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Pomirja me dejstvo, da vse ženske, ki sem jih kdaj ljubil, še vedno ljubim.  

Alain Badiou 

 

Ljudje, ki pri meni iščejo psihoterapevtsko pomoč, v pogovorih pogosto odpirajo temo 

ljubezni med moškim in žensko (pa tudi med žensko in žensko ter moškim in moškim), ki je 

povezana s spolnostjo, kar je tudi glavna tema Bovellove igre Samba Lantana in tega eseja. 

Živimo v času, ko je idealizacija ljubezni tudi zaradi romantičnega modela, ki je v 

globalizirani ekonomiji postal najbolj prodajano potrošno blago, dosegla vrhunec, hkrati pa 

statistike kažejo, da je ljubezni vse manj. Po eni strani na vsaki radijski postaji, na knjižnih 

policah, v kioskih, v kinematografih, na spletu prekipeva od zaljubljenih sladko grenkih 

zgodb, po drugi strani pa statistični podatki kažejo, da je vse več ločenih, osamljenih, 

razočaranih, vse več moških in žensk živi samih ali so samohranilke, ker se idealizirani 

projekt partnerstva in jedrne družine sesuva itn. 

 

To je protislovno le na prvi pogled, v bistvu pa je logično povezano. Bolj kot nam ne uspeva 

uresničevati idealiziranih predstav o ljubezni, predvsem njene romantične verzije, bolj po njej 

hrepenimo, si jo želimo. Bolj kot jo je na zemlji vse manj, bolj jo dvigamo v nebo. Ljubezen 

je postala novo božanstvo. Tudi pri svojih klientih vedno znova ugotavljam, da hrepenijo in 

razpihujejo žerjavico pričakovanj po uresničitvi ideje o ljubezni, v kateri naj bi imeli vse – 

zaljubljenost, strast/poželenje in dolgotrajno navezanost – in to v nepojemajoči intenzivnosti. 

Tako je pogosto moja vloga v psihoterapevtskih pogovorih, da poskušam prispevati k 

treznjenju, k spuščanju ljubezni iz neba na realna tla, k ustvarjanju bolj realnih pričakovanj, k 

risanju manj zahtevnih ljubezenskih zemljevidov. Pretirana pričakovanja namreč 

vzpostavljajo velik pritisk na moške in ženske, kar dodatno prispeva k temu, da so naša 

prizadevanja, da bi našli ljubezen, vse manj uspešna. 

 

 

Ljubezen kot nihanje med obiljem in pomanjkanjem 

 

Že na samem začetku Bovellove igre Leon in Pete v en glas povesta, da to, kar imata v 

trenutnem partnerskem odnosu s svojima ženama, NI DOVOLJ. Nekaj jima manjka, hočeta 

več. Dokler smo zaljubljeni, imamo obilje, nato pa se soočimo s pomanjkanjem. Zakaj se to 

zgodi? Bovell nam pokaže, v kateri smeri lahko iščemo odgovor: želita si, da bi začutila nekaj 

otroško silovitega.  V ljubezni torej želimo podoživeti nekaj, kar poznamo iz odnosa z materjo 

oz. s tistimi, ki so nam bili najbližji v otroštvu. Ko smo v maminem naročju, doživimo 

občutek, da je ona zrak, ki ga dihamo, in da je toplota, ki nas ohranja pri življenju. Otroške oči 

stalno sprašujejo z intenzivnostjo, kot da gre za življenje in smrt: »Me ljubiš? Povej mi že, me 

ljubiš? Moraš me ljubiti, ker samo tvoja ljubezen lahko poteši mojo žejo!« (Leboyer, 1991: 

143). Ko nas mati zrcali, ko je uglašena z nami, doživljamo silovito sladkost obilja stika in 

povezanosti z njo, ko tega ni, pa prav tako silovito bolečino in grenkobo pomanjkanja. Če bi 

dojenček v materinem naročju lahko govoril, bi morda zapel takole:  

 

»Ti si blesk v mojih očeh, 
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globina v mojem dihu, 

luč v mojih rokah. 

Tvoje nežnosti grejejo kot ogenj, 

a še hujše so bolečine, 

ko mi manjkaš, 

ko se zgrešiva.« (Leboyer, 1991: 150) 

 

Kako izgleda, če se dojenček in mama zgrešita? Neverjetno zgovoren je t.i. »poizkus 

neodzivnega obraza« (angl. »still face experiment«) dr. Edwarda Tronicka (video posnetek je 

dostopen na medmrežju http://www.youtube.com/watch?v=apzXGEbZht0), kjer se  dojenček 

