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Janez Strehovec v spremni besedi knjige 
Hekerski manifest zapiše: »Iz današnjega 

zornega kota lahko [...] (Mckenzie) 
Warkovemu delu očitamo marsikaj […], toda 
vrsta očitkov prihaja že iz sveta, ki je vsaj za 
eno verzijo, če ne kar dve ali celo tri naprej od 
resničnosti, ki jo je mislil avtor Hekerskega 
manifesta.« Če sprejmemo zgoraj opisano 
dikcijo, ne moremo prezreti domnevne 
(ne)aktualnosti dotičnega besedila, saj je 
vmesno obdobje od izdaje dela v letu 2004 
in slovenskega prevoda leta 2008 relativno 
kratko. Warkov manifest kriptomarksistične 
misli bi po tej logiki moral končati v arhivu 

eksperimentalnega pisanja, mi pa ne bi pisali 
te recenzije, temveč kakšno drugo.

A Ken Wark, avstralski medijski teoretik 
in profesor na newyorški univerzi The New 
School, ne le ohranja opisano delo kot 
središče njegovega dosedanjega teoretskega 
raziskovanja, temveč poskuša tudi aktivno 
lansirati terminologijo in koncepte v knjigi 
k širši publiki. Hekerski manifest tako ni 
delo, ki bi bilo izpeto ali pozabljeno, temveč 
je priročnik, okoli katerega se sučejo mini 
debate na Twitterju; je iztočnica, iz katere 
avtor snuje daljše eseje o teoretikih, primernih 

za 21. stoletje, in ime, preko katerega se želi 
Wark približati sodobnim teorijam, kot je levi 
akceleracionizem.

Najbolj direkten poziv k spremembi in 
akciji, ki je tudi osrednja iztočnica te knjige, 
najdemo v paroli The Sublime Language of 
My Century. O čem je torej govora; ali hoče 
avtor reči, da smo vsi zavedeni? Kot pristavi 
Wark: »Ideologija danes ni v kultiviranju 
neoliberalnih navad čutenja, mišljenja in 
prakse, ampak v oklepanju prepričanja, 
da je to kapitalizem.« Esenca kapitalizma 
tako ostaja večna, njegove zgodovinske 
mutacije pa so razumljene le kot del istega, 
nespremenljivega jedra. Rešitev – kako se 
ogniti tej težavi – je lahko v tem, da začnemo 
opisovati današnje stanje ne na začetku, kot 
je to storil že Karl Marx, temveč na koncu, 
v trenutnem zgodovinskem miljeju, ki je 
dodobra drugačen od začetka industrijske 
revolucije.

Maks Valenčič

Is it still capitalism, or something worse?

Hekerski manifest
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Da bi to storil, Wark še vedno ohranja 
osnovno shemo kapitalističnega sistema, kot 
ga je zasnoval Marx, a h ključnim kategorijam 
doda nove, kriptomarksistični teoriji primerne 
koncepte. Njegova rešitev ni izbris zgodovine 
ali pridobljenega znanja, marveč detektiranje 
točke preloma: ta prelom je za avtorja vznik 
nove abstrakcije v središču produkcijskih sil, 
ki iz proizvodnje objektov roma k proizvodnji 
informacije. »Zgodovina je proizvodnja 
abstrakcije in abstrakcija proizvodnje.« S tem 
se vzpostavi tudi novi razredni antagonizem; 
če smo v začetku kapitalizma imeli posestnike 
in razlaščene kmete, v njegovi industrijski 
fazi kapitaliste in delavce, imamo sedaj – vsaj 
v predelih razvitega sveta –, nov vladajoči 
in podrejeni razred: vektorialni razred, ki si 
lasti sredstva za poblagovljenje informacije, 
in hekerski razred, razred, ki se dotakne 
virtualnega in preobrazi dejansko.

»Heker namreč iz virtualnega proizvaja 

vedno nove izraze dejanskega. […] To enako 
velja v fiziki in seksualnosti, v biologiji in 
politiki, v računalništvu, a tudi v umetnosti 
in filozofiji.« Čeprav Wark opisuje hekanje in 
sam »hek« kot zelo splošen in širok pojem – kot 
smo zgoraj že nakazali, je za avtorja celotna 
zgodovina zgodovina »heka« in abstrakcije –, 
pa je heker vsak, čigar delo ni določeno in 
nadzorovano – s strani stroja – in časovno 
determinirano, ampak prožno, generično, 
sposobno kompleksnega kognitivnega 
mišljenja in abstrakcije. Na kratko: delovno 
razmerje med kapitalom in delovno silo je vsaj 
po avtorjevem mnenju postalo kvalitativno 
različno od predhodnega; če je za industrijski 
kapitalizem značilna realna subsumpcija 
delovne sile s strani kapitala, je ob vzniku 
novih produkcijskih sil subsumpcija postala 
»le« formalne narave. Prisila, s katero se 
morajo srečati delno osvobojeni razredi, se 
nahaja v samem vektorju.

»Telegraf, telefon, televizija, 
telekomunikacije: ti pojmi ne označujejo 
samo posamičnih vektorjev, temveč splošno 
abstraktno zmožnost, ki jo prinašajo v svet 
in širijo po svetu. Vsi so oblike telestezije ali 
zaznavanja na daljavo.« Vektor tako označuje 
koncept, s pomočjo katerega poskuša avtor 
opisati današnjo informacijsko infrastrukturo, 
ki usmerja tok informacij; zanjo je značilna 
groba asimetrija, ki hekerski razred prisili 
v brezplačno produkcijo ogromnih količin 
podatkov – renta za uporabo vektorja –, 
poleg tega pa vsak posamični hek, singularen 
hek, pretvori v informacijo kot lastnino, v 
središču katere se nahaja pomanjkanje. Ko se 
nad informacijo vzpostavi lastninska oblika, 
postane hekerski razred kot tak tudi prvič 
reprezentiran.

»Vektorialni razred meri svoj dobiček z 
enako valuto kot kapitalistični in posestniški, 
s čimer naredi patente in avtorske pravice 
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ekvivalentne tovarnam ali poljem.« Kar se 
v tej izenačitvi porazgubi, je razumevanje 
informacije same in njene neomejene 
potencialnosti – če jo nekdo poseduje, to 
drugega ne nujno prikrajša zanjo. V nasprotju 
z izdelki zemlje in kapitala njena poraba ne 
nujno vodi v pomanjkanje le-te.

To abstrahiranje informacije od vsakega 
posamičnega snovnega nosilca ustvari 
možnost za vektorsko družbo, kjer subjekti 
in objekti prosto vstopajo v medsebojni 
odnos, brez vnaprej določenega razmerja. 
»Informacija je raven, na kateri je možno 
vzpostaviti potencial za obstoj novih objektov 
in subjektov«, ali še odločneje: »kadar je 
informacija resnično svobodna, ni svobodna 
za potrebe popolnega reprezentiranja sveta« – 
v primeru njenega poblagovljenja –, »marveč 
za izražanje njenega razlikovanja od tega, 
kar je, in za izražanje kooperativne sile, ki 
to, kar je, preobraža v to, kar bi lahko bilo.« 

Nove produkcijske sile po Warkovem mnenju 
ustvarijo ontologijo informacije, ki znotraj 
blagovne forme vzpostavi določen razkol.

Kakšne so torej možnosti? Warkov 
optimizem se nanaša na postavitev samega 
vektorja: ta je deloma določen, deloma odprt; 
da bi ohranjal razredno dinamiko in s tem 
prilastitev presežne vrednosti – v obliki 
podatkov ali privatne lastnine »heka« –, je 
prisiljen ohranjati virtualnost, potencialnost 
ustvarjalnega razreda, katerega naloga je prav 
sam »hek«, tj. ločevanje svobode od nujnosti. 
Pri tem se ustvarjajo nove možnosti, ki lahko 
pripravijo virtualnost podrejenega razreda do 
napredovanja s hitrostjo, ki se je sposobna 
izogniti novim oblikam poblagovljenja in 
ustvariti potenciale, ki gredo onkraj razredne 
delitve, onkraj reprezentacije – prihodnost se 
nahaja v mnogoterosti.

