kakšne cilje in če jih imate, kako daleč greste v svojem razmišljanju o 

prihodnosti na tak način? 

 

Gospa Ana: Recimo, svoje telo, po smrti, sem že podarila v raziskovalne namene in bi želela, 

da bi morda s pomočjo mojega telesa odkrili kakšno pozitivno stvar.  

 

Ali menite, da je v starosti veliko trpljenja? 

 

Gospa Ana: Ne. Sploh ne. Če me kaj boli, znam stisnit zobe in iti preko tega. Ne jemljem niti 

posebnih zdravil, znam potrpeti. Kar pa se tiče duševnega trpljenja, pa sem se umirila. Zase 

lahko rečem, da trpljenja ne doživljam, za druge pa občutim, da nekateri zelo trpijo, in bi jim 

rada pomagala. Sama pa ne trpim. Vsako jutro, ko se zbudim in se naspim, se zahvalim Bogu 

za tako spanje in pravzaprav za ta dom in res mi je lepo in sem hvaležna za to.  

 

 



 

 

Ali kaj razmišljate o smrti? Kakšno je vaše stališče do smrti? 

 

Gospa Ana: Pač, normalno je, da ko človek dozori, tako kot rastlina in žival, mora enkrat 

oditi. Tako jaz mislim. Do zdaj se nisem nikoli bala. To je normalen konec življenja. Se mi zdi, 

da je kar smiselno, da se življenje enkrat konča. 

 

Ali bi mi lahko zdaj v nekaj stavkih opredelili smisel starosti kot življenjskega obdobja? V 

čem je smisel starosti? 

 

Gospa Ana: Ja, smisel je v tem, da ugotoviš, da si v življenju naredil, kar si bil dolžan 

narediti, in da si dobro naredil. To se mi potrjuje predvsem, ko se srečujem s preteklostjo in 

velikokrat doživim potrditev, da sem opravila dobro delo. Predvsem me veseli, če slišim o 

uspehih nekaterih svojih učencev, recimo, ko kaj dosežejo in sem vesela zanje, včasih pa mi je 

kar žal, da ne morem še več narediti. Smisel je v tem, da vem, da sem izpolnila svoje 

življenjsko poslanstvo. Moj poklic je bil moja prva ljubezen, ki me je vodila do izpolnitve 

mojega življenjskega poslanstva.   

 

Intervju 2: Barbara, 80 let, upokojena ekonomistka, pred dobrim letom, čez noč, zaradi 

poplave pristala v domu za stare ljudi. 

 

Spoštovani, zahvaljujem se vam, ker ste se odzvali moji prošnji in ste pripravljeni sodelovati 

pri intervjuju. 

 

Gospa Barbara: Malenkost, zelo rada. 

 

Bova kar začeli. Najprej me zanima, kako bi opisali starost kot življenjsko obdobje.  

 

Gospa Barbara: Vi ne boste nikdar stara, ker imate preveč energije. Ja, res, to je moje 

mnenje, sej se znate prilagoditi in energijo pokazati. Tudi, če je ne bi imeli, bi jo pokazali.  

 

  



 

 

Če prav razumem, se človek v sebi nikoli ne postara, če ima energijo in se zna prilagajati 

spremembam? 

 

Gospa Barbara: Tako je, se ne postara. Jaz sem stara 80 let, ampak se ne čutim staro. Pa 

nimam nobene posebne energije in nimam nikogar, za kogar bi mogla živet, ampak zaradi 

tega je tako, ker pač sem tak karakter. Starost je lepa, kolikor si jo sama narediš. Če si je ne 

narediš lepo, pač to ni, kot v vsakem drugem obdobju, pač. Jaz recimo bi še hodila v službo, 

če bi še lahko hodila. In recimo, če bi imela možnost, če bi še vozila avto, bi šla še v 

gledališče, sama. Ampak je prijetno v starosti, tudi če vsega tega ni. V bistvu tega sploh ne 

pogrešam. Pač izkoristim možnosti, ki jih imam zdaj. 

 

Kaj je torej po vašem mnenju namen starosti oziroma kaj lahko starost da človeku? 

 

Gospa Barbara: Voljo do življenja. 

 

Če prav razumem, pravite, da se volja do življenja s starostjo veča? 

 

Gospa Barbara: Ja, kolikor si starejši, tem večjo voljo do življenja imaš. Res to bolj velja, če 

si zdrav, ker če si bolan, takrat vse sorte premišljuješ za nazaj. Če pa si zdrav, je starost tudi 

lepa. Samo posvetiti se ji moraš. Moraš jo sprejeti, ne pa mislit, da si 15 let star. Posvetiti se 

moraš svojim letom in se tako tudi obnašat. To človeka zagotovo lahko naredi srečnega. Tako 

človek v starosti sprejme sebe, to mu starost da. 

 

Ali kaj razmišljate o prihodnosti? 

 

Gospa Barbara: Nič ne razmišljam o prihodnosti. Živim iz dneva v dan in nimam za koga 

razmišljat. Moje razmišljanje so bolj moje nerealne želje, da bi šla domov in sama skrbela 

zase, ampak to so želje, ne pa realno razmišljanje o prihodnosti. Ko sem prišla v dom, sem 

rekla, da bom tu 14 dni in nič več, zdaj pa sem tu že 15 mesecev. Ker pač ne gre drugače. 

Človek tako vidi, da ne more več vplivati na razmere okoli sebe, da je telesno omejen, zato 

sprejme. In zato ne razmišljam in ne načrtujem prihodnosti. Živim vsak dan posebej in vsak se 

mi zdi lep, ki ga preživim.  

 

 



 

 

Ali se vam zdi, da je v starosti veliko trpljenja? 