že v razredu velikosti par sekund silovito čustveno odzove na materin brezizrazno polikan 

izraz na obrazu, ki si ga po navodilu raziskovalca namerno nadene za kakšno minuto. Na ta 

način mati odigra čustveno zapustitev. In v sekundi, dveh lahko malček spet zadovoljno 

prede, ko ga mama ponovno zrcali. Ni ga otroka, ki ne bi bil razpet med sladkostjo 

uglašenosti in bolečino zapuščenosti. In v obojem je silovit. Na eni strani je obilje, na drugi 

pomanjkanje. Te izkušnje razpetosti oz. polarnosti iz predverbalnega obdobja v prvih dveh 

letih našega življenja se vtisnejo v naš telesni oz. čustveni spomin in celo življenje v veliki 

meri kot nezavedna matrica določajo to, koga si želimo in kdo nam je zoprn, koga čutimo 

blizu ali nam je tuj in kdo nam je privlačen ali odbojen. Zaradi te globoko vtisnjene polarnosti 

ljubezenskega vzorca je tudi nemogoče spremeniti ljubezen samo v obilje sladkosti, zabave, 

užitka in lahkotnosti, kar je postal danes močan trend. Vsi vemo, da smo največje duševne 

bolečine doživljali prav v ljubezenskih odnosih, ko nam je nekaj umanjkalo, potem ko smo 

doživeli obilje. Ljubezen zato nikoli ne bo samo udomačen maček, ki prijazno prede, ampak 

vedno tudi grozeči tiger, ki lahko ugrizne in rani na najbolj boleč način. 

 

Ta dvojni obraz ljubezni se pokaže tudi Leonu in Peteu, ki se v iskanju nečesa več znajdeta v 

poceni hotelski sobi z neznankama Jane in Sonjo. Slučajno sta to njuni ženi, ki tudi iščeta 

nekaj več, kot dobivata od njiju, npr. potrditev, da sta še privlačni. Vsi se poskušajo rešiti iz 

otopelosti, iz sivine varnosti in navajenosti, ki jo doživljajo v svojih partnerskih odnosih. S 

skokom čez plot v tej dvojni prevari v sebi in med seboj vsekakor prebudijo otroško silovite 

občutke in čustva, ki pa so neizogibno mešani: na eni strani radovednost, poželenje in strast, 

draž avanture, potrditve, novega v srečanju s tujostjo drugega, na drugi strani neprijetna 

mešanica tesnobe, jeze, maščevalnosti, žalosti, ljubosumja, občutkov krivde, ponižanosti, 

razočaranja, sramu, zapuščenosti, zavrženosti, prevaranosti itn. 

 

Usode vseh oseb v Bovellovi drami so tragične, ljubezen, ki jo tkejo med seboj, z njimi 

neusmiljeno obračunava. Pri tem je zame kot psihoterapevta zanimivo, da je prav liku 

psihoterapevtke Valerie, ki je bila v otroštvu žrtev spolne zlorabe, namenil najhujši razplet. 

Umre na begu pred lastno nepredelano travmo in zaradi intuitivne slutnje, da jo je mož John 

zapustil. Le ta bi jo namreč v odločilnem trenutku lahko rešil, če bi se oglasil na njen 

telefonski klic, pa jo je ravno takrat pustil na cedilu. V stilu grških dram se odloči, da jo 

zapusti ravno v trenutku, ko je šlo za življenje in smrt, čeprav jo je že nekaj časa varal s Sarah 

in bi to lahko naredil veliko prej z blažjimi posledicami. A Bovell se odloči, da nam bo 

pokazal povezavo med ljubeznijo in smrtjo, ki si jo v idealiziranju ljubezni tako težko 

priznamo. 

 

Tudi Neil in Sarah uprizorita izjemno tragični scenarij s smrtnim izidom, ki spominja na grške 

tragedije: Sarah se zaradi svoje ranjenosti Neilu ne more predati, ko se on za njo zagreje, in ga 

zapusti. Tako postane velika neizpolnjena ljubezen njegovega življenja, od katere se ne more 

posloviti. Tudi on se ujame v začaran krog zaljubljenosti v idealizirano predstavo o Sarah 

http://www.youtube.com/watch?v=apzXGEbZht0


zaradi lastne ranjenosti in pretiranih romantičnih predstav o veliki ljubezni, ki jo ravno 

nedosegljivost najbolje hrani. V svojem nepotešljivem hrepenenju se raje odloči za samomor, 

kot da bi se streznil in poskušal znova z drugo žensko. Sarah ostane v obrambno varovalni 

drži hladne moči in to plača z osamljenostjo, saj prekinja odnose z moškimi, ko jo vzljubijo. 

Šele v odnosu s psihoterapevtko se začne njen zaščitni oklep mehčati, ko si zaželi 

terapevtkine naklonjenosti in bližine, kar pomeni, da se začne čustveno odpirati. Vzporedno 

prvič začuti, kaj je storila Neilu in kako je v življenju v odnosih z moškimi zamujala 

priložnosti za razvoj intimnosti.   

 

Bovell nam pokaže temačni obraz ljubezni in nam lahko pomaga k njeni deidealizaciji, če 

smo seveda pripravljeni pogledati, kako se to dogaja v naših ljubezenskih življenjih. Kako to, 

da je ljubezenska izpolnitev v partnerskih odnosih na eni strani in na drugi strani v 

zaljubljenosti, ki se velikokrat preplete s poželenjem in strastjo, manj pogosta, kot bi si želeli 

in kot vedno znova pričakujemo? Kje junaki Bovellove drame vlečejo napačne poteze, da 

ostanejo glede ljubezni in s tem tudi širše, glede življenja, bolj praznih kot polnih rok?  