Žal pa je avtorjev teoretski poskus 

v temelju neuspešen; kljub določeni 
inovativnosti in klicu k spremembam, sam še 
vedno ohranja stališče delavskega boja ali bolje 
rečeno - pri poskusu teoretizacije nadaljnjih 
sprememb produkcijskih sil, dovolimo si na 
tem mestu uporabo kapitalizma, je pripravljen 
zavzeti izključno labour point of view. Ta 
precej neproduktivna postavitev onemogoča 
bolj temeljno refleksijo sistemskih sprememb 
in zato tudi njegovih tehnoloških inovacij. 
Kot pravi Gilbert Simondon: subjektiviteta 
delovne sile je le faza v razvoju tehnike, in ne 
obratno.

Slika 1
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V tokratni recenziji sledi kratki pregled 
osrednjih tez knjige, na katerih je 

osnovan novi koncept.

Revolucionarna zasnova zgodnjih 
socialistov je zaznamovana z dvema 
zgodovinskima dogodkoma: začetna faza 
industrijske in temeljna načela francoske 
revolucije sta oblikovali teoretsko smer, 
na kateri bodo misleci kot so Henri de 
Saint-Simon, Pierre-Joseph Proudhon 
in Karl Marx poskušali na novo definirati 
družbeno ureditev, ki bo osvobojena izpod 
prisil kapitalističnega načina produkcije. 
Za realizacijo normativnih načel enakosti, 
bratstva in svobode je prvotno potrebno 
spremeniti proces, ki določa način 
medsebojnih interakcij med udeleženci. Ti so 

v kapitalistični družbi prisiljeni v sprejemanje 
odnosov, kjer njihove želje ali interesi niso 
neposredno dostopni drug drugemu, temveč 
to postanejo šele naknadno, preko mediacije 
trga. Poleg tega pridobljene svoboščine 
– enakosti, bratstva in svobode – v tem 
stadiju privzamejo le nominalno vrednost, 
edina svoboda, ki je dejavna in spodkopava 
omenjene pridobljene svoboščine, pa je 
formalna svoboda delavca, ki na trgu prodaja 
vrednost svoje delovne sile. Ključna poanta je 
tako v tem, da je prav ta paradoksna svoboda, 
ki predstavlja hrbtno stran pridobljenih 
svoboščin tista, ki odločilno vpliva na 
medsebojne odnose med posamezniki.

Edini način za celostno aplikacijo 
normativnih svoboščin pretekle revolucije 
je tako odprava ekonomskih odnosov, ki te 
onemogočajo. Korak naprej od omenjene 
definicije, pa je storil nihče drug kot sam 
Marx. Zanj so postale tudi pridobljene 

Maks Valenčič

Založba Krtina je leta 2016 izdala prevod knjige Ideja socializma, 
ki jo je spisal nemški filozof in sociolog Axel Honneth. 
Revidirani socializem, kot ga sam poskuša zasnovati, je predvsem 
eksperimentalen in dinamičen proces, temelječ na svoboščinah 
francoske revolucije.

Socializem za 
21. stoletje

Slika 2
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svoboščine – svobode, enakosti in bratstva –, 
le še en reziduum družbenega reda, ki se bo 
ob napovedani socialistični revoluciji izkazal 
za nepomembnega. V Prispevku k židovskem 
vprašanju zapiše, da so normativni ideali 
pomembni le toliko, kolikor ti še vedno služijo 
nadaljnji realizaciji socialistične revolucije, v 
trenutku ko ta nastopi, pa postane tudi njihov 
obstoj nepomemben. Svobodna družba tako 
ne bi le nadzirala ekonomskih odnosov, 
temveč bi šele preko njih to postala - le v tem 
primeru lahko člani družbe kot »združenje 
svobodnih ljudi« dejansko sami urejajo in 
oblikujejo svoje medsebojno življenje.

Honneth je na tem mestu precej bolj 
skeptičen: »ker je bilo vse upanje v poznejšo 
spravo svobode in bratstva vezano le na obet 
komunitarnega preoblikovanja gospodarske 
sfere, so verjeli, da se bodo lahko vse 
individualne pravice brez preostanka 
zlile v skupnost subjektov, dejavnih drug 

za drugega«. Socialistični projekt je na 
podlagi zgodovinsko enkratnega izkustva 
– industrijske revolucije –, izvedel sklep o 
zaželenem redu vseh prihodnjih družb, poleg 
tega pa je celo predpostavljal, da se bo v 
prihodnosti mogoče odpovedati zagotavljanju 
individualnih svoboščin.

Nezanimanje socializma za pridobljene 
svoboščine, avtor označi kot osrednji problem 
nadaljnjega emancipatornega projekta. Ker 
so bile svoboščine kaj kmalu označene kot 
presežene, je bil tudi postopek aplikacije le-teh 
v različne sfere družbenega življenja znatno 
počasnejši. Razlika med – socialističnimi in 
liberalnimi – svoboščinami seveda obstaja; a 
projekt, ki stremi le k realizaciji poslednjega 
smotra, brez da bi poskušal postopno in 
sistematično preoblikovati različne sfere 
življenja – tako družbene kot institucionalne 
–, in ne le sprovesti njihov razkroj, težko 
vodi k približevanju, temveč v regresijo. Naj 

si na tem mestu privoščimo digresijo pisca 
recenzije.

Poskus uresničitve trditve – svobodna 
družba ne le nadzira ekonomskih odnosov, 
temveč šele preko njih to postane – je 
marksizem-leninizem, kjer je bila odprava 
zasebne lastnine produkcijskih sredstev 
izenačena s podržavljanjem in državnim 
načrtovanjem gospodarstva, čemur bi 
nato sledila tranzicija iz nadzorovanja 
produkcijskih sredstev s strani države v 
roke družbe. Pomanjkljivost te zamisli, je 
predvsem v tem, da razmerje med kapitalom 
in produkcijo jemlje kot zunanje razmerje. 
Če je bilo v zgodnjem kapitalizmu razmerje 
kapitala do produkcije zunanje oziroma 
formalno – spremenijo se pravna razmerja 
lastništva, ne pa tudi način dela –, je v 
kapitalizmu 20. stoletja realna subsumpcija 
kapitala že povzročila transformacijo samih 
produkcijskih tehnik in tehnologij na 
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način, ki je prilagojen in ustreza kapitalu. 
Tako ni nobeno naključje, da je Stalinova 
politika postajala vedno bolj ekspanzivna, 
sovjetsko plansko gospodarstvo pa kljub 
pravnim spremembam ni moralo ubežati 
kapitalističnemu imperativu konkurence.

V Knjigi Ideja socializma pa se ne 
ukvarjamo z nadaljnjimi transformacijami 
kapitalističnega sistema in kakšne implikacije 
ima ta za sedanjo družbo. Nasploh Honneth 
uporabi praktično isti argument najprej za 
kritiko socialističnih gibanj 19. stoletja – 
njihova brezbrižnost do pridobljenih svoboščin 
–, in nato za nastavke novega socializma 21. 
stoletja. Tako se ponovno prepričamo, da 
je socializem projekt, ki omogoča vpeljavo 
normativnih svoboščin francoske revolucije 
v različne sfere družbenega življenja. Avtor 
v naslednjem koraku naveže svojo misel 
na teorijo ameriškega filozofa in psihologa 
Johna Deweya, ki je poskušal kompleksnost 

družbenih odnosov primerjati s kompleksnim 
delovanjem organizma.

