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»Kako, če ne skozi razočaranje, bi lahko odkrili, kaj smo pričakovali in upali?  

In v čem, če ne prav v tem odkritju, naj bi ležalo samospoznanje?  

Kako torej naj bi nekdo brez razočaranja prišel na jasno o samem sebi? 

Nekdo, ki bi zares želel vedeti, kdo je, bi moral biti nemiren, fanatičen zbiralec razočaranj in 

iskanje razočarljivih izkušenj bi moralo biti kot zasvojenost, vse določujoča zasvojenost 

življenja, kajti zavedal bi se, da to ni vroč, uničevalen strup, to razočaranje, marveč hladen, 

pomirjujoč balzam, ki nam odpira oči o resničnih obrisih nas samih.« 

 

Pascal Mercier, Nočni vlak v Lizbono 

 

Jutra 
 

Rad vstajam zgodaj, ko drugi še spijo, pravzaprav me samo vrže pokonci predno mesto zabuči 

v aktivnostih novega dne. Navezal sem se na tisti dragoceni čas prehoda iz noči v dan, iz sanj 

v budnost, ko pustim svojim možganom in organizmu čas, da se prebuja v svojem ritmu. 

Najprej v meditaciji, vajah razgibavanja in nato v jutranjih refleksijah, v pisanju dnevnika ali 

drugih pisarijah doživljam vse mogoče. Včasih je izpolnjujoče, včasih se razpre gluha 

praznina. Včasih me od ustvarjalnega nemira razganja, da bi kar stekel k nekemu cilju, ki se 

mi takrat zdi pomemben, in komaj ostajam negiben v meditacijskem sedenju. Drugič se mi 

nič ne da in občepim kot prazna zračnica z mislijo, da bo pravo olajšanje, ko se bo moje 

življenje izteklo v zadnji vdih in izdih. Zato bi težko rekel, da imam jutra samo rad. Se jih tudi 

bojim, ko vame butnejo nesmisel, srhljiva osamljenost, brezup. A ravno takrat se včasih 

odprejo dragocena vrata v polnost bivanja. Tako da ne vem. Jutra so pač del življenja. Nič 

posebnega skratka.  

 

V nadaljevanju sem nanizal nekaj jutranjih utrinkov o partnerskem odnosu. Nanj sem tokrat 

pogledal bolj skozi očala svojih osebnih izkušenj kot skozi strokovne, psihoterapevtske leče. 

Ker sem prepričan, da osebne izkušnje veliko bolj določajo moj način dela s pari kot tehnike 

dela in teorije. Najraje imam tiste seanse, ko preprosto s klienti samo sem, sopotnik v istem 

čolnu. V utrinkih nisem poskušal biti sistematičen, rdečo nit sem večkrat žrtvoval za svežino, 

ki jo omogočajo nenadni preskoki asociacij, katerih dirigent je bolj podzavest kot zavest. Šele 

ob ponovnem branju se včasih zavem, okoli katerih tem in vprašanj se vrtijo te drobne iskrice 

uvidov. Tako sem naknadno vstavil kakšen citat, poskušal najti povezave med drobci. 

 

Jutra letošnjega poletja so mi med drugim prinesla tudi misli romunskega filozofa Emila 

Ciorana, ki so mi všeč, ker zgoščeno in jedrnato sporočajo o paradoksih in absurdih naše 

eksistence. Veseli me, da je to, kar sem napisal v nadaljevanju (vsaj deloma) v skladu z 

njegovimi selekcijskimi kriteriji za dobro pisanje. Tako pravi, da bi morali pisati samo to, kar 

nas boli. Da bi morali s tem, kar pišemo, odpirati rane, jih celo povzročati, ustvarjati nemir in 

nevarnost (po Svit, 2011). Da naj bi pisali knjige samo, če bomo v njih povedali stvari, ki se 

jih ne upamo zaupati nikomur. Da s pisanjem odlagamo samomor. Da štejejo samo tisti 

trenutki, ko je želja, da ostanem tak kot sem, tako močna, da bi si raje razstrelil možgane, kot 

da bi nadomestil eno samo svojo besedo z besedo drugega. In podobno kot je zapisal zase, 

tudi jaz začenjam vsak dan znova, kljub vsemu, kar vem in v nasprotju z vsem, kar sem 
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spoznal. »Dejstvo, da življenje nima nobenega smisla, je razlog, da živim – pravzaprav edini 

razlog.« (Cioran, glej medmrežno povezavo)  

 

Ob novicah iz globaliziranega sveta 

 

Pred par dnevi sem preživel družabni večer z nekaj sošolci iz osnovne šole. Ker ne berem 

časopisov, ne poslušam novic na radiu, ne gledam televizije in ne spremljam novic po 

medmrežju, so pogovori edini kanal, po katerem do mene pricurljajo novice iz našega 

globaliziranega sveta. Enostavno me poslušanje poročil ali branje novic preveč pretrese in 

raztrese. Če hočem o čemerkoli poglobljeno razmišljati in če hočem začutiti globlje plasti 

svojega doživljanja, potem rabim mir in ne bombastično oblikovanih novic o grozotah 

sodobnega sveta. Pred kratkim mi je znanec potožil o razliki med nemškimi in slovenskimi 

poročili. Pri nas so poročila oblikovana tako, da ti na senzacionalističen način pljusknejo v 

glavo vso kloako tega sveta, je bil kritičen. Zato so mu bolj všeč nemška poročila, kjer v 

prvem delu poročajo o konstruktivnih razvojnih dosežkih v gospodarstvu, znanosti, kulturi 

itn., nato pa so novice o nesrečah in vojnah zbrane v krajšem bloku. Učinek takega pristopa je 

bil zanj vsekakor bolj spodbuden.   

 

Na tem družabnem večeru so vame pljusknile novice, ob katerih mi je spet zastal dih: o virusu 

Ebole v Afriki, ki spet razkriva vse absurde krvavečega afriškega kontinenta, o odrezanih 

glavah talcev muslimanskih skrajnežev in načrtovanem ameriškem vojaškem posredovanju v 

Siriji in Iraku, o perverznem razsipništvu mogotcev v Katarju, kjer bo baje novo svetovno 

nogometno prvenstvo na stadionih opremljenih s klimatskim hlajenjem za gledalce itn. 

Seveda moji bivši sošolci in sošolke niso mogli mimo komentiranja trenutne slovenske 

politične scene, v kateri so videli veliko značilnosti butalske nadaljevanke. 

 

Večinoma sem poslušal. Sem in tja sem poskušal uglašeno komentirati s krajšo pripombo, da 

se mi ne bi ponovil znani scenarij s podobnih družabnih večerov, da namreč kar nekako 

obnemim. In bolj kot sem tiho, težje sploh kaj rečem. Da postane že vpadljivo, včasih celo 

mučno in se potem začnejo drugi spraševati, če je z mano kaj narobe. Res nisem mojster 

»small talka«. Ko odprem usta, pa kaj hitro zinem kakšno tako kot Idiot od Dostojevskega, da 

vzbudim pri sogovornikih ali ogroženost ali globlje odpiranje.  

 

Poletje 

 

Do tistega, kar je mene zaposlovalo to poletje, nismo prišli. In ne vem, če bi sploh tvegal 

odkrito poročilo, v kolikor bi me kdo v to smer vprašal. To poletje je bilo namreč zame 

skrajno eksistencialno zahtevno in naporno, tako da o njem ne bi mogel poročati drugače, kot 

da se precej odprem. Hkrati se o partnerskih odnosih v družabnih krogih večinoma ne govori, 

vsaj raziskujoče iskreno ne. Še na štiri oči gre večkrat težko.  

 

Izkupiček osebnega procesa v zadnjih mesecih, ki ga lahko izmerim danes, na dan jesenskega 

enakonočja, je sicer velik, kar neprecenljivo dragocen, a če bi mi kdo dal na izbiro, ali hočem 

doživeti tako poletje ali pa bi raje doživel poletne mesece, kot sem jih načrtoval, bi se gotovo 

odločil za drugo možnost. V juniju je namreč moja ljuba, s katero sem v zadnjem letu in pol 

razvil globok partnerski odnos, oznanila, da je konec najine zgodbe in se je od danes na jutri 

zavila v popoln molk in odmik. Naenkrat so padli v vodo najini bogati načrti za skupne 

poletne podvige, ki sem se jih veselil. Pred mano je zazevala praznina, nenadoma sem 

štrbunknil v veliko razočaranje. 

 



Ob novicah iz velikega sveta, ki so jih trosili moji sošolci, pa se mi je vse, kar me je tako 

intenzivno zaposlovalo celo poletje, zazdelo tudi nepomembno, ničevo, celo bedasto, 

nevredno, da bi o teh svojih ljubezenskih viharjih, sušah in povodnjih kaj poročal, tudi če bi 

me vprašali. Poleg tega sem se večkrat v preteklih mesecih tudi sam znašel na podobni točki, 

kjer se mi je zazdelo, da so vsi ti moji poskusi razvijanja partnerskih odnosov in da je vse to 

moje osebno in strokovno ukvarjanje z ljubeznijo, ena velika beda. In če besedi beda dodaš 

eno samo črko, dobiš BEDAK. Kakšna dobra beseda zame!  

