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SPREMNA BESEDA

»Pri izbiri teme – Spolnost – cerkvena zadrega? – nas je 
vodila ugotovitev, da je danes velik del javnega življenja prežet 
s spolnostjo, pri čemer je njena vloga v zahodni družbi precej 
ambivalentna. Spolnost se zdi po eni strani glasnik osvobo-
ditve človeka, po drugi strani pa pogosto postaja orodje novega 
izkoriščanja ljudi in duhovne sužnosti. Podobna ambivalenca 
je seveda opazna tudi v Cerkvi: o tem, kako velik problem 
zanjo je, med drugim govori zadnji papežev obisk v ZDA. Na 
Slovenskem položaj ni dosti drugačen. Zaradi vsega tega 
želimo po eni strani osvežiti biblično pojmovanje spolnosti in 
izročilo cerkvenih očetov, po drugi strani pa oboje vzporediti s 
kritičnimi spoznanji psihoanalize in z drugimi relevantnimi 
sodobnimi pogledi na spolnost. V pogovoru želimo namreč 
izostriti duhovni pogled, ki je v Cerkvi morda še vedno preveč 
določen s tradicijami, katerih pravega pomena ne razumemo 
več. Kako danes znova osmisliti vprašanje spolne askeze, 
vzdržnosti, zvestobe na eni strani in spolnega užitka na 
drugi strani? Kakšna je – in kakšna bi lahko bila tu vloga 
Cerkve? Kakor se za dialog spodobi, želimo slišati čim več 
utemeljenih, kritičnih in provokativnih besed.« S tem uvodom 
smo intonirali 5. forum za dialog med vero in kulturo, ki ga je 
v petek in soboto, 27.–28. marca 2009, v Lovranu pri Opatiji 
organiziral Medškofijski odbor za kulturo (MOK).

Zakaj se je spolno življenje ljudi po spolni revoluciji pred 
štiridesetimi leti nepričakovano znašlo v veliki zadregi, tipajoče 
razbiramo v neki podrobnosti. France Pibernik, raziskova-
lec življenja in ustvarjanja pesnika Franceta Balantiča, v 
Monografiji k zbranim delom slovenskih pesnikov in pisateljev 
(Študentska založba Litera 2008) navaja del pisma Marije 
Mišič, ki ga je napisala 3. 12. 1943, približno tri tedne po 
Balantičevi smrti (24. 11. 1943) v Grahovem. (Potem je prišel 
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tisti večer, zadnji … Kot dolga spoved je bil najin pogovor. 
Vse od kraja do konca sva si pripovedovala. Kako sem bila 
srečna, saj si bil poleg mene Ti. … Še zdaj te vidim …) Njeno 
pismo – najbolj osebni del izpovedi ni objavljen – je čista lirika, 
ki je popolnoma tuja čutenju mladih danes. »Muza lirske 
poezije,« ki je stara kot človeštvo, »je v dobršni meri utihnila,« 
ugotavlja dr. Petar Jevremović, eden od predavateljev. Lirika ne 
zahteva nujno odgovora, je na sledi neke drugosti, ki je fizično 
odsotna in nedostopna. Lirična izpoved se odkriva tistemu, ki 
ne odgovarja (prim. Brane Senegačnik, Nova revija 327–329, 
str. 238). Eden od vrhuncev lirične poezije je Visoka pesem. V 
njen duhovni kontekst je predavatelj Matjaž Črnivec postavil 
tudi spolnost. Meni, da v odnosu ljubimcev deluje sam Bog, ki 
je vir in porok tako strasti kakor zvestobe. Ljubezen tako – po 
Črnivcu – postaja celovit odnos, oseben v najglobljem pomenu 
besede, razplamteva in omogoča pa jo plamen samega Boga. 
Zasidranost človeške ljubezni v Božji zavezi je tudi točka 
demitologizacije erosa, njegove osvoboditve, točka vrnitve v 
sfero ustvarjenega reda, nadaljuje isti predavatelj.

Sodobni svet je izrazito neliričen, zato pa toliko bolj 
tehnološki in tehnokratski (Jevremović). S tem so v veliki 
meri spodkopani tudi temelji kulture, kajti kultura po C. Levi-
Straussu vznikne zaradi odloga zadovoljitve. V liriki pa ne gre 
le za odlog zadovoljitve, temveč celo za odpoved le-tej, za vero 
in hrepenenje, da grem na »tvoj grob in ti povem vse; če pa je 
Božja volja, grem kmalu za vami (umrlimi fanti v Grahovem), 
da se vidimo nad zvezdami« (Marija Mišič).

Michael Foucault (+1984) umešča spolnost popolnoma 
drugam kot prej omenjeni avtorji. Vidi jo prepleteno z meha-
nizmi, kakršni so se v družbi razvili po francoski revoluciji. 
Spolnost naj bi se v zadnjih dveh stoletjih postavljala pred-
vsem kot vprašanje družbenega nadzora, kot vidik biopolitike 
in tanatopolitike. Vendar pa omenjeni drobec iz življenja Fran-
ceta Balantiča kaže na nek drug topos, kjer se je zgodil preo-
brat v razumevanju spolnosti: »Revolucionarno gibanje mo-
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dernih časov se ujema s procesom zoper umetnost, ki se še ni 
končal« (A. Camus). Camusa navaja Dražen Katunarić (Nova 
revija 324–326, str. 154) za podkrepitev svojega prepričanja, 
da je moderna duša pornografska, saj največjo slast in strast 
vidi v skrunjenju in sprevračanju. Občuti zgolj potrebo po os-
krunjenih stvareh. Sleherno serijsko blago je na nekem mestu 
prevratno. Mrtva objektivnost je vgrajena v naravo modernega 
sveta. Katuranič tako kot Camus postavlja v kontekst revolu-
cionarnega gibanja tudi Malevičev črni kvadrat, kjer je zna-
menje smrti vgrajeno na belem polju nebivanja; je simbol od-
sotnosti slehernega simbola. Ta belina, na kateri leži kvadrat, 
je izbrisovanje vseh za modernega človeka ne potrebnih stanj, 
kot so napor, drhtenje duše. Nobenega simbola ali alegorije 
ni več, razen tega sveta samega. »Sebičnost, izražena skozi 
prometejski zanos, je dvajseto stoletje spremenila v klavnico, 
umetnost pa v grdoto« (Kundera, prav tam). In tako se pro-
movira tudi spolnost. Številni performansi, filmi, gledališki 
odri, slikarji itd. kanonizirajo nakaznost, zgrešenost človeške 
eksistence in očaranost z razdiralnostjo kot obliko ustvarjanja. 
Lepota se tu enači z bebavostjo in izumetničenostjo. Visoka 
pesem, ki se izreka o človekovi metafizični naravi, je izpadla iz 
kanona sodobnih estetskih kriterijev, ker naj bi se izgubljala 
v osladni idiliki.

Mladen Dolar se je kot prvi predavatelj že od vsega začetka 
distanciral od vulgarnega kulturno-revolucionarnega preo-
brata zadnjih dveh stoletij. Ne poistoveti se sicer z metafizično 
poetiko Visoke pesmi, vendar izhaja iz premise, da je spol-
nost sicer del našega animalnega habitusa, vendar njene 
enigmatičnosti ni mogoče iskati v preprosti kontinuiteti z 
animalno dediščino, ker je namreč spolnost v tesni in obenem 
skrivnostni zvezi z 'duhom'. Če Malevič ukinja simbol, pa se za 
Dolarja, ki je učenec C. Levi-Straussa, spolnost bistveno odvija 
v območju simbolnega. Simbolna gesta, ki preseka neposred-
nost naravne zadovoljitve, je po Dolarju nekaj, kar človeško 
spolnost opredeljuje od znotraj. S tem se seveda oddaljuje tudi 
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od M. Foucaulta, ki ga pri spolnosti zanima predvsem njen 
družbeni vidik, saj jo pojmuje kot izum buržoazije, povezan z 
vzponom modernega meščanstva. Iz seksualnosti naj bi po 
Dolarju Foucault napravil mesto upora, boja za emancipacijo 
množic izpod oblasti buržoazne oblasti. Dolar pa je prepričan, 
da se v spolnosti združujeta človeško najbolj intimno, zasebno, 
in obenem najbolj družbeno, označeno s kodi in prepovedmi. 
Dolar se zaveda, da te premise še ne odgovarjajo na vprašanje 
– seksualnost, kaj je to? – ampak ga šele zastavljajo. Od tu 
naprej se opira na uvide Sigmunda Freuda. Opozarja, da je 
panseksualizem, ki ga površno pripisujejo Freudu, popoln ne-
sporazum, kajti Freud ne podaja nikakršnega univerzalnega 
odgovora na vprašanje, kaj je spolnost, temveč le univerzalno 
vprašanje. Freud svojega raziskovanja ni začel na področju 
spolnosti, temveč je skušal nezavedno identificirati preko 
jezika. Zato njegove prve tri knjige govorijo o sanjah, o spo-
drsljajih in o vicih. Videl je, da nezavednemu ni mogoče določiti 
mesta in ga definirati, ker je vedno v ovinku in v prelomu. Po 
Dolarjevem prepričanju je velik prispevek Freuda v tem, da 
je postavil pod vprašaj dokso, iz Platonovega mita izpeljano 
splošno mnenje o spolnosti, ki je v otroštvu ne prepoznava, 
pač pa vidi njen začetek v puberteti in njen smisel v spolni 
združitvi. Freud nas reši tudi utvare o homeostazi, o prepro-
sti zadovoljitvi človeških potreb, in poudarja, da libido vedno 
vnaša moment užitka, ki je dejavnik neravnovesja, destabi-
lizacije, dejavnik, ki se ga ne moremo znebiti.

Če spolnost strukturno sodi tudi v območje 'duha' 
(Dolar) in če je »njena primarna vloga v odnosu 'jaz – ti', ki 
je zrcaljenje in hkrati udejanjanje Božje podobe v ustvar-
jenem bitju (Črnivec), je vendar »teološki diskurz nagnjen 
k simplificiranju, ki gre v smeri idealizacije, racionaliza-
cije, ponujanja obljub, ki so pogosto pomirjujoče, a tudi 
demagoške, naivne. … Človeka ne moremo pomiriti s tem, 
da mu bomo rekli: 'Si svoboden in si Božja podoba.' Kar 
manjka uradnemu, mainstream teološkemu diskurzu, je 
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subverzivna nota, ki jo je danes (na našo srečo) ohranila 
asketika. Odsotna je zavest, da človeka ni mogoče odrešiti 
s teološkimi stališči, floskulami, imperativi. Kakor je tudi 
nemogoče razkriti človeka s psihoanalitičnimi stališči. Za 
ploden dialog med psihoanalizo in krščanskim izročilom 
bi bilo nujno, da si odločno stopita naproti. Nujen je resen 
in odgovoren korak. Osebno menim, da je problematično 
področje krščanske antropologije. Mislim, da tu veliko stvari 
še čaka, da se sploh zastavi vprašanje o njih. Po drugi strani 
pa je v psihoanalizi veliko metafizičnih usedlin scientizma. 
Psihoanaliza kronično boleha ne le za netransparentnostjo 
lastnih pojmov, ampak pogosto za naivnostjo svojih obrazcev, 
ki jih je Freud največkrat nekritično prevzemal iz znanosti 
devetnajstega stoletja. Upal bi si celo trditi, da danes … ne 
obstaja nič takega, kar bi lahko imenovali psihoanaliza« (P. 
Jevremovič, NR 327–329, str. 241–242).

Kot kristjan sem v nenehni skušnjavi poenostavljanja, da 
bi se zadovoljil z liturgičnim odpevom k Ps 93: »Blagor človeku, 
ki ga Bog poučuje.« Kot da bi bilo čisto preprosto doumeti, kaj 
je tisto, česar nas Gospod uči o nas, o naši človeški naravi, 
o prepletu duhovnega in animalnega v njej in predvsem o 
etičnem kodeksu, ki iz te resničnosti izhaja.

Peti forum si seveda ni zadal za cilj izgrajevanje celovitega 
razumevanja spolnosti, pač pa je različno misleče opozoril na 
nova vprašanja, kajti že znotraj svojega lastnega pogleda na 
spolnost detektiramo nove in nove vrzeli neznanja, ko pa med 
seboj primerjamo različne koncepte, se iz odnosa med njimi 
razkriva novo polje nedorečenosti. Zato mi je zelo blizu poziv 
Petra Jevremovića: »Krščanski antropologiji je nujno potreben 
kritični ton, subjektivni ton psihoanalize, kot je psihoanalizi 
nujno potreben občutek za zadnja ontološka vprašanja, ki 
jih psihoanaliza ne more najti sama v sebi, a jih lahko najde 
(med drugim) v soočenju z antropologijo krščanskih Očetov« 
(NR, prav tam).

»Ko govorimo o spolnosti, mislim, da govor o njej ni nikoli 
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neideološki, «pravi p. dr. Miran Špelič. In nadaljuje: »Spolnost 
je vedno povezana z neko idejo, miselnostjo, nekim celostnim 
pogledom na svet, ki se ne more ločiti od nje. … Za primer si 
vzemimo povezavo gejevske ideologije z zgodovinskim razisko-
vanjem. Gejevska ideologija je močno spodbudila študij in 
raziskovanje antične spolnosti. Namen je bil zelo jasen. Treba 
je pokazati, da je njihova ideja in praksa skladna s tistim, kar 
je v družbi cenjeno in splošno sprejeto. … Jaz sem kristjan. In 
tudi na spolnost ne morem gledati, kot da bi ne bil. … Objek-
tivnosti tukaj preprosto ni in niti ni treba, da je. Sem kristjan 
in izhajam iz evangelija.«

Integralni del foruma je bila tudi diskusija, ki je v celoti 
objavljena. Prinesla je poglobitev razumevanja homoseksual-
nosti, vloge spolnega užitka v partnerskem odnosu, osvetlitev 
vprašanja, koliko je 'naravni' namen spolnosti med zakoncema 
izpolnjen s prokreacijo itd.

MILAN KNEP, 

tajnik Medškofijskega odbora za kulturo
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Dr. Mladen Dolar

Seksualnost in psihoanaliza

Seksualnost je videti nekaj samoumevno danega, množično 
navzočega, naravnega in očitnega – a prav to samoumevnost, 
naravnost in očitnost je psihoanaliza postavila pod vprašaj, 
in tukaj bi želel na kratko slediti tej zgodbi. Seksualnost je 
stara toliko kot človeštvo, še precej več, stara je toliko kot 
življenje na tem planetu ali vsaj toliko, kolikor so živa bitja 
privzela spolno reprodukcijo, torej vsaj kakih 400 milijonov 
let. A prav v tej ekstenziji človeške seksualnosti v živalsko 
kraljestvo tiči problem. Videti je namreč, da je seksualnost 
del naše živalske dediščine, genetske pogojenosti, skupaj z 
dihanjem, prehranjevanjem, prebavo, izločanjem, torej del 
našega animalnega biološkega habitusa, nujnih bioloških 
pogojev za reprodukcijo vrste. Obenem pa je jasno, da je 
človeška seksualnost privzela zelo nenavadne in razvejane 
oblike, tako kot sicer tudi vsa človeška, od živali podedovana 
narava, da imamo torej opravka z neko denaturirano naravo, 
s problematično naravo, da njenih skrivnosti ni mogoče iskati 
v preprosti kontinuiranosti z animalno dediščino, še več, da je 
v neki tesni in enigmatični zvezi z 'duhom', z vsem tistim, kar 
je specifično človeškega. Tu je zelo star in večno nov problem 
povezanosti duha in telesa, telesa, ki ga tu predstavlja prav 
njegova najbolj kočljiva funkcija, tista, ki je povezana z največ 
tabuji in prepovedmi, tista, ki je skozi vso zgodovino predstav-
ljala neko kočljivo nevarnost in jo je bilo treba prav zaradi 
tega kanalizirati in reglementirati. Če je seksualnost precej 
starejša od človeštva, pa so prepovedi in tabuji, ki uklepajo 
seksualnost, stari natanko toliko kot človeška kultura. Ni je 
bilo kulture, civilizacije v zgodovini, ki bi tega ne storila. Claude 
Lévi-Strauss, eden največjih antropologov dvajsetega stoletja 
in vseh časov, ki je nedavno praznoval stoletnico, je, denimo, 
videl inavguralno gesto človeške kulture prav v prepovedi 
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incesta, torej v prepovedi, ki v vseh človeških kulturah brez 
izjeme prepoveduje prav najbližje seksualne objekte, tiste, ki 
so najbolj na dosegu neposredne zadovoljitve potrebe. Nobena 
naravna vrsta ne pozna takšne prepovedi (četudi lahko neka-
tere faktično in praktično otežujejo ali onemogočajo incest po 
drugih poteh) in ni je človeške družbe, ki take prepovedi ne bi 
poznala (četudi sama prepoved ni nikoli faktično onemogočila 
incesta in je marsikdaj poznala izjeme). Od tod je, po njegovem, 
mogoče razmejiti sorodstvo in seksualnost, utemeljiti sorod-
stvene strukture, eksogamijo, vso družbeno menjavo itd., od 
tod vodi pot v simbolno, saj prepoved lahko obstaja samo kot 
simbolna gesta, in v vsa nadaljnja temeljna dejstva kulture. 

»Pred prepovedjo incesta še nimamo Kulture, z njo pa 
Narava pri človeku neha obstajati kot suverena vladavina. 
Prepoved incesta je proces, s katerim Narava sega preko sebe; 
prižge iskrico, katere učinek je formiranje strukture novega 
tipa, in to bolj kompleksne, ki se nalaga na enostavnejše 
strukture psihičnega in animalnega življenja in si jih priključi. 
… Sama povzroči in konstituira vznik nekega novega reda.«1

Če pa je prepoved, ki visi nad seksualnostjo, toliko stara 
kot kultura in zadeva substanco človeške družbenosti, potem 
taka kulturna prepoved nemara ni nekaj preprosto zunanjega 
domnevno animalni naravi seksualnosti, ni nekaj, kar bi to 
naravo doletelo od zunaj, ampak spada prav k njenemu bistvu 
in opredelitvam. Simbolna gesta, simbolna zareza je nekaj, kar 
človeško seksualnost opredeljuje od znotraj in zadeva sámo 
njeno naravo. Način, kako je kultura kanalizirala in uravnavala 
seksualnost, je prav način obstoja človeške seksualnosti, ki je 
ne moremo nikoli zajeti same kot take zunaj teh kulturnih ko-
1  Les structures élémentaires de la parenté, Pariz: P.U.F. 1949, str. 31. Sim-

bolna zareza, ki preseka neposrednost naravne zadovoljitve, omogoča 
menjavo: »V trenutku, ko mi je prepovedana uporaba določene ženske, ki 
tako postane razpoložljiva za drugega moškega, je nekje drug moški, ki 
se odpove določeni ženski, ki tako postane razpoložljiva zame. Vsebina 
prepovedi incesta se ne izčrpa v prepovedi: ta je vzpostavljena le zato, 
da garantira in utemeljuje neko menjavo, najsibo direktno ali indirektno, 
neposredno ali posredno« (str. 65).
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dov, predpisov in zapovedi, kot domnevno naravno substanco. 
V seksualnosti se  v paradoksnem preseku združujeta človeško 
najbolj intimno, zasebno, in obenem najbolj družbeno, najbolj 
označeno s kodi in prepovedmi. 'Kaj je človek? Pol angel, pol 
žival' – to je bilo romantično geslo, ki se je sicer naslanjalo 
na dolgo tradicijo, tradicijo zoperstavitve angelskega duha in 
animaličnega telesa, v prvi vrsti na krščansko tradicijo, ki je 
večinoma ali vsaj v grobem postavljala stvari tako: telo kot vir 
greha, telo kot naša pripetost na končnost in umrljivost, telo celo 
kot vir demoničnega in htoničnega, duh pa kot nematerialen 
in neumrljiv. A nemara je ključni problem prav v tem, da živali 
ne moremo nikoli zajeti in razumeti brez angela v njej, ne nekje 
drugje, ampak v njeni notranjosti.

Seksualnost, kaj je to? Nemara je ena največjih zaslug 
Sigmunda Freuda v tem, da je z vso resnostjo postavil to 
vprašanje in pokazal na vso njegovo problematičnost, na 
njegove na moč razvejane in oddaljene implikacije. Da je to 
vprašanje postavil za naš čas in ga z njim opredelil, da je za-
stavitev tega vprašanja, njegovo problematiziranje, postalo eno 
od opredeljujočih znamenj moderne. S svojim pojmovanjem 
seksualnosti je postavil pred nas nek nov objekt, prastar 
in vendar osupljiv, enigmatičen. Pokazal je, da nismo dotlej 
nikoli prav dobro vedeli, o čem pravzaprav govorimo, ko govo-
rimo o seksualnosti. Z njegovimi odgovori se seveda lahko ne 
strinjamo, kritike psihoanalize so mnogotere in jih je veliko, 
vendar pa njegova zastavitev predstavlja zarezo v pojmovanju 
seksualnosti – ne moremo se delati, da te zareze ni, naj smo 
do njega še tako kritični. Ne moremo ga zaobiti.

Kontinuiteta seksualnosti skozi človeško zgodovino je 
problem. Privzemamo jo kot nekaj samoumevnega, samodejno 
smo nagnjeni k temu, da neko današnje in močno opredeljeno 
pojmovanje seksualnosti podtaknemo prejšnjim obdobjem in 
ga nevede postavimo za nekaj univerzalnega in vseprisotnega. 
Michel Foucault se je pred 30 leti lotil monumentalno zastav-
ljene  Zgodovine seksualnosti. Od načrtovanih šestih delov je 
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do smrti napisal tri (vsi trije so v slovenskem prevodu;2 z bridko 
ironijo mu je nadaljevanje preprečila prezgodnja smrt – zaradi 
aidsa). Ta zgodovina je bila zastavljena nadvse polemično proti 
psihoanalizi, poskušala je podati neko drugačno zgodbo o 
seksualnosti od psihoanalitske, od tiste, ki je prešla v splošno 
dokso in kliše. Njegova teza je bila, če močno poenostavim, da 
si je tisto, kar danes razumemo pod pojmom seksualnosti, 
izmislila buržoazija, da je torej ta pojem tesno povezan z 
vzponom meščanskega reda, v prelomu z načinom, kako so 
stvar razumeli prej. Za njega psihoanaliza nevede podaljšuje 
ta buržoazni dispozitiv seksualnosti s tem, ko naseda utvari, 
da je pravo skrivnost treba iskati v seksu, prav ta pogled pa 
je nekaj, kar je ta meščanski dispozitiv nastavil kot skrivnost. 
Seksualiziral je telo in iz njega napravil skrivni odgovor na 
najrazličnejše zagate, a prav iz tega bi se po Foucaultu morali 
izviti, se izviti iz buržoazne seksualnosti kot dispozitiva ob-
lasti, ki iz seksualnosti napravi mesto navideznega upora, 
skrivnosti in emancipacije. Ko se je Foucault lotil zgodovine 
grške seksualnosti, si je (na začetku druge knjige) zastavil 
terminološka vprašanja, osredinjena okoli dejstva, da v grščini 
preprosto ni pojma, ki bi ustrezal našemu pojmu seksualnosti. 
Do tega je prišlo šele v 17. stoletju, beseda seksualnost pa se je 
pravzaprav začela  uporabljati šele na začetku 19. stoletja. Ne 
bom se spuščal naprej, dovolj je opozorilo na diskontinuiteto.