Po njegovem mnenju je mogoče 
razložiti diferencirane družbene procese 
s specializiranimi procesi organov, saj ti v 
obeh primerih tvorijo skupek le teh znotraj 
ene samostojne celote, bodisi telesa bodisi 
družbe. Funkcija njihovega medsebojnega 
delovanja tako ostaja kljub svoji specifičnosti 
in specializiranosti še vedno v končni fazi 
skupna, uspešnost vzajemnega posredovanja 
pa ni povezana le z delovanjem kapitalističnih 
odnosov, ampak tudi z načeli proste in 
svobodne komunikacije med skupinami. Na 
takšen način tudi Honneth razume Deweyev 
sklep, saj v njem vidi politični potencial 
socializma za novo stoletje – ključ vzajemnega 
povezovanja in družbenega napredovanja 
proti bolj egalitarni prihodnosti avtor vidi 
v sproščanju meja v družbeni komunikaciji. 
Novi socializem je tako eksperimentalni in 

dinamični proces, sestavljen iz idej in smotrov 
različnih, a med seboj povezanih skupin.

Zaključek knjige je še vedno precej 
skop;  če je cilj socializma sproščanje 
komunikacijskih meja, ali potem to pomeni, 
da današnja družba postaja vedno bolj 
socialistična? Pisanje teorije brez navezave 
na elemente iz okolja, osmišlja družbe brez 
pomoči naravoslovnih znanosti in opisovanje 
odstiranje komunikacijskih ovir brez 
upoštevanja tehnologije pač ne more delovati 
prepričljivo.
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Kot vselej temeljim na gematognozi, 
medtem ko se tokrat predvsem opiram 

na Gramšijev koncept hegemonije. Inspiracija 
za ta tekst prihaja iz Steins; Gate.

gematognoza – epistemološka pozicija, 
ki temelji na ideji žive ideje – absoluta, 
pri čemer je vse absolut, ki je tudi sam 
zgrajen iz absolutov

hegemonija – ideološka prevlada nad 
določenim prebivalstvom, običajno 
iz strani najpomembnejših ali 
najmočnejših delov družbe, določa 
družbo

Načeloma ne pišem o ničemer novem, 
posvetila se mi je le osupljiva razsežnost že 
znanega, ki bi jo rad na kratko zapisal in delil.

Naša moč temelji na dani resnici. 
Natančneje, na Resnici. Izognil se bom 
pojmu absoluta, saj ni najprimernejši za 
dano temo, vendar je še vedno zamenljiv z 
Resnico. Karkoli počnemo, karkoli mislimo, 
ni mogoče brez vsebin in struktur, torej nekih 
splošnih določil ali spoznanj o svetu. Težava 
nastane, ker nič ni samoumevno, medtem 
ko je teoretično število Resnic neskončno. 
To pomeni, da se bomo vselej omejili na 

relativno arbitrarni nabor Resnic, vendar 
katerih Resnic?

absolut – zgornja in spodnja mera 
spoznavnega, ki ima sposobnost 
avtonomnega mišljenja, hotenja, 
razmnoževanja, povezovanja itn., pri 
čemer je najobsežnejši nam znani 
absolut naša zavest

Resnica – abstrakcija resnice, izčiščena 
resnica, resnica sama po sebi oz. brez 
tega kar predstavlja

Aljaž Božičko

Ima lahko norost terapevtske učinke? Tekst zapopade vprašanje, 
če lahko kršitev prepovedi blagodejno vpliva na posemeznika.

Narekovati realnost

Slika 3: Šola kot institucija, kjer se naučimo 
kaj je Res in naše mesto v tej Resnici.
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Resnice med drugimi potrebujemo za 
komunikabilnost med ljudmi, torej “apple” 
= “jabolko” = “japka”. Hkrati moramo še 
vedno upoštevati njihovo naravo kot absolut, 
torej vse Resnice se ne ujemajo, nekatere 
Resnice se ujemajo bolje in poteka boj med 
Resnicami. Če želimo dobiti nekaj tako 
kompleksnega (ali enostavnega) kot je človek, 
in hkrati živeti v družbi, potrebujemo sprejeti 
določen nabor Resnic. V kolikor jih ne, ne le 
da ne bomo sprejeti v družbo, pač pa sploh ne 
bomo sposobni biti del družbe, saj ne bomo 
komunikabilni.

komunikabilen – sposoben komunikacije

Kot je moč pričakovati, je to glede na 
dano populacijo (nekaj milijard) skrajno 
nevarna predpostavka, ki pa je hkrati sila 
očitna. Njeno uničevalno moč vidimo 
npr. v mednacionalnih, meddružinskih in 
medreligijskih spopadih. Vendar še preden 

pride do teh, se odvijejo znotrajnacionalni, 
znotrajdružinski in znotrajreligijski spopad. 
Vse našteto so dejansko primeri ideologij. 
Šele po dovolj pomirjenem stanju teh 
spopadov, torej ko ideologija proizvaja več 
energije kot jo porablja, je moč govoriti 
o zunajideoloških konfliktih. V kolikor 
temu ni tako, potem je ideologija naravnost 
samomorilska, potisnjena v kot ali usmerjena 
na preusmerjanje pozornosti iz notranjih 
pomanjkljivosti, vendar v vsakem primeru 
deluje tvegano. S predpostavko, da celo 
takšno stanje sicer zahteva določeno mero 
neposredne indoktrinacije, lahko ugotovimo, 
da smo v večini situacij večkratni subjekti. 
Podrejeni smo torej mnogim ideologijam z 
mnogimi pričakovanji, katerih izvor nismo 
mi. Tako smo mi recimo lahko subjekti 
slovenstva, vendar ne odločamo o tem kaj 
slovenstvo je. Smo stalno v vlogi podrejenega, 
nikoli odločevalca ali soodločevalca. Seveda 

se vsake toliko najde kdo, ki narekuje kaj 
slovenstvo je oz. priredi stare Resnice o njem, 
vendar je to dokaj redko. Nekoliko pogosteje si 
priborimo pravico dodati “kaj še” slovenstvo 
je, kar se bo označilo kot bastadizacija 
slovenstva. Če bi to počela hkrati večina ljudi, 
potem bi dokaj hitro ne bilo več jasno, kaj je 
slovenstvo, saj bi bile instance tako različne, 
kot razlika med francozom in kitajcem. To se 
v veliki meri recimo dogaja z angleščino kot 
jezikom.

bastardizacija – nekaj, kar izvira iz 
nečesa, vendar je zaradi zunanjih 
vplivov oz. neodvisnega delovanja 
tako iznakaženo, da je razumljeno kot 
manj, nečisto, nepravilno, sramotno v 
primerjavi z virom

ideologija – nabor idej, ki se povezujejo 
v delujočo celoto, sposobno pogojevati 
resničnost

12



Špegel: Das Ü Magazin - Maj 2018

EgoTrip

slovenstvo – esenca slovenskega, na 
katero se veže slovensko

Podrejenost je torej do neke mere nujna, 
vendar prihaja z negativnimi posledicami. 
Pravica do spremembe je privilegij. Kdor 
spreminja oz. spremembo pogojuje, je vselej 
v položaju, v katerem si lahko zagotovi, da bo 
sprememba v skladu z njegovimi potrebami 
oz. ne bo v nasprotju z njimi. Obstaja torej 
določena poželjivost po tem položaju, biti 
določevalec. Vendar se pa v življenju relativno 
redko znajdemo v tovrstnem položaju, še 
posebno zaradi zahteve po racionalnosti. V 
kolikor je določena racionalnost že dana za 
bivanje v družbi, torej imamo nepogrešljiv 
nabor racionale, in v kolikor mora biti vsa 
nadaljnja racionalnost združljiva z danim 
naborom, potem smo prekleto omejeni v naši 
sposobnosti določanja česarkoli, kar nam 
ostane na voljo. Družba si vzame levji delež 
določanja Resnice. Lahko se seveda zavajamo, 

vendar naši absoluti preklemano dobro vedo, 
kako sila omejeni so v svojem delovanju glede 
na svoje želje in potrebe.