 

Bedak 

 

Res se iz enega zornega kota zdim sebi kot bedak, da se pri sedeminpetdesetih letih kot 

kakšen najstnik znajdem s krvavečim srcem pred zaprtimi vrati izogibajoče se in zavračajoče 

ženske, s katero bi si želel biti v ljubezenskem odnosu bolj kot s katerokoli do zdaj in bolj kot 

kdajkoli v svojem življenju. Da sem razkuril svojo željo po njej do skrajne razbeljenosti, kljub 

temu da sem v tem letu in pol vedno znova, iz dneva v dan videl vzorec, ki sem ga kot 

psihoterapevt spoznal v mnogih primerih svojih klientov, da se namreč umika, izogiba, bolj 

kot jaz rinem za njo in vanjo. Da izgubljam čas z romantično obarvanim trpljenjem mladega 

Wertherja, ki predstavlja samo en majhen del mene, ko bi se lahko posvečal vprašanjem in 

problemom, ki so za trenutno stanje na svetu veliko pomembnejši. Da sem ujet v neko 

neverjetno majhnost svojega ega in njegovega malega sveta. Da sem ujet v mreže tega našega 

sicer čudovitega slovenskega jezika, ki pa ga razume tako majhen krog ljudi. Da sem 

zapreden v predivo svojega poklica psihoterapevta, ki secira podrobnosti duševnega dogajanja 

in medčloveških odnosov, ob katerih običajni sodobni človek zamahne z roko in reče: »Pa kaj 

tako komplicirate! Ali ne znate živeti?« 

 

Ja, ali znam živeti? To je eno od ključnih vprašanj, ki se mi vedno znova vrača. Z eno od 

sošolk, ki je prišla na to druženje, sem se srečal že par dni prej in sem ji povedal, da sem se 

poleti ukvarjal s temo ljubezni in njene povezave s smrtjo bolj kot kdajkoli prej. Ker radikalni 

rez moje ljube pri meni ni intenziviral samo umiranja najinega odnosa ljubezenske dvojine, 

ampak tudi proces mojega umiranja na obroke, kot sem to poimenoval. To poletje je moj ego, 

moj koncept sebe, kakorkoli že poimenujem ta svoj jaz, doživel smrtni udarec. Poti nazaj ni 

več. Moja temeljna formula, ki mu je dajala vitalnost, se ruši v prah: celo življenje sem 

namreč verjel v legitimnost želje po ekskluzivnem partnerskem odnosu, v katerem bi se na 

dolgi rok povezale zaljubljenost, strast in navezanost z eno žensko. Zgradil sem notranjo 

predstavo, da bo ta popolni ljubezenski partnerski odnos moj otoček varnosti v nevarnem 

svetu. Verjel sem, da če bom imel to bazo, da se bom potem lahko predajal ledenim 

vetrovom, ko moram sam plezati po nepredvidljivih strminah svoje življenjske poti. Tako se 

mi je zdelo, da si bom v njenem naročju, v najinem objemu, lahko vedno znova spočil, se 

vračal kot v bazni tabor. Tako kot je v svojem Motu zapela Mila Kačič (1994) : 

 

Življenje se mi v poldan že izteka 

in trudna od viharjev sem pomladnih. 

K neznanemu me proda nosi reka. 

 

Nad reko ti mi  vrbe veja bodi, 

da se te z zadnjimi močmi oklenem, 

počijem, vse bridkosti razodenem – 

potem naj me nemir spet dalje vodi… 

 



Ker vem, kako je moje iskateljsko življenje naporno in nevarno, da si pri plezanju odrgnem 

členke do krvi, sem želel ta protipol sigurnosti. Kakšna iluzija! Bil je skrajni čas, da se sesuje, 

tako kot se je sesul tudi Mili.  

 

Seveda ni v socialnem svetu, v svetu socialne resničnosti nikjer varnega pribežališča, še 

najmanj pa v partnerskem ljubezenskem odnosu. Ta iluzija odraslih, da bomo našli varno 

zavetje v naročju ljubljenega ali ljubljene ali v prijateljstvih in nasploh v socialnih odnosih, se 

napaja iz treh virov, če sledim Černigojevi (2007) analizi, od kod izvira naša socialna 

motivacija. V sebi nosimo usedline dojenčkovega hrepenenja po naročju matere, ker smo 

takrat dejansko odvisni od nje (oz. od skrbnika) in brez pomoči pri uravnavanju naših 

organizmičnih potreb preko njene sočutne prisotnosti in odzivnosti ne moremo preživeti. Na 

to se potem v naših otroških letih naloži še ugodje, ki ga doživljamo ob čustveni zadovoljitvi 

v odnosih, ko pomirjamo svojo anksioznost osamljenosti. V otroških in odraslih letih pa še 

dograjujemo svojo potrebo po odnosih preko podobe o sebi, ki nam jo morajo drugi stalno 

potrjevati: »Saj si v redu!« Pri tem pa moram verjeti, da drugi res verjamejo, da sem v redu, 

kar se pogosto pokaže kot velik problem. Ko nas nekdo pohvali, se namreč lahko hitro 

prikradejo dvomi: »Ali res misli tako? Ali me ne hvali zato, ker ga vodi preračunljivost in mi 

bo slej ko prej izstavil račun? Ali mu lahko zares zaupam?« Ta struktura samovrednotenja in  

samopotrjevanja je stalno lačna, nenasitna, jo je treba stalno hraniti. Tu se stalno porajajo 

želje, ki pa se lahko končajo le v razočaranju, da se lahko pojavijo nove želje. 

 

Intimen, ljubezenski odnos je torej nevaren. Giddens (2000) npr. navaja, da je približno tri 

četrtine žensk v veliki vzorčni skupini 3500 anketirank raziskave Shere Hite nenehno v 

negotovosti glede ljubezni. Poglejmo si nekaj tipičnih izjav žensk, ki so bile orientirane bodisi 

hetero ali homoseksualno:  

»Vselej se sprašujem, ali me res ljubi ali pa jo jaz bolj ljubim.«  

»Včasih se počutim ljubljeno, včasih pa zapostavljeno. Sem zadovoljna? Ne.«  

»Zdi se, da sem bolj potrebna ljubezni kot ona. Čutim se ljubljeno, vendar sem nekako 

negotova. Želim si, da bi si me bolj želela. Vendar mi niti najmanj ne bi bilo všeč, če bi bila 

preveč odvisna od mene in me izčrpavala.« (Giddens, 2000: 141) Kako znano mi vse zveni! 

 

Vrtenje po krogu želja in razočaranj 

 

Je možno izstopiti iz kroga želja in pričakovanj po potrjevanju sebe skozi potrjevanje drugih, 

ki se nujno konča v razočaranju, da bi se potem vse skupaj pognalo v nov krog želje in 

razočaranja? Je možno preseči to bedo in trpljenje, biti kaj drugega kot bedak, ki venomer 

ponavlja ta prisilni scenarij? Mistiki pravijo, da je. Vendar dodajajo, da mora pri tem 

transcendentnem prehodu umreti ego, ta nenasitna povratna zanka, ki rabi stalno vrednotenje 

samega sebe preko zrcala drugih ljudi.  

 

Černigoj (2007) mi je razširil pogled na to, kaj pomeni ta transcendentni podvig. Izstopiti je 

potrebno iz sveta intersubjektivnosti, pri čemer se nujno srečaš z anksioznostjo osamljenosti. 

Poleti sem spoznal, da je moj največji strah strah pred zapuščenostjo. V veliki meri sem ga 

celo življenje bolj ali manj potlačeval, čeprav sem predvsem ob življenjskih krizah že doživel 

bližnja srečanja z njim. V meni je del, ki doživlja takole: če me ljubljena zapusti, bom umrl. 

Sklepam, da se je prva plast tega doživljajskega in odnosnega vzorca položila v moj telesni in 

čustveni spomin že v prvem letu življenja, preden se je v meni razvila sposobnost notranjih 

predstav. Takrat sem verjetno doživel trenutke »primitivne agonije«, kot jih je poimenoval 

Daniel Stern (1985). Morda je bilo to ponoči, ko sem se zbudil zaradi črvičenja po želodčku, 

pa se mama ni (takoj) odzvala, da bi me potolažila, pomagala moj organizem vrniti v stanje 



ugodja. In takrat sem umiral, ker nisem vedel, da obstaja prihodnost, ker nisem imel 

predstave, da je to samo prehodno stanje. 

 

In prav to darilo, darilo zapustitve, sem dobil od svoje ljube pred začetkom poletja. Ustvarili 

so se idealni pogoji za nov ciklus mojega duhovnega prebujanja in osvobajanja od »zrcalne 

oblike ljubezni«, to je od ljubezni, ki lahko živi le preko zrcaljenja v drugem (Verhaege, 

2002). V odnosu z njo sem se eksistencialno odprl bolj kot kdajkoli v svojem življenju in ko 

je odšla, sem ostal z gromozansko željo po njeni bližini. Prav nemožnost njenega uresničenja 

se je pokazala kot izjemna priložnost za prebujanje. Velika želja in nemožnost njene 

izpolnitve, to je lahko blagoslov. Blagoslov neizpolnjene želje. Blagoslov razočaranja, kot mu 

je zapel hvalnico Pascal Mercier (2010) v zgornjem citatu, ki sem ga postavil za moto svojega 

članka. 