Lahko vzamem še drugega avtorja v prid tezi o diskon-
tinuiteti, krščanskega misleca Soerena Kierkegaarda, ki je 
postavil ločnico drugje. Zanj je seksualnost nekaj, kar je 
iznašlo krščanstvo, če naj njegovo tezo paradoksno priostrim. 
Šele s krščanstvom imamo opravka s seksualnostjo. Citiram, 
zavedajoč se vse problematičnosti citiranja Kierkegaarda, 
njegovih multiplih psevdonimov in ironije:

»Ker je čutnost v glavnem to, kar je treba zanikati, je povsem 
2  Michel Foucault, Zgodovina seksualnosti 1, Volja do znanja, Ljubljana: 

ŠKUC 2000; Zgodovina seksualnosti 2, Uporaba ugodij, Ljubljana: ŠKUC 
1998; Zgodovina seksualnosti 3, Skrb zase, Ljubljana: ŠKUC 1993.
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jasno, da je postavljena najprej skozi dejanje, ki jo izključuje 
s tem, da postavlja nasprotno pozitivnost. Kot princip, kot 
sila, kot vase zaprt sistem je čutnost najprej vzpostavljena 
v krščanstvu; in v tem smislu drži, da jo je v svet vpeljalo 
krščanstvo. Da bi lahko razumeli to trditev, jo moramo dojeti 
kot istovetno z nasprotno trditvijo, da je krščanstvo tisto, ki 
jo je pregnalo, izključilo iz sveta.«3

Kierkegaard tu govori o Don Juanu, ne o čutnosti nasploh, 
ampak o seksualnem razvratu, o tem junaku, ki je, paradok-
sno, po njegovem lahko le krščanski junak. Govori o tem 
zapeljivcu in o njegovem neustavljivem čutnem geniju, ki je 
seksualni užitek  povzdignil v princip, v svoje etično vodilo, 
in ki ga je kot razvratnika doletela poguba (toda, pomenljivo, 
ne zaradi seksualnih podvigov, temveč zato, ker se je prekršil 
zoper drugi, še hujši tabu spoštovanja do mrtvih). Za antiko, 
po Kierkegaardu, čutnost ni bila zares problem, kolikor je 
postavljala 'poduhovljeno čutnost', 'duševno določeno čutnost' 
in si je kot ideal postavljala harmonijo čutnosti in duha. Grška 
'lepa individualnost' si je prizadevala ravno za ravnovesjem 
čutnega in duhovnega, krščanstvo pa je med oboje postavilo 
izključujočo alternativo – toda s tem je šele zares proizvedlo 
čutnost in seksualnost, s pretiranim poudarjanjem duhovnega 
principa je vzpostavilo svoje drugo kot nekaj, kar je izključilo, 
a »nekaj pride do obstoja šele skozi svojo izključitev« (str. 48). 
Don Juan ne bi mogel biti grški junak, estetsko ugodje, ki 
ga strnjuje Mozartov Don Giovanni kot zapopadek čutnega 
zapeljevanja, njegov demonični vrhunec pa je nekaj, skozi kar 
mora krščanski junak Kierkegaard, da bi lahko opravil svojo 
pot od estetskega k etičnemu in religioznemu. In tu je njegova 
dvoumnost: kdor se ni zmožen prepustiti temu uroku čutnosti, 
3  Ali – ali, Ljubljana: Študentska založba 2003, str. 47–8. Malo ironično po 

drugi poti temu pritegne tudi Freud: »V tej zvezi lahko trdimo, da je asketski 
tok krščanstva podelil ljubezni psihične vrednosti, ki jih poganski stari vek 
ni mogel nikoli zagotoviti. Najvišji pomen so ji pripisali asketski menihi, 
katerih življenje je bilo skoraj v celoti izpolnjeno z bojem proti libidinalni 
skušnjavi« (Spisi o seksualnosti, Ljubljana; Analecta 2006, str. 69).
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ki ga predstavlja Don Giovanni, se predati njeni fascinaciji, ta 
ne more do etike in religije.

Foucaulta in Kierkegaarda, dva ekstremno različna avtorja, 
navajam malo zaradi provokacije, kot opomin k temu, da je 
seksualnost v diskontinuiteti, da je ni mogoče kar tako zajeti 
s skupnim imenovalcem, da je prepredena z vrsto plati in 
vidikov, da je vprašljiv že sam okvir, v katerega jo poskušamo 
strpati, da jo kulturni okvir spreminja in ni nekaj neodvisnega, 
da je problem že sam njen obstoj, da je nemara krščanska 
ali buržoazna iznajdba – ali nemara Freudova? Freud pa se 
nemara razlikuje od drugih prav po tem, da ne daje odgovora 
na vprašanje, kaj je seksualnost. Lahko bi poantirano rekli, da 
seksualnost za Freuda ni univerzalni odgovor – v nasprotju 
z utečenim mnenjem o psihoanalizi, ki da povsod vidi samo 
seks –, temveč univerzalno vprašanje.

Freud ni začel naravnost s seksualnostjo, do tja je prišel po 
ovinku in zavitih poteh, in nemara sama seksualnost ravno 
je v ovinku: če izgubimo ovinek, izgubimo tudi sam predmet, 
ki bi ga radi zakoličili in obmejili. A prav omejiti se ga ne da, 
mu odrediti zarisano mesto, in v tem je ves problem. Freud 
je začel s tremi knjigami, ki so vpeljale nezavedno kot 'drugo 
prizorišče', ein anderer Schauplatz, in nezavednega se je lotil 
ne po poteh telesa, čutnosti in seksualnosti, temveč preko 
jezika. Njegove prve tri knjige govorijo o sanjah, o spodrsljajih 
in o vicih4 – pri vseh treh gre za neke obrobne fenomene, za 
razpoke v govorici, za margine, kjer za hip vznikne nezavedna 
želja, za hip zablisne nekaj, kar pa je le v razpoki in česar se 
ne da zajeti samo kot tako. Nekaj zašepa, nekaj spodrsne, 
neka druga logika pride na dan, a ta logika nima svoje lastne 
substance in konsistence, svoje lastne neodvisne vzročnosti, 
temveč naseljuje le vrzeli. Nezavednega, tako kot seksualnosti, 
se ne da zamejiti, mu odmeriti mesta, ga definirati, enoznačno 
4  Interpretacija sanj, Ljubljana: Studia humanitatis 2000; Psihopatologija 

vsakdanjega življenja, Ljubljana: Mladinska knjiga 2006, 2009; Vic in njegov 
odnos do nezavednega, Ljubljana: Analecta 2003.
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zakoličiti, je le v ovinku in v prelomu. Videti je, da nam ne-
zavedno sporoča nekaj po zavitih poteh, v popačeni obliki, 
naša naloga pa naj bi bila, da bi to povedali naravnost – a prav 
v tem je utvara: nezavedno govori samo po zavitih poteh, sestoji 
ne iz neke posebne vsebine, temveč prebiva prav v popačeni, 
prelomljeni formi. – Lacan, ki je imel velik talent za slogane, 
je to plat Freudovega odkritja strnil v geslo: 'Nezavedno je 
strukturirano kot govorica', kot razpoka govorice, kjer sredi 
govorice vdrejo nesmisli, nekaj, česar sam govorec ne more 
razumeti, čeprav je to sam proizvedel in je le v njem ključ 
do razumevanja tega. Nezavedno se drži govorice kot njena 
razpoka, prelom govorčeve namere in intendiranega smisla, 
kot zdrs smisla in spotikanje zavestne intence. Tisto, kar pride 
na dan, kar spregovori v tej razpoki, je nezavedna želja (od tod 
njegova osrednja teza, da so sanje izpolnitev želje). Ta želja je 
sicer na določen način seksualizirana, vendar pa, kot je videti, 
ne vključuje neposredno telesa in je povsem drugačna entiteta 
kot nagon, libido.

Šele leta 1905, pet let po Traumdeutungu, deset let po 
Študijah o histeriji, se Freud obrne k seksualnosti kot poseb-
nemu, 'ločenemu' problemu v Treh razpravah o teoriji seksual-

nosti.5 Prvo presenečenje Treh razprav je v tem, da smo docela 
zamenjali teren: nič ni več govora o govorici, ta sploh ne nas-
topa kot problem, nič ni več ognjemetov retorike nezavednega, 
skoraj nič ni več govora o želji, ki je bila glavni junak prvih 
treh knjig, nenadoma imamo opravka s telesom, s čutnostjo, s 
telesno topologijo, s telesnimi odprtinami in robovi, kot glavni 
junak pa zdaj nastopi ne želja, temveč nagon, der Trieb. 

Freud začne z utečenim mnenjem, z dokso, z nekaterimi 
običajnimi pojmovanji seksualnosti:

»Utečeno mnenje si ustvarja povsem določene predstave o 
naravi in lastnostih tega spolnega nagona. V otroštvu naj ga ne 
bi bilo, vzpostavil naj bi se v času procesa zorenja – pubertete 
in v povezavi z njim, izražal naj bi se v pojavih neustavljive 
5  Ljubljana: Studia humanitatis 1995.
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privlačnosti, ki jo ima en spol za drugega, in njegov cilj naj bi 
bila spolna združitev ali vsaj taka ravnanja, ki vodijo k njej. 
Vendar imamo vse razloge, da v teh navedbah vidimo zelo 
nezvesto podobo dejanskosti; če jih natančneje pogledamo, 
se izkažejo za prepolne zmot, netočnosti in prenagljenosti. ... 
Utečeni teoriji o spolnem nagonu najlepše ustreza poetična 
fabula o delitvi človeka na dve polovici – moškega in žensko – 
ki si prizadevata, da bi se v ljubezni združili« (str. 17–8).

Ta teorija je seveda prastari Platonov mit iz Simpozija – mit, 
ki je sicer sam nadvse dvoumen in ki je pri Platonu nenazadnje 
položen v usta ne Sokratu, ampak Aristofanu (konec koncev 
Sokratovemu nasprotniku in obrekovalcu). 

Freud si bo v nadaljevanju prizadeval razgraditi vse te 
hitro skicirane podmene in zagovarjati prav nasprotno: 1. 
da se seksualnost vrine kot 'dodatek' že od vsega začetka, 
od najzgodnejše dobe, od dojenčka, da imamo torej opravka 
z otroško seksualnostjo – škandalozna hipoteza, ki je tedaj 
vzbujala največ ogorčenja in ga še danes, saj je dolga tradicija 
v otroku videla utelešenje nedolžnosti; 2. da je neustavljiva 
'naravna'  privlačnost med spoloma vprašljiva, da je rezultat 
nekega dolgotrajnega procesa, ki mora skozi več faz – skozi 
faze razvoja libida, skozi proces, ki je protisloven in negotov, 
njegov rezultat pa nikakor ni preprosto stvar naravnega 
zorenja, ampak določene akulturacije, predpisov, prepovedi, 
poln je stranskih rokavov, regresij in 'zablod'; 3. da nikakor 
ne gre le za vprašanje spolne združitve, temveč da je libido 
nekaj, kar lahko pride na svoj račun tudi po nadvse zavitih 
in oddaljenih poteh, da je plastičen, da se naseli v razpokah 
zelo različnih območij človekovega delovanja in da je prob-
lem prej, obratno, v tem, da ga nikakor ne moremo omejiti, 
lokalizirati, ga pripeti na en sam telesni kraj ali na določeno 
ravnanje. Da ta libido v človeška ravnanja vnaša nek dejavnik 
užitka, ekscesivnega, dodatnega, presežnega užitka, ki je 
ravno dejavnik neravnovesja, destabilizacije, nekaj, kar nas 
vrže iz tira. Da je to dejavnik, ki se ga ne moremo znebiti, 
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ga pustiti za seboj, se ga odkrižati, se mu odpovedati – in 
nazadnje je prav to nekaj, kar nas sploh dela za ljudi. Da ne 
obstaja homeostaza, preprosta zadovoljitev človeških potreb, 
še tako telesnih, naravnih ali še tako duhovnih, ne da bi se 
vanje vrinil ta dejavnik presežka.

Seksualnost je za Freuda uganka, in prva gesta je nemara 
v tem, da je videl uganko tam, kjer nihče ni videl posebne 
uganke in kjer se na splošno vidi le naravni proces, naš davek 
animalni naravi. Kar ga zanima, je prav način, kako se sek-
sualnost v svojem specifično človeškem izražanju kaže v vrsti 
procesov, dejanj in stanj, ki odstopajo ne le od prokreacije 
kot splošno domnevanega seksualnega cilja, temveč tudi od 
stremljenja po spolni združitvi, po tem, kar naj bi utelešalo 
seksualno dejavnost par excellence. Nagoni, kot se mu kažejo 
v tem poskusu opisa, so fragmentirani, parcialni in imajo 
svojevrstno lastnost, da se lahko osamosvojijo od svojega 
objekta. Odklon je v njih vpisan kot konstitutivni odklon, in 
to že od samega začetka. Zato uporabi Freud svoj izraz An-

lehnung, naslonitev, h kateremu se je kasneje pogosto vračal, 
da bi opisal nek osnovni vzgib nagona. »Seksualna dejavnost 
se najprej opre na funkcije, ki ohranjajo življenje, in se šele 
pozneje osamosvoji od njih« (str. 51).6 Nagoni se naslonijo na 
zadovoljevanje naravnih potreb, najprej potrebe po hrani. To 
je slovita oralna faza in znotraj tega, v naslonitvi na to zado-
voljevanje, proizvedejo nek presežek, nek stranski proizvod, 
neko dodatno zadovoljitev. V zadovoljevanje potrebe po hrani 
se prikrade še nek dodatni užitek, ugodje, oralno ugodje, ki 
se lahko osamosvoji – najbolj elementaren in očiten primer 
je lahko sesanje palca. In to dodatno ugodje se lahko osamos-
vaja na vsaki stopnji razvoja. Vsaka od njih prinaša s seboj 
določen presežek ali zamik v preprosto zadovoljitev potrebe, 
prav tega zamika pa se polasti kultura in ga kodificira. 

Freud opisuje neko začetno stanje dojenčka z izrazom poli-
6  Podobno npr. v »Vpeljavi narcizma« (1914), Metapsihološki spisi, Ljubljana: 

Studia humanitatis 1987, str. 49–50.
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morfna perverznost. Ta malo strašljivi izraz pomeni le to, da je 
v izhodiščnem stanju libido razpršen, še nikakor usmerjen na 
seksualni objekt nasprotnega spola niti lociran v določen del 
telesa, temveč se lahko investira v različne objekte, ne glede na 
spol, ne upošteva kulturnih razlik in norm, v različne telesne 
dele, odprtine, in privzema različne oblike, sledeč različnim 
parcialnim in razpršenim ugodjem. Proces, ki vodi iz tega 
stanja k zreli, 'normalni' seksualni organizaciji, pa nikakor 
ni proces naravnega zorenja, temveč je proces akulturacije, 
torej proces, ki ga vodi določena vpeljava kulturnih modelov 
in prepovedi, se pravi, skupaj s procesom fiziološkega zorenja 
poteka proces kulturnega poenotenja, lokalizacije, usmerjanja 
tega razpršenega libida. Za Freuda je to poenotenje vselej 
kočljivo, zasilno, krhko, z mnogimi razpokami, nikoli ne uspe 
docela, vselej ostanejo vrzeli, dodatki, presežki – s svojim 
spolom, s spolno identiteto, s seksualnim življenjem nikoli ne 
pridemo na kraj brez ostanka. Ta proces se nikoli docela ne 
izide, ni stanja uravnotežene seksualnosti, temveč je seksu-
alnost prej ime za neko konstitutivno neravnovesje. Ni neke 
naravne norme, ki bi ji lahko preprosto sledili, temveč je vsa 
zagata v tem, da takega naravnega spolnega razmerja ni. Po 
tem se nagon razlikuje od instinkta, ki ravno ima v sebi vpisan 
določen genetski, naravni scenarij, po katerem se odvija. Sek-
sualnost je vselej zagata. Lacan, ki je imel, kot rečeno, velik 
talent za slogane, je kot aksiom psihoanalize postavil geslo, 
da 'ni spolnega razmerja', il n'y a pas de rapport sexuel. To 
geslo se direktno postavlja po robu utečeni predstavi, ki se 
kar naprej pripisuje psihoanalizi, da skuša namreč povsod 
videti samo seks, vse zvesti na spolno razmerje. To geslo je 
namerno provokativno in skuša prav razbiti neko dokso o 
seksualnosti, prestabilirano razmerje med spoloma kot nar-
avno dano, in pokazati, da imamo s človeško seksualnostjo 
opraviti ravno kot s problemom, z zarezo in s presežkom, ki 
se najavlja v tej zarezi. In prav zato, ker ni spolnega razmerja, 
prav zato imamo ljubezen. 'Ljubezen je odgovor na odsotnost 
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spolnega razmerja,' pravi dalje Lacan, torej poskus, kako s 
to odsotnostjo, s tem, kar škripa, priti na kraj, kako jo živeti, 
kako iznajti razmerje prav v odsotnosti razmerja, vzpostaviti 
odnos sredi neodnosa, v odsotnosti naravnega razmerja in 
homeostaze. Nagon se postavlja po robu homeostazi in iztirja 
naše izkustvo, ga postavlja v temeljno neravnovesje – v tem 
pogledu je nagon ekstatičen, sega preko sebstva, preko jaza, 
preko telesa. In če je v čem nenavadnost Freudovega odkritja, 
potem ni v tem, kako zelo nas obvladujejo domnevno ani-
malni nagoni, temveč prav nasprotno, kako zelo so domnevno 
animalni nagoni vseskozi proizvod kulture, kako je vanje od 
samega začetka vpisan simbolni rez. Za Freuda ni problem v 
tem, da telo terja svoje, temveč nagon vznikne prav in edino iz 
vozla telesa in simbolnega, iz njunega stičišča, iz kulturnega 
posega v telo. 

Nagon je zastopstvo somatskega v psihičnem, pravi Freud, 
torej prav njun interface, mesto njunega križanja, križanja 
duševnega in telesnega. Lahko bi rekel malo paradoksno: v 
nagonih in njihovih usodah se odigrava vprašanje duše v 
nekem najbolj elementarnem pomenu besede, kot vprašanje 
tega, kako se sploh konstituiramo kot zavest, kot psihično, 
kot neka notranjost nasproti zunanjemu objektivnemu 
svetu. Pri topologiji telesa gre naposled za telesne odprtine 
in od tod razvpito napredovanje skozi stadije, od oralnega 
preko analnega do genitalnega seksualnega stadija. To 
napredovanje, ki se razmešča okoli telesnih odprtin, je torej 
postavljeno natanko na prehod med zunaj in znotraj, na rob. 
Na prehodu med zunaj in znotraj se odigrava drama, drama 
ločitve subjekta in objekta, vzpostavitve razmerja med sub-
jektom in objektom, vzpostavitve notranjosti in tega, kako se 
postaviti nasproti zunanjemu svetu. Na ta rob je postavljen 
prvi 'epistemološki rez'. K listi freudovskih objektov, ki so 
postavljeni na to mejo, je Lacan dodal še problem pogleda 
in problem glasu, ki sta istega ranga, oba zadevata prehod 
med zunaj in znotraj in telesne odprtine. Oči so okna duše. 
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Na to se veže stara metaforika, glas pa je vezan na dih, dah, 
pneuma, psyche, cela metaforika veže glas na dušo. V nagonu 
sámo telo sega preko samega sebe in je v razkolu s samim 
seboj. Nagon vedno vzpostavlja neko cono prehoda, ki ni ne 
zunaj ne znotraj. Kar vzpostavlja njihovo specifiko objektov 
nagona, je ravno dejstvo, da jih ne moremo preprosto umestiti 
zunaj ali znotraj, da so v prehajanju, in kot elementi prehoda 
operatorji samega osnovnega razcepa med subjektom in ob-
jektom. V ta prehod se investira uživanje, ki sam ta prehod 
libidinalno investira in vzdržuje. Od tod je mogoče videti, da 
za Freuda telo ni preprosto zagotovilo končnosti: telo sega 
preko sebe in s tem vselej presega svojo lastno končnost, je 
kot eksces preko svoje končnosti. Nagon torej uteleša mejo, 
mejo med somatskim in psihičnim, med telesom in dušo, 
med naravo in kulturo, med zunaj in znotraj, je mejni pojem 
tega, da telo sega preko svojih meja.