racionalnost – sklop idej, ki se znotraj 
iste epistemologije med seboj vzročno 
- posledično podpirajo oz. so sposobne 
določiti katere ideje so na lastni vzročno 
- posledični predpostavki neracionalne

Običajno se referiramo na nekaj, 
kar naj bi bilo predvsem v našem dometu 
pogojevanja, identiteto, vendar je to zelo 
redko res. Ime določi družina, pričakuje tudi 
nošenje družinskega imena. Okus je posledica 
socializacije. Isto velja za večino ostalega, kar 
naj bi bili “mi”. Videz pogojuje naše odnose 
z družbo, zato je varna poteza izgledati tako, 
kakor družba pričakuje ali kakor ji ugaja. 
Osnovne resnice o svetu so že tako povsem 
družbene in nevarno jih je prevpraševati. Jezik 
je neizogibno stvar družbe. Vse omenjeno se 

seveda da spreminjati, vendar je potrebno biti 
zelo pazljiv, sicer kot prvo tvegamo odnose, 
kot drugo komunikabilnost. Če ta propade, 
potem smo post facto izločeni. Posledično 
ni čudno, če se pri ljudeh pojavijo razne 
preganjavice in določen eksistenčni strah pred 
“drugačnim”. Če je drugačno komunikabilno, 
potem ga lahko ponotranjimo in če ga 
ponotranjimo, tvegamo.

post facto – posledica dejstva

Slika 4: Osebe iz Steins; Gate. Vse so 
osebje laboratorija norega znanstvenika, kar 

je potvara, ki vzdržuje odnose med njimi. 
Nekaj podobnega se z godi na Božič, Pust in 

v ZDA na Halloween.
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Tako pridemo do glavnega dela tega 
članka, ki je dejansko mišljen kot terapija 
in kot omenjeno temelji na Steins; Gate, tako 
da če želite primer, veste kje iskati. Ne 
referiram se sicer na ravno izhajajočo sezono 
Steins; Gate 0, ki omenjeno storywise opusti. 
V Steins; Gate nastopa precej karakterjev, 
ki se aktivno udeležijo tvorbe vzporedne 
realnosti ali pa so vsaj aktivno udeleženi 
participacije v njej. Bistvo je v tem, da se v 
tej vzporednosti podpirajo. Ker še vedno 
temeljimo na nekih osnovnih Resnicah, je 
seveda tovrstna realnost le sekundarna, pa 
vendar ima emancipatorni učinek. Udeleženi 
lahko preverijo svojo individualno moč. Skozi 
prakso vzporedne realnosti jo potrdijo. Za 
potrditev je dovolj, da se naslednji dan zbudiš 
z glavo na ramenih oz. brez jasnih sankcij, ki 
ostanejo “kvečjemu” na ravni groženj okolice. 
Serija to uporabi za jasnejšo predstavitev 
karakterjev, vendar iz njihovega stališča bi šlo 

pa predstavitev samih sebe oz. njihove osebne 
moči. Kakšno moč ima moški, ki je povsem 
ženska. Kakšno moč ima bogata hči, ki je 
hkrati mačji idol. Kakšno moč ima študent 
brez denarja, ki želi biti na frontirju znanosti. 
Kar vse povezuje je vzporedna resničnost, 
namenjena tej skupinici nepričakovanih ljudi, 
ki jih načeloma nič ne veže in so vsak zase v 
naprej izločeni v svojih prizadevanjih živeti 
življenje.

frontir – meja, na kateri se odvijajo 
stalni boji z namenom premika meje ali 
preprečitve premika

participacija – pripadnost

sekundaren – drugoten, drugi

storywise – v skladu z zgodbo

Zanimivo je kako potekajo prehodi. Ko 
potrebujejo nekaj iz občega sveta, morajo 
na hitro preveriti, če se pogovarjajo o isti 
resničnosti. Da imajo moje besede težo, se 

lahko oprem tudi na naslovljeno zgodbo. 
Brezproračunski znanstvenik asistentko 
brezproračunskega laboratorija kliče 
Christina namesto Chris. Ona seveda vztrajno 
nasprotuje preimenovanju, ki je identitetno 
gledano seveda sila nasilno dejanje, torej vzeti 
si moč poimenovanja in s tem identifikacije. 
To v novi seriji obrazloži z zadrego. Bilo ga je 
preveč sram, da bi jo klical po danem imenu. 
Tega sramu ni težko razumeti. Ona je znana 
in sposobna znanstvenica, medtem ko je 
on le amaterski nihče, drugače povedano, v 
ničemer ji ne more biti nadrejen, sprejeti mora 
svojo podrejenost. Podrejenost je posledica 
nasilja statusnih razlik med znanstveniki. 
Nepripravljen to storiti (tudi zaradi teoretskih 
razhajanj), izvede hegemonsko nasilje. Vztraja 
v stalni subjektivaciji Chris v vsem, dodeli ji 
recimo laboratorijsko številko, naredi jo za 
svojo asistentko, označuje jo kot perverzneža, 
dodeli ji fizična dela ipd.. Znotraj vzporedne 
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racionale povsem samoumevne poteze, 
nikakor pa kot del družbene resničnosti in 
njega kot znanstvenika, torej racionalnega 
bitja.

brez proračunski – brez denarja ali brez 
prihodkov

subjektivacija – proces podrejanja nekoga 
ali nečesa

Sicer nekoliko drugačno izkušnjo sem 
imel tudi sam, le da ni bila tako izbirna. 
Ko sem si delil telo z dekletoma, torej trije 
v enem telesu, sem skozi razglašanje seveda 
izzival družbeno. Na tak način dokaj zlahka 
preveriš kolikša je v katerih okoljih dejansko 
tvoja moč določanja resničnosti, s tem pa 
svojega morebitnega ugnezdenja v družbeno.

Terapevtsko bi torej priporočal tovrstne 
začasne neracionalnosti, predvsem kot način 
identitetne oskrbe ali rezerve. Tvorite torej 
resničnost, katere izvor ali sooblikovalec ste 

predvsem sami in nato živite v skladu z njo. 
To bi seveda potrebovalo določeno mero 
družbene koordinacije, da si ne bi pretirano 
stopali po prstih, kakor tudi hegemonsko 
priznanje. V kolikor ste med poskusom 
uspešno zatrti, potem je sporočilo seveda 
povsem nasprotno, torej nimate moči 
pogojevati resničnosti na družbeni ravni, 
čemur bi se bilo zaželeno izogniti. Ne govorim 
torej o nečem, kar bi bilo izvedljivo iz danes 
na jutri, vendar bi bilo zanimivo, če bi se na 
tej ideji delujoča praksa nekoč izoblikovala 
kot terapevtska tehnika. Opozoril bi, da je pri 
tovrstnem delu verbalna raven mnogo šibkejša 
od peformativne. To kar se vam dogaja, to kaj 
občutite, vse to je pri tovrstni terapiji mnogo 
resničnejše od kateregakoli pogovora. Cilj 
terapije namreč niste vi osebno, pač pa vsi 
ostali v vašem telesu, ki delujejo mnogo bolj 
izkustveno od vas. Če vas recimo nekdo udari 
in se vam nato opraviči, si boste vi morda 

zapomnili predvsem opravičilo, vendar telo 
si bo vselej zapomnilo predvsem udarec. 
Natanko to raven cilja ta terapija.

