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Nagovarjanje po imenu
v osebnem pogovoru
Jože Ramovš, prof. dr., antropolog, logoterapevt, ki je opravil specializacijo iz partnerskega komuniciranja, je strokovni

predstojnik Inštituta Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje. Posveča se razvoju metode skupinskega socialnega
učenja za osebnostno rast in oblikovanje lepšega sožitja v družini, službi in družbi, posebej med generacijami v današnji demografski tranziciji
staranja prebivalstva. V bibliografski bazi COBISS ima več kot tisoč člankov in drugih del, med njimi dvajset samostojnih knjig in osemnajst
v soavtorstvu, devetintrideset ponatisov in prevodov v tuje jezike.

V naslovu smo poudarili osebni pogovor. Govorimo torej o nagovarjanju
po imenu med družinskimi člani, prijatelji in znanci, ko drug drugemu
pripovedujemo o osebnih izkušnjah in doživljanju. To dvoje je najbolj
osebna lastnina vsakega človeka. Izkušnje in doživljanje so naša osebna
identiteta – po njih smo to, kar smo, po njih se razlikujemo od drugih
ljudi.

Osebni pogovor v
celoti medčloveškega
komuniciranja
Razlikovati je treba med osebnim in intimnim – osebni pogovor namreč ni razgaljanje lastne intimnosti. Intimne izkušnje
dobrega in hudega sodijo v zaklenjeno
kamrico, ki jo je neprekosljivo opisal

Cankar; to odpremo le izjemoma, ko je
smiselno in varno. Okrog te kamrice ima
vsak človek prostrane shrambe vsakdanjih in vrhunskih osebnih izkušenj, lepih
doživetij, dragocenih spoznanj, dobrih
hotenj, skrbi in stisk, veselja, načrtov in
upov. Vse to je zloženo v naši zavesti, da
bi bogatilo in gradilo nas same ter ljudi
okrog nas. Če to zanemarjamo, ostaja
Foto: Matej Hozjan

nekoristno, tako kakor stvari v kleti, ki
jih že leta nismo pogledali. Ko o svojih
izkušnjah in doživljanju pripovedujemo
drugemu v osebnem pogovoru, se prečiščujejo za nas same, drugi pa jih ima na
voljo kot najdragocenejše učno gradivo
za svoj razvoj; mi pa enako njegove izkušnje, o katerih nam pripoveduje. Osebni
pogovor ob izkušnjah in doživljanju nas
od malega do smrti človeško gradi bolj
kakor karkoli drugega. To je edini način
za pristno medsebojno spoznavanje, ki
ljudi povezuje na globoki človeški ravni.
Osebni pogovor se dogaja med dvema,
tremi bližnjimi – torej v skupini do kakih deset ljudi. Njegovo domovanje je v
družini in med prijatelji. Družina in skupine, kjer med člani vlada osebni odnos,
prinašajo človeku največ sreče ali največ
nesreče, v njih človeško najbolje zori ali
se najbolj kvari. Ni čudno, da postaja
osebno sožitje cilj intenzivnega raziskovanja. Nova spoznanja in stare izkušnje
enoumno govorijo, da je kakovost sožitja v družini in drugih osebnih skupinah
premo sorazmerna s kakovostjo osebnega pogovora v njih. Za njegovo učenje se
zadnja leta razvijajo učinkovite metode.
Ko govorimo o osebnem pogovoru, se
zavedamo, da ga je v sožitju najmanj. Podatki kažejo, da že ena ura lepega osebnega pogovora na teden – to je dnevno
manj kakor deset minut – zagotavlja zakoncema razvoj njunega sožitja z dobrega na boljše. V vsakdanjosti posvetimo
glavnino časa drugima dvema vrstama
komuniciranja: klepetu in delovnemu
pogovoru. V sožitju imata tudi ta dva
enako pomembno mesto, njuna vloga in
potek pa sta zelo drugačna od osebnega
pogovora.
Vzgoja, marec 2022, letnik XXIV/1, številka 93

5