To je mogoče videti po malo drugačni poti preko vprašanja 
sublimacije. Videti je, da psihoanaliza dokazuje – in to je 
nadaljnja velika zabloda v zvezi s psihoanalizo –, kako je 
mogoče izza še tako vzvišenih in oddaljenih pojavov vselej 
poiskati njihovo umazano skrivnost, ki v zadnji instanci tiči 
v seksualnem. Da pravi: resnica visokega je nizko. Visoko 
je manifestno, nizko je latentno, in treba se je dokopati do 
latentnega kot pravega trdega jedra. V tem tiči določen po-
gled na kulturo: kultura, umetnost, religija, znanost, da ne 
govorimo o čem bolj vsakdanjem – vse to naj bi bile duhovne 
forme, za katerimi naj bi se skrivalo pravo seksualno gibalo. 
Če kdo protestira in izraža dvome glede tega, potem se mu 
lahko zabrusi nazaj, da gre očitno za obrambne reakcije. 
Ljudje se s tem pač težko sprijaznijo, slepijo se in hočejo 
ohraniti dobro mnenje o sebi. Tu navajam enega svojih 
priljubljenih citatov iz Freuda: 

»Če bi kdo hotel zastopati paradoksni stavek, da normalen 
človek ni le mnogo bolj nemoralen, kot sam verjame, temveč 
tudi mnogo bolj moralen, kot sam ve, potem bi psihoanaliza, 
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na katere odkritjih sloni prva polovica trditve, tudi ne imela 
pripomb proti drugi polovici.«7 

Vse bolj intelektualne in duhovne dejavnosti naj bi tako bile 
ovinkaste poti do zadovoljitve v zadnji instanci seksualnega 
nagona, nadomestki in načini, kako družbeno nesprejemljivi 
vzgibi zadobijo sprejemljivo obliko in postanejo celo družbeno 
visoko cenjeni. Na to meri psihoanalitski pojem sublimacije, 
ki je za Freuda ravno zmožnost navidezne deseksualizacije, 
»sposobnost, po kateri lahko gon zamenja svoj izvorno seks-
ualni cilj z drugim, ne več seksualnim, temveč psihično so-
rodnim ciljem.«8 

Toda zlahka vidimo, da s tem ne razrešimo uganke seksu-
alnosti (in sublimacije), ampak jo podvojimo. Kako to, da se 
domnevno tako vsemogočni seksualni nagon deseksualizira 
in kar naprej najdeva tako oddaljene poti svoje zadovoljitve? 
Kako to, da se zadovolji z nadomestki? S substituti, ki so tako 
vseprisotni, da tvorijo sámo tvarino naše kulture in zgodovine? 
Kako da je mogoče nezadržni seksualni vzgib tako na veliko 
odvrniti od njegove neposredne zadovoljitve in ga kanalizirati 
v surogate in nadomestila? Ali se s tem ne izkaže prav nas-
protno, da ta domnevni aksiom psihoanalize ni tisto, kar se 
kaže, da je nemara že v njem na delu neki videz? Prvi korak 
je lahek, vsaj navidez: razkriti vzvišeno, sublimno, duhovno 
kot masko telesnega in seksualnega. Drugi korak pa je precej 
težji: pokazati, kako da 'nizko' lahko proizvede vzvišeno, kako 
se lahko prečisti, destilira, sublimira v priznano vrednoto. 
Sublimacija je konec koncev začela svojo kariero kot pojem 
v kemiji, kjer je najprej šlo za prečiščenje neke kemične 
substance, in metaforična raba tega termina za moralne 
namene, za prispodobo moralnega očiščenja, se je razvila že 
7  »Jaz in ono« (1923), v Metapsihološki spisi, nav. delo, str. 350. Freud dodaja 

v opombi: »Ta stavek je le navidezno paradoks; pravi zgolj to, da človeška 
narava tako v dobrem kot v zlu daleč presega tisto, kar človek misli sam o 
sebi, kar je torej njegovemu jazu znano prek zavestnega zaznavanja« (ibid.).

8  »’Kulturna’ spolna morala in moderna nervoznost« (1908), Spisi o družbi 
in religiji, Ljubljana: Analecta 2007, str. 30.
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v osemnajstem stoletju. Toda kemično snov lahko prečisti 
človeško prizadevanje, ki ji je zunanje, tako da bi po analogiji 
potrebovali neki agens, ki bi bil vnanji domnevno vseprisotni 
seksualnosti in bi imel toliko moči, da bi jo odvrnil od njenega 
neposrednega namena, neko instanco izven seksualnosti, ki 
bi jo omejila, kanalizirala, preusmerila. A od kod bi ta instanca 
dobila moč, da ukroti takega velikana? 

Freuda je treba vsekakor rešiti tudi pred to podobo psi-
hoanalize, psihoanalize kot demaskiranja, razkrinkanja in 
stalnega najdevanja seksualnih motivov izza različnih videzov 
(to je le prvi del tistega paradoksnega stavka). Saj ne, da ne 
bi tudi sam česa prispeval k njej, pa vendar, njegova osnovna 
gesta ne gre v ta okvir. Freud ne pravi: demaskirajmo visoke 
iluzije in razgrnimo pravo seksualno realno; njegov prvi 
problem je prav nasproten: ljudje si delajo največ iluzij prav o 
seksualnosti. T. i. panseksualizem, predstava o tem, da gre v 
seksualnosti iskati trdo jedro vseh drugih dejavnosti, je prav 
najtrdovratnejša med temi iluzijami. Na kratko: seksualnost 
ni nekaj, kar bi lahko pojasnilo vse ostalo, ampak sama 
potrebuje pojasnitve. Ni kakšno naravno nagnjenje, naravna 
sila, ki bi samoumevno vlekla skupaj nasprotna spola ali ki bi 
preprosto prebivala v genitalijah in težila k njihovi združitvi. 
Sesutje tega mita, te iluzije, je poglavitni namen Treh razprav. 
Spet bi Freud ne mogel biti jasnejši: »V smislu psihoanalize 
je torej tudi izključni seksualni interes moškega za žensko 
problem, potreben razlage, in nikakor ne samoumevnost, ki 
naj bi izhajala iz v bistvu kemične privlačnosti« (nav. delo, str. 
27). Kontekst te izjave sicer, mimogrede, zadeva homoseksu-
alnost in Freudov namen je, zoperstaviti se pogledu, ki v ho-
moseksualnosti spontano vidi odklon v razmerju do normale. 
Freudov stavek pravi, da normala ni nič manj problematična 
in nič manj potrebna razlage, odklon pa ni nekaj zunanjega 
normalnemu stanju, ampak nekaj notranjega. 

Sublimacija, deseksualizacija, odvrnitev od neposrednega 
seksualnega cilja, vse to je naposled hrbtna stran neke druge 



25

uganke, namreč uganke seksualizacije. Lahko bi rekli: desek-
sualizacija se je vselej že začela, nagon je vselej že skrenil s 
svoje naravne poti in prav zato si lahko najde deseksualizirane 
cilje, se sublimira, in to, dodaja Freud presenetljivo, brez 
potlačitve. Sublimacija ni potlačitev, ampak reinvestiranje 
in s tem iznajdevanje novih poti uživanja.9 Njena funkcija 
ni adaptativna, ne gre za preprosto prilagajanje obstoječim 
družbenim normam, tako da si najde indirektne zadovoljitve 
tam, kjer je direktna prepovedana ali onemogočena, ampak 
sama sublimacija kreira nekaj novega. A prav zaradi tega 
seksualnost ne more biti neko posebno območje človeškega 
izkustva, na katero bi bilo mogoče zvesti vsa druga območja 
kot na njihovo pravo bazo. Ker nima svojega naravnega in 
določenega kraja, je že po svojem izvoru, po svoji naravi sub-
stitutivna – nadomestek za nekaj, kar nima originala in kar 
nastane le v ovinku. Nagon, pravi Freud, je zielgehemmt, zavrt 
na poti do svojega cilja – ne dospe do svojega naravnega cilja, 
a vendarle pride do zadovoljitve, sam v sebi je stranpot in v tej 
stranpoti se vzpostavlja njegov cilj. Ne dospe do svojega goal, 
a vendar doseže svoj aim, če citiram Lacanovo ekonomično 
angleško formulacijo. Se pravi, problem ni v tem, da bi bilo 
potrebno razložiti, denimo, sublimacijo kot deseksualizacijo, 
kot nadomestek za stvar sámo, temveč je Freud že sámo sek-
sualnost 'izvorno' deseksualiziral v kakršnem koli običajnem 
pomenu besede – če rečem priostreno: stvar sama je že od-
klon od stvari same. Prav zato pa se lahko seksualizira vse, 
če privedem ta paradoks do kraja, vključno s seksualnostjo.

Tu je nevralgično mesto, kjer nastopijo zagate, diskusije, 
spori in konflikti v zvezi s pojmovanjem seksualnosti, kot 
ga zastopa Katoliška cerkev, namreč ravno v pojmu seksu-
alnosti kot vezane na naravno danost, v zadnji instanci na 
9  »Tvorba ideala [jaza] stopnjuje zahteve Jaza in je najmočnejši dejavnik pri 

pospeševanju potlačitve; sublimacija pa predstavlja izhod, pot, po kateri 
je mogoče izpolniti zahtevo, ne da bi prišlo do potlačitve« (Metapsihološki 
spisi, nav. delo, str. 56–7).
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funkcijo prokreacije. To, kar je v nagonu domnevna naravna 
podlaga, pravi to pojmovanje, naj bo merilo, po katerem bi 
kazalo uravnavati njegovo zadovoljitev. Od tod toliko sporov 
npr. v zvezi s kontracepcijo, vključno z nedavnimi papeževimi 
izjavami, ki so vzbudile toliko burnih reakcij in kritik – kritik, 
s katerimi se tudi sam strinjam, ne le zaradi humanitarnih 
razlogov, ki jih je mogoče navesti, ampak nazadnje prav zaradi 
drugačnega pogleda na naravo seksualnosti kot človeške 
opredelitve, na njeno emfatično nezvedljivost na funkcijo prok-
reacije kot njene norme. Argumentacija proti zvajanju sek-
sualnosti na prokreacijo se sicer večkrat navaja tudi znotraj 
krščanstva, v medijsko najbolj izpostavljeni obliki denimo pri 
Uti Ranke-Heinemann, dalje v protestantskih cerkvah, v ang-
likanski cerkvi 10 itd. Ne gre torej za to, da naj bi psihoanaliza 
zavračala reglementacijo seksualnosti in odklanjala moralne 
norme, temveč za problematičnost tega, da bi bile te norme 
lahko utemeljene v tem, da postavimo seksualnost v funkcijo 
prokreacije in da od tod izhaja merilo prepovedi in zapovedi. 
Kar je na seksualnosti specifično človeškega in enigmatično 
osupljivega, se umešča drugam. Problem zvajanja seksual-
nosti na prokreacijo se kaže tudi v enem delu argumentacije 
v zvezi s homoseksualnostjo, ki je videti problematična prav 
zaradi tega, ker nas postavlja naravnost pred naravo seksu-
alne želje, ločene od prokreacije. In tudi homoseksualnost je 
stara toliko kot človeštvo.

Kako torej umestiti moralne norme, vso kulturno re-
glementacijo seksualnosti? Freud je zelo kmalu uvidel, da 
problem individualnega pacienta, ki ga je skušal ozdraviti od 
njegovih individualnih simptomov, nikakor ni samo njegov 
individualni problem, temveč da vanj vseskozi posega družba. 
Da je torej del problemov, ki jih ta pacient ima, povezan z repre-
sivno družbeno moralo, ki tako ali drugače nalaga zatiranje 
libida. Na to kaže že naslov njegovega prvega spisa o tem: 
10  Prim. npr. Rowan D. Williams, nadškof canterburyjski, »Milost telesa«, 

Problemi 1906/3–4, str. 77–92.
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»'Kulturna' spolna morala in moderna nervoznost« (1908). 
Individualni problem je torej vselej že družbeni problem, 
problem določene kulture in represije, ki je v njej nujno vse-
bovana. Freud je brez dvoma storil zelo veliko, da bi pokazal 
ceno, ki jo je treba plačati za represivno spolno moralo in 
širše vzeto nasploh za vstop v kulturo. Eden njegovih najbolj 
znanih spisov nosi naslov Nelagodje v kulturi (1929),11 spet 
naslov, ki vsebuje tezo: kultura kot taka terja ceno, vselej 
povzroča nelagodje in ni je kulture brez nelagodja. Videti je, 
da se pri tem kar sama vsiljuje teza, da bi odprava družbene 
represije (predvsem nad seksualnostjo) odpravila tudi ne-
lagodje. Brez dvoma je psihoanaliza veliko pripomogla k 
sprostitvi družbenih norm, k detabuiziranju seksualnosti 
kot teme, k nadaljnjemu raziskovanju njenih mehanizmov, k 
demistifikaciji, k postavitvi pod vprašaj določenih prepovedi in 
norm, ki so bile dotlej videti samoumevne. Vendar je to samo 
ena plat, ne tista, ki je odločilna, in če vidimo problem samo v 
tej luči, ga zanesljivo poenostavimo in izgubimo Freudovo ost.

To ost je morda najbolj preprosto videti na mestih, kjer 
Freud nekajkrat zaprepadeno spekulira o tem, da nemara 
seksualnost sama ne teži k polni zadovoljitvi in da posledično 
kultura, morala itd. ni nekaj preprosto od zunaj vsiljenega, kar 
bi jo tlačilo in ugonabljalo. V Nelagodju v kulturi Freud pravi: 
»Kdaj pa kdaj se nam zazdi, da lahko razpoznamo, kako ni le 
pritisk kulture tisti, ki nam odreka popolno zadovoljitev in nas 
poganja na druga pota, ampak da nam jo odreka nekaj, kar za-
deva samo bistvo te [seksualne] funkcije [etwas am Wesen der 

Funktion selbst]. Težko je odločiti, ali je to zmota ali ne« (nav. 
delo, str. 53–4). Podobno že leta 1912: »Naj zveni še tako čudno, 
moramo po mojem mnenju razmisliti o možnosti, da je nekaj 
v sami naravi seksualnega nagona, kar je nenaklonjeno real-
izaciji polne zadovoljitve« (Spisi o seksualnosti, nav. delo, str. 
69–70). V tem paradoksu, ki ga Freud vselej navede z določeno 
mero osuplosti, je nemara mogoče videti kar paradigmatski 
11  Slov. prevod Ljubljana: Gyrus 2001.
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paradoks psihoanalize: da nimamo nikoli opravka s preprosto 
situacijo, kjer bi seksualnost skušala priti do zadovoljitve, pa 
bi ji to preprečevala zunanja represija (kulturne prepovedi, 
morala, Cerkev itd.). 'Vselej že' je sama struktura libida taka, 
da ji je prepreka notranja, kultura pa lahko dobi moč, da kroti 
nagone, paradoksno nazadnje le od teh nagonov samih. Pre-
poved lahko zajezi neustavljivo nagonsko silo le, če se sama 
opira na nagonsko investicijo, tako da je zatiranje nagonov 
vedno obenem proizvod notranje zagate same narave nagona, 
ki v vnanji prepreki ekstrapolira, eksternalizira svojo lastno 
zagato. Tu pridemo, sicer po ironični poti, do druge polovice 
tiste paradoksne Freudove trditve, da je namreč človek tudi 
precej bolj moralen, kot sam ve.

In če psihoanalize brez dvoma ni mogoče uporabiti v oporo 
tradicionalne, denimo katoliške morale, potem bi rad za konec 
vztrajal pri drugem delu te trditve: da je prav tako nikakor ni 
mogoče preprosto postaviti v oporo liberalizacije, sprostitve 
seksualnosti. Obstaja zmotna predstava, da naj bi psihoanal-
iza propagirala razvrat in pozivala k neomejenemu uživanju 
kot rešitvi naših problemov. Nous voulons jouir sans entraves, 
se je glasilo geslo maja '68, 'hočemo uživati brez preprek', a 
to geslo je daleč od Freudovega prizadevanja. Enako tuja kot 
tradicionalna represivna morala je psihoanalizi sodobna lib-
eralna predstava 'zdrave spolnosti', seksualnosti kot nečesa 
docela naravnega, česar se ni treba sramovati in je treba v tem 
zdravo uživati, skupaj z joggingom, fitnesom, skrbjo za zdravo 
življenje, sproščeno, brez zadrtosti. (K temu se v naših časih 
dodaja grozni izraz 'partnerski odnos', ki spominja najprej 
na golf in d. o. o.) Preprosta rešitev vseh zadreg naj bi bila 
v tem, da je mogoče in potrebno seksualnost detabuizirati, 
detravmatizirati, jo iztrgati iz prepovedi, liberalizirati, pa bo 
vse v redu. Toda za Freuda je seksualnost ravno ime za to, 
da nikoli ni vse v redu in da ga ni preprostega načina, da bi 
s tem prišli na kraj.

V tridesetih letih je Freudov učenec Wilhelm Reich v 
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Nemčiji vzpostavil gibanje Sexpol. To si je za emfatični program 
postavilo prav liberalizacijo in detabuiziranje seksualnosti. 
Po Reichovem prepričanju imajo vse seksualne prepovedi 
in tabuji globoko politično razsežnost: prav zato, ker smo 
zatrti v seksualnosti, smo stalno zaznamovani s krivdo in 
s tem človeško pohabljeni, zazankani v lastne potlačitve in 
travme, in spričo tega voljni podložniki različnih vladavin, 
nazadnje kapitalizma. Vsaka politika se po njegovem začne s 
seksualno politiko: odpravimo seksualno represijo, pa se bo 
sesula vsakršna politična in socialna represija. Njegov pro-
gram je vključeval točke, kot npr. popolno svobodo sklenitve in 
ločitve zakonske zveze, splošen prost dostop do kontracepcije, 
pravico do porodniškega dopusta, detabuiziranje homoseksu-
alnosti, pravico do brezplačne prekinitve nosečnosti, splošno 
razširjenost spolne vzgoje, splošno dostopnost vrtcev, iztre-
bljanje spolnih bolezni itd.12 Prepričan je bil, da če se bo ta 
program izvedel, kar je bilo tedaj videti utopično, potem se bo 
sesul kapitalistični red, sploh vsak red gospostva, uklepanja in 
nesvobode. Reicha navajam kot primer določenega naivnega 
pojmovanja psihoanalize, in takoj lahko vidimo paradoks: 
točke tega programa so dejansko realizirane, vsaj v večini za-
hodnih držav, a zgodilo se ni nič od pričakovanega. Tudi kapi-
talizem obstaja še naprej in bohotijo se nove oblike gospostva. 
Še več, realizacija tega programa nas je nemara pripeljala v 
neko še hujšo zagato, zagato tega, da je vse videti dovoljeno, 
a s tem nemara še bolj nedostopno kot prej. To težavo, da 
je lahko vse dovoljeno, a spričo tega še bolj nemogoče, da 
s tem postane zagata še hujša, na določen način imenuje 
Freudov pojem nadjaza. Nadjaz je blokada, ki ni preprosto 
blokada prepovedi in vnanje represije, temveč prej zapoveduje 
uživanje, in če ne uživaš, nisi zares sodoben človek. In nemara 
je sedanji problem seksualnosti prav v tem, da umanjkanje 
prepovedi, zakona, predpisa s seboj ne prinaša liberalizacije, 
sproščenosti, odprave avtoritete, ampak v določenih oblikah 
12  Wilhelm Reich, Sexpol, Ljubljana: KRT 1984, str. 163–4.
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reproducira še bolj zavratne forme avtoritete. Nadjaz lahko 
velja kot določena diagnoza časa – nadjaz ni nekaj, kar 
preprečuje užitek, temveč ga nalaga, vzpostavlja nekaj, kar 
je mogoče celo imenovati 'tiranija užitka', ki ima dejansko za 
paradoksno posledico določen novi puritanizem. Če je psi-
hoanaliza analizirala psihično ceno represivne morale, pa je 
prav tako pokazala na psihično ceno njene odprave, te nove 
zagate, ki je nemara še težavnejša od prejšnje. Seveda ni poti 
nazaj k prejšnjim prepovedim, ni se mogoče vračati v čase 
pred realizacijo Reichovega programa – in tu si mnogi v Cerkvi 
iluzorno predstavljajo povratek k nekemu tradicionalnemu 
stanju morale, ki je upravičeno izgubilo svojo oporo; a korak 
opustitve teh tradicionalnih prepovedi in zapovedi nikakor ni 
preprosto korak osvoboditve izpod jarma, temveč nosi v sebi 
nove pasti in nalaga drugačne in nemara še težavnejše jarme.

V čem bi bilo torej sporočilo, poanta, rešitev? V močno po-
enostavljeni opoziciji bi lahko rekli, da imamo na eni strani 
v taki ali drugačni obliki zagovarjanje tradicionalne morale, 
ki skuša seksualnost uravnavati z normami, prepovedmi, 
predpisi, jo kanalizirati, ukrotiti, obvarovati posameznika 
in družbo pred razvratom in degradacijo moralnih načel. Na 
drugi strani imamo zagovornike tega, da bi bilo treba sek-
sualnost sprostiti, osvoboditi, prosto uživati, jo priznati kot 
nekaj naravnega, pa bo vse dobro. Psihoanaliza je na neke 
vrste kočljivem robu med enim in drugim, ne propagira ne 
ene ne druge rešitve, temveč pravi, da se ne moremo nikoli 
preprosto postaviti ne na stran zakona ne na stran nagona, 
da je to napačna alternativa, da je človeška seksualnost 
postavljena prav na stičišče enega in drugega, da je to stičišče 
problematično in da je v njem potrebna vselejšnja invencija, ki 
se ne more preprosto opreti ne na zakon ne na nagon. To ne 
pomeni, da ni etike in morale, temveč da je moderna etika, v 
seksualnosti in drugod, postavljena v nek zelo kočljiv položaj, 
ko se ne more več zanašati na stare norme niti se ne more 
zanašati na to, da bo njihova opustitev sama prinesla rešitev. 



31

Prav tu pa se razpira prostor etične invencije, neke etike, ki 
je vpisana že v samo naravo seksualne želje, ne v njeno ome-
jevanje. Preprostega recepta ni, vendar je mogoče podati neko 
vodilo, ki bi bilo, rečeno v minimalni obliki: ne popustiti. Ne 
popustiti glede želje, ne popustiti glede tega, kar iztirja, kar nas 
na določen način presega in ni v moči ega. Tu je neka etika, 
ki se ne opira ne na restriktivnost ne na liberalizacijo, temveč 
na neki 'ne popusti'. Nagon, tisto navidez najbolj animalno, 
je obenem prav tisto, kar nas odpira drugemu in sebi, tako 
naravi kot kulturi, tako duši kot telesu, točka, kjer duh sega 
v telo prav tam, kjer telo sega preko sebe.
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Matjaž Černivec

Spolnost v redu stvarstva

»Bog je ustvaril človeka po svoji podobi,

po Božji podobi ga je ustvaril,

moškega in žensko je ustvaril.«

(1 Mz 1,27)

Spolnost oziroma odnos med moškim in žensko nasploh je 
starodavno vprašanje, ki se vedno znova zastavlja kot izziv in 
uganka. Samo pomislimo na njegovo mesto v človeški kulturi od 
njenih začetkov: v običajih, obredih, zakonih, poeziji, umetnosti 
in ne nazadnje tudi v mistiki. Namen tega prispevka je pregledati 
to skrivnostno vprašanje v luči judovsko-krščanskega razodetja, 
še posebej glede na monoteistični nauk o stvarjenju, ki je njegov 
temeljni sestavni del. Moje izhodišče bodo torej svetopisemska 
besedila, pravzaprav biblično razodetje v celoti (kakor ga lahko 
razberemo), s posebnim poudarkom na odlomkih, ki utemeljujejo 
smisel in izvorni položaj spolnosti v redu stvarjenja. Na potovanju 
k tem besedilom se bom pridružil štirim raziskovalcem, ki so to 
pot vsak po svoje prehodili v nedavni preteklosti. Ti razlagalci so 
Richard M. Davidson s svojo knjigo Flame of Yahweh: Sexuality 
in the Old Testament,1 André LaCocque in Paul Ricoeur v knjigi 
Misliti Biblijo2 predvsem v zadnjih dveh poglavjih, ki se ukvarjata 
z Visoko pesmijo, in Karl Barth v različnih poglavjih tretjega dela 
Cerkvene dogmatike3. Njihova izhodišča in pristopi so različni; 
predstavljajo tako tradicionalno kot bolj liberalno smer, vendar 
so njihovi glavni uvidi presenetljivo podobni. Z njihovo pomočjo 
in spodbudo bom pregledal glavna biblična besedila ter ob njih 

1 Hendrickson Publishers, Peabody, Massachusetts 2007.
2 Nova revija, Zbirka Hieron, Ljubljana 2003. Izvirnik je izšel leta 1998.
3 Church Dogmatics, Volume III: The Doctrine of Creation (avtorizirani angleški 

prevod; okrajšano CD III), T&T Clark International, London/New York 11958 
(1. del), 11960 (2. del) in 11961 (4. del). Izvirnik je izšel v letih 1945–1951.
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skušal formulirati kratko sintezo »teološkega« pogleda na spol-
nost. Uvodoma naj še omenim, da pojma spolnosti ne omejujem 
na konkreten spolni akt, ampak ga vedno razumem širše, kot ce-
loto odnosov med moškim in žensko, ki se izraža tudi netelesno.