 

Bila je junijska nedelja, dan po najdaljšem dnevu v letu, ko sem obiskal prijatelja Urbana 

Kordeša v njegovi hiši na Krasu. Preživela sva čudovit sončen dan, hodila po kraških 

bregovih in travnikih, si privoščila kosilo v kraški gostilni in se neprekinjeno sedem ur 

pogovarjala. Urban zna poslušati z otroško radovednostjo in odprtostjo, in zna kljub svojemu 

širokemu znanju in razgledanosti postavljati nedolžna vprašanja, kar je tako dragoceno in 

redko. Tako da lahko raziskujeva svoje doživljanje in zemljevide. In se čudiva vedno znova 

temu, kar prinese trenutek, ko se razživiva v iskateljskem samospoznavanju. Okoli šestih 

zvečer je po telefonu priletelo sporočilo ljubljene, da je najina zgodba končana. Da potrebuje 

mir in čas in prosi, da dokler ne preboliva, nimava nobenih stikov. Urban je videl, da me je 

zadelo, pa me je vprašal, kaj je, in sem mu prebral. Pobito sem komentiral, da ne vidim druge 

možnosti, kot da se poslovim. Pa je takoj, s tisto svojo bliskovito živostjo, komentiral: »Zakaj 

bi se poslavljal? Zakaj bi na ta način delal sebi silo? Saj ne veš, ali je to slovo. Bodi raje odprt 

za karkoli. Se bo že pokazalo.«   

  

V tistem trenutku sem doživel AHA. In ta trenutek se mi je celo poletje vedno znova vračal. 

Tolikokrat sem v času, odkar sva bila z ljubljeno skupaj, zmogel to odprtost trenutku, da sem 

pustil življenju, da diha po svoje. Da sem se uprl skušnjavi, da bi iz enega dela sebe poskušal 

stvari nadzorovati, jih krojiti po diktatu obrambnih mehanizmov, ki naj bi me zaščitili pred 

bolečino. Na meni je, da vztrajam v odprtosti, da se vedno znova odpiram, ko me zaradi 

bolečine in trpljenja stisne. Samo to je pomembno.  

 

Umiranje in oživljanje na obroke 

 

V vsakdanu tega poletja se je blagoslov neizpolnjene želje kazal kot skrajna čustvena 

nestabilnost, vsakodnevno valovanje z veliko amplitudo, s spuščanjem v primitivno agonijo, 

vračanjem telesnega in čustvenega spomina, ki ni povezan s konkretnimi predstavami, vedno 

znova so bili samo občutki, ko se je celo telo zvilo v bolečini in nato jok, ki je prinašal 

olajšanje. Krčevit jok, večkrat z močnimi kriki, spet in spet jok, vsak dan, tudi večkrat na dan. 

To sem poimenoval umiranje na obroke. Kot odrasli sem spremljal to otroško dramo v sebi. 

Odrasli del mene seveda ve, da ne bom umrl, otroški del pa tega ne ve, njegov krč se lahko 

sprošča samo skozi podoživljanja. Potem počasi spozna, da je vse v redu. Da je vse, kot mora 

biti. Da se lahko končno sprosti in prepusti.  

 

Zato bi umiranje na obroke lahko istočasno poimenoval tudi OŽIVLJANJE na obroke. Nekaj 

mora umreti, da lahko nekaj drugega zaživi. Ego, koncept sebe mora umreti, da se lahko 

poraja nekaj, kar ni odvisno od stalnega socialnega potrjevanja, da sem v redu. In predvsem 

od njenega potrjevanja, katere mnenje mi je največ pomenilo. Moje vprašanje zrcalcu bi bilo 



drugačno od vprašanja v pravljici o Sneguljčici. Glasilo bi se takole: »Zrcalce, zrcalce povej, 

ali se ji dopadem kej?« In ali ji lahko verjamem, da ona res verjame, da sem ji všeč? Že ko 

sva bila skupaj, sem velikokrat pogrešal, da bi mi rekla, da sem v redu. Prav ona, katere 

mnenje mi je bilo najpomembnejše, je bila pri pohvalah na moj račun precej varčna. Kakšna 

sreča v nesreči za osvobajanje od mnenja drugih. 

 

Tako nekako sem poskušal opisati bivši sošolki, kako sem čez poletje umiral in oživljal na 

obroke. Zato sem tudi veliko bral in pisal. Vsak dan sem pisal dnevnik. Da ne bi pozabil, da bi 

lahko še komu povedal. Da bi lahko nekaj ostalo za mano, kar bo morda pomagalo tudi 

drugim in naredilo ta svet nekoliko boljši.  

»Saj je tudi tvoje slikanje boj proti minljivosti. Tudi ti ustvarjaš zato, da bi nekaj ostalo, 

preživelo, ali ne?«  

»Jaz nič ne razmišljam o smrti, ko vzamem čopič v roke,« je odgovorila, »pač samo malam.«  

»Če ne razmišljaš o smrti, še ne pomeni, da ni udeležena v tvojem ustvarjanju. Po mojem 

mnenju je vsako ustvarjanje tudi konstruktiven boj s smrtjo. Boj, v katerem nimamo nobene 

možnosti za zmago, a je prav zato še toliko bolj veličasten. Bližina smrti oživlja življenje. To 

je eden temeljnih paradoksov naših življenj. In pri tem ne mislim na razmišljanje o smrti, ki 

nas čaka nekje v prihodnosti. To smrt si je nemogoče predstavljati. Mislim na smrt, ki jo 

lahko doživljamo tu in zdaj, vsak dan po malem, ko umira naš jaz, tisti jaz, ki nam zastira 

pogled na bistvo oz. polnost tega trenutka sedanjosti, ki nas zapreda v pajčevino obžalovanj 

za poraze v preteklosti in naprezanj za cilji v prihodnosti, da bi sebi in drugim dokazali, da 

smo vredni, pomembni itn. Vse ločitve, najbolj seveda ločitve od najbližjih, nam približajo 

smrt. Takrat nam diha za ovratnik. Zato skupaj z Brino Svit (2011) pojem hvalnico ločitvam.  

 

Ali nisva tudi midva ob umiranju tvojega očeta pred leti imela nekaj najbolj dragocenih 

trenutkov bližine in sočutja v najinih srečevanjih do zdaj? Ali ne vidiš, da prav bližina smrti 

omogoči neke vrste osvobajanje, ko je ljubezen bližje površju in jo je lažje izražati? Ali ne 

vidiš, da prav bližina smrti osvobaja duha, da z novo jasnostjo poleti proti nebu, od koder se 

mu razpre pogled modrosti? Ali ne vidiš, da nam prav smrt pomaga, da se približamo tistemu, 

kar budisti imenujejo »nenavezanost«? In da je ob tem pogledu iz točke arktične osamljenosti 

potrebno prenesti tesnobo? Tam zbledijo iluzije uspeha in poloma, zavisti, nečimrnosti in 

sramu,« sem vztrajal. 

»Ja, za ta srečanja ob očetovi smrtni postelji ti bom večno hvaležna. Vendar jaz nerada jokam 

in ne vidim v joku nič odrešujočega,« se ni dala. 

»Ojej, zate ni pomoči,« sem se nasmejal in tudi ona se je nasmejala. 

 

Vem namreč, da je nekaj v njej, kar se upira tisti žalostni mehkobi, tistemu upadu energije za 

akcijo. Vendar je tudi ona celostno bitje in naj se še tako upira, je tudi ona na trenutke ptica 

brez kril, ki mora obmirovati. Ona najraje udejanja ljubezen v socialnem aktivizmu, v delu za 

dobro skupnosti. Maloprej jo je v pogovoru nepričakovano oplazil val žalosti, da je spustila 

nekaj solz, ko mi je pripovedovala zgodbo, ki govori o ljubezni, in sicer o njeni agape 

različici. 

 

Celo mesto jih je pričakalo 

 

Bolivijski predsednik Evo Morales se je odločil, da bo zgradil avtocesto čez bolivijski 

pragozd, kjer v sožitju z njim že stoletja živijo domorodci. Da bodo seveda njegova bogastva 

lažje izkoriščale multinacionalke. Indijanci v tem vidijo veliko nesrečo, ki bo ogrozila krhko 

ravnotežje med človekom in pragozdom, ki so se ga s svojim načinom življenja navadili 

vzdrževati. Tako so se za več kot tisoč kilometrov dolg protestni pohod od svojih bivališč v 



pragozdu do glavnega mesta La Paz odločili vsi, od otrok, žensk do starcev. Dolgo so hodili v 

miru in ponižnosti. Ko so po par mesecih prišli do La Paza, so jih pričakali prav vsi prebivalci 

mesta z vsem, kar so jim lahko uporabnega dali. Ko so prišli do glavnega trga pred vladno 

palačo, jih je obkrožil policijski kordon, tako da ga pod večer niso mogli zapustiti. Ker je 

mesto na 4000 metrih nadmorske višine, so ponoči zelo shladi. Indijanci niso računali na 

policijsko zasedo in niso bili pripravljeni na ledeno noč. Prebivalci La Paza so jim tako 

zmetali čez policijski špalir vse, kar so rabili, od odej, svetilk, hrane, pijače do cigaret in igrač 

za otroke. Ob tem je sošolka zajokala.     