Slika 5: Žal vam moram povedati, da trpite za 
hegemonijo. Priporočam, da za kak teden dni 

znorite, pa bomo videli, če bo pomagalo.
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Perečnost ljubezni
Aljaž Božičko

Vsi vemo kaj je ljubezen, ali pač? Tekst se potrudi obrniti na glavo 
vse kar jemljete samoumevno okoli ljubezni.

Načeloma sem o tej temi že kar veliko 
govoril, vendar kot kaže nikoli v Špeglu. 

Temo vselej znova sestavim v svojih dolgih 
mailih. Predvsem želim imeti mesto, kjer bo 
stvar zapisana, tako da je ne bom rabil vselej 
znova obnavljati xD. Špegel se mi zdi za kaj 
takega idealen, saj tema vsebuje kritično držo 
in precej družbenega premisleka.

Uvod
Občasno me popade želja po 

raziskovanju kakšnega družbenega pojava, 
trenutno recimo preučujem “ljubkost” 
(cuteness). Tako je bil tudi čas, ko sem se zelo 

posvetil vprašanju ljubezni. Predvsem ker 
sem imel občutek, da je družbeno gledano in 
zame osebno nekaj pomembnega, vendar je 
ne razumem dovolj.

Pogodba
Kmalu sem odkril relacijo božje 

ljubezni in vsakdanje ljubezni. Pri tem sem 
seveda moral prepoznati, da božja ljubezen 
ima zgodovino. Bog je najprej deloval na 
človeka v “bogaboječnosti” in nebesa kot kraj 
“blaženosti”, kar se kasneje pod pritiskom 
sprememb v množični kulturi preoblikuje 
v “božjo ljubezen” in nebesi kot krajem 

“radosti”. Vprašanje je bilo seveda, kako lahko 
odnos, ki je bil zgodovinsko interpretiran kot 
strah, tako nedolžno spremenimo v ljubezen. 
Odgovor je “lastnina”. Diskurz ljubezni se 
namreč okoli boga razvije kot odnos “očeta 
do otroka” in “gospodarja do gospodstva”. 
Ljudje se nahajamo v “božjem kraljestvu”.

Sedaj lahko pomislimo, če ljubezen 
vselej pomeni enakost in odgovor je ne. 
Pogosto je zaljubljeni osamljen v svoji 

Slika 6: Žižek v “The Pervert’s Guide to Ideolog y” iz postavi, 
da bi zveza protagonistov filma “Titanik” po prihodu v New 
York po par tednih intenzivnega seksa najverjetneje raz padla.
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ljubezni in si le prizadeva vzbuditi povratno 
zvezo, nakar imamo primere v ljubezni 
povsem podrejenih gospodinj, stalker kulture 
(filmsko pojmovanje) in ljudi, katerim ljubljeni 
je umrl, vendar vztrajajo v ljubezni. Seveda 
ne smemo pozabiti že nakazane starševske 
ljubezni. Ugotovim torej lahko, da ima lahko 
že malenkostna sprememba v pojmovanju 
ali okoliščinah ljubezni izredno negativne 
posledice za vsaj nekoga od vpletenih. 
Ljubezen ne izključuje podrejanja, niti ne 
zagotavlja, da bo obojestransko potrjena 
ali sploh zaželena. Očitno torej postane, da 
obstaja nekaj globoko problematičnega v 
romantični predstavi ljubezni. Pravzaprav je 
še najboljše vprašanje, kako ljubezen sploh 
lahko uspe, v kolikor obstaja toliko možnosti, 
da se pojavi v iznakaženi ali morebiti bolje 
rečeno neiznakaženi (manj napudrani) obliki.

Iz vsega tega sledi naslednji sklep. 
Ljubezen temelji na sužnjelastniški 

pogodbi. Ta je lahko blažja od omenjenega, 
vendar radikalnejša ljubezen bo pozivala k 
radikalnejšemu izkazovanju oz. podoživljanju 
ljubezni. Na takšen način lahko pojasnimo 
večino problematičnih odnosov, v katere 
zlahka zaide pojem ljubezni, kakor tudi zakaj 
se tudi idealiziran tip ljubezni tako zlahka 
izpridi in zakaj je izrazu ljubezni tako težko 
oporekati. Enostavno ne potrebuje “potrdila” 
(acknowledgement), potrebuje le “zahtevo” 
(claim), četudi je potrdilo oz. sprijaznitev 
vsekakor zaželeno za stabilizacijo odnosa, 
sicer pride do “upora” in s tem poskusa 
prekinitve neformalne ureditve.

Ne pozabimo, da so običajni zakoni 
“formalni”, “pisni” in relativno “sprejeti”. 
Potrebujejo torej razglasitev, podani so v 
obliki primernejši za hrambo, potrebujejo 
pa nekoga, ki jih bo interpretiral, sprejel 
kot relevantne in jih nato uveljavil. Gre se 
torej za zelo kompleksno organizacijo že na 

ravni same zakonodaje. Zakoni pa ne rabijo 
biti tako izredno kompleksni za svoj obstoj, 
lahko so torej neizrečeni, neizvajani ali celo 
nerazpoznani, pa še vedno delujejo. Imajo 
potencial, da jim dvignemo raven, recimo 
skozi razmislek jih določimo, skozi pogovor 
jih razglasimo, skozi dejanja jih izvajamo. 
Poroka pa je recimo le nekaj, kar morebitno 
ljubezen spravi na papir, jo razglasi in spravi 
na raven ostalih zakonov, čeprav morda 
je bolj slab primer, ker je bistvo poroke v 
gospodinjstvu/družini, ne v ljubezni.

Skozi simboliko in rituale so udeleženi 
deležni določenih pravic, dolžnosti in 
prepovedi, ki se razlikujejo od prejšnjega 
stanja. Na ta način recimo lahko razumemo 
filmsko klasiko dekleta, ki ne razume svojih 
čustev, vendar še vedno čuti ljubosumje 
v kolikor se drugo dekle pogovarja z 
nagledanim fantom ali srečo, če se z njim 
pogovarja ona. Zakaj torej ljubosumje, če ni 
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ljubezen niti na ravni razumevanja? Seveda 
ga čuti, saj drugo dekle posega v nekaj, kar 
si ona prizadeva prilastiti. V isti gesti tudi 
lahko nakažemo, zakaj ljubezen sama po 
sebi spodbuja zaskrbljenost nad tem, kaj 
se dogaja s pogodbeno lastnino, saj gre v 
osnovni za bran premoženja oz. teritorija. 
Manjka obvladovanja slednjega nas naredi 
ranljive, saj oteži predvidevanje priložnosti 
in nevarnosti, načrtovanje v skladu z njimi 
in nasploh določanje samih sebe, torej 
koliko premoženja, moči, stabilnosti itn. 
posedujemo. Ljubosumje, nezaupanje ali celo 
sovraštvo do potencialnih skrunilcev znotraj 
ljubezni postane zelo pragmatična gesta.

Naslednje vprašanje glede pogodbe 
je “Kako lahko prikrijemo pogodbeno 
razmerje?”. V kolikor je pogodba tako osnovni 
element ljubezni ali ni smiselno sklepati, da bi 
naj bila zelo očitna?