 

 

Ljubezen kot nihanje med spremembami in stabilnostjo 

 

Morda nam lahko pri razumevanju ljubezenskih polomij v Bovellovi drami pomaga izhodišče, 

da je zahteva v dolgoročnejši ljubezenski oz. partnerski zvezi »[…] dvojna: želimo si 

vznemirljivosti in partnerja potrebujemo kot zagotovilo za spremembe. In obenem si želimo 

skupnega in partnerja potrebujemo kot zagotovilo za stabilnost […] Odnos med partnerstvom 

in ljubeznijo je sorazmeren s tistim med zadovoljstvom in srečo. Če se moramo za partnerstvo 

dobro ujemati, za ljubezen vselej nujno potrebujemo tudi nasprotje, tujost in trenje […] Bolj 

ko ljubezen varujem pred vsemi tveganji, večja je verjetnost, da bom izgubil tisto napetost, ki 

jo potrebuje vsaka ljubezen […] Bolj ko je oseba, ki ljubi, lahko prepričana, da bodo njena 

pričakovanja stabilnosti izpolnjena, bolj dolgočasne lahko postanejo ljubezenske zveze – tako 

v dobrem kot v slabem smislu.« (Precht, 2010: 206, 228) 

 

Naj s primerom iz svoje psihoterapevtske prakse ponazorim to ljubezensko polarnost med 

spremembami in stabilnostjo. Pred časom je k meni na nekaj pogovorov prišla ženska srednjih 

let prijetnega videza in simpatičnega vedenja, recimo ji Tereza. Povedala je, da se je pred 

kratkim razšla z nekaj let starejšim Nikolajem. Zgodilo se je kot strela iz jasnega: »Glavni 

razlog je, da sem si želela skupno življenje, otroka in družino, on pa tega ni zmogel. Spoznala 

sva se pred šestnajstimi leti in se noro zaljubila. Zdel se mi je zanimiv, karizmatičen, nekaj je 

imel v sebi, kar me je blazno privlačilo. Po kakšnih dveh letih je zaljubljenost začela 

popuščati in vse bolj sem začela spoznavati, da me ne spusti zraven, da težko prenese intimno 

bližino, da se ni zares čustveno odprl. Bil je sicer družaben in zabaven, zato je imel širok 

socialni krog, vendar je lahko zaupal in odprl svoje globine samo v enem odnosu, s svojim 

mladostnim prijateljem. Tako sem ugotovila, da ni človek zame in sem ga zapustila. Še okoli 

tri leta me je klical, večkrat sva se tudi videvala, a v posteljo z njim nisem več šla. Upala sem, 

da bo predelal svoje čustvene težave in da bova spet prišla skupaj. Vendar se ni spremenil in 

nato deset let nisva imela nobenega stika. Hotela sem ga pozabiti in najti pravega. Poskusila 

sem z veliko moškimi, tako da jih težko vse preštejem. Z nekaterimi sem se samo družila, z 

drugimi sem imela seks, tudi zaljubila sem se še za krajši čas, čeprav nikoli več tako močno 

kot vanj.  

 

Pred tremi leti sem v službi doživela velik uspeh, bila sem srečna in sem mu poslala sporočilo 

po telefonu, v katerem sem se mu pohvalila in ga zaključila z – 'upam, da si tudi ti srečen'. 



Tako se je spet začelo, hitro sva pristala v postelji, čeprav sva bila oba v intimnih vezah. Jaz 

sem svojega takoj pustila, on pa šele po letu dni, ko sem mu dala ultimat. Ostal je isti, še 

vedno ima zidove, ne spusti blizu, beži pred samim sabo. Je sicer dober človek. Na dnevni 

ravni nisem imela od njega veliko, ker je deloholik. Pred nekaj dnevi sva imela zelo čustveno 

slovo, Nikolaj je precej jokal, ko je povedal, da si želi spremeniti življenje, vendar ne zna ven 

iz dela in ne more preklopiti v partnerstvo s skupnim življenjem in družino. Prav ko sem 

začela tipati v smer, da bi skupaj živela, je ugotovil, da ni več zaljubljen in da je bolje, da 

greva narazen. Neha biti zaljubljen, ko se od njega več pričakuje. Me je tudi že varal. Imel bo 

družino samo, če mu bo kakšna otroka podtaknila. Potem bo po mojem mnenju ušel, pa se bo 

vrnil in bo nesrečen, zato tega nočem narediti. Zanimivo je tudi, da ga nobena njegova bivša 

ni prebolela. Ali hočemo vsi imeti nedosegljivo? 