 

Objem 

 

Če bi si na družabnem večeru upal govoriti o tem, kar me dejansko zaposluje, bi jim tudi 

povedal, da razmišljam o objemu z mojo ljubo in o objemu nasploh. Glede na moje prejšnje 

izkušnje v partnerskih odnosih, se je relativno redko pustila objeti tako, da se je objemu 

prepustila Včasih ji je bil odveč. Včasih se je bala me objeti, da si ne bi mislil, kar je ona 

mislila, da bi si lahko mislil, pa po njenem mnenju ne bi bilo dobro, da bi si mislil, če bi me 

objela ali če bi se pustila objeti. Pričakovala je, da nekaj pričakujem, za kar je pričakovala, da 

ni realno, da pričakujem, ker so moja pričakovanja o njenih pričakovanjih napačna. Ob tem 

mi je govorila, da preveč kompliciram in da ne znam živeti spontano. Da v kolikor se dva 

zares ljubita, to teče samo od sebe. Da sem profesionalno deformiran, ko bi se zanjo 

prepogosto pogovarjal o najinem odnosu in da ji gre na živce moje pisanje dnevnika, da je to 

eden od zanesljivih pokazateljev, da svoje (ljubezensko) življenje spreminjam v psihološki 

laboratorij.   

 

V trenutkih, ko sem jo poleti silno pogrešal, sem se spominjal, kako sem ji spomladi želel 

podariti sliko, vendar sem okleval, ker sem predvideval, da bo tako darilo težko sprejela. Ker 

bi jo morda slika preveč spominjala na nekaj, kar bo želela čim bolj pozabiti in izbrisati iz 

svojega življenja. V svojem domu ima rada popoln nadzor. Vedel sem, da sem ji bil kaj 

kmalu, ko me je začela spoznavati od blizu, tudi v marsičem odveč, moteč, vznemirjajoč, da 

nisem bil tak, kot je na začetku pričakovala. Ko sem poskušal to bolje razumeti, sem si iz 

njenih odgovorov sestavil njeno podobo o ljubezenskem odnosu. Zavedal sem se in se še 

zavedam, da je vsakršna podobnost med mojo predstavo o njeni predstavi in njeno dejansko 

predstavo zgolj naključna. A bom vseeno tvegal in rekel, da je bila njena predstava v 

določenem delu hedonistična in poudarjeno harmonična: Ljubezen je vredna in prava, če se 

večino časa z drugim dobro počutiš, če ti je prijetno, kar tudi pomeni, da si vsaj večji del časa 

želiš, da je drugi ob tebi, da sta lahko veliko skupaj. Pričakovala je tudi, da sem človek, ki je 

že toliko doživel, da mi je gotovo vse jasno in da bo ob takem človeku lahko ljubeče mirno 

dobivala, sprejemala in dajala bližino. Velikokrat sem ji na razne načine ponavljal, da 

ljubezen po mojih izkušnjah in predstavi ni namenjena sreči, ampak ozaveščanju, prebujanju 

človeka, da je zato lahko nekaj najbolj neprijetnega in nekaj najbolj nemir vzbujajočega, kar 

lahko doživimo na tem svetu. Vendar je nisem prepričal. 

 

Razmišljal sem, da bi ji poklonil sliko objema ljubimcev, ki mi jo je pred mnogimi leti podaril 

prijatelj za rojstni dan in mi je zelo draga. Gre za risbo s tintnim svinčnikom, kjer sta silhueti 

nakazani s črtami. Sam sem v tej sliki videl trenutek bližine, predajanja. Postopno pa sem 

zagledal, da se v objemu lahko zgodi tudi nekaj drugega, nekaj takega, kot opisuje Maja 

Vidmar v pesmi  

 

Kako sem se zaljubila 

 



Ne smem preblizu, 

tako težka sem, 

sem rekla. 

Ne maram 

gledati te teže, 

kako pada  

z visokega na tla. 

 

Ni čudno, 

da si utrujena, 

je rekel, 

saj nikdar ne 

zapreš oči. 

Nasloni se, 

je rekel, 

nasloni se 

samo za hip. 

 

Potem bom padala, 

sem rekla. 

 

Ah, nikoli se še nisi  

naslonila in ne veš, 

kaj bo, 

se je smehljal. 

  

Pa ti, ti veš, 

sem spraševala, 

mi boš strl srce? 

 

Nič ne vem, 

je rekel, 

tudi jaz imam 

srce. 

 

V pismo, ki bi ga priložil sliki, sem poleg pesmi nameraval napisati:  

»V objemu se torej lahko zgodi, da padamo. Da padamo bolj, kot če se mu ne prepustimo in 

ostajamo na distanci. Objem ne pomeni nujno varnosti, lahko je nevaren. V objemu ni nujno, 

da začutimo bližino. Prav v objemu se nam lahko zgodi spoznanje, da smo od drugega 

oddaljeni kot nebo od zemlje. Bi se naj objemali samo takrat, ko se počutimo ljubljeni ali 

ljubljenemu blizu, ko se mu ali ji lahko predamo, ko iščemo med njegovimi ali njenimi 

rokami varnost? 

Upam, da boš lahko sprejela, da se vsaj včasih lahko objameva tudi, ko nama je neprijetno, ko 

bi si želela stran drug od drugega, ko bi želela, da odidem. Nič ni narobe, da greva v trenutkih 

nelagodja fizično narazen, a tudi ni narobe, če se objameva in dihava v tišini, odprta temu, kar 

pač je. In če je neprijetno, naj pač je… Naj padava, če padava… 

Važno je, da lahko zaupava, da imaš srce in da imam srce.« 

 

Plevel 

 



V enem od poletnih juter se mi je utrnila pesem Plevel. Večkrat sem namreč na njenem vrtu 

plel plevel. Ob tem sem začutil, da bi delo na vrtu lahko bilo ena od najinih skupnih točk. Za 

stara leta, za meditacijo. Imam lepe spomine, ko sem kot otrok večkrat pomagal staršema in 

maminin staršem na vrtu. Nikoli niso izvajali pritiska name, da moram. Tako sem kot otrok 

lahko delo na vrtu doživljal kot igro, v najstniških letih pa sem staršem rad pokazal svojo 

najstniško moč, npr. pri štihanju. Potem pa sem se od vrta oddaljil, vse drugo je bilo bolj 

zanimivo in pomembno. Njen vrt pa je bil prav tak, kot bi si ga sam želel. Vrnil sem se nanj 

kot na oazo miru in odklopa od vrenja sodobnega sveta, ki postaja naravi vedno bolj tuj. 

 

Moja ljubezen je kot plevel, 

ki bi ga lahko v neskončnost plel. 

Zato boš nad njegovim vračanjem vedno znova ostrmela, 

ko bi rada same rože na svojem vrtu imela. 

 

Ker je zate odvečna zel, 

bo še veliko zaradi tvojega zavračanja pretrpel. 

 

A če še tako odločno njegove niti puliš, 

se mu do konca prekopati trudiš, 

ne iztrgaš globoke korenine 

in zato ta čudna rast ne in ne mine. 

 

Bolj kot ga trgaš in mečeš stran, 

bolj živo sili na plan, 

če nočeš drugega, 

ti želi reči čisto preprosto 

samo dober dan. 

 

Ker ta plevel iz moje nezadostnosti 

in tvoje osamljenosti poganja, 

se vedno znova v tvojo bližino,  

ljubljena,  

zaganja. 

 

Vse, kar bi si želel, 

je le, da bi tvoje srce ogrel 

in če že ne kot ljubljeni 

kot prijatelj 

majhen košček  prostora med tvojimi rožami imel. 

 

Zanima me trpljenje ljudi iz razvajenih bogatih držav 

 

K delnemu odgovoru na vprašanje, ki se mi je izostrilo na družabnem večeru, ali ima moje 

poglobljeno osebno in psihoterapevtsko ukvarjanje z ljubeznijo kakšen smisel na ozadju 

velikih problemov, ki tarejo naš globalizirani svet, mi je nekaj dni kasneje pomagal francoski 

filozof Alain de Botton, ki me je pred leti očaral s svojimi Utehami filozofije (de Botton, 

2001) in ki je intervjuju za Sobotno prilogo Dela izjavil, da ga ne zanima svet ultimativne 

revščine, ampak problemi bogatega sveta.  