Odgovor je v tem, da kot bom nakazal, 
pogodba ni edini ali najpomembnejši del 
ljubezni in v tem, da pogodba ni nujno 
enostranska. Če si predstavljamo razmerje 
gospodar-suženj, potem je dokaj očitno za kaj 
se gre. Nista sicer sklenila pogodbe, vendar 
razmerje, torej neformalno priznavanje 
odnosa, ostaja. Najbolj stabilno je takrat, 
ko se suženj boji izstopiti iz razmerja, 
nesposoben preživetja ali pobega, kaj 
šele upora, torej gospodarja prepozna kot 
življenjsko nujo ali celo milostnika, ki bi ga 
lahko obravnaval slabše, kot ga dejansko 
obravnava, kakor je lahko razvidno pri 
ostalih sužnjih. V najmilejši obliki je suženj 
družabnik, za katerega gre skrbeti kakor za 
družinsko lastnino, še posebno v kolikor ima 
lastnosti, ki niso poceni ali lahko dostopne 
ali priučljive. Sedaj si pa predstavljajmo, 
da suženj in gospodar hkrati skleneta isto 
pogodbo, torej sta vsak vsakemu gospodar in 

suženj. Rodi se moderna ideja zveze enakosti. 
Vsak kraljuje nad življenjem drugega in vsak 
je vsakemu podrejen. Lep primer imamo v 
trenutni pravni ureditvi, kjer teoretično vsak 
lahko prisostvuje pri sprejetju zakona, vendar 
ne glede na to kdo ga je dejansko podpiral, 
smo mu nato vsi podrejeni. Tvori se skupnost 
lastnikov, ki se medsebojno idealnotipsko 
prepoznavajo kot upravičeni do udeležbe.

Slika 7: Dokaj subverzivna je ideja ljubezenskega napitka. 
Predpostavi, da je ljubezen možno povzročiti in prepoznati, pri 
čemer običajno pride do “preobilja” podrejanja ali obvladovanja. 18
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Posledično pragmatika ni več na ravni 
strahu gospodarja pred skrunitvijo lastnine in 
strahu lastnine pred neprepoznanostjo v očeh 
gospodarja. Pri obeh je primarno ljubosumje, 
v kolikor gre za samozavestna individuma, 
ali za strah, v kolikor gre za nesamozavestna 
individuma. Pomemben del, ki se zalomi tudi 
pri trenutni demokratični oligarhiji, je seveda 
nevarnost neenake sposobnosti ali volje po 
izvajanju oz. posedovanju moči. V kolikor 
je recimo eden od partnerjev močnejši v 
odnosu, bo pri njem bolj izražen element 
gospodarja, medtem ko bo pri drugem bolj 
izražen element sužnja. To je seveda posledica 
pomanjkanja ali pretirane izraženosti 
elementa gospodarja, ki vselej določa odnos 
in je najbolj samostojen v možnosti, da odnos 
vzpostavi ali iz njega izstopi.

Opozorim naj, da se osredotočam 
na liberalno idejo ljubezni, torej vse 
omenjeno ne velja za vse oblike ljubezni. 

Razlog je predvsem v dveh elementih. 
Je najbolj razširjena oz. prepoznavna 
oblika ljubezni, tako da je ta analiza tudi 
maksimalno relevantna. Je najbolj standardna 
interpretacija “prave”, torej idealnotipske 
ljubezni. Ljubezni, ki se jo nauči oseba, ko 
še ni seznanjena z ljubeznijo. Do takrat ima 
čustva, slednja pa so prepoznana ali razložena 
skozi idejo ljubezni. Smo torej socializirani 
v kulturo ljubezni. Ko ta socializacija 
poteče, bomo najverjetneje izpostavljeni 
liberalni socializaciji, torej prizadevanju, da 
vzpostavimo obojestransko priznanje, nakar 
se vzpostavi “property management”, torej če 
bomo tvorili zaprto skupnost ali bomo sledili 
drugi ideji liberalnosti, ponavadi povezani 
z odprto seksualnostjo. Osebno bi slednjo 
pripisal ugotovitvi, če smo dejansko enaki v 
svoji dominaciji seksualnosti drugega, potem 
smo tudi enako omejeni v preskakovanju 
plota, torej izvenpartnerskim seksom. To je 

seveda prisotno od nekdaj, vendar naenkrat 
je omejitev spolnosti toliko bolj absolutna, 
saj imata moč za vzpostavljanje zahteve 
dva namesto eden. Posledica je poziv, da 
se izvenzakonska spolnost legalizira, torej 
pogodba med partnerjema se prestrukturira 
in naredi za znosnejšo. To je seveda povsem 
pogojeno z željami udeleženih in naknadno 
pričakovanji družbe.

Osebno sem tako praktikant kot pristaš 
odnosa, da je čustva mogoče in zaželeno 
modelirati. To seveda ne pomeni nujno, 
povsem in vselej, gre se bolj za posledico 
premisleka, da bi z nekim čustvom lahko 
dosegli več ali da nam škodi. Poudarek bi 
dal na besedo modeliranje, ne nadzorovanje. 
Nadzorovanje je seveda del zgodbe, vendar 
veliko ljudi ima težavo določiti “pravo mero”, 
v kolikor naj bi bil nadzor bistvo zgodbe. 
Rezultat posega naj bi bila v končni fazi torej 
sprememba, ne omejitev.
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To nam lahko da misliti, da v kolikor je 
lastnina problematični del ljubezni, jo lahko 
enostavno izbrišemo. Seveda stvar še zdaleč 
ni tako enostavna. Čustva ne čutimo in 
ohranjamo le za to, ker smo v to primorani, 
zgodovinsko se razvijajo v skladu s potrebami 
in predstavami populacije.

Lastniška pogodba ima znotraj ljubezni 
zelo pomembno vlogo in sicer dovoljenje 
po poseganju v drugega. V kolikor imamo 
družbo, ki si lahko prilasti tehnično karkoli, 
obstaja možnost, da bo to tudi storila, vključno 
s soljudmi, vendar to pomeni, da postanejo 
družbeni odnosi precej bolj predatorski, saj 
ima vsaj subjekt tveganje postati objekt. Ideja 
družbe lahko to prepreči, tako da imamo 
določeno mero pravice reči ne v medsebojnih 
odnosih, kar nas odvrne od pretnje vojne 
vseh proti vsem. Tega ne predstavljam kot 
naravno stanje, pač pa kot črni scenarij oz. 
pretnjo.

Kar omenjam so rešitve, ki ustvarjajo 
sprejemljivejše težave. Ureditev brez 
dogovora zadošča za družbo, ne zadošča 
pa za bolj povezano skupnost. Ne omogoča 
recimo vzpostavitve pričakovanj, ki so kaj 
več kot napovedi. Ne omogoča vplivanja in 
sovplivanja. Tesnejših družbenih integracij. 
Eden od načinov kako to bariero preseči, je 
prav lastniška pogodba oz. različne variacije le 
te. Ker je nekdo lastnina in nekdo gospodar, 
je seveda gospodar upravičen vedeti, kaj 
se dogaja z njegovo lastnino in ravnati z 
njo po lastni presoji. V naprej legitimira 
iniciativo. Tovrstne pogodbe je nato mogoče 
strukturirati v hierarhični model skozi 
nalaganje pogodb ali natančneje določiti 
kdaj, kdo in pod katerimi pogoji se za koliko 
spremeni iz subjekta v objekt. Tako je recimo 
mogoče pojasniti okoliščino, da vazal mojega 
vazala ni moj vazal. Pogodbe se nalagajo, 
vendar dopuščajo mero subjektivitete, s tem 

pa tvorbe neodvisnih pogodb.

To pa nas pripelje nazaj na potrebo po 
tovrstnih odnosih v ljubezni. Zaljubljena 
moreta imeti za večjo integracijo argument, 
s katerih presegata svojo dovoljenje po 
subjektiviteti. Če recimo svoje dekle nedolžno 
ali sumničevo vprašam “Kaj si počela danes?”, 
si ne želim slišati “Kaj te briga, to je moja 
stvar”. V kolikor gre za naključnega človeka 
je to seveda povsem res, vendar to ne zadošča 
za dva, ki naj bi skozi ljubezen tvorila novo 
skupnost. Kot lahko vidimo na prvi pogled 
ljubezen resda deluje kot “nedolžno čustvo”, 
vendar mora za svoje uspešno delovanje 
izpolnjevati nekatere povsem pragmatične 
pogoje in neupoštevanje le teh nam ne more 
prinesti nič drugega kot težave in bolečino 
oz. meni ljubšo besedo … krizo.