 

Gospa Barbara: Kolikor sam hočeš. Če vse vzameš za hudo, boš trpel, če pa vse vzameš, kot 

da tako mora biti in je tako najbolje, potem ni trpljenja. Če razmišljaš tako, da praviš, joj, 

kako je hudo, jaz pa sem mislila, da bo tako in tako, ko bom stara ..., potem je hudo. Starost 

pač moraš vzeti tako, kot je, in z njo lepo živet, če pa ne, pa si sam zagreniš življenje. Jaz sem 

v življenju pred starostjo ogromno trpela. Sej še trpim, ampak ne tako kot takrat. Ko mi je 

hčerka umrla, mož, mama ..., takrat je bilo trpljenje. Potem pa se to trpljenje spremeni. Ker 

veš, da drugače ne bi moglo biti kot tako, kot se je zgodilo, in potem to vzameš tako, pozabiš 

pa nikoli ne. Na vsake toliko časa občutiš sunek bolečine, ki te opomni, da se spomniš.  

 

To, da pa ne moreš sam skrbeti zase, da imaš različne težave in bolečine zaradi starostnih 

sprememb na telesu, to pa ni trpljenje. To je pač obveza, ki jo moraš, če želiš obstat, sprejet in 

opravit. Pač se potrudiš po svojih najboljših močeh, da čim dalj in čim več narediš sam zase, 

kar pa ne moreš, pa pomoč pač sprejmeš. Sprejmeš sebe takega, kot si.  

 

Ali kaj razmišljate o smrti? Kakšno je vaše stališče do smrti? 

 

Gospa Barbara: Ne, sploh ne razmišljam o smrti. Smrt je nekaj normalnega. Prideš in greš. 

Rodiš se, da boš enkrat odšel.  

 

Ali bi mi še za konec lahko v nekaj stavkih opredelili smisel starosti kot življenjskega 

obdobja? 

 

Gospa Barbara: V tem, da se dobro počutiš zaradi tega, ker veš, da si nekaj dobrega naredil. 

In v tem, da ne premišljuješ več o preteklih bolečinah in da tako lahko živiš normalno brez 

dodatnih bolečin, ki si jih že prebolel. Čeprav jih nikoli ne pozabiš.  

 

Gospa Barbara, najlepša hvala za sodelovanje in vaše cenjene odgovore, ki mi bodo v veliko 

pomoč.  

 

 



 

 

Intervju 3: Cvetko, 81 let, upokojen kmet in mlekar, pred kratkim izgubil ženo in se preselil 

v dom, zelo bolan in odvisen od dihalnega aparata. 

 

Spoštovani, zahvaljujem se vam, ker ste se odzvali moji prošnji in ste pripravljeni sodelovati 

pri intervjuju. 

 

Gospod Cvetko: Zelo rad. Bom vesel, če bom mogel kaj pomagat. 

 

Hvala in če kar začneva, gospod Cvetko, me najprej zanima, kako bi vi opisali starost kot 

življenjsko obdobje na splošno. 

 

Gospod Cvetko: Človekovo življenje je dolgo, če tako premislite, hkrati pa tudi zelo kratko. 

Hitro pridejo zrela leta, potem pa tudi starost. S starostjo pa je tako, da je ne taka, kakor si jo 

kdo uredi, ampak taka, kakor si jo kdo prikroji. Ne morete si jo urejat. Moja starost je bila 

zelo lepa, dokler je bila žena živa, dokler nisem postal vdovec. Pri meni se je začelo težje 

obdobje v starosti, ko sem zvedel, da imam na hrbtenici raka. To je bil strašen psihični 

udarec. Bratranec je na onkologiji primarij in on me je silil na preiskave. Ko so ugotovili, kje 

je žarišče, me zaradi prevelikega tveganja nihče ni hotel operirati. To je bilo izredno težko 

obdobje. Tako, da smo to premagovali, se je bilo treba marsičemu odreči. Kot prvo hrani in 

staremu življenjskemu stilu. Po tem sem dobil sladkorno bolezen, ki je bilo zopet obdobje, po 

svoje zopet težko. Toda tudi to sem začel obvladovat. Kot posledica sladkorne bolezni pa so 

mi začele odpovedovati noge. Celo tako daleč je šlo, da so mi že hoteli odrezati obe nogi. 

Potem pa sem po prebolelem vnetju nog večkrat imel pljučnice, zaradi katerih sem močno 

oslabel. Med potjo v klinični center so me celo oživljali. Veliko dni sem preživel v bolnišnicah 

in na aparatih. Najbolj hudo je bilo, da tudi po več tednov nisem mogel sedeti, kaj šele hoditi. 

Ampak tudi hodit sem se ponovno naučil. No, po zadnjem dolgotrajnem zdravljenju v 

kliničnem centru me niso mogli toliko popravit, da bi šel domov. Umret mi niso pustili, živeti 

pa tudi nisem mogel. Sem pa za nagrado dobil Golnik. Tam sem dobil dihalni aparat. Od 

takrat sem imel 24 ur na dan dihalni aparat, ki je imel 10 m dolgo cevko, in to je bil tudi radij 

mojega bivalnega prostora. Ko je bila žena še živa, me je s podaljškom pospremila na hišni 

prag in tam sem lahko vsaj užival v naravi in bil sem srečen. Žena pa je bila tudi srčni bolnik. 