 



»Prihajam iz severozahodnega vogala Evrope, kjer so mnogi problemi rešeni, če sklepamo po 

spodnjem delu Maslowove piramide potreb. Ne ukvarjam se z malarijo, lakoto, korupcijo, 

skrajno revščino, ukvarjam se s problemi razvajenih bogatih držav. Toda ko pogledaš 

natančneje, vidiš, da so ljudje tukaj prav tako nesrečni. To me zanima. Zakaj? Ne stradajo, 

imajo hrano in streho nad glavo, toda še vedno trpijo za depresijami, se sovražijo, so 

zdolgočaseni ali osamljeni ali želijo umreti. Torej, živimo v privilegiranem svetu, v paradižu, 

a smo še vedno nesrečni. To je tisto, kar me vznemirja in žene v raziskovanju. Zakaj sem 

takšen, ne vem.« (Milek, 2014: 23) 

 

Podobno kot pri Bottonu je tudi pri meni zaenkrat ta klic nelagodja ljudi iz mojega konca 

sveta močnejši od krikov trpljenja iz Afrike in drugih kontinentov, čeprav se vedno znova 

ukvarjam s tem, ali naj bi zaprl svojo ordinacijo in odšel služiti na drugi konec sveta. Kot je to 

naredil npr. Pedro Opeka. 

 

Tudi svoje raziskovanje ljubezni in partnerskih odnosov, ki ga že trideset let udejanjam kot 

psihoterapevt, sem ob branju Bottonovega intervjuja nenadoma zagledal kot odgovor na 

podoben klic: Zakaj smo kljub temu, da živimo v privilegiranem svetu, v paradižu, še vedno 

nesrečni? Zakaj imamo po eni strani odlične možnosti za razvijanje partnerske ljubezni, 

statistike pa kažejo povečevanje trenda k osamljenosti, saj je vse več ločitev, vse več samskih 

in osamljenih žensk in moških?  

 

Vse več nas je v iskanju ljubezni osamljenih. Kot da bi bila osamljenost za vse večje število 

ljudi našega kulturnega kroga edini smiseln odgovor na naša ljubezenska iskanja, ki temeljijo 

na definiciji, »da je ljubezen ekskluzivno razmerje med moškim in žensko, pri čemer 

ekskluzivnost pomeni, da mora ena oseba biti bolj ali manj vse za drugo osebo in obratno, 

odnos, iz katerega se običajno rodijo otroci, ki v tem razmerju dobijo svoje mesto. Z drugimi 

besedami, to je tisto, kar je splošno znano kot 'nuklearna družina'. Naša zahodna aroganca je 

tolikšna, da si že nekaj časa domišljamo, da je to edina prava oblika, ki obstaja od vekomaj, in 

bo tako še naprej, od Flinstonovih prek Cosbyjev do Jetsonovih.« (Verhaege, 2002: 42-43) 

 

Moj projekt nuklearne družine je nasedel na čereh, ki jih ni možno razumeti kot psihološke 

ovire, ampak bolj kot kulturni problem (Možina, 2014a). Ljubezenski zemljevidi kulturnega 

kroga, ki mu pripadam, so le ena od številnih možnosti, ki obstajajo na našem planetu. 

Koncept ekskluzivnega razmerja, o katerem govori Verhaege, nam, če smo iskreni, povzroča 

silne glavobole in nam prinaša predvsem razočaranja. Ko se soočamo z obrezovanjem afriških 

žensk ali s feredžami muslimank, nam kulturne razlike vsekakor drastično padejo v oči. Kdo 

ima prav? Čeprav se v omenjenih primerih večkrat trkamo na prsi, da smo v zahodnem svetu 

bolj demokratični in sploh boljši, smo res manj nasilni? Pomislimo le na pandemično 

prisotnost fizičnih in spolnih zlorab, tako da vemo, da je družina v našem okolju glede nasilja 

najnevarnejše mesto. Ali pa poglejmo na trgovino z belim blagom, ki se dogaja pred našimi 

vrati. 

 

Partnerja, ki se trpinčita, se ljubita 

 

Ko gledam pare, ki potrkajo na moja vrata po pomoč, ali ko opazujem partnerske odnose v 

krogu prijateljev in znancev, je moj vtis, da med ljubezenskimi pari, naj bodo hetero ali 

homoseksualni, prevladuje boj, medsebojno natezanje, trpinčenje, manipuliranje, igre slepih 

miši in ujemi me, če me moreš, vrtenje v začaranih krogih, seganje v prazno, ko bi se radi 

dotaknili drugega, poganjanje za užitkom, resignacija, prazen tek itn. V socialno nižjih slojih 



je to trpinčenje bolj pregledno, neposredno, v srednjih in višjih slojih pa bolj prefinjeno, 

oblečeno v celofan lepega videza, finih manir, posredno, a zato nič manj kruto.  

 

Še bolj postane jasno, kje smo glede trpinčenja v partnerskih odnosih, če pogledamo 

generacijo nazaj, na partnerske odnose naših staršev, da ne govorim o starih starših. Iz 

večgeneracijske perspektive lahko razvijemo večjo strpnost in skromnost do tega, kar nam je 

uspelo bolje kot našim staršem, če nam seveda sploh je. Sodobni informacijsko propagandni 

stroj nas neprestano zasipava z idealiziranimi podobami romantične ljubezni. Ker se ne 

moremo izogniti temu, da bi jih v večji ali manjši meri ponotranjili, s pretiranimi pričakovanji 

povečujemo pritiske nase in na naše partnerje, kaj vse bi moralo v partnerskih odnosih biti in 

delovati. Realnost pa je, da bi morali Petrol, Spar, Mercator in podobni dajati posebne bonus 

točke za popuste pri počitnicah vsem parom, ki se npr. po več kot petih letih sožitja še sploh 

kdaj ljubeče dotaknejo ali pogledajo, ali doživijo enkrat na mesec orgazem.  Pari, ki so po 

dvajsetih letih sožitja še vedno kolikor toliko živi, pa bi morali dobiti posebna javna 

priznanja, olajšave pri zavarovanjih ipd., televizija pa bi morala imeti redne termine za 

intervjuje z njimi, da bi nam zaupali, kako jim je uspelo, kaj je v njihovem konkretnem 

primeru delovalo. Nujno pa bi morali biti v svojem poročanju pošteni, tako da v kolikor so 

preživeli v paru s pomočjo trikotnikov, bi bilo nujno, da v oddaji nastopijo tudi vsi nekdanji in 

sedanji ljubčki in ljubice. Seveda sem namerno karikiral, da bi izostril poanto. 

 

Včasih me je spoznanje o prevladujočem stanju partnerskih odnosov potrlo, danes pa menim, 

da je relativno visoka stopnja medsebojnega trpinčenja tisto, kar sodobni pari pač zmoremo. 

Pred leti so v prilogi Ona objavili moj intervju o partnerskih odnosih, v katerem sem med 

drugim izjavil, da med slovenskimi pari prevladuje tip, kjer stvari funkcionirajo (npr. par 

dobro sodeluje v skrbi za otroke, gospodinjstvo, uspeva v karierah), doživljajo pa malo 

zadovoljstva. V tednu po objavi me je poklicalo okoli trideset parov, ki se jih je dotaknil prav 

ta stavek. Hoteli so se srečati z menoj, da bi se morda premaknili tudi v smeri večjega 

zadovoljstva. Če trdim, da prevladujejo trpeči vzorci partnerskih odnosov, v katerih nekako 

zdržimo krajši ali daljši čas, to ne pomeni, da trdim, da ljubezni ni, ampak da jo večinoma 

lahko živimo le v recimo temu »prehodnih oblikah«. Če namreč verjamemo, da se nahajamo 

na delu poti, ki vodi naprej, si bomo morda tudi lažje oprostili vse napake, ki smo jih 

velikokrat naredili po diktatu potlačenih delov sebe in kulturnih vrednot, ki so bolj ustrezale 

predhodnim generacijam kot pa nam.  

 

Po stoletjih zatiranj iz moške strani se morajo ženske ozavestiti svoje moči in ne da bi 

velikokrat vrnile udarec, ko se učijo ravnati z mečem, ne moremo naprej. Tudi svoj domet 

lahko zajamem v stavku: Poskusiti znova, spodleteti bolje. Vesel sem, da mi je iz odnosa v 

odnos spodletavalo malo bolje. Veliko Save bo moralo še preteči, predno bodo naslednje 

generacije stopile v prostor in čas bolj konstruktivnih odnosov, ki jih mi lahko zaslutimo le na 

trenutke, v obrisih. Ta prehod pa je in bo neizogibno povezan z evolucijo zavesti oz. je 

odvisen od nje. Z novim zavedanjem pa bodo morali naši zanamci marsikaj spremeniti tudi v 

okoliščinah vsakdanjega življenja, ki danes ljubezni niso naklonjene, čeprav se na prvi pogled 

lahko zdi, da so.    

 

Cesta 

 

Marjana Rožanca se je podobno kot mene dotaknil Fellinijev film Cesta, ki ga je povzel 

takole: »Zgodba se odvija v najglobljem družbenem dnu, med podeželskimi cirkusanti. Silak 

Zampano, ki je po vaških sejmih razkazoval svojo telesno moč s trganjem verige, je od 

siromašne družine odkupil Gelsomino, nekoliko prismuknjeno dekle, ki je poslej njegove 



nastope spremljala z igranjem na trobento. Gelsomina je bila že od vsega začetka očarana nad 

Zampanojem, če se ni celo zaljubila vanj, toda Zampano ji te naklonjenosti ni vračal: 

nasprotno pretepal jo je in ravnal z njo kot z živaljo. In tako je bilo vse dotlej, dokler nista 

prirajžala v nekoliko večje mestece, v katerem je gostoval malce večji cirkus in klovn Mato. 