Kot sem nakazal, ljubezen ni nekaj 
statičnega, razmerja niso nekaj statičnega, 
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lahko so, vendar lahko so z nekaj truda 
tudi redefinirana. Stalno se primerjamo s 
specifičnim tipom ljubezni, ki tako določa vse 
ostale, med drugimi kaj je “prava” ljubezen 
in če nekaj še šteje kot ljubezen. Zanimiv 
primer ljubezni lahko recimo najdete v anime 
Overlord (sezona 2) in romanu Overlord 
(knjiga 6) med princeso Renner in osebnim 

stražarjem Climb. Anime temelji na pop 
kulturi in s tem seveda liberalni interpretaciji 
ljubezni, pri čemer je princesin brat odkrito 
zgrožen oz. vznemirjen nad sestrinim 
razumevanje ljubezni, ki pa ne odstopa iz 
parametrov, ki bodo predstavljeni v tem 
članku. 

Norost
Samo z lastniško pogodbo še zdaleč ne 

uspemo pojasniti ljubezni, niti zakaj je tako 
privlačna. Naslednji izredno pomemben 
element ljubezni oz. nasploh kateregakoli od 
radikalnejših čustev je norost. Kot vselej naj 
takoj opozorim, da norost ne pojmujem kot 
nekaj samoumevno slabega, saj je za delovanje 
družbe lahko koristna oz. pogosto nujna. Za 
več na to temo si preberite Špegel članek O 
ideologijah, poglavje o norosti.

Norost pojasni večino neracionalnosti 
okoli ideje lastniške pogodbe. Nakazal 

sem, da namen pogodbe ni prvenstveno v 
premoženjski skupnosti, pač pa skupnosti 
nasploh, vendar to ne pomeni, da do 
prerazporeditve premoženja po pogodbi 
ne pride. Pragmatična poteza bi seveda bila 
vselej izbrati si partnerja, ki ima nekaj več 
kot ostali in da je to nekaj več kar najvišjega 
pomena. Premoženje, čustvena stabilnost, 
geni, možnost pobega, nekaj. Do te mere 
deluje večina ljubezenskih razmerij. Naslednja 
pragmatična poteza bi bila nato odstopiti od 
pogodbenega razmerja, kakor hitro se najde 
boljša pogodba oz. se koristi prvotne iztrošijo. 
Obstaja torej vrsta spremenljivk, ki lahko 
pogojujejo na pomanjkanje motiviranosti 
za ljubezen. Nepresenetljivo pogosto imajo 
kot del ljubezni pomembno vlogo v trajanju, 
intenzivnosti, stabilnosti. Močneje kot je oseba 
svoj odnos utemeljila na razmisleku, večja 
je verjetnost, da bo od njega po premisleku 
tudi izstopila. Vendar če bi bila pogodba 

Slika 8: V kolikor je ljubezen pogodbeno 
razmerje, potem jo je mogoče pogojevati s 

pogodbenimi pričakovanji.
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dovolj, potem bi se večina zvez sklepala 
na pogodbi in znatni del zgodovine, kakor 
tudi nepretrgoma v sedanjosti, temu tudi je 
tako. Vendar se verjetno lahko strinjamo, 
da v tovrstnem odnosu ni nujno ljubezni, 
saj slednja potrebuje vsaj še norost, da se 
vzpostavi. Za ljubezen ni dovolj podpisati 
papir, na katerem piše “zaljubljen/a sem”.

Norost bo prelomila staro racionalo 
in vzpostavila novo. Racionalo nove 
skupnosti. Racionalo česarkoli, kar bo 
zaljubljena pogojevalo. V imenu ljubezni 
bosta pripravljena umreti, obubožati, kršiti 
pravila, pogojevati ostala socialna razmerja, 
spreminjati prehranske navade, spreminjati 
navade nasploh, spreminjati telo in osebni 
prostor itn., močnejša kot bo norost, močnejša 
bo ljubezen, posledično več starih racional 
bo opuščenih, uničenih ali pa bodo zgrajene 
nove, namenjene predvsem in v skladu z 
namenom stabilizacije ljubezni.

Obstaja več problematizacij ljubezni, 
ena od njih je “young wish to fall in love 
without falling” (mislim da sem misel slišal 
pri Slavo Žižku), torej “mladi se želijo zaljubiti, 
brez da bi se morali izpostaviti”. Upam, da 
sem ustrezno parafraziral. Osebno nisem 
prepričan, če je to natanko nov pojav, kot 
omenjeno gre za zgodovinski pojav, novo 

je bolj “pričakovanje ljubezni”. Standardi so 
drugačni. Se pa brez dvoma skozi odpoved 
“norosti” odpove radikalnemu potencialu, ki 
ga ljubezen predstavlja. To seveda predstavlja 
težavo že na ravni, da je tovrstni ljubezni 
težko še vedno reči čustvo. Razen tega pa gre 
opozoriti, da je s pragmatiko mogoče doseči 
vse, kar je že prej dosegljivo. Skozi ljubezen 
je dosegljivo več. Nepredstavljivo več. Seveda 
tudi mnoge stvari postanejo nedosegljive. 
Potenciali se ne toliko razširijo, kot se 
premaknejo.

Vendar norost ne rabi biti tako zamejena 
v svoji smeri. Lahko spremeni tudi sam 
pojem ljubezni. Sicer obstaja možnost, 
da se najdejo ljudje z identičnim pojmom 
ljubezni, ki se medsebojno ne izpodbija. Če 
recimo dva nameravata zasedati le vlogo 
gospodarja, potem bosta verjetno imela 
težave v komunikaciji. Prav tako v kolikor se 
ne bosta strinjala v svoji eni od mnogoterih 

Slika 9: Kimi wa Midara na Boku no Joō sicer ni 
najbolj korektna, vendar predstavi tako “norost vs. 

podrejanje” kakor moment, v katerem postane moški 
podrejen ženski seksualnosti, saj želja ni več njegova.
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individualiziranih vrst ljubezni. Norost bo 
predstavljala potencial, da se ljubezen prilagaja 
zaželeno tako dolgo, dokler se predstave ne 
uskladijo, s tem pa odnos stabilizira in neha 
nepotrebno izčrpavati udeležena.

Zanimiv podatek, ki velja recimo za 
ameriške študije, je stabilnost zaporedne 
zakonske zveze. Najstabilnejša naj bi bila 
druga zakonska zveza. To se pojasnjuje s tem, 
da se ženska v drugo zvezo poda s strahom, 
da bo ponovno razpadla. Ker je bolj ogrožena 
od moškega, se bo verjetneje podredila 
v vlogo gospodinje, s tem pa stabilizirala 
zvezo kot celoto. S tem seveda revitalizirajo 
tradicionalno družino, četudi kot kaže ni 
njihova želja, sicer bi to storile že v prvo. 
Pogodba je načeloma stabilnejša od norosti, 
četudi morda ni najboljša ali primarna “way 
to live” opcija.

Care [skrb]
Prav tako izredno pomembna sestavina, 

ki pa vendarle ni tako pomembna kot prejšnji 
dve, je skrb za dobrobit drugega. Opozoril bi, 
da to ni nujno romantična poteza, saj se lahko 
spomnimo skrb starša za svojega otroka in 
skrb plemiča za svojo posest (in tlačane). 
Ne gre se torej nujno za “pristanek” ali 
“enakovrednost” v odnosu, pa vendar je skrb 
izredno pomembna, saj brez nje ni “obeta”, 
ki ga ljubezen predstavlja. Obstaja seveda 
možnost, da je odnos kljub norosti povsem 
pragmatičen, torej oba udeležena imata nekaj 
od njega. Razen tega pa je izredno zaželeno, 
če se trudita odnos stabilizirati, negovati in 
se medsebojno podpirati (odvisno kdo in 
kako natanko ljubi). Skrb torej ne bo “nujna”, 
še posebno v kolikor bo ljubezen izrazno 
enostranska, vendar bo izredno zaželena.