Umrla pa je zaradi raka na jetrih, za mene pa je bil to zelo hudi udarec. Od takrat tudi nisem 

šel čez hišni prag. Preden sem prišel v dom, sta me hčerka in zet z avtom popeljala na zelo 

kratek izlet po okoliških gozdovih, in to je bilo edinkrat v letu, da sem zapustil hišo in dihalni 



 

 

aparat. V tistem trenutku sem bil zelo srečen, nisem pa si niti upal predstavljati, da bom sploh 

kdaj brez kisika. Dihalni aparat naj bi imel doživljenjsko. Strašno sem si želel na ženin grob, 

da bi ji prižgal svečo in nesel cvetlico. A nekaj nemogočega se mi je s selitvijo v ta dom 

spremenilo v mogoče. Lani sem bil hospitaliziran na Golniku in zgodil se je čudež. Odklopili 

so me z dihalnega aparata. Nisem mogel verjeti. V tistem trenutku pa so v sobo stopile vaše 

sestre iz doma. Zopet nisem mogel verjeti, mislil sem, da sanjam. So se pa prišle učiti, kako 

upravljati z mojim aparatom. Od takrat naprej je moje življenje zelo lepo. Na aparatu sem 

samo ponoči in uživam vsak trenutek življenje tu v domu. Sem srečen. Tako je starost lepa. 

 

Gospod Cvetko, očitno vas je življenje v starosti precej preskušalo. Kaj bi po vsem doživetem 

rekli, kaj je namen starosti oziroma kaj je po vašem mnenju tisto, kar lahko starost da 

človeku? 

 

Gospo Cvetko: Jaz nisem nikdar v življenju niti mislil niti pomislil, da mi bo tako lepo na 

večer življenja. Tukaj mi je lepo, prelepo. Počutim se varnega, socialno, duševno, za vse je 

poskrbljeno. Vsako jutro, ko me odklopijo od aparata, se zame začne nov dan, nova 

pustolovščina, novo življenje, novo veselje. Ko pa grem po kosilu na voziček, zdaj samostojno, 

ker ste me tu tega navadili, in grem sam iz sobe ven, se zame vsak dan na novo začne izlet. 

Naučil sem se cenit vsak trenutek in ga v polnosti živeti.  

 

Gospod Cvetko, ali kaj razmišljate o prihodnosti?  

 

Gospod Cvetko: Ne, nič ne razmišljam. Ker življenje starega človeka je tako, da začne se 

borba za življenje in konča ravno tako, to je vsakodnevna preizkušnja. No, in jaz o 

prihodnosti ne razmišljam. Jaz sem sprejel, kar mi je namenjeno. In poskušam uživati 

življenje sproti.  

 

Ali se vam po vsem doživetem zdi, da je v starosti veliko trpljenja? V kakšni obliki ga vi  

sami doživljate? 

 

Gospod Cvetko: Pri meni je velika radost. Vse, kar sem preživel in preživljam, so preizkušnje, 

to ni trpljenje. Zame so vse le življenjske preizkušnje. Od človeka do človeka pa je odvisno, 

kako to preizkušnjo vzame. Jaz sem vse preizkušnje prestal s pozitivnim pogledom na 



 

 

dogajanje. V bolnici so mi rekli, da imam neverjetno energijo. Jaz vse preizkušnje jemljem kot 

življenjske in se ne upiram, se ne jezim in ne preklinjam. Vse je življenje.  

 

Ali kaj razmišljate o smrti, kakšno je vaše stališče do smrti? 

 

Gospod Cvetko: O smrti ne razmišljam. Testament sem naredil, ko je žena umrla. Tisto 

popoldne. Načrtoval sem tudi že lastni pogreb. Ker sem gasilski veteran, me bodo pokopali 

tudi gasilci. Zdaj pa več o tem ne razmišljam. Smrt pa je naravni del življenja. 

  

Ali mi lahko za konec še v nekaj stavkih opredelite smisel starosti kot življenjskega 

obdobja? 

 

Gospod Cvetko: Smisel starosti je, da si vsak dan narediš življenje čim lepše. Zame je smisel v 

vsakdanjih izletih do kave v bifeju. Razveselim se najmanjše stvari. Ali je to majhna 

sprememba na hodniku, bežen pozdrav, prijazen pogovor, prijatelj, prijateljica, rože ... Jaz 

sem vedno živel v naravi in z naravo, zato mi veliko pomeni zdaj. Smisel vidim v vrbi, ptičih, 

trobenticah, marjeticah ... Smisel je v tem, da se naučimo ceniti prav vsako malenkost v 

življenju. Veste, pa tega ne zmore vsak. Tega ne moreš spoznati, če nisi bil preizkušen. Če pa 

te življenje preizkusi, pa znaš ceniti vsako malenkost.  

 

Gospod Cvetko, zahvaljujem se vam, ker ste bil pripravljeni deliti svoje modrosti z mano. 

 

Intervju 4: Gospa Danica, 80 let, upokojena varuška v vrtcu. Pred kratkim izgubila moža in 

se preselila v dom, še vedno žaluje. 

 

Gospa Danica, hvala ker ste se odzvali mojemu povabilu, da bi z vami opravila intervju. 

 

Gospa Danica: Rada pomagam. 

 

Najprej me zanima, kako bi vi opisali starost kot življenjsko obdobje. 

 

Gospa Danica: Meni se zdi, da starost ni nič hudega. Po počutju se pač obnašaš, torej, če se 

počutiš starega, si star že pri petdesetih, če pa se ne čutiš starega, si pa še pri osemdesetih 

mlad. Je res?  



 

 

Jaz sicer za starost še ne vem, se pa strinjam, da si star toliko, kolikor se počutiš. Bi mi o 

starosti povedali še kaj? 

 

Ne. To je to. Meni je starost lepa. 

 

Kaj je po vašem mnenju tisto, kar lahko starost da človeku, oziroma kakšen je namen 

starosti? 

 

Gospa Danica: Mislim, da bolj samozavest, in sicer če ne izgubi um. potem je čisto v redu. 

Lahko razmišlja po svoje in tudi prav razmišlja. Če pa v glavi ni v redu, potem pa ne more. Je 

pa lepa starost, vam povem. Jaz jo nimam. 

 

Kako to mislite, da je nimate? 

 

Starosti nimam. 

 

Kaj pa imate? 