Geneza 1–3

Prvo besedilo, ki si ga bomo ogledali, je pripoved oziroma 
po Barthovih besedah »saga« o stvarjenju in padcu, ki jo na-
jdemo v prvih treh poglavjih Prve Mojzesove knjige. Večina 
razlagalcev je vedno opozarjala na temeljni pomen teh poglavij 
za celotno Sveto pismo. V njih se vzpostavijo vse glavne teme, 
celoten paradigmatski prostor, v katerem se giblje nadaljnja 
zgodovina odrešenja vse do eshatološke dovršitve. V tem 
kratkem besedilu je postavljen temelj, na katerem sloni 
celotno razodetje. Če se na ta tri poglavja ozremo s stališča 
naše teme, presenečeni ugotovimo, da je prav ta v njihovem 
ospredju. Gre za vodilni motiv stvarjenja.

Prva pripoved o stvarjenju (1 Mz 1,1–2,4a) je pesniški opis 
stvaritve kozmosa, ki doseže vrhunec v stvarjenju človeka. Ta je 
ustvarjen po »Božji podobi« in »kot njegova podobnost«. Barth, 
ki so mu sledili tudi drugi, opozarja na preprosto opredelitev 
te bogopodobnosti, ki pa je bila v zgodovini interpretacije 
večinoma prezrta. »Bog je ustvaril človeka po svoji podobi, 
po Božji podobi ga je ustvaril, moškega in žensko je ustvaril.« 
Božja podoba se kaže v odnosni naravi človeka; ta ni ustvarjen 
kot preprost individuum, ampak kot dvojina, kot odnos dveh 
različnih spolov: moškega in ženskega. Po Barthu gre v tem za 
temeljni antropološki uvid teologije. Človekova narava, njeno 
bistvo, ki ga ločuje od drugih živih bitij, je v odnosu »jaz – ti«, v 
katerega je izvorno postavljen. Odnos med moškim in žensko 
je temeljna oblika tega; vsi ostali medčloveški odnosi so odsev 
ali variacije tega primarnega osebnega srečanja. V pripovedi o 
stvarjenju je to tudi edina diferenciacija v človeštvu; druga živa 
bitja se razločujejo »po svojih vrstah«. Odnos moški – ženska 
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je torej odnos dveh različnih, ki pa sta si obenem podobna, saj 
sta oba v polni meri »človek«.

Podobnost Bogu, ki je bistvo človeške narave, lahko uzremo 
v dejstvu, da je Bog sam ta, ki je ustvaril človeka kot svojega 
partnerja, h kateremu se osebno obrača in od katerega 
pričakuje osebni odziv. Če gledamo pripovedi o stvarjenju iz 
perspektive poznejše zaveze (in iz te perspektive so bile vseka-
kor pisane), potem je izvirni odnos »jaz – ti« že odnos med Bo-
gom in človekom. Ravno v načinu človekovega stvarjenja, kot 
»jaz in ti« med moškim in žensko, se kaže temeljna zmožnost za 
človekov odnos z Bogom, za vlogo partnerja v milostni zavezi, 
ki je tema celotnega Svetega pisma (ni zgolj naključje, da ga 
delimo na Staro in Novo zavezo). Medčloveški »jaz – ti« je tako 
že izvorno utemeljen in zato odprt za drug odnos »jaz – Ti«, med 
Bogom in človekom. »V moči svoje narave je človek formalno 
pripravljen na milost. To se zgodi, ko človek ni puščen sam, 
ampak mu je dana ustvarjena pomočnica.«4

Barth pa opozarja še na tretjo možno razsežnost tako razum-
ljene bogopodobnosti. V vsej pripovedi o stvarjenju se samo v 
v. 26, pred stvarjenjem človeka, pojavi skrivnostna »božanska 
množina«: »Naredimo človeka po svoji podobi, kot svojo podob-
nost!« Kakor da bi to dejanje, ki dovršuje delo stvarjenja, zaht-
evalo nekakšen Božji notranji monolog. Nakazana je nekakšna 
notranja pluralnost oziroma vsaj dialoškost Elohima. Ravno ko 
ustvarja svojega osebnega partnerja, se tudi Bog sam v sebi 
izkazuje kot odnos »Jaz – Ti«. Trinitarične razlage te množine, 
ki jih poznamo iz patristične dobe, torej niso nekakšna samo-
voljna alegorizacija besedila, ampak so utemeljene v njegovi 
notranji logiki, ki jih vsekakor vsaj dopušča.

Pri branju prve pripovedi o stvarjenju je potrebno opo-
zoriti na dejstvo, da je spolnost zamejena s prokreacijo. To je 
skupaj z oblastjo nad stvarstvom dodano kot poseben bla-
goslov človeštva, ni pa neposredno vpisano v Božjo podobo. Ta 
značilnost bo postala še jasnejša v nadaljevanju. Omenjena 
4 Barth: CD III. 1, str. 290.
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relativna zamejitev pomeni odrekanje temu, da bi se spolnost 
instrumentalizirala, in jo zato ohranja prav v svoji primarni 
vlogi odnosa »jaz – ti«, ki je zrcaljenje in hkrati udejanjanje Božje 
podobe v ustvarjenem človeškem bitju. Odrekanje odločilnega 
mesta prokreacije je morda povezano s splošno demitologizaci-
jsko usmeritvijo, ki jo kažejo besedila o stvarjenju. V vzporednih 
bližnjevzhodnih kozmogonijah je stvarjenje predstavljeno kot 
spolni akt med ženskimi in moškimi božanstvi; na tem temeljijo 
plodnostni kulti, ki po eni strani sicer sakralizirajo spolnost, 
vendar vedno v instrumentalni vlogi mimetičnega sprožanja 
plodnosti v naravi, ki jo nadzorujejo in izvršujejo bogovi in 
boginje. V biblični pripovedi o stvarjenju vse to – pomenljivo 
– manjka; naravne sile so depersonalizirane, celotno naravo 
ustvari en Bog z močjo svojega ukaza. Tudi sama polarnost 
spolov je vpeljana kot nekaj ustvarjenega, kot del reda, ki ga je 
ustvaril Bog; on je absolutno onkraj nje.5 Rodovitnost je zato 
predstavljena kot poseben Stvarnikov blagoslov, ne kot temeljna 
sila, katere igra je ustvarila kozmos. 

Če je v prvi pripovedi o stvarjenju odnos med moškim in 
žensko postavljen kot njegov cilj in krona, ima v drugi (1 Mz 
2,4b–25) osrednje mesto in še en, pomembnejši vrhunec. Op-
tika druge pripovedi je osredotočena na človeka; ta je ustvarjen 
iz zemlje in postavljen v vrt, da bi ga obdeloval. Vendar takšno 
bivanje »ni dobro« (v. 18) – Božje »zelo dobro« stvarjenje še ni 
dovršeno. Človek potrebuje »pomoč, ki mu je primerna«. Izraz v 
naših prevodih lahko namiguje na podrejenost, vendar hebre-
jski ézer kenegdó tega ne vsebuje. »Pomoč« (ézer) je na drugih 
mestih sam Bog v odnosu do Izraela (prim. npr. 5 Mz 33,7; 2 Kr 
14,26 itd.), torej lahko pomeni tudi nadrejenega pomočnika. 
Izraz kenegdó pa dobesedno pomeni »ki je pred njim/ki mu 
5 Razlagalci opozarjajo, da vzporednost Božje »notranje« podobe s stvarjen-

jem človeka po tej podobi kot moškega in ženske ne pomeni, da Bog sam v 
sebi skriva neko spolno distinkcijo oziroma polarnost. Nasprotno: pomeni, 
da je distinkcija, ki obstaja tudi sicer pri živalih, pri človeku povzdignjena 
v temeljni odnos »jaz – ti« in osvobojena za osebnostno odslikavanje Božjih 
resničnosti.
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stoji nasproti« in torej precej dobro ustreza današnjemu pojmu 
»partnerja«; poudarja enakost in recipročnost. V Septuag-
inti se prav na tem mestu, ob ponovnem Božjem »notranjem 
monologu« (ali dialogu?) pred stvarjenjem ženske, spet pojavi 
skrivnostna božanska množina. Človek najprej spozna živali 
in jih poimenuje, vendar z njimi ni možnosti odnosa »jaz – ti«.

Sledi stvarjenje ženske. To se zgodi, ko moški spi – dogodek 
je zunaj dosega njegove vednosti in spoznanja; ženska kot drugi 
mu ostane skrivnost. Pri tem je moškemu zadana smrtonosna 
rana, ki pa je takoj tudi zaceljena. Odslej ne bo več celovit brez 
»nje, ki mu stoji nasproti«. Njen obstoj je povezan z ogroženostjo, 
pa tudi z ozdravljenjem – oboje pred Bogom in v njegovi moči. Bog 
žensko dobesedno »zgradi« oziroma »izoblikuje« (hebr. banáh), kar 
po mnenju nekaterih namiguje na delo arhitekta ali umetnika.

Sledijo prve zapisane človekove besede – v srečanju z 
živalmi je človek zgolj »klical imena«, tukaj pa, v soočenju med 
jaz in ti, prvič zares spregovori – in to v obliki pesmi:

»To je končno kost iz mojih kosti

in meso iz mojega mesa;

ta se bo imenovala móžinja,

kajti ta je vzeta iz moža« (v. 23).

Poudarjeno je začudenje, gre za »krik radosti«. Izražena je 
enakost in različnost, povezanost in komplementarnost; celo 
ekskluzivnost: »ta in nihče drug«. Odnos, za katerega je značilna 
enakost po naravi, pa notranje ni egalitaren, ampak mu je lastna 
neka samosvoja dialektika. Prvenstvo moškega, ki je izvor ženske, 
je uravnovešeno z dejstvom, da je on nepopoln, svojo dopolnitev 
in celovitost ima šele v njej. Ona je njegova popolnost, in glede 
na mesto, ki jo ima v celotni predzgodovini človeštva (1 Mz 1–2), 
pomeni stvarjenje ženske tudi popolnost in dovršitev stvarstva.6

6 Sklicevanje na vrstni red stvarjenja kot svetopisemski temelj nadrejenosti 
moškega je dvorezno. Po neki judovski razlagi bi veljala ženska prav zaradi 
tega celo za višje bitje od moškega, ker celoten proces stvarjenja poteka od 
nižjega k višjemu: rastline (3. dan), morske živali in ptice (5. dan), kopenske 
živali in nazadnje človek (6. dan). Po isti razlagi se tudi več zapovedi v Postavi 
nanaša na moškega kakor na žensko, saj jih on potrebuje več od nje.
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Zgodba o človeku pred padcem se zaključi z dvema 
presenetljivima dodatkoma, ki sledita stvarjenju ženske. Prvi 
se pojavi kot etiološka razlaga zakonske zveze med moškim 
in žensko. »Zaradi tega bo mož zapustil očeta in mater in se 
pridružil svoji ženi in bosta eno meso.« Poudarjeno je abso-
lutno prvenstvo odnosa med možem in ženo, vse ostale, tudi 
najtesnejše vezi, so drugotne. Moški je tisti, ki naj zapusti 
očeta in mater, pobuda je njegova – njegovo prvenstvo tako 
še po drugi strani dialektično prehaja v žrtev in podrejenost 
njej, ki jo s takšno ločitvijo išče. Izraz »pridružil« (hebr. daváq) 
je krepak, pomeni »okleniti se, oprijeti, objeti, priviti se, se pri-
trditi, prilepiti, držati se česa«; gre za intenziteto, intimnost in 
tudi trajnost. V moči te združitve postaneta moški in ženska 
»eno meso«, se pravi eno bitje. Izraz neposredno kaže na spolni 
odnos, ki torej obstaja7 že tukaj, v raju, pred padcem. S svojo 
celovitostjo – »meso« označuje celotno človeško naravo, brez 
delitev na telesno in duševno ipd. – pa »eno meso« prek spol-
nega odnosa kaže onkraj tega na celovito, polno združitev 
dveh oseb v njuni totaliteti.

Drugi dodatek pa je prav nenavaden: »Bila pa sta oba 
naga, človek in njegova žena, a ju ni bilo sram.« Zakaj se je 
piscu zdelo potrebno dodati te besede? Različni razlagalci se 
s presenečenjem ustavljajo ob njih in ugotavljajo, da izražajo 
nekaj, česar ne bi pričakovali v Bibliji: prvinsko nedolžnost 
spolnosti. »Na tej točki Biblija misli in govori mnogo bolj resno 
‘erotično’ kakor ves helenizem,« vzklika Barth.8 Samuel Ter-
rien pa je še bolj neposreden: »Pripoved v 1 Mz 2 ‘diha ozračje 
neustrašne čutnosti. Tukaj ni nikakršnega puritanskega ali 
asketskega omalovaževanja spolnosti. Zgodba ne vsebuje niti 
najmanjšega namiga na moralno ali obredno nečistost.’«9 
Na tem mestu, kot sklep pripovedi o stvarjenju, preden ga je 
7 Vsaj kot od Boga predviden in blagoslovljen; prim. tudi blagoslov plodnosti 

v 1,28. Rabinske razlage tudi eksplicitno izrekajo, da je Adam »spoznal« 
Evo že pred padcem; biblično besedilo to omenja šele v 4,1.

8 Barth: CD III. 2, str. 293.
9 Samuel Terrien, Till the Heart Sings, str. 16; nav. po Richardson, str. 51.
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skazil greh, prizor nedolžne, gole soočenosti moškega in ženske 
deluje res šokantno, saj se zdi, da gre za sklep in cilj celotnega 
stvarjenja. Razlagalci opozarjajo, da Sveto pismo nikjer drugje 
ne govori o človeški spolnosti na tak način – z eno pomembno 
izjemo, ki si jo bomo ogledali pozneje. Drugje – seveda gre tedaj 
za padlega človeka – je spolnost pretežno predmet raznih za-
konskih omejitev; pogosto lahko zaznamo, da je povod različnih 
težav; če je že opisana pozitivno, je to praviloma v povezavi s 
prokreacijo. Tukaj, na tej odločilni točki predzgodovine, pa je vse 
povsem drugače. Moški in ženska si stojita nasproti popolnoma 
svobodno, odkrito, neovirano; tudi brez pretenzij, brez skrivanja 
ali pretvarjanja; ranljivo, vendar neogroženo. Njuna spolnost, 
ki je izrecno omenjena v prejšnji vrstici, je očitno združljiva s 
čisto nedolžnostjo, s svetostjo rajskega vrta in je del dobre Božje 
ureditve. V celotnem drugem poglavju Geneze ni nikakršne 
navezave na rojevanje otrok; pred seboj imamo zgolj in samo 
ta eminentni, ekskluzivni odnos med jaz in ti.

V tretjem poglavju Geneze sledi pripoved o človekovem padcu 
v greh. Samega Evinega prestopka ne moremo razumeti seksu-
alno (čeprav je res, da je kača v hebrejščini moškega spola in je 
v njenem zavajanju tudi neka razsežnost spolnega zapeljevanja). 
Želja po »spoznanju dobrega in zla« se kaže predvsem kot pohlep 
po posedovanju nečesa božanskega, kar pripada edinole Bogu 
(v njegovi množinskosti, prim. v. 22). Gre za željo po celovitem, 
vseobsegajočem spoznanju vsega, željo po nečem, kar omogoča 
suvereno moralno sodbo in kar postane temelj človekove av-
tonomnosti, neodvisnosti od ljubečega Drugega. V odnos med 
Bogom in človekom se prikrade sum in nezaupanje (prim. 
v. 3,4–5), ki njuno vez ogrozi in zastrupi. V tem nezaupanju gre 
pravzaprav za instrumentalizacijo drugega: drugi (v tem primeru 
Drugi) postane pomemben zgolj glede na to, kar lahko prejmem 
od njega, oziroma osovražen glede na to, česar od njega ne morem 
dobiti. »Ti« preneha biti »ti« in postane zgolj predmet. Porušenje 
tega prvega odnosa »jaz – Ti«, v katerega je bil človek izvorno 
postavljen, nujno pomeni porušenje tudi vseh drugih odnosov, še 
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posebej pa primarne upodobitve v odnosu med možem in ženo. 
Posledice padca se torej kažejo predvsem na področju spolnosti. 
Oba človeka nenadoma postane sram. Nedolžnosti in ranljive 
odkritosti je konec. Prične se skrivanje (prim. v. 8 sl.).

V prekletstvih, ki sledijo in ki jih lahko razumemo tudi kot 
smernice za nekakšno začasno ureditev, je spet v ospredju odnos 
med žensko in moškim. Pri ženski je zdaj najpomembnejše ro-
jevanje otrok, saj nosi v sebi obljubo »Zaroda«, ki se bo zoperstavil 
kači. Ženska zdaj »hrepeni« po možu (oziroma, v skladu z LXX, se 
»obrača« k njemu), on pa ji »gospoduje«. Vzpostavi se hierarhično 
razmerje med spoloma in očitno neujemanje v njunem hrepenen-
ju. Tak, patriarhalni in plodnostno usmerjeni vzorec odnosa med 
moškim in žensko nato prevladuje v skoraj vsej Stari zavezi.

Visoka pesem
Edino drugo besedilo v Svetem pismu, ki spolnost obravna-

va s tako neposrednega, svobodnega in erotičnega vidika, ka-
kor da se ne bi nič zgodilo, kakor da ne bi bilo padca, in brez 
vsake navezave na prokreacijo, je Pesem pesmi. Pripisana (ali 
pa celo namenjena?)10 je Salomonu. Celo nekateri liberalnejši 
eksegeti, kakor je André LaCocque, zagovarjajo možnost, da 
je nastala že v Salomonovem času. Ne glede na to, kako se 
odločimo glede avtorstva, je navezava na Salomona pomen-
ljiva. Oseba tega znamenitega kralja je edinstvena v tem, da 
predstavlja svojevrstno eshatološko uresničitev sredi časov, 
ne na njihovem koncu. Če pozorno spremljamo pripovedni 
lok starozaveznih besedil, opazimo, da se stekajo k njemu; v 
njem ima lok svoj vrhunec in pri njem se prevesi navzdol. Pod 
njegovo vladavino je obljubljena dežela končno prišla v celoti 
v roke izvoljenemu ljudstvu. S tem je izpolnjena starodavna 
obljuba Abrahamu, ki je v ospredju celotne Mojzesove postave. 
»Juda in Izrael sta bila številna kakor brezštevilni pesek ob 
morju« (1 Kr 4,20) – s tem je izpolnjena še druga obljuba 

10 Izvirni hebrejski naslov bi lahko prevedli tudi »Pesem pesmi, ki je (namenjena) 
Salomonu«.
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očakom (prim. 1 Mz 15,5; 22,17; 32,13). Ljudstvo biva v miru 
in blaginji, »vsak pod svojo trto in smokvo« (1 Kr 5,5). Na to 
namiguje že ime Salomon, izvedeno iz hebrejske besede šalóm 
(‘mir, blaginja’), in podobno je ime tudi nevesti v Visoki pesmi, 
Šulamít (‘Salomonka’). Sovražniki več ne ogrožajo izvoljenega 
ljudstva, nasprotno, prihajajo se poklonit Salomonovi mo-
drosti (prim. 1 Kr 5,14; 10,24) in molit v Božji tempelj (prim. 
1 Kr 8,41–43.60). S tem se uresničuje še tretja obljuba Abra-
hamu, da bodo »v njegovem semenu/potomcu blagoslovljeni 
vsi narodi«. Zgrajen je tempelj, hiša (ne več zložljivi šotor), kjer 
bo Bog »prebival na veke« (1 Kr 8,13; prim. tudi Ps 132,14) s 
svojim ljudstvom. Zato lahko Salomon moli: »Slavljen Gospod, 
ki je naklonil počitek svojemu ljudstvu Izraelu povsem tako, 
kakor je obljubil. Neizpolnjena ni ostala niti ena od lepih ob-
ljub, ki jih je izrekel po svojem služabniku Mojzesu« (1 Kr 8,56). 
Ravno pri Salomonu se zdi, kot da grešna zgodovina človeštva 
za hip zastane v nekakšnem rajskem preblisku. Modrost, ki je 
v polnosti dana Salomonu, se v Knjigi pregovorov primerja z 
drevesom življenja (prim. Prg 3,13–18)! Ali ne bi bilo mogoče, 
da je v tem trenutku popolne človeške poslušnosti in zvestobe 
zavezi ukinjeno tudi izvirno prekletstvo in da je mogoč pov-
ratek v prvobitno rajsko nedolžnost?11 Njen najodličnejši izraz, 
pravzaprav njena izpoved, je Visoka pesem.12

Verjetno nobena biblična knjiga ni bila deležna toliko 
različnih, celo popolnoma izključujočih se razlag, kakor ta. 
Po dveh tisočletjih prevladovanja alegorične razlage, ki je 
pesmi odrekala kakršno koli navezavo na človeško spolnost, 
11 Tempeljska oprema s kerubi in palmami ter seveda še posebej z Božjo 

navzočnostjo v presvetem nakazuje prav to. Tempelj je slika rajskega vrta 
in rajski vrt je razumljen kot svetišče, zato je prisotnost človekove spolnosti 
v njem še toliko bolj presenetljiva.

12 Omeniti je treba tudi to, da se prav pri Salomonu pozneje ta idila razblini. 
Poruši jo on sam, in to prav z nenasitno spolnostjo: njegove žene, tujke, 
zapeljejo njega in z njim ves Izrael v malikovanje. Od te točke krene Izraelova 
zgodovina samo še navzdol, kljub občasnim svetlim trenutkom, obenem pa 
se prek prerokov začne uvajati pričakovanje novega, »pravega« Davidovega 
sina, mesija.
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se je v zadnjih dvesto letih uveljavila povsem nasprotna, 
naturalistična razlaga, ki v njej vidi zgolj in samo ljubezen-
sko poezijo. Med našimi spremljevalci, ki sem jih omenil na 
začetku, sem našel najbolj prepričljivo in pronicljivo branje 
pri Paulu Ricoeurju. S svojim pristopom se skuša kolikor 
mogoče otresti vnaprejšnjih interpretativnih imperativov in 
prisluhniti besedilu, kakor se kaže samo po sebi, njegovemu 
»očitnemu smislu«, obenem pa ga opazuje v kontekstu sve-
topisemskega kanona, kar mu omogoča več navzkrižnih branj, 
ki obojestransko obogatijo vzporejana besedila.