 

Ko sem bila stara okoli dvajset let, sem imela izkušnjo nekajletnega odnosa z moškim, kjer 

sem tudi doživela kar precej zaljubljenosti in ki je bil pravo Nikolajevo nasprotje: bil je 

pozoren iz dneva v dan, čustveno odprt, bil je zame pripravljen narediti vse, želel si je veliko 

bližine in tudi otrok in družine, tako da sva že načrtovala poroko. Motilo pa me je, da je bil 

ljubosumen in posesiven. Čutila sem se premalo svobodno in sem ga zapustila. Bila sem tudi 

premalo izkušena, da bi se bolj zavedala dragocenosti tega odnosa, hotela sem še kaj 

preizkusiti.  

 

Vsi drugi moški so mi začeli iti na živce po dveh mesecih. Takoj sem našla napake in sem 

odnose zaključevala. Nikolaja pa občudujem v vsaki njegovi potezi. Npr. njegovo gibanje je 

čudovito. Je čudovito bitje. Mama me že dolgo sem in tja rahlo posmehljivo vpraša: 'Je 

Nikolaj še vedno tako čudovit?' Pri tem si misli, kdaj bova spet šla narazen. Vsa leta sem ga 

idealizirala, čeprav je bil stalno pošten glede svojega doživljanja bližine, nikoli se ni 

pretvarjal. Čeprav mi ne pusti blizu, mi ne gre na živce. Z njim sem bila srečna in hkrati 

nesrečna, ker od njega nisem dobivala vsakodnevne pozornosti. Zdi se mi, da bom zbolela na 

živcih, če še ostanem z njim, ali pa si bom nakopala raka. Ko sem včeraj zvečer šla spat, se je 

v meni vse treslo, saj nisem vedela, kaj bi. Cel popoldan sem se dajala s tem, ali ga naj 

pokličem ali ne. Potem sem se le odločila in mu napisala preprosto: 'Ojej, Nikolaj…' Čeprav 

ni odgovoril, sem potem presenetljivo mirno zaspala. 

 

Zakaj stalno rinem v ta odnos? Prišla sem k vam, ker bi rada enkrat za vselej zaključila z 

njim. Mi lahko pomagate? Zakaj mi je tako hudo za odnosom, ki ni kvaliteten in ki nikoli ne 

bo? Kako me lahko tako spodnese? Vem, da mi bije biološka ura, če hočem imeti otroka, da 

se moram preusmeriti stran od njega na druge moške. Vendar mi nihče drug ne more priti do 

živega. Je krasen človek, ni pa partner zame. Odkar sva šla narazen, ne spim in ne jem. Po eni 

strani mi je vse dal, me razvajal, npr. je kuhal, urejal stvari zame, po drugi strani pa mi ni dal 

svoje bližine. Tudi ko je bil zaljubljen, jaz njegove bližine nisem čutila, ima jo samo s svojim 

najboljšim prijateljem.«  

 

Terezo sem najprej pohvalil, da ima veliko virov, ki so se pokazali tudi v pogovoru: kljub 

zahtevni situaciji je niso niti v enem trenutku preplavila čustva, kar je kazalo na njeno trdnost, 

notranjo moč. Pohvalil sem njen način pripovedovanja o ljubezenskih izkušnjah, ki je kazal, 

da je komunikativna, da se hitro znajde, da je zanimiva za številne moške, saj deluje lahkotno, 

prisrčno, zabavno. Njeno življenje sem pohvalil kot razgibano, pestro, da je doživela že veliko 

zanimivega, vznemirjujočega, da ima smisel za humor, saj se je med pripovedjo tudi večkrat 

nasmejala. In tudi radovedna je, saj je prišla po nasvet, da bi se v krizi bolje znašla. Dejansko 

mi je dala veliko prostora za moje asociacije in odgovore in me z zanimanjem poslušala. Bila 



je dober sogovornik. Ni namreč želela daljše in poglobljene obravnave, ampak da bi ji v par 

srečanjih povedal svoje vtise, ji nastavil ogledalo. 

 

Nato sem ji v svojih odgovorih postopno izrisal dva pola, med katerima se razpenja ljubezen 

nasploh, ne samo njena. Ona je vsekakor do zdaj bolj živela tisti pol, kjer so avanture, kjer je 

navezanost oz. povezanost bolj krhka in kratkotrajna vse tja do nevezanosti in ločenosti. Na 

tem polu so ljubezenska razmerja lahko bolj zanimiva, vznemirljiva, romantična, 

neobvezujoča, nestabilna, krajša ali daljša s prekinitvami in vračanji, kot je bila njena z 

Nikolajem. Tu so pogostejša nepredvidljivost in presenečenja. Zadnje je bilo npr. pred nekaj 

dnevi, ko je nova ločitev udarila med njiju kot strela iz jasnega. Na tem polu je do zdaj 

izkusila veliko novega z raznimi moškimi, raznolike možnosti odnosov od bolj družabnih, 

prijateljskih do strastnih s seksom polnim poželenja. Doživela je pestro čustvovanje, 

idealizacijo Nikolaja z močno zaljubljenostjo vanj in več manjših, krajših zaljubljenosti v 

druge moške. Srečala se je z močnim hrepenenjem po nedosegljivem, saj je Nikolaja po eni 

strani doživljala na dosegu roke, po drugi strani pa se ji je vedno znova izmikal, tako da je 