 

Jaz kar živim enako kot prej v prejšnjih obdobjih. Nimam nobene spremembe, razen bolezni.  

 

Ali razmišljate o prihodnost? 

 

Gospa Danica: Ne. Sploh me ne zanima. Danes je lepo. Jutri pa je že drugače lahko. Ampak 

važno je danes. Jaz se vsakemu dnevu posebej prilagajam in nič ne razmišljam naprej, si ne 

delam problemov.  

 

Ali se vam zdi, da je v starosti veliko trpljenja? 

 

Gospa Danica: Ne. Če je človek zdrav, ni nič trpljenja.  

 

Kaj pa če ni zdrav? 

 

V tem primeru pa mora po svoje živet, tako kot mu to situacija dopušča. Mora sprejeti in se 

prilagoditi. 



 

 

Ali ste vi zdravi? 

 

Ne. 

 

Pa trpite? 

 

Trpim bolečine, seveda, ampak to se da. Ne obžalujem tega in nikoli ne rečem, da sem zdaj 

zaradi tega za umret. Ne. Rada živim. Življenje imam rada, ker je samo eno in rada živim.  

 

Na kakšen način pa se sami lotevate premagovanja tegob, ki jih nosi starost, v smislu 

telesne onemoglosti, bolezni, izgub ljubljenje osebe, selitev iz domačega okolja v dom ... 

Kako to prestajate? 

 

Gospa Danica: Pravijo, da sem močna ženska. Vse te težke stvari, ki so me v življenju že 

doletele skupaj s temi v starosti, sem prebolela. Niti ne prebolela, ampak odstranila do te 

mere, da me ne bremenijo. Stran ne gre, ampak me ne bremeni. Smrt moža me še malo, 

ampak drugo pa pustim stati. Mislim si, da moram naprej živet. Rada živim in moram.  

 

Ali kaj razmišljate o smrti? Kakšno je vaše stališče do smrti? 

 

Gospa Danica: Ne. O smrti pa mislim, da človek v bistvu ne umre. Mislim, da res greš od tu, 

ampak potem imaš drugo življenje. Telesno se prekine, duhovno pa obstaja naprej.  

 

Ali bi mi lahko za konec v nekaj stavkih opredelili smisel starosti kot življenjskega obdobja? 

 

Gospa Danica: Smisel? Glejte, brez volje ne gre naprej. Ko greš v to obdobje, ne smeš 

obupat. Moraš misliti lepo. Življenje mora teči naprej tako, kot je. Nič se ne smeš 

sprenevedat, da zdaj si pa star, zdaj pa ne boš, pa ne moreš ..,. to moraš pustit zadaj. Naprej 

moraš živet in se imet lepo, kolikor pač lahko. Starost moraš sprejeti z odprtimi rokami tako 

kot prejšnja obdobja. Ker dejansko tudi je lepa. Jaz sem še rada lepa, še se rada lepo 

oblečem. Zdaj na žalost več ne bo tako. Ko sem sama kupovala, sem imela rada lepo perilo in 

veliko za obleči. Rada sem vedno urejena. Imam rada lepe nohte, kakšno kremico in vse, kar 

je potrebno, enako kot, ko sem bila mlajša. Nobene spremembe ni. Starost je smiselna kot vsa 

druga obdobja. Oziroma tudi smisel je lahko isti. Lahko ga ne spreminjaš čisto nič ali pa 



 

 

kakor želiš. Živiš pač naprej in ne premlevaš o starosti kot nečemu negativnemu. Smisel je v 

tem, da se naučiš uživat in se prilagajat. Jaz sem prilagodljiv človek.  

 

Gospa Danica, iskrena hvala. 

  



 

 

P3 

 

KODIRANJE INTERVJUJEV 

 

KODE: 

Gospa Ana: Ja, to življenjsko obdobje je lahko zelo lepo in zdi 
se mi, da je tukaj v našem domu v Cerknici, no vsaj zame, lepo. 
Zelo mi je prijetno, še posebej, ko pridem k vam. Veliko mi 
pomeni vaš topel odnos do mene in kadar sem žalostna, čeprav 
po navadi ne pripovedujem svojih zgodb in težav, ampak čutim, 
da imam v vas podporo. Če bi videla še in če bi slišala še, se mi 

starost ne bi zdela drugačna kot druga življenjska obdobja. Se 
mi zdi zelo pomembno to, da poslušam radio, gledam televizijo 
in skušam tudi novitete nekako vključiti v moje sive celice. 
Recimo, ravno to, ko sem vas zadnjič vprašala, če morda veste, 
kako se z drugo besedo reče neki stvari, ki je bila v križanki ..., 
mislim, še vedno me zanimajo vse stvari, da si bogatim znanje. 
Rekli ste, da če bi dobro videli in slišali, se vam starost ne bi 
zdela nič bolj zahtevna ali drugačna kot prejšnja življenjska 

obdobja. Toda, kaj pa zdaj, v visoki starosti, ko slabše slišite in 
ko slabše vidite, ali je starost zato bolj zahtevno ali kakorkoli 
drugačno življenjsko obdobje?   

Gospa Ana: Ko je k meni hodila prostovoljka Eneja ali ko sem 

imela koga, da mi je bral podatek, recimo v križanki ali kaj 
drugega, ali pa ko mi knjižničarka kaj prebere, se mi zdi, da se 
vse nekako izravna, da osvojim, kar sem želela, in da mi je kar 
dobro. Vsako življenjsko obdobje ima svoje prednosti. 
Kaj pa je po vašem mnenju namen starosti oziroma kaj po 

vašem mnenju lahko starost da človeku? 
Gospa Ana: Modrost, sposobnost, da znaš bolj upoštevati 
drugega, več občutka za sočloveka, več pozornosti nameniš 
temu, da koga ne prizadeneš, raniš, užališ. Bolj znaš cenit 
dobrine, ki jih še lahko dobiš, posebej pa mi je prijetno to toplo 
vzdušje, kot mi rečemo, objemi in bližina človeka, in zdi se mi, 
da naš dom po tej plati izredno izstopa in je edinstven, še 
posebej zaradi nekaterih posameznikov, ki so tu zaposleni. 