Pri pesmi gre očitno za neposredno, strastno in hkrati sub-
tilno ljubezensko poezijo. Opeva človeško ljubezen, vzneseno 
bližanje in boleče oddaljevanje ljubimcev, ki svobodno in neo-
virano stojita nasproti drug drugemu – kakor v raju. »Visoka 
pesem se ponuja v branje kot erotična pesem, … ki slavi ljubez-
en moškega in ženske ter se nikjer ne sklicuje na institucijo 
poroke,«13 opaža Ricoeur; po njegovem je to »očitni smisel 
besedila«. Ravno ta drzna preprostost in silovita neposrednost 
človeške ljubezni je prestrašila zgodnje judovske in krščanske 
interprete, da so (vsaj delno pod vplivom platonizma) zahtevali 
dosledno alegorizacijo besedila. Vendar je v pesmi več kot zgolj 
to. Ob pazljivem branju postanemo pozorni na nenavadno, 
skorajda pretirano rabo metaforike. Ljubezen Visoke pesmi 
je vseskozi čutna, erotična, tudi seksualna, a nikjer eksplic-
itno! Ricoeur opozarja na nedoločenost vsega izrečenega, 
celo glavne junakinje – trikrat slišimo: »Kdo je ta?« (3,6; 6,10; 
8,5). Celotno besedilo vstaja pred nami kot mreža metafor, ki 
prekipevajo; vrt metaforičnih pomenov, ki se v svobodni igri 
na eni strani usmerjajo k svobodnemu in igrivemu čutnemu 
stiku med ljubimcema, po drugi strani pa se dvigajo nekam 
drugam, okraj tega in naravnost kličejo po medbesedilnih 
navezavah. Pomenljiva je že takšna koncentracija metafor. 
Nekateri razlagalci, ki vztrajajo pri naturalistični razlagi, zato 
pesem razlagajo celo kot satiro ali parodijo, saj se jim zdi bohoten-
13 LaCocque in Ricoeur, str. 431.
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je metaforike pretirano in neumestno! Ricoeurjeva interpretacija 
pa »poudarja predvsem metaforično razsežnost pesmi, posvečene 
erotični ljubezni, ki jo njena literarna struktura dviguje nad vsak 
izključni družbenokulturni kontekst«. Te poteze »erotično ljubez-
en iztrgajo iz konteksta, s tem pa omogočijo številna branja«.14 
Za takšno svobodno in hkrati predano ljubezen, ki kaže onkraj 
sebe, Ricoeur predlaga oznako »svatbena vez«.

Še bolj kakor pogostost pa je pomenljiva vsebina nekaterih 
metafor. Prizorišče oziroma kulise večjega dela Visoke pesmi so 
drevesa in živali, spomladanska narava, ki se prebuja in cveti. 
Vse to spominja na raj. Nevesta sama je v osrednjem odlomku 
primerjana z vrtom, nasadom vsakršnih kadilnih dreves in s 
studencem žive vode (prim. Vp 4,12–5,1), kar nas usmerja k 
rajskemu vrtu.

Nevesta ima pod jezikom »med in mleko« (v. 11), kar je stalna 
prispodoba obljubljene dežele. Na to kažejo tudi druge meta-
fore; razlagalci so v nevestinem telesu opazili pravo »geografijo 
obljubljene dežele«: v zvezi z njo se omenjajo Šarón, Jeruzalem, 
Tirca, Libanon, Hermon, Gileád, Hešbón in Karmel. Nevesta se 
torej kaže kot pokrajina, ki je predmet Božje obljube, dane v mi-
lostni zavezi; obljubljena dežela pa se kaže kot krajina ljubezni.

Nevesta dobiva tudi širšo, skoraj kozmično razsežnost: 
prihaja iz gora (4,8) in iz puščave (3,6; 8,5), »vzhaja kakor zora, 
lepa kakor luna, sijoča kakor sonce« (6,10abc). Presenečajo nas 
vojaške prispodobe: ona je »strašna kakor vojska v zastavah« 
(6,4.10), je kakor »Davidov stolp« s »ščiti junakov« (4,4).

Še več, nevesta »prihaja iz puščave kakor dimni steber« 
(3,6; prim. 2 Mz 13,21; 19,18; 33,9; Jl 3,3), kar lahko namiguje 
na Božjo navzočnost v oblaku na puščavski poti Izraelcev iz 
Egipta v obljubljeno deželo: nevesta je sama Božja navzočnost! 
In če drži razlaga Andréja LaCocqua, moramo vrstico, ki 
govori o nevesti kot o »bojnem vozu« (6,12), razumeti kot 
namig na skrinjo zaveze: nevesta je voz, ki nosi najsvetejši 
predmet Izraelcev, oprijemljivo točko sklenjene zaveze, njeno 
14 Prav tam.
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vidno potrditev. Zato je nevesta zares »strašna« (6,10č). Zato 
se glede nje vseskozi pojavlja vprašanje: »Kdo je ta?« Božje 
ime se skriva tudi v nenavadnem zaklinjanju: »rotim vas … 
pri gazelah in poljskih srnah« (2,7 idr.); v hebrejščini se te 
besede slišijo podobno kakor: »rotim vas … pri (Tistem) nad 
vojskami in Najvišjem«. Božje ime se pojavi samo enkrat, 
na koncu pesmi: »Zakaj močna kakor smrt je ljubezen, / 
silna kakor podzemlje ljubezenska strast! / Njene strele so 
ognjene strele, / Gospodov plamen« (8,6). Celo na tem mestu 
mnogi razlagalci razumejo pripono -jah zgolj kot hebrejski 
presežnik, se pravi kot »največji/najsvetlejši plamen«. Vendar 
so prav takšne namerne dvoumnosti pomembna literarna 
značilnost Visoke pesmi; mišljeno je oboje. To obzirno, ven-
dar očitno navezovanje metafor po eni strani na čutnost, po 
drugi pa na najsvetejšo skrivnost Boga, to igrivo namigovanje, 
kazanje in skrivanje v obeh smereh, je vsekakor edinstveno 
in presenetljivo ter vznemirja razlagalce. André LaCocque 
to protislovje razrešuje tako, da Visoko pesem razlaga kot 
prevratniško poezijo, in ugotavlja, da je »samo po sebi čudež, 
da je Visoka pesem v svetopisemskem kanonu«.15 Vendar se zdi 
ustreznejša Ricoeurjeva razlaga, ki stopi na pot navzkrižnih 
branj znotraj svetopisemskega kanona.

Prvo medbesedilno povezavo smo nakazali že pri metaforiki 
»vrta« – gre za navezavo na pripovedi o stvarjenju, kjer je prvi 
par postavljen v edenski vrt in tam združen v čisti ljubezni, 
svoboden in gol. Ricoeur meni, da lahko celotno Visoko pesem 
beremo kot vzporednico »kriku človekove radosti ob odkritju 
ženske« v 1 Mz 2,23. Obe besedili »poznata samo eno ljubezen: 
erotično ljubezen med žensko in moškim«. Ta človeška ljubezen 
»ne pozna razlikovanja med duhovno in telesno ljubeznijo«.16 
Erotičnost obeh besedil pa je popolnoma nedolžna, »onstran 
dobrega in zla«.17 Ta ponovno odkrita nedolžnost nas v Visoki 
15 Prav tam, str. 423.
16  Prav tam, str. 467. Takšnega razcepa ta besedila preprosto ne poznajo.
17 Prav tam, str. 468.
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pesmi preseneča. Od kod avtorju drzna gotovost, s katero jo 
ubesedi? Na nekem mestu imamo celo neposredno odpravo 
prekletstva, ki sledi padcu. V 1 Mz 3,16 beremo: »Po možu boš 
hrepenela, on pa bo gospodoval nad teboj«, v Visoki pesmi pa: 
»Jaz sem svojega ljubega in on hrepeni18 po meni« (7,11) ter: 
»Moj ljubi je moj in jaz sem njegova« (2,16). Vlogi sta zamenjani 
in med ljubimcema tudi ni več hierarhije.

Zaradi vsega tega Barth razume Visoko pesem eshatološko, 
kot resničnost, ki je mogoča le onkraj človeške zgodovine greha, v 
uresničitvi Božjega kraljestva oziroma  mogoče bi lahko v Visoki 
pesmi videli preblisk Salomonovega »eshatološkega trenutka« 
sredi časov. Ricoeur pa v tej medbesedilni optiki opazi, da prav 
takšna radikalna, osebna ljubezen lahko pomeni vrnitev v 
izvirno nedolžnost, ki v tem smislu torej ni čisto brezpogojno 
izgubljena. V odnosu ljubimcev deluje sam Bog: »Reči bi bilo 
treba, da človek ljubi od Boga.« Ricoeur nadaljuje z besedami 
Paula Beauchampa: »Če je v teh ljubezenskih pesmih alegor-
ija, je na prav določen način. Ne zato, ker bi bilo treba besede 
dešifrirati, ampak zato, ker človekove stvari pomenijo Božje 
stvari. V njem celo prebivajo. V tem smislu, kot smo rekli, da so 
prve Adamove besede ženi izrečene od Boga in v Bogu, ne da 
bi ga imenovale.«19 Visoka pesem »postane religiozno besedilo, 
ker v njej lahko slišimo besedo molčečega in neimenovanega 
Boga, ki ga ni mogoče ločiti od moči izpričane ljubezni do njega 
samega«.20 Ljubimca se torej nagovarjata z besedami, ki jih v 
njiju navdihuje Bog!

Zdaj si lahko ogledamo še drugo medbesedilno vez. Visoko 
pesem so že od nekdaj vzporejali s preroškimi teksti, ki so zavezo 
med Bogom in izvoljenim ljudstvom primerjali z odnosom med 
zvestim možem in (pretežno) nezvesto ženo. Takšna mesta naj-
demo v Devteronomiju, pri Izaiju, Jeremiju in Ezekielu, še posebej 
18 Na obeh mestih je uporabljena redka hebrejska beseda tešukáh, ki se v 

Stari zavezi pojavi samo še enkrat.
19 Paul Beauchamp, L’Un et l’Autre Testament, zv. II, Seuil, Pariz 1990, str. 

186; nav. po LaCocque in Ricoeur, str. 471. 
20 LaCocque in Ricoeur, str. 471.
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pa pri Ozeju. Ricoeurjevo navzkrižno branje tudi tukaj dosledno 
»upošteva različnost besedilnih položajev. … Metaforizacija na obeh 
straneh poteka v dveh nasprotnih smereh, tako kot pri zrcalnem 
razmerju. … Po eni strani preroki ‘vidijo’ ljubezen med Bogom in 
njegovim ljudstvom ‘kot’ zakonsko ljubezen, po drugi strani pa je 
erotična ljubezen, o kateri poje Visoka pesem, ‘videna kot’ ljubezen 
Boga do človeka.«21 Čutna in »duhovna« razsežnost se tako ne 
izključujeta, ampak se medsebojno osmišljata. Obe sta potrjeni 
in avtonomno vzpostavljeni, svojo življenjskost in pravi smisel pa 
dobita ravno v takšni »sinoptiki«. To »hkratno videnje« nas seveda 
napotuje na hkratni, vzporedni odnos med dvema »jaz in ti«, ki smo 
ga omenjali pri razlagi prvih poglavij Geneze. Navzkrižno branje 
nas tudi v tem primeru pripelje do podobne ugotovitve: v zakon-
ski ljubezni je skrita ali vsaj »označena« Božja ljubezen in v Božji 
ljubezni je blagoslov, izvor in »oznaka« erotične ljubezni.

To povezavo lahko ne nazadnje vidimo tudi v skrivnostnem 
»Gospodovem plamenu«, ki se omenja v sklepnem vrhuncu pe-
smi. Celo LaCocque ga razume tako, da »človeška ljubezen odseva 
Božjo ljubezen«.22 Davidson pa v njem vidi namig na besedila, 
ki govorijo o svetišču. V njem je neprestano gorel ogenj, ki ga je 
vžgal Bog. Ta večni plamen pomeni Božjo osebno navzočnost 
sredi svojega ljudstva in s tem njegovo ljubezen in zvestobo zavezi. 
Tudi v Visoki pesmi se ta plamen pojavlja v kontekstu zvestobe, 
ki ljubosumno izključuje tretjega, ter strašne moči ljubezni, ki 
je silnejša od smrti in pekla. Bog je torej vir in porok tako strasti 
kakor zvestobe; prav v tej optiki ljubezen ljubimcev nujno postaja 
zaveza, postaja trdni »pečat« na njunem mišljenju (»srce«) in 
delovanju (»desnica«). Ljubezen tako postaja poln, celovit odnos, 
oseben v najglobljem pomenu besede, razplamteva in omogoča 
pa jo plamen samega Boga.

Zasidranost človeške ljubezni v Božji zavezi je tudi točka 
demitologizacije erosa, njegove osvoboditve od demonične 
avtonomnosti in hkrati hierogamistične instrumentalizacije, 

21 Prav tam, str. 473.
22 Prav tam, str. 422.
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točka vrnitve spolnosti v sfero ustvarjenega reda, kjer ima 
eminentno ali kar ključno mesto, ter tako tudi točka sprave 
med svetim in posvetnim. »Najboljši način za demitizacijo 
poganskega erosa je opisovanje človeške ljubezni … po vzorcu 
ljubezni Boga do njegovega ljudstva. … Spolnost postane sveta, 
ko demistificira pogansko ljubezen in začne zrcaliti zavezo.«23

Če razlaga o »Gospodovem plamenu« drži, potem lahko 
rečemo, da smo z njo ponovno odprli pot tudi povsem mistični 
interpretaciji Visoke pesmi – ne v smislu alegorije, temveč 
tipologije, ki potrjuje obe vzporejani realnosti. V strastni in 
predani ljubezni ljubimcev gori isti Božji plamen kakor v duši 
mistika, ki se zedinja z Bogom. Tu ne sme biti pomote: oba 
odnosa sta različna in različni sta tudi združitvi, o katerih 
govorimo. Spolnost sama po sebi ni mistika. Vendar pa gre 
obakrat za čisto obliko osebnega odnosa »jaz – ti«; obakrat je v 
globini en in isti Božji plamen, ki omogoča oboje in ki obojemu 
tudi omogoča medsebojno osmislitev. Zato moramo Visoko 
pesem brati skupaj s preroki in preroke z Visoko pesmijo. 
Govorica mistike je torej lahko in celo mora biti jezik ljubezni, 
Visoka pesem. Druge biblične možnosti preprosto ni!

Efežanom 5
Predstavljeno »tipološko« razumevanje spolnosti potrju-

jejo tudi novozavezna besedila, kar je po svoje razumljivo, 
saj se šele v horizontu Kristusovega odrešilnega dogodka 
zares ponovno vzpostavlja človekova nedolžnost in obnov-
ljena skupnost s Stvarnikom. Če je realnost Visoke pesmi 
eshatološka, moramo upoštevati, da v Novi zavezi eshatološko 
ni več odmaknjeno v daljno prihodnost, ampak je že navzoče 
v Kristusovem dogodku; v zametku, v napetosti med »že« in 
»še ne«, je realno navzoče v življenju vsakega kristjana. Tako 
naj bi bilo tudi s »svatbenim« odnosom med »jaz« in »ti«, med 
moškim in žensko. V novi razsežnosti Svetega Duha in Božjega 
23 Daniel Lys, Le plus beau chant de le création, Cerf, Pariz 1968, str. 53 in 

54; nav. po LaCocque in Ricoeur, str. 469.
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kraljestva, ki se je razprla onkraj Kristusovega dogodka, naj 
bi bil tak strasten in zvest, erotičen in svet, goreč in nedolžen 
ljubezenski odnos – mišljeno v obeh razsežnostih – vsaj 
načelno ponovno mogoč.

Odlomek, ki je za našo razpravo najpomembnejši, najdemo 
v 5. poglavju pisma Efežanom. Celotno besedilo izhaja iz nove 
realnosti, ki je nastopila v Kristusu. Na začetku poglavja ber-
emo: »Posnemajte torej Boga, saj ste njegovi ljubljeni otroci.« 
Človeško življenje v tej novi realnosti (ki predpostavlja tudi 
novo antropologijo, prim. 4,17–24) je posnemanje, mimesis, 
odslikavanje oziroma zrcaljenje Boga samega. V tem je kris-
tomorfnost »novega človeka«.

Na tej osnovi pisec v v. 21–33 spregovori o odnosu med 
možem in ženo, za katerega je značilno prav posebno zrcaljenje 
božjega. Iz prve vrstice tega odlomka vidimo, da gre tudi tukaj 
za enakost (medsebojno podrejanje velja za vse), ki pa se nato 
izraža v dialektično živem odnosu: žena se »v vsem« podreja 
možu, ki se zanjo ljubezensko daruje do konca, po zgledu Kris-
tusa. Celotna etika tega odnosa je kristocentrična; Kristusov 
dogodek določa obliko in smer medčloveških odnosov, še 
posebej in najprej v zakonu.24 Žena ima pri tem vlogo Cerkve, 
ki jo Kristus ustvarja sebi. Odrešenje je predstavljeno kot 
dogodek, v katerem je novemu Adamu ustvarjena žena, nova 
Eva, »ustrezna partnerka«: »veličastna in slavna Cerkev«. Ta 

24 Takšna argumentacija se zdi značilna za »Kristusovo postavo« (Gal 6,2), 
ki je temeljni pojem novozavezne etike. Ta ni nek nov seznam pravil in 
predpisov, temveč korenini v Jezusovi osebi. Njena »zapoved« pa je vendarle 
zelo konkretna: ima narativno obliko, obliko Jezusove zgodbe, ki naj jo 
kristjan posnema in tako biva »v Kristusu« in »hodi v Duhu«. Zato lahko 
izraz »Kristusova postava« (gr. nómos to Christo) razumemo kot »postavo, ki 
je Kristus«, kot »zakon Kristusove osebe« oziroma kot »Kristusovo pravilo«, 
»Kristusov princip«. Ta »kraljevska postava« (Jak 2,8) je bistveno določena 
s posebnim Jezusovim odnosom do Boga in človeka; Boga kot Očeta, ki je 
vreden popolne ljubezni, in »ljubezni do bližnjega kakor sebe«, ki vključuje 
nesebično žrtvovanje, predanost drugemu in osvobajajoče brezpogojno 
usmiljenje. Zato je imenovana tudi »postava svobode« (Jak 2,12): osvobaja 
nas za Boga in sočloveka. Tako je razumljivo, da istemu vzorcu sledi tudi 
specifična novozavezna etika spolnosti, o kateri govori pričujoči odlomek.
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duhovna realnost se neposredno zrcali in odraža v konkretnem 
odnosu med možem in ženo. Žena je moževo »telo« (v. 28). To 
pomeni njegovo celotno bitje, njegovo konkretno bivanje, njega 
samega (prim. v. 33). On ne biva brez nje (in seveda tudi ona 
ne brez njega). Povezanost dveh posameznikov bi težko izrazili 
bolj drastično. Na tej točki Pavel uporablja tipologijo v obratni 
smeri, kot smo vajeni: za izhodišče jemlje »nebeško« realnost 
Kristusa in Cerkve, o kateri je govoril prej v pismu (prim. 1,22–
23; 2,20–22;25 4,12.16); to razodeto skrivnost odrešenja nato 
metaforično prenaša na odnos med možem in ženo.

Zatem sledi branje v nasprotni smeri, od spodaj navzgor, ki 
nam je znana iz Visoke pesmi. Pavel navaja drugo poglavje Gen-
eze: »Zaradi tega bo mož zapustil očeta in mater in se pridružil 
svoji ženi in bosta oba eno meso«  ter pojasnjuje: »Ta skrivnost je 
velika; jaz pa pravim: glede Kristusa in glede Cerkve« (v. 31–32). 
Odnos med možem in ženo — njuna združenost v eno bitje — je 
sam po sebi »velika skrivnost«, ki pa hkrati posnema, zrcali in 
kaže na še večjo, nebeško skrivnost Božje ljubezni in njegove 
združitve s človekom v Jezusu Kristusu.

Pri tem je pomembno, kako dosledno Pavel ohranja in 
zagovarja obe ravni. Pomenljiva je tudi tipologizacija v obeh 
smereh; sklada se z obojestransko osmislitvijo, ki smo jo 
opažali ob navzkrižnem branju Visoke pesmi in preroških 
besedil. Tudi v tem besedilu sta mož in žena predstavljena 
brez otrok, onadva sama zase sta Božja podoba, slika odnosa 
med Kristusom in Cerkvijo.26 Spet je v ospredju ekskluziven 
odnos »jaz – ti«, ki je utemeljen v dobrem Božjem stvarjenju 
ter zato nedolžno in svobodno erotičen, obenem pa postavljen 
v kontekst Božje zaveze, ki jo hkrati udejanja in odslikava.
25 Ta odlomek govori o Cerkvi kot o »svetem templju« (prim. tudi 1 Kor 3,16 

sl.). Cerkev, ki je Kristusovo telo in Kristusova nevesta, je hkrati njegov 
tempelj. Takšna identifikacija potrjuje navzkrižno branje, ki v Visoki pesmi 
opaža primerjanje neveste s svetiščem, prostorom Božje navzočnosti in z 
rajskim vrtom.

26 Govor o odnosu med starši in otroki sicer neposredno sledi temu odlomku, 
kar je tudi razumljivo, vendar je hkrati očitno, da ni njegov sestavni del.
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Jezusove prilike in Razodetje
Svatbeno metaforiko srečamo tudi v drugih besedilih Nove 

zaveze. Jezus jo večkrat uporabi v prilikah, prvič v Mr 2,19, ko 
odgovarja farizejem glede posta. »Ali se morejo svatje postiti, 
ko je ženin med njimi?« Mesijev čas je čas svatbe in veselja. V 
ozadju tega izreka je prav lahko »preroško« branje Visoke pesmi. 
Učenci imajo pri tem vlogo svatov.

V drugi priliki izvemo, da je »nebeško kraljestvo podobno 
kralju, ki je napravil svatbo svojemu sinu« (Mt 22,1).27 Težišče te 
prilike je verjetno v sedanjosti (dejstvo, da se Judje ne zmenijo 
za Božje povabilo v Jezusu), njen konec pa odprt v eshatološko 
prihodnost. Ženin in nevesta se v njej ne omenjata, pomembna 
pa je prispodoba svatbe, veselja, praznovanja in radodarnega 
vabila vsem. Svatbena metafora pojasnjuje realnost Božjega 
kraljestva zdaj in v prihodnje. Ravno v tej čisti dobroti in zas-
tonjskosti pa je hkrati njegov etični imperativ, ki je – značilno 
za evangelista Mateja – poudarjen in priostren.