Najverjetneje je prav skrb tisti element, 

ki ga običajno povezujemo s prvinami 
ljubezni, kadar o njej govorimo kot o 
nečem pozitivnem brez uporniške note, ko 
zahtevamo dokaze za njen obstoj in v kolikor 
opravičujemo svoja dejanja.

Težava se recimo pojavi, kadar skrb 
predpostavimo. Če ljubimo, seveda skrbimo. 

Slika 10: Materialna skrb je seveda pomembna, 
vendar še zdaleč ni bistvo “skrbi”. Pogosto deluje 

kot “tukaj imaš igrače/obleke/hrano, daj mi mir”.
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Vendar kot omenjeno temu ni nujno tako. 
Prav tako ni posebno določeno kako naj 
se skrb izraža, da bi še vedno štela kot 
skrb. Posameznik je seveda prost v svoji 
interpretaciji ljubezni. Posledično ni izven 
pričakovanja tip “starševske ljubezni”, kjer 
starš skozi kaznovanje “vzgaja” svojega 
otroka v skrbi zanj. Težava ni v tem, če je 
to res ali ne, vendar skrb pogosto ni dovolj 
močna, da bi presegla pogodbo. Lahko 
bi recimo poiskal za skrb “primernejšo” 
vzgojno metodo. V kolikor je ne najde sam, 
se lahko posvetuje. Izkaže trud. Koliko truda 
je dovolj in še sprejemljivo, je povsem prosto 
interpretativno in minimum je lahko ne 
“nič”, pač pa “nič kar si lahko privoščimo”. 
Ob že tako nenujnem elementu se torej 
soočamo še z morebitnim ne “neobstojem”, 
pač pa “odsotnostjo” elementa, ne glede na 
moč izraženosti.

Trust [zaupanje]
Zaupanje je naslednji element, ki je 

še manj nujen od skrbi, vendar je zaželen. 
Težava zaupanja je, da še mnogo izrazneje od 
skrbi zastopa kontradiktorno vlogo znotraj 
ideje ljubezni.

Nedavno je Igor Lukšič povedal zabavno 
zgodbo, v katerem žena pride domov in najde 
moža med seksom z ljubico. Žena zahteva, 
da ji mož to razloži in on ji odgovori “Žena, 
jaz te nikdar nisem varal. Nisem bil z nobeno 
žensko razen tebe.” Žena nato pravi kako 
more to reči, saj ga vendar vidi v postelji z 
ljubico in on ji odvrne “Povej mi, komu 
boš bolj zaupala, svojemu možu ali svojim 
očem?”.

Ta zgodba nakaže na vsaj dvoje 
kontradikcij, v kolikor želimo združiti 
ljubezen in zaupanje. Ljubosumje in 
pogojevanje zaupanja.

Zanimivo je vprašanje “Mi zaupaš?”, 
kajti v kolikor ti oseba odgovori “Ja.”, potem 
lahko nadaljujemo z “No, torej mi zaupaj.”. 

Slika 11: Razen prikazanega, v Bibliji 
je vrsta primerov, v katerih Bog ustvarja 
preizkušnje zaupanja. Kdor jih prestane 
verjetno je vreden zaupanja, Bog pa ni.
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Drugače povedano, zaupanje bo pogojevalo 
zaupanje. Zato ker zaupanje že obstaja, 
zaupanje ne more več ne obstajati, kajti v 
kolikor zaupanje ne obstaja, potem je smiselno 
sklepati, da zaupanje nikoli ni obstajalo samo 
po sebi, pač pa je bilo vselej pogojevano. 
Torej ni bilo to samo po sebi, pač pa le logičen 
sklep okoliščin. Ne moremo torej govoriti o 
zaupanju kot prvini ljubezni, pač pa posledici 
upravljanja. Drugi način kako zastaviti isto 
vprašanje je, če ljubezen predhaja zaupanje 
ali zaupanje predhaja ljubezen. V kolikor 
zaupanje predhaja ljubezen, potem dejansko 
ne govorimo o ljubezni, pač pa o zaupanju, 
ki razvije prvine ljubezni. Uničeno zaupanje 
bo pogojevalo uničenje ljubezni, saj ljubezen 
nikoli ni bila bistvo odnosa. Vendar v kolikor 
ljubezen predhaja zaupanje, potem si lahko 
zastavimo vprašanje, ali je bila ljubezen 
kadarkoli ljubezen, v kolikor je uničena skozi 
zaupanje? Odgovor je, da ljubezen ne bi 

razpadla zaradi zloma zaupanja, pač pa zaradi 
skrunitve lastnine. To kar smo pridobili skozi 
lastniško pogodbo je spremenilo lastnosti in 
posledično spremenilo poželjivost. Lahko da 
smo lastnosti sicer spremenili mi, vendar to 
ni bistveno. Bistveno je, da lahko kljub temu 
ljubezen nadaljujemo, kar poznamo pod 
“brezpogojna ljubezen”. Predstavljajte si, da 
je nekdo zaljubljen v ženo ali moža nekoga 
drugega. Morda ga ta oseba celo sovraži ali 
prezira, vendar on to sprejema. Ali ga ta 
oseba v njegovi ljubezni ne izdaja? Je vredna 
zaupanja? Kakšno vlogo igra zaupanje? 
Ugotovimo lahko, da nikakršne, ki že ni 
zajeta v lastniško pogodbo in norost.

Drugi element na katerem lahko 
prevprašamo in določimo vlogo zaupanja, je 
ljubosumje. Ljubosumje bi ob predpostavki 
zaupanja kot pogoju za ljubezen ne smelo 
obstajati, saj bi ljubezen odpadla skupaj z 
zaupanjem, ki je v kontradikciji ljubosumju, 

sumu možne oporečnosti. V praksi seveda 
obe potezi gresta z roko v roki. Neuspeh suma 
pogojuje uspeh zaupanja, vendar je to mogoče 
le, ker nikoli ni bilo prevprašano zaupanje, 
pač pa ljubezen. Pogodba. Nadzor. Skrunitev. 
Zavist in strah pred izgubo. Zaupanje je 
tako mehanizem upravljanja nečesa, kar 
nima težav z uporabo bolj praktičnih, četudi 
kontradiktornih mehanizmov, norosti. 
Namesto “v norosti bom zaupal” nastane “v 
norosti bom pogojeval”. Bistvo je skupnost, 
kako jo ohraniti, ne kako vedeti, če je 
ohranjanje te skupnosti vredno še naprej, kar 
je naloga zaupanja.

Zaključna beseda
Ljubezen ima torej mnogo vrst, vendar 

najbolj razširjena bo imela dve bistveni 
lastnosti, h katerima se običajno vselej 
znova vračamo, vsaj dokler ne najdemo 
dovolj močno alternativo. Osebno sicer 
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ne bi spreminjal norosti, saj je nujna za 
večino ostalih procesov in je bolj nekakšen 
abstrakten povzetek dogajanja nečesa precej 
kompleksnejšega, česar skupna lastnost bo 
prav norost. Precej lažje in smiselno bi bilo 
spreminjati lastniško pogodbo, torej najti 
drugačen način, kako ljudje tvorimo odnose 
in razumemo medsebojna razmerja. To je 
moment, ki zna ne le spremeniti posameznika, 
pač pa celotno družbeno organizacijo, kajti 
v lastniški družbi bi bil nelastniški odnos 
semantično nor.
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