Pozoren in hvaležen postaneš za lepoto narave, za vsako rožo, 
za vsako vejico na bonsaju, ki se muči za svoj obstanek. Včasih 
se mi zdi, da sem kot tak bonsaj, ki srka še, kolikor lahko, 
sokove življenja. 
Ali kaj razmišljate o prihodnosti? 
Gospa Ana: Ja, da bi se bala smrti ali odhoda, v tem smislu 

sploh ne. O prihodnosti razmišljam le toliko, kolikor se bojim za 
ta naš mladi rod, da ne bi bil preveč prizadet, saj ta moderni 
čas prinaša različne tegobe. Ko poslušaš radio in gledaš 
televizijo, kolikor vidim, me ni strah zase, ampak za našo, 
slovensko mladino. Glede lastne prihodnosti pa nič ne 
razmišljam. Sem čisto mirna, ker če imaš mirno vest, lahko 
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mirno zaspiš za zmeraj.  
Pa imate morda kakšne cilje in če jih imate, kako daleč greste 
v svojem razmišljanju o prihodnosti na tak način? 
Gospa Ana: Recimo, svoje telo, po smrti, sem že podarila v 
raziskovalne namene in bi želela, da bi morda s pomočjo 
mojega telesa odkrili kakšno pozitivno stvar.  
Ali menite, da je v starosti veliko trpljenja? 
Gospa Ana: Ne. Sploh ne. Če me kaj boli, znam stisnit zobe in 
iti preko tega. Ne jemljem niti posebnih zdravil, znam potrpeti. 

Kar pa se tiče duševnega trpljenja, pa sem se umirila. Zase 
lahko rečem, da trpljenja ne doživljam, za druge pa občutim, da 

nekateri zelo trpijo, in bi jim rada pomagala. Sama pa ne trpim. 

Vsako jutro, ko se zbudim in se naspim, se zahvalim Bogu za 

tako spanje in pravzaprav za ta dom in res mi je lepo in sem 

hvaležna za to.  
Ali kaj razmišljate o smrti? Kakšno je vaše stališče do smrti? 
Gospa Ana: Pač, normalno je, da ko človek dozori, tako kot 
rastlina in žival, mora enkrat oditi. Tako jaz mislim. Do zdaj se 
nisem nikoli bala. To je normalen konec življenja. Se mi zdi, da 
je kar smiselno, da se življenje enkrat konča. 
Ali bi mi lahko zdaj v nekaj stavkih opredelili smisel starosti 

kot življenjskega obdobja? V čem je smisel starosti? 
Gospa Ana: Ja, smisel je v tem, da ugotoviš, da si v življenju 
naredil, kar si bil dolžan narediti, in da si dobro naredil. To se 
mi potrjuje predvsem, ko se srečujem s preteklostjo in velikokrat 

doživim potrditev, da sem opravila dobro delo. Predvsem me 
veseli, če slišim o uspehih nekaterih svojih učencev, recimo, ko 
kaj dosežejo in sem vesela zanje, včasih pa mi je kar žal, da ne 
morem še več narediti. Smisel je v tem, da vem, da sem izpolnila 

svoje življenjsko poslanstvo. Moj poklic je bil moja prva 
ljubezen, ki me je vodila do izpolnitve mojega življenjskega 
poslanstva.   

 

Intervju 2: Barbara, 80 let, upokojena ekonomistka, pred 

dobrim letom, čez noč, zaradi poplave pristala v domu za stare 

ljudi. 

Spoštovani, zahvaljujem se vam, ker ste se odzvali moji prošnji 
in ste pripravljeni sodelovati pri intervjuju. 

 
Gospa Barbara: Malenkost, zelo rada. 

 

Bova kar začeli. Najprej me zanima, kako bi opisali starost kot 
življenjsko obdobje.  

 
Gospa Barbara: Vi ne boste nikdar stara, ker imate preveč 
energije. Ja, res, to je moje mnenje, sej se znate prilagoditi in 

energijo pokazati. Tudi, če je ne bi imeli, bi jo pokazali.  
Če prav razumem, se človek v sebi nikoli ne postara, če ima 

energijo in se zna prilagajati spremembam? 
Gospa Barbara: Tako je, se ne postara. Jaz sem stara 80 let, 
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ampak se ne čutim staro. Pa nimam nobene posebne energije in 
nimam nikogar, za kogar bi mogla živet, ampak zaradi tega je 
tako, ker pač sem tak karakter. Starost je lepa, kolikor si jo 

sama narediš. Če si je ne narediš lepo, pač to ni, kot v vsakem 
drugem obdobju, pač. Jaz recimo bi še hodila v službo, če bi še 
lahko hodila. In recimo, če bi imela možnost, če bi še vozila 
avto, bi šla še v gledališče, sama. Ampak je prijetno v starosti, 
tudi če vsega tega ni. V bistvu tega sploh ne pogrešam. Pač 
izkoristim možnosti, ki jih imam zdaj. 

 

Kaj je torej po vašem mnenju namen starosti oziroma kaj 
lahko starost da človeku? 

 
Gospa Barbara: Voljo do življenja. 
Če prav razumem, pravite, da se volja do življenja s starostjo 
veča? 
Gospa Barbara: Ja, kolikor si starejši, tem večjo voljo do 
življenja imaš. Res to bolj velja, če si zdrav, ker če si bolan, 
takrat vse sorte premišljuješ za nazaj. Če pa si zdrav, je starost 
tudi lepa. Samo posvetiti se ji moraš. Moraš jo sprejeti, ne pa 
mislit, da si 15 let star. Posvetiti se moraš svojim letom in se 
tako tudi obnašat. To človeka zagotovo lahko naredi srečnega. 
Tako človek v starosti sprejme sebe, to mu starost da. 