Podobno govori prilika o desetih devicah (Mt 25,1–13). Tukaj 
je kontekst že povsem eshatološki: Mesija bo prišel kot ženin na 
svatbo, Cerkev naj ga budno čaka kot device, ki spremljajo poroko.

Bolj ekspliciten je evangelist Janez oziroma v skladu z 
njim Janez Krstnik, ki ga navaja: »Kdor ima nevesto, je ženin. 
Ženinov prijatelj pa, ki stoji in ga posluša, se srčno veseli zaradi 
ženinovega glasu. To moje veselje je torej zdaj dopolnjeno« (Jn 
3,29). Tukaj je poleg ženina Kristusa že jasno omenjena tudi 
njegova nevesta. Iz samega konteksta seveda ne bi mogli sk-
lepati, kdo je, na osnovi starozaveznih preroških besedil pa je 
dokaj jasno, da gre za »Izvoljenko«, Božje ljudstvo.

Nekateri razlagalci Janezovega evangelija vidijo simboliko 
tudi v tem, da je Jezus storil prvo »znamenje« prav na svatbi v 
Kani galilejski.

Pomembno je, da je na koncu knjige Razodetja z enako 
svatbeno govorico opisan eshatološki zaključek zgodovine 
odrešenja. Govori se o »Jagnjetovi poročni gostiji« (Raz 19,9), o 
27 Pri Luku (14,15–24) gre zgolj za splošno »večerjo«, kar morda ni naključje.
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njegovi nevesti v obleki iz »čiste in bleščeče tančice,« ki pomeni 
»pravična dela/stvari svetih« (19,8). Sámo »sveto mesto, novi 
Jeruzalem« je »pripravljen kakor nevesta, ki se je ozaljšala 
za svojega ženina« (21,2). Ta besedila, ki očitno govorijo zgolj 
o presežni, skrivnostni eshatološki resničnosti, se izražajo v 
takšni govorici. Ponovimo: zdi se, da druge biblične možnosti ni. 
Pomenljivo je, da so ta besedila časovno postavljena na konec 
človeške zgodovine, literarno oziroma kanonično pa na konec 
Nove zaveze in s tem vsega Svetega pisma. Tako se zaključi lok, 
ki se je začel z »erotičnostjo« prvih poglavij Geneze, ki je imel 
svoj prvi, manjši vrhunec pri Salomonu in njegovi Visoki pe-
smi, imel glavni vrhunec v »dneh Sina človekovega«, v prihodu 
Mesija, ki je opisan svatbeno, in svoj zaključek v »Jagnjetovi 
svatbi« knjige Razodetja. Celotno Sveto pismo je nekakšen 
inclusio, vpet v erotično govorico začetka in konca ter odprt v 
obe razsežnosti – Božjo in človeško.

V Jezusovih svatbenih prispodobah iz evangelijev in v 
»poročni« govorici zadnjih poglavij Razodetja gre za specifično 
nadaljevanje starozavezne preroške tradicije. Vsi ti teksti 
črpajo moč in učinkovitost iz Visoke pesmi; brez nje bi zveneli 
plitko in klavrno, ta pa bi brez njih lahko izpadla banalno. Ven-
dar moramo obenem priznati, da gre v teh novozaveznih be-
sedilih za določen premik: razumemo jih lahko le alegorično, 
kot čisto prispodobo duhovne realnosti; vzporedno tipološko 
nanašanje na človeško spolnost je v njih odsotno. Referent 
spolnosti je zgolj uporabljen kot učinkovita oznaka nečesa 
drugega, sam po sebi ob tem drugem povsem zbledi.

Razlog za to moramo iskati v novi antropologiji novega 
stvarjenja, ki je vpeljano s Kristusovim dogodkom in udejan-
jano z delovanjem Svetega Duha v verujočih. Kot smo videli v 
petem poglavju Pisma Efežanom, tudi novo stvarjenje pred-
postavlja stvarjenje človeka kot moškega in ženske: novemu 
Adamu, Kristusu, stoji nasproti nova Eva, Cerkev. Ta odnos, 
ki je odnos »Jaz – ti« par excellence, je zdaj temeljni odnos, v 
luči katerega dobivajo svoj smisel vsi ostali; v njem so vsi ostali 
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odnosi vzpostavljeni in definirani, vsi so senca, metafora tega 
primarnega odnosa.

Zato to tendenco, to dajanje prednosti radikalnemu, za-
veznemu odnosu z Bogom v Jezusu Kristusu, ki pa je še vedno 
ubeseden svatbeno, opazimo tudi v drugih novozaveznih be-
sedilih. »Če kdo pride k meni in ne sovraži svojega očeta, matere, 
žene, otrok, bratov, sester in celo svojega življenja, ne more biti 
moj učenec« (Lk 14,26, moj poudarek), pravi Jezus. Ljubezen do 
njega naj bo tako močna, tako radikalno na prvem mestu, da 
je vsaka druga ljubezen (ki jo Jezus drugje izrecno zapoveduje) 
v primerjavi z njo »sovraštvo«. Toda celo v tej drastični zahtevi 
lahko razpoznamo ekskluzivno logiko erotične ljubezni, ki smo jo 
omenjali. Gre za ljubosumnost, ki v odnosu dveh ne trpi tretjega. 
Jezusova drastična zahteva torej pričuje o silnosti Božje ljubezni, 
ki se nam odpira v Kristusu in ki zahteva podoben odziv.28

Podoben premik je zaznati tudi v naslednjem Jezusovem 
izreku: »Ko bodo namreč vstali od mrtvih, se ne bodo ne ženili in ne 
možile, ampak bodo kakor angeli v nebesih« (Mr 12,25). V končni 
eshatološki perspektivi bo torej prevladala ena intimnost, tista z Bo-
gom. Stopanje v posvečeni zavezni odnos med moškim in žensko je 
torej stvar tega veka in stvarstva, kakor ga poznamo sedaj. S tem pa 
ni rečeno, da bo takšen odnos povsem prenehal obstajati oziroma 
da bo celo odpravljeno razlikovanje med spoloma, kakor opozarja 
Barth.29 Ne, toda stopil bo v ozadje pred Enim, Najpomembnejšim.
28 Zanimivo, da evangelist Matej v vzporednem besedilu (10,37) ne omenja žene. 

Je Matej to zahtevo namerno izpustil zaradi svojega judovskega okolja, ki je na 
spolnost in poroko načelno gledalo bolj naklonjeno od poganov? Ali pa jo je Luka 
dodal po smislu, ker bi ideal neporočenosti naletel na občudovanje in spoštovanje 
pri njegovi grški publiki? »Sovražiti« ženo bi pomenilo sovražiti samega sebe – 
toda Luka na koncu doda prav to in s tem uravnoteži smisel zahteve.

29 Prim. CD III. 2, str. 294–296. Barth obenem pojasnjuje, da ne smemo narobe 
razumeti stavka iz Gal 3,28, ki pravi, da »v Kristusu ni ne moškega ne ženske«. 
Pavel ne govori o ukinjanju identitete obeh spolov kot take, temveč o ukinjanju 
nasprotovanja, hierarhije in dominacije med njima, ki je posledica padca. Enako 
velja za razlikovanje med Judi in Grki ter sužnji in svobodnimi, ki se omenja v 
tej vrstici. »V krščanski skupnosti ne more biti zahteve po uveljavljanju naravne 
ali zgodovinske antiteze. Kajti v tej skupnosti so vsi eno v Kristusu Jezusu« 
(str. 295). Pri tem se sklicuje celo na Avguština: »Kar bo odstranjeno z vsta-
jenjem, ne bo narava sama po sebi, ampak izkrivljanje narave. Ženski spol 
pa v svoji partikularnosti pripada naravi … qui utrumque sexum instituit, 
utrumque restituet« (str. 296).
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Na osnovi tega novega poudarka, možnosti novega, glo-
bokega odnosa z Bogom, se človeku v novi zavezi odpira tudi 
nova možnost, ki je stara zaveza ni predvidela. To je možnost 
celibata.30 Neporočenost je med Judi veljala za nesrečo, prek-
letstvo ali znamenje Božje sodbe (prim. Jer 16,2), zato je v svo-
jem izvirnem okolju ta novost predstavljala pravi evangeljski 
škandal. Izrecno jo omenja Jezus, ko govori o evnuhih, ki »so 
se sami skopili zaradi nebeškega kraljestva« (Mt 19,12). O njej 
govori tudi apostol Pavel v znanem sedmem poglavju Prvega 
pisma Korinčanom, kjer se tudi zdi, da ji daje prednost pred 
možnostjo poroke. Vendar obe besedili izrecno opozarjata, 
da je to ena izmed možnosti, ki je dana samo nekaterim. In 
apostol Pavel svojo naklonjenost neporočenosti ublaži z izjavo, 
da sta obe možnosti »milostni dar od Boga« (gr. chárisma) in 
torej pred Bogom enakovredni.

Vse, kar smo povedali predhodno, pa na to posebno 
možnost celibata meče določeno luč. V njej se tudi ta možnost 
kaže kot utemeljena v ljubezenskem položaju odnosa »jaz – Ti«. 
Ker je eshatološki čas s Kristusom že nastopil, je možno, da 
nekateri že zdaj dajo izključno prednost intimnemu odnosu 
z Bogom, ki se razpira v Božjem kraljestvu. Tako neporočeni 
kot poročeni s svojo odločitvijo in z odnosom, v katerem stojijo, 
pričujejo o isti Božji resničnosti. V skladu s takšnim razume-
vanjem celibat ni motiviran funkcionalno oziroma »storilnos-
tno«, ampak odnosno, z ljubeznijo. Bistvo in temelj celibata tudi 
ni v nekakšni moralni vzvišenosti, ki bi prezirala spolnost, 
oziroma v drži, ki bi izražala preseganje spolne delitve. Nas-
protno, možnost celibata se v tej luči kaže ravno kot potrditev 
najglobljega bistva spolnosti in odločitev za radikalno bivanje v 
zavezi z Drugim, za radikalno ljubezenski odnos, ki ga razplamteva 
isti »Jahvejev plamen«. Možnost celibata moramo torej razumeti 
znotraj iste ljubezenske govorice, iste osebne sopostavitve dveh, 
ki je antropološki temelj stvarjenja in ki je – glede na naš pregled 
temeljnih vozlišč Svetega pisma – prvotna, osnovna govorica te-
30 Nanjo opozarja tudi Barth (prim. CD III. 4, str. 144 in sl.) in pri tem kritizira 

prevladujočo protestantsko etiko, ki je zaradi polemike s katolicizmom 
prezrla biblično utemeljenost celibata.
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ologije.31 Razumevanje in spoštovanje celibata moramo torej ostro 
ločiti od platonističnih tendenc, ki negirajo spolnost kot nekaj 
telesnega in zato ontološko nižjega ter samo po sebi slabega;32 
krščanska odločitev za celibat je lahko utemeljena le personalno, 
v odnosu, ki ima naravo izključujoče zveze dveh ljubimcev, in ne 
v neosebni ontologiji, ki vsemu telesnemu odreja nižji status.

Nova zaveza nas tudi opozarja, da s tendenco, ki daje 
izključno prednost odnosu z Bogom, ne smemo predaleč, in 
strogo nasprotuje kakršnemu koli asketskemu zanikanju 
poroke. Prvo pismo Timoteju obsoja »branjenje ženitve« kot 
demonski nauk (prim. 1 Tim 4,1–3)! Pismo Hebrejcem po-
dobno vztraja: »Zakon naj spoštujejo vsi in postelja naj bo 
neomadeževana« (Heb 13,4). Prvi del stavka lahko razumemo 
tudi kot ugotovitev, da je zakon nekaj častivrednega in dobrega 
»v vseh pogledih«, drugi del pa je očitno poziv k zakonski zvesto-
bi. Da je v središču nove zaveze še vedno dvodimenzionalni 
odnos, se pravi ne zgolj tisti med Bogom in človekom, ampak 
tudi tisti med dvema človekoma, kaže Jezusovo vztrajanje 
glede najpomembnejše zapovedi, ki je pri njem pomenljivo 
dvodelna: »Ljubi Boga z vsem, kar si« in »Ljubi svojega bližnjega 
kakor samega sebe« (prim. Mr 12,28–33 in vzp.). To je temelj 
celotne novozavezne etike. Dodatek »kakor sebe« kaže, da je 
pri medčloveških odnosih še vedno na prvem, pravzaprav 
reprezentativnem mestu ravno odnos moža in žene; vsi drugi 
odnosi bolj ali manj odsevajo tega.

Novozavezni eshatološki horizont torej ne spreminja 
centralne vloge odnosa med moškim in žensko, kakor smo 
31 Da takšno razumevanje ni tako nemogoče ali absurdno, kaže naslednji 

dogodek. Ko so pred nedavnim vprašali očeta Aleksija, škofa Grške pra-
voslavne cerkve v Gazi, če razmišlja, da bi odšel na kak varnejši kraj, je 
skorajda užaljeno odvrnil, da je kot škof »poročen« s Cerkvijo, ki mu je 
zaupana. Rekel je: »Kako naj zapustim svojo ženo?« S tem je storil še korak 
naprej in stopil na »Kristusovo« stran odnosa. Podobno ponekod razmišlja 
apostol Pavel (prim. 1 Kor 7,34; Kol 1,24 itd.).

32 V cerkveni zgodovini je nekritično sprejemanje platonističnih izhodišč žal 
prevladovalo. To temo sem obravnaval v predavanju Antiquity and Chris-
tianity: A Contestable Conciliation (objavljeno v: Vid Snoj (ur.), Antika in 
krščanstvo: spor ali sprava? Zbornik mednarodnega simpozija 9. in 10. maja 
2007 v Ljubljani, Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo, 
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Ljubljana 2008, str. 37–46).
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jo razbrali iz besedil o stvarjenju in iz Visoke pesmi, ampak 
jo potrjuje; v luči Kristusovega dogodka, novega stvarjenja 
in nove antropologije, ki izhaja iz tega dogodka, pa ta odnos 
prvenstveno transponira v zavezo ljubezni med Kristusom 
in Cerkvijo. S tem, ko mu nasproti postavi možnost celibata, 
ga sicer zameji in po svoje relativizira, po drugi strani pa s 
svatbeno govorico opisuje skrajno eshatološko resničnost in 
ga tako – prav v njegovi ustvarjeni relativnosti in omejenosti 
– napolnjuje in obdaruje s še globljim teološkim pomenom.

Zaključki
V našem pregledu smo opazili, da je spolnost utemeljena v 

specifični biblični antropologiji stvarjenja. V tej antropologiji ima 
ključno mesto, saj spolnost, razumljena kot sopostavitev moškega 
in ženske v odnosu »jaz – ti«, kot temeljni »biti v srečanju«,33 bistveno 
določa človeško naravo in jo razlikuje od narave drugih živih bitij. 
Odkrili smo, da se ta vzorec ohranja tudi v novi zavezi, v horizontu 
novega stvarjenja, kjer pa vlogo primarnega, imanentnega odnosa 
prevzame zaveza ljubezni med Kristusom in Cerkvijo. Opazili smo 
tudi, da ta eshatološka realnost prek napetosti med »že« in »še ne« 
pronica v tostransko življenje vernih in odpira novo možnost celi-
bata. Ta je prav tako utemeljen odnosnostno, v teološkem smislu 
»erotično«, ne funkcionalno.

Pot, ki smo jo prehodili, je potrdila Barthovo izjavo, da gre pri 
spolnosti (oziroma natančneje pri radikalni odnosnosti, ki ji je 
implicitna) za temeljno paradigmo teološke govorice.34 Na to še 
posebej kaže njeno vznikanje na temeljnih točkah zgodovine 
odrešenja, na njenih ključnih vozliščih, od stvarjenja, padca, 
Salomona in Jezusa do eshatona. Skrivnost Boga, ki stopa v 
zavezo s človekom, je upodobljena ravno v tem odnosu, zato je 
ta medčloveški odnos – v vsej svoji celovitosti, kompleksnosti, 
dialoškosti in dialektičnosti – temeljna oblika teološkega spoznan-
ja in govora. O Bogu ne moremo misliti in govoriti drugače kakor 
33 Barth: CD III. 2, str. 247 in sl. V tem smislu Barth govori o bistvu človeštva 

tudi kot o »sočloveškosti«.
34 »Dejstvo, da je bil [človek] ustvarjen kot moški in ženska, bo postalo velika 

paradigma vsega, kar se bo dogajalo med njim in Bogom, in tudi vsega, 
kar se bo dogajalo med njim in soljudmi« (CD III. 1, str. 186).
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v optiki tega odnosa, kakor v luči svoje lastne ustvarjenosti in tudi 
ponovne ustvarjenosti v Kristusu.

Če se v tej luči ozremo na konkretno človeško spolnost, lahko 
ugotovimo, da gre v njej za pričevanje o Božji zavezi, za izraz te 
zaveze in njeno znamenje. »Moški in ženska v tej dejavnosti nujno 
kažeta onkraj sebe«35 in postajata »znamenje upanja«.36 »Dve bitji 
se združita in svet ni več enak. Dva človeka se zbližata in stvarstvo 
dobi smisel …«37 V spolnem dogodku gre za dejanje subtilne in 
globoke identifikacije, za vstopanje v prvobitno antropološko vlogo, 
ki je podana s stvarjenjem človeka kot moškega in ženske. Ta iden-
tifikacija se dogaja prek drugega; jaz postaja »jaz« prek »tebe«; brez 
tega drugega, brez te osebne vezi nima prave identitete, temveč je 
napol ustvarjeno, zgolj napol bivajoče nespolno bitje.38 V spolnem 
dejanju gre za medsebojno navzkrižno označitev, »zapečatenje« 
(prim. Vp 8,6), za enkratno osebno določitev. Ravno ta soodvisnost 
dveh, združenih v eno, povzroči, da je spolnost tako ranljiva. Gre za 
stik dveh avtonomnih bitij, oseb, svetov, ki vzpostavlja novo enost 
in obadva kot določena posameznika, kot moškega in žensko, 
kot človeka. Ta enost je odvisna od dveh osebnih svobod in zato 
krhka. Zavedanje utemeljitvene moči spolnosti, še posebej, če v 
njej z vero prepoznavamo kreativno besedo Stvarnika in njegov 
»plamen«, presega dojemanje, ki v spolnosti vidi zgolj neobvezno, 
frivolno igro.39 Umestitev spolnosti v prostor tega zavedanja in pre-
poznanja ohranja njeno svobodo in šibkost, celo njeno nevarnost, 
po drugi strani pa jo vzpostavlja kot pristno človeško govorico. 
35 Prav tam, str. 191.
36 Prav tam, str. 190. Mišljeno je upanje na Božjo milost.
37 Izrek slikarja Marca Chagalla, ki je »ljubezni v podobi zaljubljencev, ki so 

izgubili tla pod nogami in v breztežnostnem raju plavajo po zraku, postavil 
spomenik, ki mu v umetnosti 20. stoletja ni para« (spremni list k Chagallovi 
razstavi v Mestnem muzeju, Ljubljana, 21. januar – 29. marec 2009).

38 Po analogiji in manj to velja za vse medčloveške odnose, ki naj bi tudi upo-
števali specifiko edine antropološke ločitve na moškega in žensko (prim. 
1 Kor 11,11 in Barth: CD III. 4, str. 163 in sl.); na drug način in v resnici še 
radikalneje pa to velja za odnos z Bogom (prim. 1 Kor 6,13–17), še posebej, 
če je izražen s prostovoljno neporočenostjo.

39 Presega, toda ne nujno ukinja, kar vidimo že iz igrivosti Visoke pesmi. 
Personalistična dimenzija jo prej obdaja in objema kot njen okvir oziroma 
kontekst, kakor opozarjajo nekateri sodobni avtorji; prim. Gorazd Kocijan-
čič: »Stotice« in spolnost, v: Maksim Spoznavalec: Izbrani spisi, Mohorjeva 
družba, Celje 2000, str. 23–32.
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Radikalnost recipročne in dialektične spolne identifikacije v 
sebi že vključuje osebno darovanje, zato kliče po zvestobi in 
celostni pripadnosti. Tako dobiva odnos med možem in ženo 
tudi sam naravo zaveze. Spolni akt bi bil lahko s te perspektive 
razumljen kot vidno in konkretno znamenje zaveze, kot znak, 
ki zavezo vzpostavlja navzven in potrjuje.40 Morda ga lahko 
razumemo tudi kot zakrament, kot vidno znamenje nevidne 
Božje milosti, Božje zaveze in ljubezni, ki poveže »dva v eno«. 
Ob tem pa je pomembno dejstvo, da človeška spolnost ostaja 
znotraj ustvarjenega reda, tostran eshatona; sama po sebi 
ni božanska, ampak najbolj pristno človeška. Je pričevanje 
o božanskem, ki se kaže v celostnem odnosu med možem in 
ženo, med »jaz« in »ti«.

V našem pregledu smo se ustavili ob nekaterih temeljnih 
bibličnih besedilih, ki pričajo o ključnem pomenu spolnosti za 
razumevanje Boga, sveta in človeka. Dejstvo je, da Sveto pismo 
govori o spolnosti tudi drugače in jo pogosto obravnava nega-
tivno, kot problem; takšna besedila, značilna za biblični real-
izem, so celo v večini. Gre za opozorila in napotke za zdravljenje 
omenjene spolne »ranljivosti« človeka. Združili bi jih lahko pod 
naslovom starozavezne zapovedi »Ne prešuštvuj!« (2 Mz 20,14) 
in njene novozavezne radikalizacije, ki osnovni spolni greh 
razpoznava že v poželjivem in prisvajajočem »gledanju ženske/
moškega« (prim. Mt 5,28). V moči te zapovedi je spolnost demi-
tologizirana in relativizirana, odvzeta ji je pretenzija, da lahko 
sama po sebi povzdigne, osamosvoji in pobožanstvi človeka; 
obenem pa ji je dana svoboda za to, kar je: dobra in pomem-
bna relacija znotraj ustvarjenega sveta. Zapoved pa spolnost 
tudi dedemonizira, ker jo umešča v širši, celovit odnos dveh 
oseb in kaže, da je »koitus brez sobivanja demonski«.41 Tudi v 
tem gre za osvoboditev: od neme, banalne, brezosebne spolne 
igre. Kritika, desakralizacija in dedemonizacija spolnosti, ki 
40 V Svetem pismu se namreč vse zaveze vzpostavijo s konkretnimi, vidnimi 

znamenji. Na to možnost razumevanja opozarja Richardson: »Telesno de-
janje koitusa je glavno sredstvo vzpostavitve ‘najbolj notranje skrivnosti’ 
enosti in zdi se, da v zaveznem kontekstu te vrstice [1 Mz 2,24] predstavlja 
znamenje poročne zaveze« (str. 46). V podporo tej tezi Richardson navaja 
različne avtorje.