ostajala praznih rok glede bližine in intimnosti. Ostajal ji je tuj in zato zanimiv. Na tem polu 

lahko človek uresničuje svoj jaz, svojo poudarjeno samostojnost, svoj individualizem, pušča 

svoj enkratni prstni odtis v ustvarjalni samoti, kar se lahko poveže tudi z uspehom v karieri (s 

tem da seveda ustvarjalnost in uspeh v karieri nista vezana samo na ta pol, vendar pa tudi če 

nekdo razvije stabilnost na polu povezanosti v partnerskem odnosu brez samote ustvarjalnost 

ni možna), kot sta to počela oba z Nikolajem. Neprijetna cena, ki jo na tem polu človek 

plačuje, je več občutkov samote in osamljenosti, nevarnosti, ranljivosti, ločenosti, samosti, 

tesnobe, tujosti. 

 

Na drugem polu pa je partnerstvo z dolgotrajnejšo navezanostjo oz. povezanostjo, zvestobo, 

stabilnostjo, partner je bolj dosegljiv. Tu je bolj udobno, prilagojeno, varno pred občutki 

nesmisla in osamljenosti. Ta pol je usmerjen na združitev ne samo v spolnosti, ampak se tu 

lahko uresničuje tudi izvorna simbioza z materjo vse tja do stapljanja v primarno in/ali 

duhovno skupnost. Tu namreč sledimo želji po stiku z nečim neuničljivim, večnim, 

vseobsegajočim, po končni točki vseh stvari, v kateri se naš jaz razblini. Na tem polu se lahko 

uresničuje skupni projekt družina bodisi v jedrni ali sestavljeni obliki, kar je za 

individualizem bolj omejujoče, saj se mora jaz tu prilagajati in omejevati za partnerski midva 

ali za družinski mi. Ker je jaz utesnjen, ker se morajo številne razlike med jaz in ti za 

uresničenje projekta družine potlačiti, je pa tudi bolj dolgočasno, enolično, ponavljajoče in 

pogosto lahko zaide v sivino rutine s pomanjkanjem strasti, otopelostjo (kot se je to zgodilo 

tudi Leonu in Sonji ter Peteu in Jane). Na tem polu se velikokrat znajdejo ženske, ki so 

največji bralci romantičnih romanov, s katerimi si pomagajo sanjariti o drugem polu, medtem 

ko ostajajo glede tveganja ločenosti pasivne. Če je namreč za pol ločenosti značilna bolj 

aktivna pozicija oz. naravnanost, je za pol povezanosti značilna bolj pasivna pozicija.  

 

Tu je Tereza komentirala, da imajo mnoge njene prijateljice družine in da jim zavida njihov 

mir in srečo. One pa zavidajo njej, češ da bi rade doživele vsaj kakšno od množice zanimivih 

avantur, kot jih je v zadnjih desetih letih imela ona. Vendar pa je zaključila: »Njihovo 

dolgočasje v partnerskih odnosih se mi ne zdi tako problematično, kot je moja osamljenost. 

Zato si želim iti na drugi pol.« 

 

Ta dva pola lahko razumemo tudi kot dve različni obliki življenja oz. bivanja: »Na eni strani 

živimo kot posamezniki, kot ločena in omejena bitja z očitno končno naravo, na drugi strani 

pa živimo onkraj tega, kot del večje celote, ki presega in preživi omejen doseg in trajanje 

posameznika. […] Vsaka stran ima znotraj sebe možnost oz. celo željo po drugi strani.« 



(Verhaege, 2002: 200, 203). V duhu tega razlikovanja sem Terezi povedal: »Ti si razvila 

mojstrstvo na prvem polu, v poudarjeni samostojnosti. Tam večkrat doživimo močno 

zaljubljenost in/ali strast, pa se to ne razvije v dolgotrajnejšo, bolj varno navezano 

partnerstvo. Pri zaljubljenosti vedno znova prezremo, da takrat živimo v iluziji povezanosti, 

da naše zlivanje z drugim temelji na formuli 'ljubim svojo sliko' in ne drugega takega, kot je. 

Spoznavanje in sprejemanje drugega kot drugačnega je dolg in praviloma mukotrpen proces. 

Zahteva veliko stalnega pogajanja, reflektiranja in prilagajanja.« V odgovoru je bila odločna, 

da ima pola s poudarjeno samostojnostjo, ločenostjo in osamljenostjo dovolj, da si želi 

partnerstva, povezanosti, stabilnosti, mirnega življenja v dvoje, otroka, družino. Seveda mi ni 

bilo težko opaziti, da je imela poenostavljene predstave o sami sebi kot o nekom, ki bo zlahka 

razvil bolj povezan način bivanja in skočil na bolj stabilni pol, čemur sva se posvetila v 

naslednjih srečanjih. 

 

Med drugim sem jo v nadaljevanju vprašal, ali vidi kakšne podobnosti med Nikolajem in 

svojimi starši, saj je tisto, kar nam je pri partnerju všeč ali nas moti, v veliki meri povezano s 

primarnimi odnosi do staršev. Takoj je našla zanimive povezave: »Tudi oče je bil ambiciozen, 

deloholičen, veliko odsoten in je imel močan ego. Tudi on je bil v družbi glavni zabavljač. 