Srečanje s tem klovnom pa je zgodbo usodno zapletlo: Zampano je pobesnel, ker ga je imel 

Mato za suroveža in bedaka, Galsomina pa je ob njem našla nekaj tistega človeškega 

razumevanja, ki ga je že ves čas pogrešala ob Zampanoju. Razplet tega srečanja je bil 

presenetljiv, vendar skoraj zakonit: Zampano je ob prvem srečanju ubil Mata, Galsomina pa je 

spričo Matove smrti zgubila še tisto malo volje do življenja in razsodnosti, ki ju je imela 

doslej. Zampanoju je tako sčasoma postala bolj v breme kot v korist, s svojim 

neuravnovešenim klicanjem mrtvega Mata pa tudi nevarnost, da bo priklicala nadenj policijo. 

In ob prvi priložnosti jo je Zampano brezvestno zapustil.« (Rožanc, 1983: 124-125) 

 

Rožanc nadaljuje, da bi pričakovali običajni konec. Da bo Zampano pač pokleknil v cirkuško 

areno in se pripravil za nastop, vendar kljub svoji živalski moči ne bo več zmogel strgati 

verige na svojih prsih: telesno bo omagal, pobral od občinstva namesto denarja le nekaj 

sramotilnih žvižgov in propadel, ostal brez sredstev in moči za življenje. Toda ne. Zampano je 

strgal verigo, pobral od občinstva denar in se zadovoljno napotil v gostilno na večerjo. Tudi 

policije ni bilo nadenj. V gostilni se je napil, zarobantil, še enkrat preizkusil svojo izzivalno 

telesno moč, ki pa kljub vsemu ni bila več tolikšna, da ga gostilničar in gostje ne bi ugnali in 

vrgli na cesto. »Tedaj je, nekoliko ponižan in načet, odkolovratil po predmestnih ulicah, ko se 

mu je na vsem lepem zazdelo, da je zaslišal Gelsominino trobento. Ves napet se je napotil za 

tem glasom in nekaj časa kot zgubljen taval med predmestnimi vrtovi, nazadnje pa se je 

znašel na morski obali, kjer se je zgrudil v pesek in zahlipal kot nebogljen otrok. Brez 

Gelsominine ljubezni mu kratko malo ni bilo več mogoče živeti« (prav tam: 126) 

 

Ko sem poleti bral Rožančev opis, sem se razjokal podobno kot se je on ob gledanju filma. Ta 

zgodba mi bolj razprto, bolj odkrito kaže tisto, kar se v ljubezenskih odnosih lahko dogaja 

bolj očem skrito. Pred leti se ta zgodba ne bi tako dotaknila mojega srca kot danes. Moj 

razumski del, ki še ni bil moder, kar pomeni, da se še ni povezal z ljubeznijo, bi takrat videl v 

tej zgodbi sadomazohističen odnos, patologijo. Ne bi se zagledal v njej tudi sam. 

Omalovažujoče bi rekel, da je to nezrela oblika ljubezni, če to sploh ljubezen je in da sem to 

sam prerasel. Kako napihnjeno, kako nesočutno. Danes je drugače, danes je srce bolj odprto, 

razgaljeno, sočutno in omogoča razumu nove uvide.  

 

Nova zemlja  

 

Ko danes gledam nazaj po svojih izkušnjah partnerskih odnosov, se včasih najdem in začutim 

v liku Gelsomine in včasih v liku Zampana. Še bolje rečeno pa, da en del sebe vidim v vlogi 

Gelsomine in en del partnerke v vlogi Zampana oz. obratno.  V partnerskih odnosih sem 

najbolj od blizu spoznal svojo brezčutnost, nesočutno trdoto, grobost, ki je bila sicer 

velikokrat precej bolj subtilna, kot je to poudarjeno prikazano v liku Zampana, a zato nič manj 

kruta. Prav tako sem spoznal svoj »mazohizem« oz. moj Gelsomina del, ki se je nastavljal 

brezčutnosti mojih partnerk in je igral na trobento naprej kljub njihovemu trpinčenju. Gre za 

isti vzorec. Zdaj v tej zgodbi ne vidim več patologije, ampak zgodbo o ljubezni, eno od njenih 

neštetih variacij.  

 

Včasih sem se npr. počutil ob partnerkah velikokrat ponižan in takrat sem znal biti tudi 

bojevit. Se spomnim trenutkov, ko se mi je zdelo, da je občutek samospoštovanja moj zadnji 

branik, predno se popolnoma razsujem, predno se bo moj jaz raztreščil na drobne koščke. Ko 



se je kakšna od partnerk npr. odzvala nestrpno in zame ponižujoče, sem začutil tisti znani val 

jeze, ki sem ga večkrat tudi zavestno potlačil, ker sem vedel, kako to ljubljeno ogroža in 

zapre. Cena potlačevanja je bila, da sem otrdel in se zaprl, odmaknil. Potreboval sem nekaj 

časa, da se je moj oklep, ki sem ga čutil tudi v mišicah telesa, spet sprostil. Postopno pa sem v 

trenutkih, ko sem se znašel na točki ponižanja, spoznal, da grem lahko od te točke, kjer sem 

mislil, da bom vse izgubil, če ne branim svojega dostojanstva, še naprej. In da ne izgubim, 

ampak dobim. Nenadoma se je odprla nova raven, nov horizont, na obzorju katerega je močna 

svetloba, so sončni vzhodi in zahodi novega sveta, ali kakor bi rekel Tolle »Nove zemlje« 

(Tolle, 2009). Ta svetloba nikoli ne ugasne, tam je zato tudi zvok večne trobente, tiste 

božanske trobente, Tube mirum, ki nas vabi v mistično izkušnjo. Razsutje jaza, ponosa oz. 

napuha je cena, a nagrada je nepredstavljivo dragocena.  

 

Tako vse bolj opažam, da se je v tej svetlobi in ob zvokih te trobente, ki sem jo sem in tja 

zaslišal v partnerskih odnosih, ped za pedjo mehčal moj jaz, ki je odvisen od zrcala drugih. Še 

vedno je in bo tudi ostal, a postaja vse bolj prosojen. Tako da lahko skozenj proseva tudi 

svetloba Nove zemlje. V mojem duhu se razvija drža, ki jo je ameriški pesnik Robert Bly 

(2004) označil kot »biti ljubimec dveh svetov«. Po eni strani sprejemam področje ega z 

željami in razočaranji, po drugi strani pa zalivam tisto gredico, kjer je več budne zavesti, 

čuječnosti, sprejemajočega, bolj neposrednega zavedanja sedanjega trenutka. Tam ni več 

moški ženski in ženska moškemu, oz. v homoseksualnih odnosih isti spol, tekmec ali 

sovražnik. Tam sva partnerja človeka, ki se zavedava, da se lahko skupaj in pod pogojem, da 

zmoreva Razliko, ki je stalno med nama, razpirava v nov svet, v Novo zemljo. 

 

Sprava 

 

Pred leti je k meni kakšno leto v individualno terapijo hodil Peter, takrat star okoli štirideset 

let. Pomoč je poiskal potem, ko mu je žena Polona povedala, da ga že kakšno leto na skrivaj 

vara z drugim moškim in da hoče oditi od njega in od njunih dveh otrok, ki sta hodila v 

osnovno šolo. Bil je šokiran in poln bolečine. Pomagal sem mu, da se je osredotočil na svojo 

starševsko vlogo in se čustveno distanciral od žene. Kot oče se je zelo izkazal, saj je Poloni, 

od katere se je potem tudi uradno razvezal, nova zaljubljenost kar dolgo mešala glavo in je 

bila tudi v materinski vlogi v obdobju burnega prehoda prekratka. Ločitev in razvezo sta 

speljala korektno, da sem jima iskreno čestital. Enkrat sta namreč na mediacijski pogovor 

prišla skupaj.  

 

V terapiji sem ga spremljal v njegovem žalovanju, predvsem v tem, da je prihajal v stik z 

žalostjo, jezo in drugimi zahtevnimi čustvi, kot so sram in občutki krivde, saj si je težje 

dovolil priti v stik z lastno ranljivostjo. V stiku z otrokoma je bil na začetku terapije 

poudarjeno obvladan, čustveno zadržan, ni verjel, da je dobro, da otrokoma pokaže tudi del 

svoje bolečine. Zato sem ga v tej smeri opogumljal in je odkril dobre strani čustvenega 

odpiranja do otrok. Odprle so se tudi stare rane iz otroštva. Ko je bil star dvanajst let, prav 

toliko kot starejši sin ob njegovi ločitvi, sta se njegova starša ločila. Ker sta bila oba starša 

čustveno prizadeta do te mere, da nista uspela konstruktivne ločitve, ampak je bilo veliko 

medsebojnega obtoževanja in otročjega kuhanja mule, je on ostal med dvema ognjema in v 

vakuumu glede njune čustvene opore in razumevanja. Tako se je umaknil vase, potlačil 

mehka čustva in celo skrbel za mamo, pri kateri je živel. Postal je npr. poudarjeno priden 

doma in v šoli, da ji ne bi še sam bil v dodatno breme. Prezgodaj je torej prevzel starševsko 

vlogo. Z očetom sta že pred ločitvijo imela bolj distanciran odnos, po ločitvi pa se je distanca 

še povečala. Tako zgodaj, kot je le mogel, je odšel od doma študirati v Ljubljano in se že v 

študentskih letih poročil. Ko je odžaloval tudi del svoje otroške drame, je lažje našel čustveni 



stik s sinom. Tako sinu ni bilo potrebno ponoviti Petrovega prezgodnjega preklopa v odraslo 

držo na račun potlačevanja ranljivih čustev ob ločitvi staršev. Čeprav sem imel občutek, da bi 

bilo dobro, da terapijo še nadaljujeva, se je Peter odločil, da je imel zaenkrat dovolj in je želel 

poskusiti nadaljnje korake narediti sam, brez moje opore. 