 

Ali kaj razmišljate o prihodnosti? 

 
Gospa Barbara: Nič ne razmišljam o prihodnosti. Živim iz 
dneva v dan in nimam za koga razmišljat. Moje razmišljanje so 
bolj moje nerealne želje, da bi šla domov in sama skrbela zase, 
ampak to so želje, ne pa realno razmišljanje o prihodnosti. Ko 
sem prišla v dom, sem rekla, da bom tu 14 dni in nič več, zdaj 
pa sem tu že 15 mesecev. Ker pač ne gre drugače. Človek tako 
vidi, da ne more več vplivati na razmere okoli sebe, da je 
telesno omejen, zato sprejme. In zato ne razmišljam in ne 
načrtujem prihodnosti. Živim vsak dan posebej in vsak se mi zdi 
lep, ki ga preživim.  
 

Ali se vam zdi, da je v starosti veliko trpljenja? 

 
Gospa Barbara: Kolikor sam hočeš. Če vse vzameš za hudo, 
boš trpel, če pa vse vzameš, kot da tako mora biti in je tako 
najbolje, potem ni trpljenja. Če razmišljaš tako, da praviš, joj, 
kako je hudo, jaz pa sem mislila, da bo tako in tako, ko bom 

stara ..., potem je hudo. Starost pač moraš vzeti tako, kot je, in z 

njo lepo živet, če pa ne, pa si sam zagreniš življenje. Jaz sem v 
življenju pred starostjo ogromno trpela. Sej še trpim, ampak ne 
tako kot takrat. Ko mi je hčerka umrla, mož, mama ..., takrat je 
bilo trpljenje. Potem pa se to trpljenje spremeni. Ker veš, da 

drugače ne bi moglo biti kot tako, kot se je zgodilo, in potem to 
vzameš tako, pozabiš pa nikoli ne. Na vsake toliko časa občutiš 
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sunek bolečine, ki te opomni, da se spomniš.  
To, da pa ne moreš sam skrbeti zase, da imaš različne težave in 
bolečine zaradi starostnih sprememb na telesu, to pa ni 

trpljenje. To je pač obveza, ki jo moraš, če želiš obstat, sprejet 
in opravit. Pač se potrudiš po svojih najboljših močeh, da čim 
dalj in čim več narediš sam zase, kar pa ne moreš, pa pomoč 
pač sprejmeš. Sprejmeš sebe takega, kot si.  

 

Ali kaj razmišljate o smrti? Kakšno je vaše stališče do smrti? 

 
Gospa Barbara: Ne, sploh ne razmišljam o smrti. Smrt je nekaj 

normalnega. Prideš in greš. Rodiš se, da boš enkrat odšel.  
Ali bi mi še za konec lahko v nekaj stavkih opredelili smisel 
starosti kot življenjskega obdobja? 

 
Gospa Barbara: V tem, da se dobro počutiš zaradi tega, ker 
veš, da si nekaj dobrega naredil. In v tem, da ne premišljuješ 
več o preteklih bolečinah in da tako lahko živiš normalno brez 
dodatnih bolečin, ki si jih že prebolel. Čeprav jih nikoli ne 
pozabiš.  
 

Gospa Barbara, najlepša hvala za sodelovanje in vaše cenjene 
odgovore, ki mi bodo v veliko pomoč.  
 

 

Intervju 3: Cvetko, 81 let, upokojen kmet in mlekar, pred 

kratkim izgubil ženo in se preselil v dom, zelo bolan in odvisen 
od dihalnega aparata. 

 

 

Spoštovani, zahvaljujem se vam, ker ste se odzvali moji prošnji 
in ste pripravljeni sodelovati pri intervjuju. 

 
Gospod Cvetko: Zelo rad. Bom vesel, če bom mogel kaj 
pomagat. 

 

Hvala in če kar začneva, gospod Cvetko, me najprej zanima, 

kako bi vi opisali starost kot življenjsko obdobje na splošno. 
 
Gospod Cvetko: Človekovo življenje je dolgo, če tako 
premislite, hkrati pa tudi zelo kratko. Hitro pridejo zrela leta, 

potem pa tudi starost. S starostjo pa je tako, da je ne taka, 

kakor si jo kdo uredi, ampak taka, kakor si jo kdo prikroji. Ne 

morete si jo urejat. Moja starost je bila zelo lepa, dokler je bila 

žena živa, dokler nisem postal vdovec. Pri meni se je začelo 
težje obdobje v starosti, ko sem zvedel, da imam na hrbtenici 

raka. To je bil strašen psihični udarec. Bratranec je na 
onkologiji primarij in on me je silil na preiskave. Ko so 

ugotovili, kje je žarišče, me zaradi prevelikega tveganja nihče ni 
hotel operirati. To je bilo izredno težko obdobje. Tako, da smo 
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to premagovali, se je bilo treba marsičemu odreči. Kot prvo 
hrani in staremu življenjskemu stilu. Po tem sem dobil 
sladkorno bolezen, ki je bilo zopet obdobje, po svoje zopet 

težko. Toda tudi to sem začel obvladovat. Kot posledica 

sladkorne bolezni pa so mi začele odpovedovati noge. Celo tako 
daleč je šlo, da so mi že hoteli odrezati obe nogi. Potem pa sem 
po prebolelem vnetju nog večkrat imel pljučnice, zaradi katerih 
sem močno oslabel. Med potjo v klinični center so me celo 