Tako on kot Nikolaj sta mi dajala občutek, da sem nekaj posebnega. Oba sta me razvajala, mi 

npr. kuhala, mi dajala stvari, ki sem si jih želela in urejala stvari namesto mene, čeprav bi jih 

lahko sama. Nihče od njiju pa mi ni dajal dnevne pozornosti, za to je bila mami. Ko sem kam 

šla z očetom ali Nikolajem, pa je bilo vse naj naj. Sta se mi posvetila in me nosila po rokah. 

Nato pa do naslednjega izleta čez par mesecev skoraj nič. Mami, s katero sem se bolj zbližala 

kot z očetom, je rekla, da očeta po božje častim prav tako kot sem Nikolaja.« Čeprav je bila 

mama vsak dan bolj pri roki, se nista s Terezo skoraj nikoli pogovarjali o njenem čustvenem 

doživljanju. Mama sama ni govorila o svojih občutkih in čustvih, Tereza pa je tudi nikoli ni 

vprašala. Ker je Tereza čutila, da je mama kritična do njenega odnosa z Nikolajem in da bi si 

želela, da si ustvari družino, čeprav ji je eksplicitno govorila, da je glavna njena sreča, tudi če 

bo ostala brez otrok, je začela mami prikrivati, ko se je ponovno vračala k Nikolaju. Čimprej 

je bilo mogoče, se je tudi odselila od staršev. 

 

Terezi sem ponudil interpretacijo njene ljubezenske zgodbe oz. njenega celotnega 

ljubezenskega življenja, ki temelji na paradoksu, podobno kot piše Precht: »Vzorec našega 

iskanja ljubezni ima nedvomno paradoksno strukturo. Iščemo največje mogoče čustvo za nas 

v drugem. Naša sebičnost se skrije v altruistično lupino 'para'. Odpovedujemo se sami sebi, 

zato da bi postali več. Naša individualnost in naše hrepenenje po povezanosti se križata v 

bizarno nevarni hoji po vrvi.« (Precht, 2010: 248) 

 

Prav zaradi temeljne paradoksne strukture bo uresničevanje ljubezni ostalo večen izziv in žal 

zato lahko tudi grožnja, ko se v veliki želji znajdemo na robu ali celo preko roba tistega, kar 

zmoremo, ko je torej naša frustracijska toleranca presežena. Tudi legendarni pesnik, pisatelj in 

mistik Rabindranath Tagore je eden tistih, ki nam ponuja širše razumevanje ljubezni, ki 

vključuje oba zgoraj opisana pola v dialektičnem odnosu: »Ljubezen je tista, ki združuje in 

neločljivo spaja oboje: dejanje prepuščanja in prejemanja. V ljubezni najdeš na enem polu 

osebno, na drugem pa neosebno. Na enem imaš pozitivno pritrditev -  tu sem jaz; na drugem 

pa močno zanikanje – nisem […] V ljubezni si omejitev in svoboda nista izključujoči. 

Ljubezen ja namreč najbolj svobodna in hkrati najbolj zavezana […] Ni tako, da bi si želeli le 

prostosti: želimo si tudi suženjstva. Visoko poslanstvo ljubezni je, da sprejme vse omejitve in 

jih preseže. Nič namreč ni bolj neodvisno kakor ljubezen – in vendar, kje drugje bi še našli 

toliko odvisnosti? V ljubezni je sužnost enako slavna kot prostost.« (Tagore, 1984: 73-74) 

  



 

Ljubiti ljubezen 

 

Moje psihoterapevtsko delo, ki ga po tridesetih letih še vedno opravljam z velikim veseljem in 

radovednostjo, mi omogoča vpogled v intimni svet ljudi, kar doživljam kot izjemno priložnost 

za raziskovanje ljubezni. Dandanes smo na tem področju vsi bolj ali manj izgubljeni v veliki 

zmedi, ko so se tradicionalni okvirji zrušili, nove pa slutimo šele bolj v obrisih. Tudi med 

psihoterapevti je v razumevanju ljubezni veliko nedorečenega, veliko je tudi nesmislov, 

zablod, protislovnega. S tem ni nič narobe, saj ne more biti v splošni zmedi kako drugače. 

Škodljivo pa je takrat, ko psihoterapevti glede svoje dezorientiranosti niso odkriti, skromni, 

ampak nastopajo iz pozicije vednosti in Avtoritete namesto radovednosti. Morda bi bilo bolj 

plodno, če bi zmogli pogum, da bi skromno priznali, da smo na tem področju lahko le večni 

učenci in da smo lahko svojim klientom v ljubezenskih problemih v eksistencialnem smislu 

kvečjemu le sopotniki, ki se mučijo s podobnimi težavami. To pa tudi ni tako malo. Ko jim 

npr. včasih povem, kako sem doživljal številne vzhičenosti in krize na ljubezenski poti, kako 

postopno spoznavam luknje in nesmisle v svojem ljubezenskem zemljevidu, jim to bolj 

pomaga, kot če bi jim solil pamet kot strokovnjak, ki se skriva pod plaščem objektivnosti in 

znanstvenih teorij. Raje kot z nasveti jih opogumljam, da je v iskanju ljubezni vredno 

»poskusiti znova - spodleteti bolje« (Žižek, 2011).   