 

Po treh letih je Peter znova potrkal na moja vrata. Poročal je o tem, da je bila Polona v zadnjih 

dveh letih vse boljša mama. Da je s partnerjem, zaradi katerega se je ločila, že šla narazen in 

da ima novo zvezo. Da je v odnosu do nje še vedno zadržan in da se boji zbližanja, čeprav se 

sam še ni odprl v drug partnerski odnos. Mu je ustrezalo samsko življenje, da pa se je v 

zadnjem času začel spraševati, zakaj mu je tako malo do tega, da bi bolj aktivno iskal nov 

partnerski odnos. V odnosu z mamo je tvegal več čustvenega odpiranja in je bil pozitivno 

presenečen, da se je na to empatično odzvala. V odnosu z očetom še vedno ni našel vrat, 

preko katerih bi si prišla bližje. V pogovorih je bil tokrat pripravljen iti še nekaj korakov 

naprej v predelovanju svojih otroških ran.  

 

Odkrila sva tudi, da ima Polono še vedno rad. Spodbudil sem ga, da ji napiše pismo, v 

katerem bi tvegal povabilo k bolj odprti komunikaciji. Pismo je sam predlagal, saj mu je 

pisanje pisem že pomagalo v življenju. Še posebno če je s kakšnim človekom prišlo do bolj 

vročih čustev, je večkrat lažje kakšno svojo ranljivost podelil preko pisem kot v direktnem 

stiku. Predpostavljal sem namreč, da je morda njegov zastoj pri iskanju nove partnerske zveze 

povezan z blokiranimi čustvi v odnosu s Polono. Seveda si nisem predstavljal, da bi z njo 

znova vzpostavil partnerski odnos, saj je bila takrat zadovoljna v svoji novi zvezi. Cilj, ki sem 

ga videl kot možen, je bilo delo na spravi. Pod spravo pa razumem, da si bivša partnerja lahko 

čustveno odprto in v stiku s svojo ranljivostjo pogledata v oči in si rečeta HVALA za tisto, 

kar jima je bilo v odnosu dragoceno, in ŽAL MI JE za tisto, kar jima ni uspelo.  

 

Kljub temu, da ji pisma, ki sva ga oblikovala skupaj, ni poslal, se je med njima postopno 

odprlo. Lahko sta si pokazala mehka čustva, ki sta jih leta dolgo držala pod pokrovom. Po 

enem od takih srečanj, ji je Peter poslal takole pismo: 

 

Draga Polona, 

 

hvala za srečanje. Želel sem ti povedati, da mi tvoja odkritost veliko pomeni. Nikakor ne bi 

želel najinega odnosa zreducirati na neke vrste dolžnost ali usmiljenje.  Doživljanje 

kakršnegakoli občutka krivde s tvoje strani je nepotrebno in brez osnove. Hkrati se ti 

opravičujem za vse trenutke, kjer sem zaradi posesivnosti in grožnje po izgubljeni ljubezni 

ravnal v smislu prelaganja odgovornosti za najin razhod nate. Ničesar nisi kriva, kakor tudi 

jaz nisem kriv, da nisva ostala skupaj. Bi pa danes, če bi imel še to možnost izpred let, ravnal 

drugače kot sem takrat, ko sem se v navalu bolečine zatekel v obrambne vzorce, ker pač nisem 

bil sposoben nositi trpljenja, ki ga je najina ločitev sprožila v meni. Danes lahko to bolečino 

lažje nosim in ji odprem vrata, ko pride. Verjamem, da bodo njeni obiski sčasoma redkejši. S 

tem pa, ko se odpiram bolečini, postajam na nek način mehkejši, svet doživljam drugače. 

Moja ranljivost mi ga kaže na drug način. Na trenutke se mi zdi lepši, bolj skrivnosten. 

Izražanje čustev mi pri tem zelo pomaga.  

 

Večkrat se spomnim zgodbe Hermana Hesseja iz Stepnega volka. Tam opisuje svojo 

najstniško zaljubljenost v Lizo. Bila je ljubezen njegovega življenja. Živela sta skupaj v isti 

vasi in njegov pogled je večkrat hrepeneče odšel k njej, vendar ji svoje simpatije ni nikoli 

izrekel. Spominjal se je zamujene priložnosti za pristen stik, ko jo je srečal na gorski stezi. Ob 

pogledu na njeno bližajočo se postavo je skoraj povsem otrpnil. Ko sta si bila povsem blizu, 



pa je le zbral toliko moči, da jo je na hitro pogledal in brezbarvno pozdravil. Liza ga je prav 

tako pozdravila in ga s pogledom celo povabila, naj se ustavi, vendar tega ni zmogel in je šel 

naprej. Herman se je po štiridesetih letih spominjal tega srečanja in se spraševal, kako bi se 

njegovo življenje drugače odvilo, če bi se takrat ustavil, se morda nasmehnil in Lizi izrazil 

svojo simpatijo. Da bi ji zaupal, kako neskončno rad jo ima. Vendar tega žal ni storil. Zaprl 

se je v prostor neizrekljivega, ki ga je po tolikih letih še vedno spominjal na lastno nemoč. 

 

To je tudi moj pozabljeni jezik. Spomnim se številnih trenutkov v svojem življenju in mladosti, 

ko sem tehtal okoliščine, primernost, vrednost in se na koncu odrekel samemu sebi. Odrekel 

sem se tistemu, kar je vir življenja, odrekel sem se ljubezni. To ni trenutek obžalovanja za 

takratnim ravnanjem, kajti zavedam se, da so moje oči in celotno moje bitje takrat videle 

stvari drugače, kot jih vidim danes. Tudi zadržanost me je v zgodnjem otroštvu rešila pred 

marsičem hudim, me na nek način s svojim oklepom zaščitila. Vendar sedaj lahko ta oklep 

počasi snemam. Lahko ga položim na oltar enkratnosti in si dovolim biti ranljiv, dovolim si 

biti samo človek, katerega ideal ni popolnost, ampak to, da postane on sam. 

Hvala, da sem se ti lahko zaupal in da si del moje zgodbe. 

 

Rad te imam, 

Peter 

 

Odgovorila mu je takole: 

 

Tudi tebi hvala za vse izpovedano in hvala, ker si dovoliš biti odprt z mano. Tudi jaz čutim, da 

ti lahko sporočim stvari take kot so in sem s tabo lahko iskrena, ker sprejemaš, kar čutim in 

doživljam. Vem, da sem se s tabo ob sebi v letih najinega skupnega časa na nek način 

izoblikovala in odrasla. Na tistih področjih, kjer je manjkalo.  

 

Nisem tak mojster besede, kot ti. Upam, da boš lahko razbral, kaj želim sporočiti. Vem, čemu 

je bil namenjen najin skupni del življenja. Znam videti pozitivne dele najinega potovanja in 

odpuščam sebi in tebi grenke dele – česar nisva znala in zmogla. Vseeno pa ne bom nikoli v 

življenju obžalovala, da si in boš najpomembnejša oseba mojega življenja - oče najinih 

čudovitih otrok. 

  

Tudi jaz imam rada tebe in te bom vedno imela,  

Polona 

 

Ko kot psihoterapevt spremljam take zgodbe, črpam iz njih tudi vero in upanje zase, da bom 

sam zmogel v svojih ljubezenskih odnosih najti pot do sprave in do ravni, ki bi jo lahko 

poimenoval metaljubezen, kjer je možno ljubiti ljubezen in kjer lahko pritrdim francoskemu 

filozofu Alainu Badiouju (Badiou in Žižek, 2010), da je možno ohranjati ljubezen do vseh 

žensk, ki sem jih kdaj ljubil (Možina, 2014b). 