41 Barth: CD III.4, str. 133.
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izhaja iz svetopisemskih besedil, si nedvomno zasluži obširno 
ločeno raziskavo, ki smo se ji morali v tem okviru odpovedati.42 
Dejstvo je, da spolnost lahko postane problem in da v praksi 
bolj pogosto kakor ne to tudi postaja. Sveto pismo nam glede 
tega ne dopušča iluzij. Vendar pa je vsaj okvirno biblično 
spolno etiko in tudi z njo povezano pastoralo mogoče ali celo 
nujno formulirati na osnovi pregledanih pozitivnih besedil, 
ki govorijo o prvotnem konceptu spolnosti. Vsak odmik od 
temeljnega vzorca, ki smo ga odkrili, pomeni deviacijo v smer 
»problematične spolnosti«. In edina prava možnost korekcije 
teh problemov je v povabilu nazaj k izvirni zamisli, k nedolžni 
erotičnosti celovitega, osebnega sobivanja: svetega, a vendar 
igrivega, čudovitega, toda krhkega; k strastni predanosti, ki 
zrcali Božjo zavezo.

Kakšen odnos naj ima torej Cerkev do spolnosti? V luči 
povedanega lahko tvegamo drzno tezo: Cerkev, edino Cerkev, 
ima ključ do spolnosti. Če se krščanstvo otrese platonističnih 
interpretacij in se znova ozre k viru razodetja, Svetemu pismu, 
si lahko privošči podoben apologetski obrat, kot so ga storili 
prvi krščanski misleci. Ti so z veliko drznostjo trdili, da prav 
kristjani posedujejo najglobljo resnico filozofije, ki je imela v 
tedanjem kulturnem kontekstu središčno vlogo. Dokazovali 
so, da je v evangeliju o učlovečenem Logosu uresničitev vseh 
filozofskih teženj in hrepenenj, da je v Kristusu ključ do vseh 
tovrstnih človeških prizadevanj. Tako bi glede na poudarek 
oziroma včasih kar obsesijo s spolnostjo v sodobni zahodni 
družbi kristjani danes lahko enako upravičeno trdili, da 
posedujemo »ključ« do te skrivnosti. Pokažemo namreč 
lahko, da je ravno v prostoru krščanske duhovnosti potrjena 
njena pozitivna težnja in hkrati razkrito njeno bistvo, ki je v 
subtilni dialektiki prepletajočih se odnosov med »jaz« in »ti«. 
Samo v luči krščanskega razodetja je mogoč celovit pogled na 
to skrivnostno in v današnji družbi zelo zmedeno področje, 
odprta vizija, ki ga ne sakralizira niti reducira in instrumen-
talizira, temveč ga potrjuje in hkrati odpira za bogastvo novega.

42 V tej luči, vendar s poudarkom na »utemeljitvenih« besedilih, se je loti 
Barth v CD III.4, str. 116–240.
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Dr. Petar Jevremović 

KRŠČANSKI RED STVARI IN VPRAŠANJE 
SEKSUALNOSTI

Želim začeti s sintagmo, ki jo po mojem mnenju večina med 
vami pozna. Dolgujemo jo Heideggerju. Ta je temeljni smisel 
filozofije in filozofskega diskurza pogosto označeval s sin-
tagmo »izkušnja mišljenja«. Verjamem, da je psihoanalitično 
izkušnjo mogoče formulirati na ozadju kontrasta te znane 
heideggerjanske sentence. Namreč če Heidegger pravi, da 
je filozofija »izkušnja mišljenja«, bi potem bila psihoanaliza 
poskus mišljenja tiste izkušnje, ki je na sami meji mislivega (ne 
nujno v nekem apofatičnem smislu, v smislu take ali drugačne 
mistike, ampak v smislu doživljanja same krize funkcional-
nosti simboličnega reda). Rad bi začel s tem, da bi pritegnil 
vašo pozornost na sam problem težav pri komuniciranju. 
Toda ne preprosto na dejstvo, da ne govorimo vsi isti jezik, da 
se je zadeva izmaknila kontroli ob babilonskem stolpu in je 
dobri Bog povzročil, da nenehno živimo v nesporazumih. Stvar 
je v tem, da se nam tudi takrat, ko nam je jezikovna praksa 
skupna, izmika tisti pomembni segment zavesti oziroma da 
smo že s samim dejstvom, da smo bitja logosa, obsojeni na 
nek nesporazum, ki je imanenten našemu bivanju. Dejstvo, 
da govorimo, dejstvo, da smo klepetavi in odprti za pogovor, 
dejstvo, da »smo pogovor«, kot pravi Höelderlin, ravno govori 
v prid tezi, da smo vedno pred nesporazumom. V tem smislu 
želim govoriti o odnosu med spolnostjo in psihoanalitično 
obravnavo ali izkušnjo, kakor se ta kaže skozi moje videnje 
teorije in moje poskušanje razumeti prakso, ki se mi dogaja. 

Začel bom z nečim, kar je, vsaj zame, zelo vznemirljivo in 
spodbudno hkrati, kar govori, da smo na kraju, kjer se pora-
jajo prava vprašanja. To je čudna stvar. Če malce razgrnemo 
pojmovno aparaturo utečenega analitičnega diskurza, opazimo 
neki, vsaj zame prepričljiv izomorfizem med analitično obliko-
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vano zgodbo o Bogu in analogno analitično oblikovano zgodbo 
o seksualnosti. Poskusil bom to povedati bolj natančno. Z 
zornega kota psihoanalitične prakse in teorije menim, da ni 
sporno, da v človeku obstaja prazen prostor za Boga. Psihoana-
liza ne more iti dlje. Naša naloga ni, da licitiramo, ali Bog je ali ga 
ni, niti da ljudi silimo v cerkev ali jih podimo iz nje, da pridigamo 
teizem ali ateizem. Vse to se nahaja izven naših vplivov v tem 
svetu. Vendar nas praksa (celo tisti segment prakse, ki izstopa 
iz samega analitičnega »setinga«, iz same analitične opredelitve 
problema) oziroma tisti pomembni napotki, ki smo jih dobili 
od neonatologije (znanosti, ki proučuje prve trenutke življenja 
neonatusa v tem svetu), uči, da v vsakem človeku, vsakem 
živem bitju že s samim dejstvom njegovega rojstva obstajajo 
imanentne strukture pričakovanja prisotnosti drugega. Kdo 
bo ta drugi, kaj bo ta drugi – to je veliko vprašanje. Dejstvo, da 
v človeku obstaja prazen prostor za Boga, je neprimerno bolj 
vprašanje kot odgovor. Namreč kdo ali kaj bo v tem prostoru 
»bogovalo«, ni vnaprej opredeljeno. To je zadrega vsake uradne 
etike. To je prostor vzvišene aksiologije, toda vzporedno s tem 
je to prostor opotekanja, kraj ideološke manipulacije, prostor 
nenehne grožnje, da tisto, kar je v nas najbolj živo, lahko umre, 
da se tisto najbolj radostno trivializira in da lahko živimo prazno 
življenje, da smo praznine, ki hodijo. 

Če to, kar rečemo za zgodbo o Bogu, o božanskem, namreč 
da v človeku obstaja prazen prostor za Boga, sedaj prevedemo 
na razumevanje spolnosti, bi morali to formulacijo nekoliko 
preoblikovati. Ne bomo rekli, da v človeku obstaja neki prazen 
prostor, ampak bomo rekli, da obstaja prazna funkcija, da 
obstaja funkcija, ki na nek način s samim bitjem, s samim 
ustrojem odnosa našega naravnega substrata in tistega sim-
bolnega, tistega fantazmatskega, ki se vrašča v nas, predstavlja 
amalgam, spojino fizičnega in fantazmatskega. To je funkcija, 
ki jo lahko imenujemo kot seksualno, erotsko. 

Kako bomo razločevali med nečim, kar je prostor, ter nečim, 
kar je funkcija?
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Prostor po logiki stvari opredeljujemo na topološki način, 
to je neko nekje, ki seveda ni locirano v možgane, v jetra, v 
neki fizis. Prostor je lokaliteta našega psihizma. To je relacij-
ska opredelitev. Videli smo, kako so možni tako starozavezni 
kakor tudi novozavezni kolateralni tokovi, ki nas bodo vodili 
v tej zgodbi o relacijski utemeljenosti biti, biti, ki ni nekaj po 
sebi, ampak biti, ki je lahko samo to, kar progresivno nastaja 
v odprtosti do tega, kar ji daje življenje, a tudi do tega, kar ji 
lahko odvzame življenje, jo oropa sreče ali užitka. Nikoli ne 
smemo pozabiti grozovite svareče sentence Antona Velikega 
(ali vsaj njemu pripisane), da nam od drugega prihaja rešitev, 
toda od drugega nam lahko pride tudi poguba. Torej vprašanje 
prostora implicira neki kdo. Kdo prihaja v prazen prostor 
drugega. Kdo aktualizira in pooseblja to drugost, ki s tem ni 
več abstraktna drugost. 

Drugost v življenju ni pojem, drugost je konfrontacija, 
ki pa ni idilična. Spomnite se Hegla, gospodarja in sužnja, 
spomnite se tudi fascinantnih odlomkov, ki nam jih ponuja 
patristika. Drugi ni drugemu idilično zrcalo, drugi je drugemu 
nujna skušnjava, ki ni vedno destrukcija, ampak je skušnjava 
za narcizem, za življenje, za napredek – toda tudi vedno po-
tencialno odprta reža v opotekanje in padec, v kaos, v nič, v 
nesrečo, v bedo.

Če se na vprašanje prostora sprašuje s kdo, se na vprašanje 
funkcije sprašuje s kako. Na kakšen način, kako se metabo-
lizira, kako se obdeluje tisto surovo, kakšna je teleologija 
tega nečesa? Zato, da bi funkcija bila funkcija, mora sama v 
sebi imeti nek razlog za to. Odgovor na vprašanje o spolnosti, 
če ga gledamo v tem smislu, ni nujno opredeljiv, merljiv, ne 
da se povzeti na vprašanje kdo. Dosti pomembneje je kam, 
zakaj, kakšna je teleologija seksualnosti. Mislim, da je tukaj 
pomembna točka potencialnega dialoga, potencialne debate 
med psihoanalizo (ponavljam, takšno, kot jo vidim jaz) ter 
teologijo. Predvsem krščansko teologijo, kajti druge poznam 
dosti slabše. 
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Kam torej? Odgovor na to vprašanje implicira odgovor na 
neko drugo vprašanje: od kod? Kje je arche? Kje je začetek 
vseh začetkov? In to ravno v smislu novozaveznega perfekta, 
ki nas v strogem smislu ne usmerja k nekemu past tence, v 
neko bilost kot preteklost, ampak na neko bilost kot prisot-
nost, bilost, ki vedno je, nekaj, kar je prej v ontološkem, ne 
pa v genealoškem smislu. Vsaj jaz tako vidim to stvar: da se 
teleologija funkcije v bistvu naslanja na tisto v človeku, kar 
izvira iz kompliciranega odnosa med nam lastnim substratom, 
fizisom, nečim, kar je telo, ter tistim nečim, kar je njegova 
mentalizacija. 

Človek ni človek zato, ker se ujema s tem, kar je njegova 
naravna danost. V tem je neka lepota našega obstoja, toda 
tudi problem odnosa nas z nami samimi in nas z drugimi ter 
verjetno drugih z nami. Nihče izmed nas ni istoveten s tem, 
kar doživlja, ko sam sebe uščipne za roko ali lice. Problem je, 
da ljudje nismo liki iz otroških pravljic. Lik iz pravljice bo zelo 
enostavno ugotovil, ali spi ali ne, tako da se bo uščipnil ali ga 
bo kdo zbodel s šivanko. Vendar življenje ni risanka. Lahko 
se ščipamo, kolikor hočemo, vendar nas izkušnja, ki jo bomo 
na ta način pridobili, ne bo prepričala, da se vse meje naše 
izkušnje do konca in v popolnosti idilično ujemajo z mejami 
našega mišljenja. 

Praksa nas je primorala, da mislimo o bistveni ontološki 
razliki med nečim, kar je surovo, kar je nementalizirano, kar 
je nepredstavljeno in nepredstavljivo, ter nečim, kar že pred-
postavlja zamisel (ideacijo). Vsaj v osnovi. Človek je telo, je bitje 
telesa, vendar se ne more reducirati na lastno telesnost. Ne bi 
rad spekuliral o prenatalnem stadiju, toda že to, kar vemo o 
prvih korakih postnatalnega življenja (ne da bi govoril o kom-
pliciranih izkušnjah s patologijami, izkušnjah, kot je border-
line, kot je psihoza), je pogosto že problem vseh problemov, 
ki je vsakemu človeku neizogiben hybris aleksitimičnosti. 
Aleksitimija je znana v klasični psihiatriji kot vrsta motnje, 
ki se kaže v nezmožnosti človeka, da z jezikom, govorom, s 
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simbolnimi kapacitetami izreče svojo afektiviteto. Res je, 
da so aleksitimični pacienti lahko zelo gostobesedni, celo 
elokventni, vendar je ta njihov govor, če še enkrat omenimo 
Heideggerja, prazen, to je neko gerede, neko govoričenje, ki 
samo po sebi ne more izreči neke besinnlichkeit, ki stoji, in 
neke čutnosti, samočutnosti, ki je v osnovi. Ne more izraziti 
svojega fizisa. Problem z nementaliziranostjo, ki je pogojena 
(vsaj moja terapevtska izkušnja je taka) s specifičnimi mal-
formacijami, s specifičnimi omahovanji drugega, negujočega 
drugega, skrbnika, ki se nahaja na mestu konstitutivnega 
roditeljskega drugega (to je lahko mati, to je lahko oče ali to 
sploh niso nujno biološki starši), ta problem se vzpostavlja v 
situaciji odnosa, ko drugi ni sposoben prenesti stanja, ga v 
sebi mentalizirati in tako mentaliziranega vrniti. Ni sposoben 
v odnos zrcaljenja umestiti nekaj, kar izvorno ne obstaja. 
Odsotnosti psihične substancialitete tega arché, iz katerega 
izhajamo, ki je preprosto surovo stanje, ni sposoben zakriti z 
nečim, kar je predstava, rudimentarna predstava, z nečim, kar 
ravno zato, ker je predstava, v sebi skriva vsaj kalček možne 
teleologije, nekega možnega k čemu in nekega možnega kako.

Erotizacija našega telesa se dogaja dosti prej, pred prisvo-
jitvijo jezika in jezikovnih struktur. Prav tako tudi obvladovan-
je osnovnih dinamičnih funkcij, ki nam bodo šele omogočile, 
da obvladamo jezikovno funkcijo, se tudi dogaja veliko prej, 
preden sama semantika vstopi v vidno polje. Prvo, kar vstopa, 
kar opredeljuje, kar konfigurira naš um in ga pripravlja, da 
postane um govorečega bitja – je zvok, akustika, ritem. Prvo, 
kar obvladamo, je ritem dihanja, ritem govorjenja, ritem razlik 
med zlogi. To so modalitete spojin, prištevanja, razločevanja 
opredeljenih zvočnih enot, ki določajo in opredeljujejo kot 
značilne vsak jezik, vsak govor v okvirih neke širše pojmovane 
govorne prakse. Tako otrok na nek intuitivni način lahko 
spremlja govor, ki ga ne razume, govor svojih staršev. Zato 
imamo težavo, slišati, razumeti, jasno locirati zvočne razlike v 
govoru nam oddaljenih kultur. Mi poslušamo, toda ne slišimo. 
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Zakaj? Zato, ker je naša sposobnost vnašati red v slušno 
polje v veliki meri v funkciji tistega, kar v razvojni psihologiji 
imenujemo shared perception, skupna percepcija, percepcija, 
ki jo okolje daje nastajajočim subjektom. Verjamem, da je ta 
shared perception nekaj analognega s shared imagination, 
ali, če hočete, shared erotisation. 

Nihče ne prihaja na svet takšen, kakršen bo, vsak na svet 
prihaja odprt za mnoga opotekanja in mnoge obete; za mnoge 
teleologije, ki lahko aksiološko gredo navzgor ali, pogojno 
rečeno, navzdol. Tu vidim prostor za uvajanje religijske prvine 
v našo zgodbo. Religijsko je, tako glede navad in običajev ka-
kor tudi glede nečesa, kar je veliko bolj pretanjeno kot zgolj 
običajnostno, v veliki meri področje obetov. To so metafore, ki 
obetajo. Religijsko sluti prihodnje. Religijsko je neko sedaj, 
ki je še vedno ne, neko sedaj, ki je lahko nekaj drugega. Reli-
gijsko je pot metafore. Težko si predstavljamo religijski sistem, 
tudi rudimentarno kodificirani religijski sistem, ki ne bi bil 
metaforičen. Religijsko se spotika ob metonimijo. Celo če se 
metonimija nahaja na meji stvari same, kot naprimer v logiki 
obhajanja, ko Makarij Egiptovski ali Psevdo-Makarij pravi, da 
je krščanstvo jed in pijača. Tu se več ne ve, za kaj gre: za meta-
foro, kjer je ta ustvarjalno ubila samo sebe v tej eklezialno-
kulinarični metonimiji? Jedli naj bi prav tistega Odrešenika, 
ki ga včasih slikajo kot neko detece, ki vam veselo maha iz 
keliha. To so redki trenutki, to je vendar nekaj, kar se, tako 
estetsko kakor tudi mistično izmika nekemu občemu stališču, 
nečemu, kar je običaj, kar je kodificirano, institucionalno. 

Torej se izmika nečemu, kar je večinoma profilirano z 
metaforo. Z metaforo, ki s svoje strani, ne brez vražje volje, 
zelo pogosto v ušesih poslušalcev zveni na valovih imperativa: 
»Treba je, da nekaj narediš«, »Moraš nekaj narediti« – nekaj od 
tebe pričakujejo. Če hočeš to, moraš ono! Ni zaveze v inicial-
nem impulzu, brez imperativnosti volje, ki predpisuje pravila 
tega novega deal-a, ki bo prišel na mesto prejšnjega deal-a. 
Zaveza ljubezni se nahaja na koncu sukcesije različnih zavez. 
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Prejšnje zaveze so bile utemeljene na bojazni, na strahu, na 
tabuju. »Če narediš to, bo slabo zate.« »Če ne narediš nečesa 
drugega, ne bo v redu.« 

V pravoslavnem svetu veliko govorimo o obredju. Mis-
lim celo, da imamo nekaj, kar bi lahko imenovali »pobeg v 
obredje«. Če ne vemo, kaj bi, bomo pač nekaj delali, če že 
ne moremo misliti tega, kar se izmika okvirom mislivega, 
našim kapacitetam, da v danem trenutku mislimo. Ta pobeg 
v obredje je nekaj razburljivega. Ponuja nam podobe, ponuja 
nam gibanje, možnost, da odigramo resničnost, o kateri nas 
metafora prepričuje, da obstaja. Slaba stran vsega tega je, 
da je cela stvar toliko prepričljiva, da jo lahko zamenjamo za 
samo življenje. Lahko je tako prepričljiva, da postane kritje 
za neko obliko nevarnega nihilizma, da pozabimo to, kar je v 
naši biti telesnega, temeljnega, kar je v njej vezano na surovo 
stanje (pri tem z besedo surovo ne mislim nič slabega, ampak 
nekaj potencialnega) in da na ta način pozabimo na važno 
razmejitev, ki se nahaja med tistim v nas, kar je dano imagi-
naciji, kar je imaginacija priborila za naš psihizem, ter tistim 
v nas, kar se nam kot takšno večno izmika. Simbolna sfera je 
nekaj zelo pomembnega, toda to ni nekaj, kar lahko dojemamo 
kot skladišče celote našega življenja. Veliko tega, in to ne le v 
patološki praksi, se izmika simbolom in običajem profilirane 
liturgike in obredja ter obrednega reda. Rekel bom nekaj para-
doksalnega: zdi se mi, da v vsakem obdobju krize krščanstva 
obstaja temeljna kriza simbolov. Mislim celo, da živimo v 
času »utrujenosti« oziroma velike izrabljenosti simbola ali 
simboličnega, kar obredje pomeni. Ljudje prepoznavajo ta 
pomen, vsaj tisti bolj prosvečeni, prepoznavajo, kaj pomenijo 
ti pomeni, toda afekta ni več. 

Kot da bi se dogajala aleksitimija na ravni skupine. Kot da 
bi se dogajala aleksitimičnost, ki preprečuje, da afekt stopi 
naproti simbolu in mu tudi onemogoča, da bi se odprl za 
afekt. Imamo opravka s sterilnostjo, ki je prepoznavna, ima 
svojo retoriko, jo lahko razlagamo, razumemo, z njeno pomočjo 
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lahko kodificiramo skupino, naredimo red znotraj skupine, 
toda ta red nam ne bo dal možnosti vertikale, povezovanja 
tistega, kar je temeljno v človeku, kar je pridano, s tistim, kar 
je v njem teleološkega. 

Mogoče je paradoksalno, a zdi se mi, da je v Cerkvi, v 
krščanskem izročilu, asketika erotični korektiv mainstreama. 
Zelo pogosto je v asketiki več zdrave erotike, čeprav z nega-
tivnim odtenkom, kot je je v obrabljenih, lažnih, nadrealnih, 
neprepričljivih metaforah o nekakšni ljubezni, s katerimi 
vam govorijo, da je to prav tista ljubezen, a vendar istočasno 
ni tista ljubezen. Prekletstvo ustvarjanja metafor je to, da ko 
govorite eno, lahko rečete nekaj drugega, a ko govorite eno, 
misleč nekaj drugega, ste pogosto v nevarnosti, da ne pov-
este ničesar, čeprav nenehno govorite in čeprav vas ljudje 
poslušajo kot hipnotizirani. Iz te skupnosti besedičenja, ki 
se utaplja v prepoznavno pomirjajočih metaforah, pogosto 
spregovori asketika. Asketika je seveda širok pojem, zato 
sedaj ne moremo obravnavati vseh potankosti. To je neki 
kontinuum, ki gre od utečenega, neprepričljivega, pogosto 
tudi patološkega do nečesa, kar je radikalno skušnjavsko, celo 
subverzivno. Ravno ta zadnji, subverzivni aspekt asketike me 
zanima. Tisto subverzivno, kar uvaja telo v pogovor o moči, o 
možnosti, o nujnosti religijske zgodbe kot urbano opotekajoče 
se, obrabljene naracije.

Težko se je osvoboditi vtisa, da krščanstvo na začetku sto-
letja, v katerem živimo, nima velikih težav samo s seboj. Za 
pravoslavje vam to lahko potrdim, ne vem pa, kako je s tem 
tukaj, vendar predpostavljam, da glede tega nismo daleč drug 
od drugega. Zelo udobno se je sklicevati na tisto od včeraj in 
na tisto nebeško vzvišeno, toda zelo težko je opredeliti smeri 
svojega gibanja tukaj. Tukaj na tej zemlji, po kateri očitno ne 
hodijo več bogovi, nismo pa tako prepričani, ali hodijo svetniki, 
je nekakšna suša, kar pa ni sporno, je, da hodijo problemi, 
hodijo himere, izzivi, cela povodenj jih je! 