 

Kaj nam lahko pomaga, da bi nam spodletelo bolje? Precht meni, da se danes že pri mladih 

kaže nov pojav, zaljubljenost v drugega je zamenjala zaljubljenost v ljubezen. Cilj in vrednota 

vse večjega števila ljudi v sodobnih družbah je, kako ljubiti ljubezen: »Iz prepada med želeti 

ljubiti in ne več moči dolgoročno srečno ljubiti izvira ena osrednjih tem današnjega časa. Bolj 

kot drugega, kaže, ljubimo ljubezen.« (Precht, 2010: 230)  

 

Ljubiti ljubezen lahko po eni strani razumemo kot deviacijo, če si pod tem predstavljamo, da 

konkretni drugi ali druga sploh ni več pomembna. Po drugi strani pa je ljubiti ljubezen lahko 

nova dragocena možnost, ki nam pomaga razvijati lastne enkratne in ustvarjalne odgovore v 

konkretnih ljubezenskih zvezah. Poleg tega da ljubimo konkretno osebo, se lahko torej tako 

na polu ločenosti kot na polu povezanosti učimo ljubiti zaradi ljubezni same. Zgoraj opisana 

polarnost ljubezni se potem lahko uresničuje v enem ali več odnosih. Pri ljubezenskem 

iskanju, ki je oplemeniteno z ljubeznijo do ljubezni, namreč lahko spoznamo, da ne gre le za 

željo po konkretni partnerki oz. partnerju, ampak za željo po vlogi v ljubezenski igri, v kateri 

lahko doživimo tudi spolno vzdraženost.  

 

Ko se naberejo izkušnje iz več ljubezenskih odnosov, se nam lahko začne razkrivati širša slika 

ljubezni. Npr. ena od pogostih napak v ljubezenskem iskanju je, če dajemo prevelik poudarek 

in vrednost iskanju bližine, povezanosti vse tja do harmoničnega zlitja in negativno 

vrednotimo občutke oddaljenosti, tujosti, ločenosti, samote in osamljenosti. Vse te občutke 

potem velikokrat interpretiramo, podobno kot je to počela Tereza v odnosu do Nikolaja, kot 

pomanjkanje ljubezni, kot znak slabega odnosa in kot znak, ki govori o lastni ali partnerjevi 

(saj tako radi projiciramo, kot je to delala Tereza) poškodovanosti, pomanjkljivosti, 

nezadostnosti. To seveda lahko delno drži, vendar pa pri tem lahko prezremo, da imamo slab 

ljubezenski zemljevid, ki ustvarja napačna pričakovanja. Mnogi moji klienti oz. klientke, ki so 

se znašli v podobni vlogi kot Tereza, so prav tako kot ona izvajali pritisk na partnerko oz. 

partnerja, da naj se do njih bolj čustveno odpre, poveže in da naj gre v psihoterapijo, če se 

sam ne more spremeniti. Če se znajdejo v vlogi, ki je podobna Nikolajevi, pa se podobno kot 

on počutijo krivi, da ne čutijo dovolj ljubezni do partnerke oz. partnerja, da si je/ga ne želijo 



dovolj, da se ji/mu izogibajo npr. s tem ko bežijo v delo itn. Posledica je, da potem dobijo ali 

pa dajejo še manj čustvene bližine, kot bi jo sicer.  

 

Meni samemu je dragoceno, da lahko sodelujem v velikem demokratičnem eksperimentu 

»preobrazbe intimnosti«, kot je nova iskanja na področju ljubezenskih odnosov v zadnjih 

desetletjih poimenoval znani angleški sociolog Anthony Giddens (2000). Všeč mi je njegova 

misel, da demokratizacija ni samo proces na makro družbenem nivoju, ampak je za razvoj 

bolj solidarne družbe ključnega pomena tudi razvijanje novih oblik intimnosti na mikro ravni, 

med ljubezenskimi partnerji. Kdor se npr. po milimetrih osvobaja iz primeža romantičnega 

ljubezenskega zemljevida, lahko postaja z leti vse bolj skromen v svojih pričakovanjih. Tako 

lahko vse bolj ceni, da so lahko dragoceni že drobci ljubezni in da za več zadovoljstva na 

področju intimnosti in v življenju nasploh ni potreben cel kolač. To pomeni, da lahko sodobni 

ljubimec ali partner daje in dobiva dele ljubezni - zaljubljenost, strast in partnerstvo - v 

različnih odnosih, zmanjšuje pričakovanja do konkretne partnerke, proslavlja prikrajšanost in 

pomanjkanje, ki se neizogibno pojavlja tako na polu ločenosti, kot na polu povezanosti, da 

živi s spoznanjem, da nas nikjer ne čaka ta prava ali ta pravi in da se uči sprejemati svojo 

omejeno sposobnost za razumevanje ljubezni ter s tem njeno večno skrivnostnost. 