 

Pot k Novi zemlji, k metaljubezni, je zahtevna, je iz dneva v dan velik izziv. Velikokrat sem 

utrujen, podobno kot anketiranka v že omenjeni raziskavi Shere Hite: »Včasih sem utrujena 

od tega, da se moram nenehno pogajati za razmerja in jih predelovati. Ali bom sploh kdaj 

prišla do kakšnega cilja, kjer bom končno lahko uživala v rezultatih svojega dela? Tudi ko 

pretečeš zadnji kilometer, te lahko zapustijo zaradi mlajše ali inteligentnejše ali kakršne koli 

ženske – ali moškega!« (Giddens: 140)  

 



Garancije torej ni. Zagotovljene nagrade za velik vložek tudi ne. S tem se mi večkrat ni lahko 

sprijazniti. Samo »telovadcem nad prepadom« (Lunaček, 2014) z drznostjo in z 

vseživljenjskim tveganjem lahko uspe, da nekako ohranjajo ravnotežje pri hoji po spolzki vrvi 

ljubezenskih odnosov, ne da bi zgrmeli v brezna zagrenjenosti, cinizma, tesnobe, resignacije, 

neobčutljivosti, otopelosti, okorelosti itn.: »V življenju je težko kaj doseči brez drznosti, kar 

pa ne pomeni, da je treba biti predrzen. Predrzen človek slabo oceni svoje zmožnosti in 

podvig se mu pogosto ponesreči. V nasprotju s tem se drznež zaveda razmerja med težo 

naloge in sposobnostmi […] Telovadba na prepadom ni le stvar telesa, ampak je čisto umsko 

dejanje, ko gre za uresničitve drznih zamisli, ki niso bile še nikdar ne videne ne slišane.« 

(Lunaček, 2014: 8) 

 

Zanosno, privzdignjeno stanje zavesti ob nedosegljivosti ljubljene 

 

Franz Kafka, večni zaročenec, je o svoji ljubezni do Felice v pismih prijatelju Maxu Brodu 

napisal: »Ljubim lahko samo tisto, kar lahko postavim tako visoko nadse, da mi postane 

nedostopno.« In: »Nedosegljiva mi je. Moram se sprijazniti s tem in v takšnem zanosu sem, 

da to počnem kriče od radosti.« (Raoul-Duval, 2014: 5) 

 

Tudi sam sem v poletnih mesecih izkusil zanos ob nedosegljivosti moje ljube. V ljudskem 

škotskem izročilu so to stanje zanosa poimenovali »fey doživljanje« (Dobovišek in Možina, 

2014). Počutil sem se v privzdignjenem, ojačanem stanju zavesti, v katerem so mi postajale 

jasne mnoge prej neprepoznane resnice, pridobil sem na jasnovidnosti in moja modrost je 

dobila buster dozo. V roke so mi prihajale knjige, strokovne, filozofske, proza in poezija, v 

katerih sem našel opise podobnih izkušenj znanih pisateljev in pesnikov. Tudi bral sem v 

posebnem razpoloženju, tako da so me knjige gnetle. Bilo je ganljivo, katarzično. Že ob eni 

vrstici ali enem verzu so se lahko vsule solze, ki so prinesle globoko olajšanje in okrepitev 

občutka bivanja. Ne morem se pritoževati nad sijajno družbo tega poletja: Franz Kafka, 

Heinrich Heine, Kajetan Kovič, Mila Kačičeva, Herman Hesse, Pascal Mercier oz. Peter 

Bieri, Marjan Rožanc, Vitomil Zupan, Brina Svit, Janez Menart, Tone Pavček, Feri Lainšček, 

Maja Vidmar, Tim Parks, Emil Cioran, Evald Flisar, Alain Badiou, Richard Precht, Paul 

Verhaege, Matej Černigoj, Urban Kordeš, Matjaž Lunaček idr. 

 

V koščku pisma, ki sem ga poleti poslal ljubi, sem zapisal: 

 

»Ker so se prenehali užitki ljubljenja, nimam druge možnosti, kot da se osvobajam od svojega 

poželenja, od strasti. In ta ogenj je tako močan, saj sva znala nanj nalagati nova in nova 

polena, da v strasti, ko te ni, gorim kot bakla prižgana na obeh koncih. Ob vseh teh spominih 

na ljubezen in seks, ki se sami od sebe prožijo vsak dan, dovolj je npr. občutek toplega zraku 

poletnega večera, da se neustavljivo pokrenejo, si lahko predstavljaš, da sem v 

PRIVZDIGNJENEM STANJU. Celo moje telo in duša, cel moj organizem je v višji prestavi. 

Seveda zato tudi težje zaspim, se prebujam in se nabira utrujenost, ki me hvala bogu vrača na 

tla, k zemlji, v bolj običajna stanja zavesti. 

 

Zaradi odsotnosti zadovoljitve spolnega gona pa se povečujejo možnosti, da ljubezen priplava 

bližje površju. In to se dejansko dogaja. Kot bi postal velik oddajnik ljubezni. Preko tebe, ki te 

ni, čutim, kako se širi do vsega, v cel kozmos. Erotična ljubezen se povezuje z mistično, 

kozmično ljubeznijo, Eros se širi v Agape. Lažje jo izražam, lažje jo čutim, ko se srečujem z 

ljudmi. In hkrati se čutim bolj osamljen. Kot bi na vse istočasno gledal iz gore, iz velike 

oddaljenosti. Kot bi bil TUJEC v tem svetu. PARADOKSALNO. Paradoksalna eksistenca je 

to. Hkrati bolj povezan in hkrati bolj tuj. Noro.« 



 

Muhica 
 

Ena od zgodb, ki me je poleti ganila do solz, je Kovičev opis Heinejeve zadnje ljubezni 

nemškega pesnika Heinricha Heineja (Kovič, 2011). Naj s povzetkom te zgodbe zaključim ta 

svoj članek. Čutim namreč neznansko hvaležnost do mojstrov »večbesede«, ki znajo razpirati 

lep in hkrati strašen prostor človeške eksistence, odstirati tančice naših iluzij, ki nam meglijo 

pogled na to, kar dejansko smo, pisati tako, kot zna pisati Kovič in kot je opisal v svojem 

sonetu iz zbirke Ogenjvoda:  

 

Beseda je beseda in večbeseda. 

Strašen prostor iz ječe njenih glasov valovi. 

V njem plavamo kot lovci v prozorni vodi. 

Ker ne vidimo plena, se nam motna zdi. 

 

Ko je bil Heine leto dni starejši od mene, je bil že osmo leto hrom in priklenjen na ležišče. 

Pisalo se je leto 1855, v Parizu. Bolezen je ohromila človeka, ne pa pesnika, tako da je v 

nespečih nočeh tajniku narekoval pesmi. Junija istega leta ga je obiskala šestindvajsetletna 

ženska, ki mu ni povedala svojega imena in jo je krstil za Muhico (francosko Mouche), po 

podobi muhe, ki je bila vrezana v prstan, ki ga je nosila. Po naročilu dunajskega oboževalca 

mu je prinesla v dar dve njegovi skladbi. Štiri leta pred njenim prihodom je Heine v svoji 

predsmrtnici z naslovom Ohlajeni zapisal: Jaz, ne več zdrav in ne več mlad, v teh poznih letih 

še enkrat bi rad sanjaril, ljubil, upal, in srečen bil – vendar brez hrupa. In želja se mu je 

izpolnila. Platonska ljubezen mu je namesto morfija lajšala predsmrtne bolečine. 

 

»Jedki in zajedljivi pesnik pošilja muhici zaljubljena pisma in čokolado, hkrati pa bdi nad njo 

kot varuh nad nebogljeno mačico. Mouche ga praviloma obišče vsak dan, razen kadar dežuje, 

ker ji pesnik iz strahu, da se ne bi prehladila, takrat ne dovoli priti. Če pa je po naključju ob 

napovedanem času ali je kak dan sploh ni, ga popadeta obup in bes: če hočeš, s kleščami me 

ščipaj, obraz mi do krvi odri in s korobačem me prebičaj, ne pusti pa me čakati! 

 

A taki dnevi so izjeme. Mouche pesnika obožuje in ga hkrati ljubi s strastjo odpovedi. Bere 

mu knjige, in ker Heinejev tajnik prav takrat zboli, po nareku zapisuje tudi verze. Ob njej se 

napol mrtvi pesnik vzdigne iz groba kot Lazar in napiše zadnje ljubezenske pesmi, polne 

hrepenenja, trpke odpovedi in tožbe nad nemočnim telesom. V pesmi Lotos-roža Mouche z 

ironično distanco primerja s cvetom lotosa in sebe z mesecem ter zaključi z resignirano 

poanto: In lotos-roža svoj kelih pod mesecem razpre, a ne plodonosno življenje, pesem samo 

se spočne. 

 

V zamračeni sobi se pogovarjata dolge ure. Heine obuja spomine na otroška in študentska 

leta, piše pa tudi avtobiografijo, za katere dokončanje mu, kot pravi sam, zmanjka štiri dni 

časa. Po osmih mesecih se ta ljubezen brez hrupa, zaradi dogajanja v ozračju smrtne postelje 

skorajda operno ganljiva kot kakšna scena iz La Boheme, konča s pesnikovo smrtjo. Nekaj dni 

pred tem Mouche zboli in ga ne more obiskati. Ko spet pride, bolezen iz obzirnosti zamolči, a 

ko ji nestrpni pesnik grobo reče: »Končno si le prišla!« zdrsne ob postelji na kolena in zajoče. 

Pesnik ji sname klobuček in ji položi roko na glavo. Molčita in to je njuno zadnje srečanje.« 

(Kovič, 2011: 142-143.) 
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