oživljali. Veliko dni sem preživel v bolnišnicah in na aparatih. 
Najbolj hudo je bilo, da tudi po več tednov nisem mogel sedeti, 
kaj šele hoditi. Ampak tudi hodit sem se ponovno naučil. No, po 
zadnjem dolgotrajnem zdravljenju v kliničnem centru me niso 

mogli toliko popravit, da bi šel domov. Umret mi niso pustili, 
živeti pa tudi nisem mogel. Sem pa za nagrado dobil Golnik. 
Tam sem dobil dihalni aparat. Od takrat sem imel 24 ur na dan 

dihalni aparat, ki je imel 10 m dolgo cevko, in to je bil tudi radij 

mojega bivalnega prostora. Ko je bila žena še živa, me je s 
podaljškom pospremila na hišni prag in tam sem lahko vsaj 
užival v naravi in bil sem srečen. Žena pa je bila tudi srčni 
bolnik. Umrla pa je zaradi raka na jetrih, za mene pa je bil to 

zelo hudi udarec. Od takrat tudi nisem šel čez hišni prag. 
Preden sem prišel v dom, sta me hčerka in zet z avtom popeljala 
na zelo kratek izlet po okoliških gozdovih, in to je bilo edinkrat 
v letu, da sem zapustil hišo in dihalni aparat. V tistem trenutku 
sem bil zelo srečen, nisem pa si niti upal predstavljati, da bom 
sploh kdaj brez kisika. Dihalni aparat naj bi imel doživljenjsko. 
Strašno sem si želel na ženin grob, da bi ji prižgal svečo in 
nesel cvetlico. A nekaj nemogočega se mi je s selitvijo v ta dom 
spremenilo v mogoče. Lani sem bil hospitaliziran na Golniku in 
zgodil se je čudež. Odklopili so me z dihalnega aparata. Nisem 
mogel verjeti. V tistem trenutku pa so v sobo stopile vaše sestre 
iz doma. Zopet nisem mogel verjeti, mislil sem, da sanjam. So se 

pa prišle učiti, kako upravljati z mojim aparatom. Od takrat 
naprej je moje življenje zelo lepo. Na aparatu sem samo ponoči 
in uživam vsak trenutek življenje tu v domu. Sem srečen. Tako je 
starost lepa. 

 

Gospod Cvetko, očitno vas je življenje v starosti precej 

preskušalo. Kaj bi po vsem doživetem rekli, kaj je namen 
starosti oziroma kaj je po vašem mnenju tisto, kar lahko 
starost da človeku? 

 
Gospo Cvetko: Jaz nisem nikdar v življenju niti mislil niti 
pomislil, da mi bo tako lepo na večer življenja. Tukaj mi je lepo, 

prelepo. Počutim se varnega, socialno, duševno, za vse je 
poskrbljeno. Vsako jutro, ko me odklopijo od aparata, se zame 

začne nov dan, nova pustolovščina, novo življenje, novo veselje. 
Ko pa grem po kosilu na voziček, zdaj samostojno, ker ste me tu 

tega navadili, in grem sam iz sobe ven, se zame vsak dan na 

novo začne izlet. Naučil sem se cenit vsak trenutek in ga v 
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polnosti živeti.  
 

Gospod Cvetko, ali kaj razmišljate o prihodnosti?  
 
Gospod Cvetko: Ne, nič ne razmišljam. Ker življenje starega 

človeka je tako, da začne se borba za življenje in konča ravno 
tako, to je vsakodnevna preizkušnja. No, in jaz o prihodnosti ne 
razmišljam. Jaz sem sprejel, kar mi je namenjeno. In poskušam 
uživati življenje sproti.  
 

Ali se vam po vsem doživetem zdi, da je v starosti veliko 

trpljenja? V kakšni obliki ga vi  sami doživljate? 

 
Gospod Cvetko: Pri meni je velika radost. Vse, kar sem preživel 
in preživljam, so preizkušnje, to ni trpljenje. Zame so vse le 
življenjske preizkušnje. Od človeka do človeka pa je odvisno, 

kako to preizkušnjo vzame. Jaz sem vse preizkušnje prestal s 
pozitivnim pogledom na dogajanje. V bolnici so mi rekli, da 

imam neverjetno energijo. Jaz vse preizkušnje jemljem kot 
življenjske in se ne upiram, se ne jezim in ne preklinjam. Vse je 
življenje.  

 

Ali kaj razmišljate o smrti, kakšno je vaše stališče do smrti? 

 
Gospod Cvetko: O smrti ne razmišljam. Testament sem naredil, 
ko je žena umrla. Tisto popoldne. Načrtoval sem tudi že lastni 
pogreb. Ker sem gasilski veteran, me bodo pokopali tudi 

gasilci. Zdaj pa več o tem ne razmišljam. Smrt pa je naravni del 
življenja. 
  

Ali mi lahko za konec še v nekaj stavkih opredelite smisel 
starosti kot življenjskega obdobja? 

 
Gospod Cvetko: Smisel starosti je, da si vsak dan narediš 
življenje čim lepše. Zame je smisel v vsakdanjih izletih do kave v 
bifeju. Razveselim se najmanjše stvari. Ali je to majhna 
sprememba na hodniku, bežen pozdrav, prijazen pogovor, 
prijatelj, prijateljica, rože ... Jaz sem vedno živel v naravi in z 

naravo, zato mi veliko pomeni zdaj. Smisel vidim v vrbi, ptičih, 
trobenticah, marjeticah ... Smisel je v tem, da se naučimo ceniti 
prav vsako malenkost v življenju. Veste, pa tega ne zmore vsak. 
Tega ne moreš spoznati, če nisi bil preizkušen. Če pa te 
življenje preizkusi, pa znaš ceniti vsako malenkost.  
 