 

Sam se zavedam, da so mi petdeseta leta mojega življenja prinesla privilegij, da se lahko bolj 

posvečam »projektu« raziskovanja ljubezni, kot sem se v prejšnjih desetletjih svojega 

življenja, ko sem bil bolj pod pritiskom uresničevanja projekta jedrne oz. sestavljene družine. 

Zavedam se, da pripadam tistemu delu srednjega sloja, ki živi v dovolj velikem obilju, da si 

lahko za to vzamem čas. Lahko se veliko pogovarjam s sopotniki iskalci, učim iz poizkusov in 

zmot, berem, študiram, pišem.  

 

Lahko si vzamem celo čas za pisanje pesmi. Tako sem v eni od svojih ljubezenskih kriz 

napisal pesem Samo ti, v kateri se zrcali premik, ki sem ga doživel med pisanjem - premik od 

ljubezni do konkretne ženske do ljubezni do ljubezni. Če sem ob pisanju prvih stihov v 

razboljenem melanholičnem razpoloženju videl njo, ljubljeno, ki odhaja, sem nenadoma 

doživel radosten preblisk, da njen odhod ne pomeni izgube ljubezni. Bilo je osvobajajoče 

doživetje, ki je bolečini izgube konkretnega ljubezenskega odnosa dalo širši okvir, jo 

napolnilo s smislom in jo tako olajšalo. 

 

SAMO TI 

 

Samo od tebe sem lahko obsijan, 

samo s tabo je smiseln dan. 

 

Samo ti mi poklanjaš samoto, 

samo v tebi začutim dobroto. 

 

Samo skozi tebe je ploden korak, 

samo ti si mojemu srcu zrak. 

 

Samo brez tebe začutim nepotešljivo žejo, 

samo za teboj si upam tja, 

kamor še angeli težko grejo. 

 

Samo tebi lahko nastavim roko kot berač, 

samo ti si moje sreče kovač. 



 

Samo v tebi lahko iščem svojo mamo, 

samo brez tebe najdem žgočo osamo. 

 

Samo za tabo lahko moledujem, 

prosim in izsiljujem, 

se v odbijajoči krik ponižujem. 

 

Samo ti me obiskuješ nepričakovano, 

ker zahtevaš,  

da je moje srce nezavarovano. 

 

Samo ti pred mojimi očmi kot slutnja izpolnitve vznikaš 

in kot fatamorgana v puščavi vedno znova ponikaš. 

 

Samo pred tabo se slačim iz bolečine, 

odstiram s sramom zastrte globine. 

 

Samo ko sem brez tebe kot iz uma, 

se v meni prižiga luč razuma. 

 

Samo če me ti vodiš čez most, 

lahko prečkam iz vednosti v modrost. 

 

Samo skozi tvoje oči se zgodi meglenih zablod razprtje, 

samo iz tvoje topline je možno jasnine uzrtje. 

 

Samo ti se mi stalno neulovljivo izmikaš,  

ko si nove in nove preobleke natikaš. 

 

Samo v hoji za tabo se prebuja dvom, 

ki je moji radovednosti dom. 

 

Samo ti me učiš, kako biti skromen, 

ko vročo strast spreminjaš v mrzel kamen. 

 

Samo v tvojem naročju zapoje bližina, 

ki je ena sama milina. 

 

Samo zaradi tebe je moje čutenje 

v žalost ali radost eno samo radoživo vrenje. 

 

Samo ko se v podobi ljubljene ženske zasvetiš tako lepa, 

se vtisneš mi v oko kot slika, 

ki je ne pozabim zlepa. 

 

Samo ko s tabo izgubljam stik, 

ko ni več možen v večnost razpenjajoči se dotik, 

ko ostanem zapuščeno sam, 

kot padli vitez brez oklepa na kolenih  



tiho proseče iz upa in obupa šepetam: 

»Samo ti,  

ljubezen.« 
 

Ko sem napisal pesem, sem tudi nenadoma razumel misel filozofa Alaina Badiouja (2012):  

Pomirja me dejstvo, da vse ženske, ki sem jih kdaj ljubil, še vedno ljubim. In tudi brodolomi 

Bovellovih likov so nam lahko lekcija o tem, kako ljubiti ljubezen v njeni izmenjujoče se 

sladki in kruti obliki, v povezanosti in ločenosti, v dolgočasju in vznemirjenosti, v aktivnih in 

pasivnih vlogah itn. Kajti če lahko ljubimo ljubezen, lahko najdemo nove možnosti tudi v 

ljubezni do konkretne osebe, saj brez uvida v splošno ne moremo odstirati neskončne 

raznolikosti posameznega. In obratno – brez predajanja posameznemu ne moremo graditi 

razumevanja splošnega. Tudi na področju ljubezni imamo možnost za neskončni ples med 

indukcijo in dedukcijo. 
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