Gospod Cvetko, zahvaljujem se vam, ker ste bil pripravljeni 

deliti svoje modrosti z mano. 
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Intervju 4: Gospa Danica, 80 let, upokojena varuška v vrtcu. 
Pred kratkim izgubila moža in se preselila v dom, še vedno 
žaluje. 
 

Gospa Danica, hvala ker ste se odzvali mojemu povabilu, da bi 

z vami opravila intervju. 

 
Gospa Danica: Rada pomagam. 

 

Najprej me zanima, kako bi vi opisali starost kot življenjsko 
obdobje. 

 
Gospa Danica: Meni se zdi, da starost ni nič hudega. Po 
počutju se pač obnašaš, torej, če se počutiš starega, si star že 
pri petdesetih, če pa se ne čutiš starega, si pa še pri 
osemdesetih mlad. Je res?  

Jaz sicer za starost še ne vem, se pa strinjam, da si star toliko, 
kolikor se počutiš. Bi mi o starosti povedali še kaj? 

 
Ne. To je to. Meni je starost lepa. 

Kaj je po vašem mnenju tisto, kar lahko starost da človeku, 
oziroma kakšen je namen starosti? 
Gospa Danica: Mislim, da bolj samozavest, in sicer če ne 
izgubi um. potem je čisto v redu. Lahko razmišlja po svoje in 
tudi prav razmišlja. Če pa v glavi ni v redu, potem pa ne more. 
Je pa lepa starost, vam povem. Jaz jo nimam. 

Kako to mislite, da je nimate? 
Starosti nimam. 

Kaj pa imate? 
Jaz kar živim enako kot prej v prejšnjih obdobjih. Nimam 
nobene spremembe, razen bolezni.  

 

Ali razmišljate o prihodnost? 

 
Gospa Danica: Ne. Sploh me ne zanima. Danes je lepo. Jutri pa 

je že drugače lahko. Ampak važno je danes. Jaz se vsakemu 
dnevu posebej prilagajam in nič ne razmišljam naprej, si ne 
delam problemov.  

 

Ali se vam zdi, da je v starosti veliko trpljenja? 

 
Gospa Danica: Ne. Če je človek zdrav, ni nič trpljenja.  
 

Kaj pa če ni zdrav? 
V tem primeru pa mora po svoje živet, tako kot mu to situacija 
dopušča. Mora sprejeti in se prilagoditi. 
 

Ali ste vi zdravi? 
Ne. 

Pa trpite? 
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Trpim bolečine, seveda, ampak to se da. Ne obžalujem tega in 

nikoli ne rečem, da sem zdaj zaradi tega za umret. Ne. Rada 
živim. Življenje imam rada, ker je samo eno in rada živim.  
 

Na kakšen način pa se sami lotevate premagovanja tegob, ki 
jih nosi starost, v smislu telesne onemoglosti, bolezni, izgub 

ljubljenje osebe, selitev iz domačega okolja v dom ... Kako to 
prestajate? 

 
Gospa Danica: Pravijo, da sem močna ženska. Vse te težke 
stvari, ki so me v življenju že doletele skupaj s temi v starosti, 
sem prebolela. Niti ne prebolela, ampak odstranila do te mere, 

da me ne bremenijo. Stran ne gre, ampak me ne bremeni. Smrt 

moža me še malo, ampak drugo pa pustim stati. Mislim si, da 
moram naprej živet. Rada živim in moram.  
 

Ali kaj razmišljate o smrti? Kakšno je vaše stališče do smrti? 

 
Gospa Danica: Ne. O smrti pa mislim, da človek v bistvu ne 
umre. Mislim, da res greš od tu, ampak potem imaš drugo 
življenje. Telesno se prekine, duhovno pa obstaja naprej.  
 

Ali bi mi lahko za konec v nekaj stavkih opredelili smisel 

starosti kot življenjskega obdobja? 

 
Gospa Danica: Smisel? Glejte, brez volje ne gre naprej. Ko 

greš v to obdobje, ne smeš obupat. Moraš misliti lepo. Življenje 
mora teči naprej tako, kot je. Nič se ne smeš sprenevedat, da 
zdaj si pa star, zdaj pa ne boš, pa ne moreš ..,. to moraš pustit 
zadaj. Naprej moraš živet in se imet lepo, kolikor pač lahko. 
Starost moraš sprejeti z odprtimi rokami tako kot prejšnja 
obdobja. Ker dejansko tudi je lepa. Jaz sem še rada lepa, še se 
rada lepo oblečem. Zdaj na žalost več ne bo tako. Ko sem sama 
kupovala, sem imela rada lepo perilo in veliko za obleči. Rada 
sem vedno urejena. Imam rada lepe nohte, kakšno kremico in 
vse, kar je potrebno, enako kot, ko sem bila mlajša. Nobene 
spremembe ni. Starost je smiselna kot vsa druga obdobja. 

Oziroma tudi smisel je lahko isti. Lahko ga ne spreminjaš čisto 
nič ali pa kakor želiš. Živiš pač naprej in ne premlevaš o 
starosti kot nečemu negativnemu. Smisel je v tem, da se naučiš 
uživat in se prilagajat. Jaz sem prilagodljiv človek.  
 

Gospa Danica, iskrena hvala. 
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KATEGORIJE: 

BISTVO BIVANJA: odgovornost, zmožnosti in pravice do odločanja, možnosti vplivati na 

dogajanje okoli sebe in celo na širše družbeno okolje, preseganje samega sebe, hvaležnost, 

sprejemanje in duhovno zorenje človeka, notranji mir, sprava s seboj in z Bogom, potrpežljivo 

sprejemanje trpljenja in smrti.   

VOLJA DO SMISLA: subjektivno doživljanje starosti, pomen medčloveških odnosov, vpliv 

telesnih sprememb in omejitev telesa. 

SMISEL ŽIVLJENJA: zadovoljstvo z lastnim življenjem, življenjsko poslanstvo. 
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