Rekel bom nekaj, kar je vsaj zame simptomatično in se 
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prelamlja skozi mojo izkušnjo psihoterapevta, a se prelam-
lja tudi skozi mojo izkušnjo kot nekoga, ki se s temi rečmi 
ukvarja iz filozofsko-religijsko-hermenevtične perspektive. 
Seksualnost, retorično gledano, ima status dežurnega strašila.
To je nekaj, kar je primerno za omejevanje samoumevnega 
razpravljanja o veri, znanosti, racionalnosti ali čemerkoli 
drugem. Seveda, tukaj obstaja problem. Preprosto mislim, da 
je to v veliki meri lažna dilema. Mogoče me moja praksa vara 
oziroma me varajo moji pacienti. Vse to ni v redu. Morda sem 
sam v neki slepi ulici, a vendar nimam vtisa, da je resnični 
izziv današnjega časa tako za Cerkev kakor tudi za aksiologijo, 
ontologijo, psihoterapijo nekaj drugega in ne vprašanje seksu-
alnosti. Ne živimo v Freudovem času. Zelo pomembno je, da to 
ljudje dojamejo. Ne živimo v apostolskih časih. Pomembno je, 
da nekateri ljudje dojamejo tudi to. Cerkev se sklicuje na svojo 
apostolsko legitimiteto, ki je po logiki stvari problematična. 
Problematična v dobrem pomenu te besede. Ravno tako mis-
lim, da je problematična tista psihoanalitična, freudovska, 
erotološka legitimiteta. Ne pravim, da ni točna. Pravim, da je 
problematična zato, ker v nas in pred nas prinaša problem. 
In ta je: kar danes travmatizira subjekt, to ni spolnost. Tisto, 
kar je danes travmatizirajoče v zgodbi, celo v zgodbi vernika, 
ni spolnost. Spolnost je pogosto nekaj, kar danes ideologija 
ponuja človeku kot neko vrsto žvečilnega gumija. Žvečil in 
prežvekoval ga bo zato, ker ni prave hrane, ker ni tiste jedi in 
pijače, ki ju Makarij Egiptovski omenja v svoji rapravi. 

Za kakšno strašilo gre? Mislim, da je strašilo v nekakšni 
zvezi s spolnostjo, a da se vendar skriva za utečenim, sedaj že 
obscenim obrazom erotičnega, kajti ikonografija erotičnega 
se je postopno spremenila, doživela je neki svoj akmé in se 
razpočila. Kaj je od vsega tega ostalo? Ostala je neka slaba 
neskončnost filmov, spotov, silikonov ter raznih silikonskih 
inačic nečesa, kar skoraj ne obstaja več. Ni več vznemirljivega, 
obscenega telesa, ki se izmika in ponuja pogledu. Zakaj? Kako 
se mi in naša mladina razlikujemo od gospodičen, s katerimi 
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je imel opravka Freud in ob katerih je nastala znamenita 
knjiga »Študije o histeriji« in vse drugo? Tedaj je obstajala 
konstitucionalna zapora za spoznanje. Seksualnost je bila 
nekaj, kar je obstajalo in ni bila stvar imaginacije ljudi iz 
Freudovega okolja. Seveda, boste rekli, da je to bil Dunaj, da 
je to bilo obdobje Klimta, Egona Schieleja, raznih nemirnih 
in obscenostim naklonjenih duhov. To seveda drži, vendar 
je povprečje, govor drugega bil pomembno profiliran s pre-
povedjo in je videnje Egona Schieleja bilo analogno gledanju 
skozi ključavnico. Tukaj ste morali biti pritegnjeni ne k strogo 
erotskemu užitku, ampak k užitku nekoga, ki krši prepoved, 
nekoga, ki dela nekaj nespodobnega, kakanega, »fuj«.  Karkoli 
vas danes zanima glede anatomije, ginekologije, andrologije, 
lahko izveste tako, da greste do prvega kioska, tam boste videli 
vse. (Tako je v Beogradu, domnevam, da je tako tudi tukaj, 
preverite, ni mi treba verjeti na besedo.) Če pa ne greste do 
prvega kioska oziroma če se tukaj cenzura bolj zaveda svoje 
naloge, je dovolj, da greste na Googla, tam boste našli vse. Telo 
je tu dano do neke absolutne prezentnosti brez vsake maske. 
S tem tudi seksualnost – od pripomočkov, napotkov do nečesa, 
o čemer niti Marquis de Sade ni mogel sanjati in skupaj z njim 
sveti Anton v vseh svojih skušnjavah ne bi mogel pomisliti, 
vse to, kar se današnjemu človeku ponuja v poskusih, da bi 
naknadno bil nekako erotiziran. 

A zakaj naj bi bil erotiziran? Zato, da bi se izognil pravemu 
problemu. To, kar je nekoč bila spolnost, to, kar je nekoč bila 
pornografija, kar Srbi radi patetično prevajajo z »bludopis«, je 
danes smrt. Nihče danes v resnici ne potiska seksualnost. Ali, 
lahko rečemo, da jo ad hoc potiskajo na bazični, individualni 
ravni, toda seksualnost ni travma, seksualnost je celo zdravilo 
od travme. Obstaja tisto: konzumiraj, udejstvuj se, delaj! Ob-
staja imperativ: uživaj! Toda, zakaj naj uživaš? Ne zato, da 
bi bil srečen, ampak zato, da ne bi mislil na to, kar te čaka. 
Uživaj, da bi pozabil! To, kar je zares problem te civilizacije ali 
teh časov, je problem smrti. O spolnosti pripovedujejo, o seksu 
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razmišljajo, seks si predstavljajo, seks vadijo, to je postalo kot 
neke vrste šport. Imate napotke, skoraj neke vrste duhovnih 
vaj za telesne posle, toda to, kar  ima v našem času status 
obscenega, kar ima status nespodobnega, to sta ravno smrt 
in smrtnost. 

Ne vem, kako je s tem tukaj, toda v Srbiji ni zelo nespodo-
bno nekoga vprašati o njegovem seksualnem življenju. Seveda 
si morate biti vsaj do neke mere blizu, ne boste to vprašali 
kogarkoli, toda to sploh ni velik problem. Niti pacienti nimajo 
nikakršnih zadržkov govoriti o tem. Celo radi govorijo o svo-
jem spolnem življenju. To je neke vrste dimna zavesa. Ljudje 
se radi ščitijo tako, da drugega spremenijo v voajerja. Voajer 
gleda, se izgublja v lastnem pogledu, in ko se tako izgublja v 
lastnem pogledu, sam sebe oropa možnosti, da bi mislil, kaj 
je tu resnično problem. V tem smislu je to, da smo »nori na 
gledanje« tega, kar se vidi skozi ključavnico, v resnici neki 
umetni poskus, da pobegnemo smrti. Smrti, od katere ta naš 
čas, obseden s kreditnimi karticami, s silikonom in pedofilnim 
erotskim objektom, že po definiciji želi pobegniti. 

Ko na ta način gledamo čas, v katerem živimo, in s tem 
»kriznost« problema spolnosti v okvirih neke velike zgodbe, 
kot je krščanska, se nam ta v resnici ne odkriva kot problem 
morale. Ali je nekaj treba narediti ali ne, ali je nekaj dovoljeno 
ali ne – to je povsem drugorazrednega pomena, pa naj Cerkev 
govori, kar hoče, nihče je ne bo poslušal, ljudje bodo delali to, 
kar jim pade v glavo. Zato sem prepričan, da je lažna dilema, če 
vso stvar prevedemo na področje etike. Delati to ali ono, zakaj 
to in ne ono, to je enostavno anahrona zgodba. Mislim, da je 
bistveni problem ontološki: ima Cerkev ali naš čas ali mogoče 
znanost ali kdorkoli, na primer Google, odgovor na vprašanje 
smrti? Toda ne smrti samo kot pojma, na lakoničen način, 
ki pravi, da smo vsi smrtni, in tedaj, kot lepo pravi apostol 
Pavel, če ne verjamemo v vstajenje mrtvih, dajmo, najejmo se 
in napijmo. On to res pravi na nekem mestu. Če velika zgodba 
nima moči, da bi se spopadla s tem problemom, tedaj bo v 
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obliki kosti za glodanje, moralistične, epistemične, revolu-
cionarne, kontrarevolucionarne, politično korektne, politično 
nekorektne, brezkončno sama sebi sebe skrivala s pomočjo 
zgodbe o spolnosti. Ali z zgodbo o različnih možnih oblikah 
uporabe seksualnosti. Ali je možno tako ali pa drugače, ali je 
homoseksualnost primerna ali ne, ali bomo menjavali spol ali 
ga ne bomo, to niso nepomembna vprašanja. Seveda to niso 
zgolj tehnična vprašanja, vendar vam ponavljam: bistveno 
vprašanje, vsaj jaz tako mislim, je vprašanje teleologije. 

Evropska družba nima problema s tehnologijo, niti ne z 
vrednotami, ima pa velik problem s teleologijo. Na ravni kon-
senza, mislim, se lahko dogovorimo, kaj naj ne bi delali, pa 
četudi ne vemo, kaj naj bi delali. Mislim, da je temeljni prob-
lem to, da ne vemo, kam gremo. In to ne v nekem splošnem, 
utopičnem, ideološkem, post-, post-, postheglovskem smislu, 
ampak tisto: kaj se zares dogaja, ko vaš nos občuti vonj kadila. 
Ali se boste veselili ali boste zgroženi zbežali? 

Spomnite se, kako je Dostojevski pretresljivo razmišljal 
ob Holbeinovem Kristusu. Holbeinov Kristus leži zares kot 
truplo. To je ta groza velikega petka. Leži kot telo, ki ni nič več 
od zgolj telesa, niti to ne, ampak kot telo, ki je nekakšno mrtvo 
meso. Ob tem Dostojevski pravi: „Ko človek zagleda to sliko, 
lahko izgubi vero.“ V resnici, moč tega Holbeinovega Kristusa 
je nekaj, od česar poskušamo vsi skupaj pobegniti. Bežimo pa 
v kvazierotizacije nečesa, kar je etika, kar je pragmatika, kar 
je medicina, ali celo nečesa, kar je terapijska praksa. Bistveni 
problem pa je drugje. Bistveni problem ni tam, kjer je glava, 
ampak tam, kjer nas nekaj zares udari v želodec. To je resna 
brca v želodec, ki jo občutite tedaj, ko ne morete obdržati zraka, 
ko občutite, da tisto telesno vznika od nekod, da je to nekaj 
nekontroliranega, da je to nekaj potencialnega, kar se vedno 
izmika racionalnosti. 

Da je telesno nekaj, kar ima temporaliteto, časovnost, ki 
je popolnoma drugačna od tiste, kot jo predstavlja naša ura, 
štoparica, peščena ura ali kakšen drug racionalni način mer-
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jenja časa. Telo se spreminja. Telo hoče, telo želi, telo skače iz 
samega sebe, kot izločine, kot ekstaze, orgazmi, kot kolcanje ali 
kot plini itd. Toda telo tudi boleha in zboleva, telo boli. Zgodba 
ne more boleti. Odsotnost zgodbe lahko boli, a sama zgodba 
ne more boleti. Zgodba pomirja, zgodba odlaša. Bolečine nikoli 
ne morete popolnoma umestiti v zgodbo. Kadarkoli vas boli, 
postajate aleksitimični. 

To je krog, ki nas vrača v nasprotje med praznim prostorom 
ter funkcijo, o kateri nimamo jasne zavesti glede njene te-
leologije. V svetu, v katerem ne vemo (a ne le, da ne vemo mi 
kot smrtniki, mi kot zadnji črvički, ki hodijo po tem planetu, 
ampak ne vemo mi kot ideja, kot skupni dediči vere in ideje), 
kam naj gremo. Ali celo ko vemo, kam naj bi šli, ko to znamo 
izdeklamirati kot pri otroškem verouku, čutimo, da znanje, 
ki ga imamo, ne amortizira izkušnje, ki nas obtežuje, kajti 
znanje je nekaj lepega, znanje nas vznemirja in navdušuje, 
imamo ga radi. Vzgojeni smo tako, da negujemo kult znanja. 
Vzgojeni smo tako, da verjamemo, kako nam bo znanje rešilo 
življenje. In v mirnih časih, ko naše znanje lahko vsilimo 
nekemu tujemu znanju, z namenom, da na ta način prekri-
jemo lastno stvarnost, takrat življenje funkcionira. Živimo v 
nečem, kar je temeljna iluzija neke harmonične, urbane, civi-
lizirane človeškosti, ki se z gnusom distancira od vsega, kar je 
iracionalno, kar je htonsko, minljivo. Znanje stremi k formuli, 
znanje stremi k depersonalizaciji in desupstancializaciji vsega 
v nas, kar lahko trpi, vsega, kar je žgečkljivo, vsega, kar je v 
nas podvrženo bolečini in smehu. 

Vzporedno s tem znanjem ali s to strastjo do znanja pa 
obstaja tudi položaj, stanje ali razsežnost našega življenja, ki 
se vsemu temu izmika. Ali bomo to profilirali kot erotsko ali 
bomo, bežeč od tega, iskali ikonografijo erotizma, ali bomo 
na drugi strani tega vendarle slutili neprimerno bolj pomem-
ben problem med življenjem in smrtjo (za ljubezen vendarle 
rečemo, da je silna kot smrt – ne rečemo, da je smrt, a ne 
rečemo niti, da je manj močna, celo ne rečemo, da je močnejša, 
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ampak da je tako močna kot smrt)? Tu je nastavljena resna 
past za vsako lahkomiselno mišljenje, ki želi, da vse zgradi 
na binarni opoziciji med hedonizmom in mračnjaštvom, med 
kultom užitka in kultom klečanja na koruzi in samobičanja. 
Stvar je veliko bolj resna. Veliko bolj zahtevna. Menim, da je 
ontologija pred en arché, pred vsako aksiologijo in s tem vsako 
običajnostjo ali bi vsaj morala biti.

Na koncu vam bom povedal zgodbico. Zdi se, kot da bi ta 
zgodba ne imela veliko skupnega s tem, kar sem poskušal tu 
povedati o predpostavkah, ki naj bi nas usmerjale k temu, da 
bi razmišljali o odnosu med spolnostjo in vero, krščanstvom in 
ekleziologijo v stoletju, ki je pred nami. A vendar se mi zdi, da 
je ta zgodba lahko s tem povezana. Gre za glasbo. Ko rečemo 
glasba, vsi pomislimo, da gre za nekaj, kar radi poslušamo, 
zraven česar poplesavamo, kar nas nagiba k poskakovanju, 
kar je namenjeno razvedrilu. To je neko kultivirano, bolj ali 
manj sublimirano razvedrilo. Človek poje, ko je vesel, glasba je 
nekaka dekla v službi našega kulta dobrega vzdušja. Menim, 
da je to nekaj temeljnega, kar so ljudje gojili skozi stoletja. 
Predstavite si sedaj neko drugo stvar. Neko drugačno glasbo, 
ki poskuša na drug način pristopiti k poslušalcu, ki poskuša 
narediti nekaj drugega. Prizorišče je Dunaj, če se ne motim, je 
to skoraj isti čas, eno leto gor ali dol od trenutka, ko so izšle 
kanonske Freudove knjige. To je čas, ko se je tam kuhalo veliko 
tega in je res bilo nekaj v tistem zraku in na tistih pločnikih. 
Gre za praizvedbo Schönbergovega drugega kvarteta za 
godala. Zelo zamotana reč, glasbeno zelo komplicirana, za 
izvajalce neskončno zahtevna. Občinstvo povsem specifično, 
primerno hepeningu te vrste. Težko, da bi se kdo na tak kon-
cert prišel ogret, težko, da bi si kdo prišel enostavno krajšat 
čas. To je bila neka elita. Seveda, medsebojno skregana. Tu 
so bili neki ljudje, ki so bili za Mahlerja, tu so bili drugi, ki so 
Mahlerja sovražili bolj kot karkoli na svetu, toda v vsakem 
primeru je to bila zelo stroga elita, ljudje z belimi zlikanimi 
srajcami, akademska, literarna, novinarska elita. Zbrali so se, 
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da bi slišali to novo stvar, novo glasbo. Novi časi, nova glasba, 
vse je novo, dajmo, slišimo še to! 

Ta drugi kvartet je nekako čudno sestavljen. Ima štiri 
stavke. Prva dva sta dana v zelo ohlapno, zelo svobodno po-
jmovanem, toda vsekakor dosledno profiliranem klasičnem 
harmonijskem ključu. Vse se še vedno dogaja v okvirih jasno 
shranjene tonalnosti, čeprav je ta izpostavljena močni distor-
ziji. Tretji in četrti stavek sta atonalna. To je tista znamenita 
Schönbergova atonalna glasba. Da bi stvar bila še bolj za-
bavna, ravno v tretjem in četrtem stavku, torej tam, kjer se ta 
glasba izmika tonalnosti, izmika logosu, logosu komponiranja, 
se pojavlja človeški glas: poezija Stefana Georga. Niti najmanj 
slučajno. To je zanimiva stvar. Z ene strani je nekaj aktualno 
in alogosno, in prav tedaj se pojavlja logos. 

Mogoče kdo med vami ve, ne vem, ali si lahko predstavljate, 
kako je potekala ta praizvedba, ki ji je prisostvovala intelektu-
alna dunajska smetana, ki je prišla poslušat nič več in nič 
manj kakor prvo izvedbo enega izmed najbolj revolucionarnih 
glasbenih del prejšnjega stoletja. Ljudje, ki so imeli polne glave 
vsega mogočega, od libida do harmonije, Bacha, knjig in vsega, 
kar si lahko zamislite. Torej ljudje, zelo pametni, ki so veliko 
sublimirali, ki so bili te ali one vere, ki so verjeli, da Bog je, 
ki so verjeli, da ga ni, ter so se ob tem brez konca kregali in 
razpravljali. 

 In veste, kaj se je zgodilo na tem koncertu? Zgodil se 
je splošni pretep. Od tistega: dajte, ubijmo skladatelja (in to 
dobesedno!), do tistega – ne dovolite jim ...! Stvar je učinkovala 
kot neke vrste menipejska satira ali ne vem kaj že. Nekaj ljudi 
je igralo na inštrumente, drugi okrog njih pa so se tepli. Nad-
realna scena, popolnoma nadrealen prizor! Dosti kasneje so 
različni ljudje to podoživljali na različne načine. Prebiral sem 
dokumente o tej praizvedbi. Najbolj pretresljiva je bila izpoved 
nekega glasbenega kritika, ki Schönbergu ni bil naklonjen, 
ki ni maral Mahlerja. Takole piše: „Jaz te glasbe ne razumem, 
celo preziram jo. Avtorji mi niso simpatični, toda verjemite mi, 
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nikoli prej se nisem obnašal tako in nikoli pozneje se ne bom 
obnašal tako, kot sem se tam. Ne vem, kaj mi je bilo. Občutil 
sem fizično bolečino. Preprosto, spregovorilo je telo. Prišlo je do 
neke temeljne, za fantazem neoprijemljive, za logos nemislive 
dekompozicije tistega najbolj rudimentarnega v nas, ki nam 
omogoča, da se spodobno vedemo. Zgodila se je mala skupin-
ska orgija, ki se je dogodila zato, da bi s tenko plastjo kaosa 
prekrila globoko grozo pred smrtjo, ki jo je prav in vivo, s silo 
grške tragedije iniciral in odigral ta Schönbergov kvartet.“ 
Seveda to na prvi pogled ni zgodba o erotizmu in erotskem, 
prav tako na prvi pogled ni zgodba o krščanstvu in Cerkvi ter 
odnosu do erotizma in erotskega. To ni filozofska razprava, 
to ni nikakršen Sein und Zeit, to ni knjiga, v kateri bi avtor 
uspel filozofom razumljivo reči, da je človek smrten. Vendar 
je to nekaj, kar zame temeljno korespondira s sporočilom, 
ki sem vam ga danes hotel prenesti: enostavno, vprašanje je 
veliko širše od vsake etike, od vsake običajnosti, od vsake mis-
live ali nemislive dogmatičnosti v slabem pomenu te besede. 
To je vprašanje dogodka, ki se zgodi in je nanj treba nekako 
odgovoriti. Da bi nanj lahko odgovorili, moramo biti sposobni 
prenesti sam udar dogodka. To velja za seksualnost in to velja 
tudi za smrt.

(Op.: Po zvočnem posnetku pripravil Pavle Rak.)
 



74

P. dr. Miran Špelič OFM

CERKVENI OČETJE IN SPOLNOST

Upam, da mi cerkveni očetje ne bodo preveč zamerili, ker 
sem jih postavil v ta naslov in jih povezal s temo, ki jih ni tako 
zelo zaposlovala kot katera druga. Pravzaprav bodo očetje, ti ve-
likani krščanske misli prvih stoletij, tu samo malce obsežneje 
omenjeni. Želim pa pokazati, da njihov prispevek, četudi 
morda ni velikanski, pa vendar še zdaleč ni nepomemben; 
morda pa prav posredno čisto nehote in nevede nudijo nam 
danes izdelana orodja za spoprijem z nečim novim.

Za izhodišče sem si vzel, tako kot tudi že moji predhodniki, 
dejstvo, da je spolnost nekaj, kar je v svoji dejstvenosti navzoče 
že od samega začetka našega obstoja, od zarje človeške zgo-
dovine oziroma skoraj od samega začetka živih bitij. Ob tem 
neizpodbitnem dejstvu pa opažamo, da je bila v govoru, v 
refleksiji dokaj odrinjena na rob oziroma v območje neke 
nespodobnosti ali pa kvečjemu na področje tabujev. V zvezi z 
njo se je oblikovala vrsta zakonov, prepovedi, zapovedi …, vse 
to pa je spolnost odmikalo izpod sonca in jo zapiralo v temno 
kamro pod odejo brez besed. Kot da bi postala nekaj grdega. Na 
tem področju pa smo opazili spremembo v zadnjih desetletjih, 
morda v zadnjem stoletju, od gospoda Sigismunda Dunajskega 
dalje. Ta jo je potegnil iz podzavesti in jo potisnil na kavč in z 
besedo vrgel v javnost. Pred pol stoletja pa je po vrsti drugih 
nastopila še spolna revolucija. Spolnost je odtlej močno vdrla 
v javno življenje, tako na reflektirani, znanstveni antropološki 
ravni kot tudi v sami praksi, kar opažamo v tem, da je govor 
o njej dosti bolj sproščen (ta sproščenost seže lahko vse do 
prostaškosti) pa tudi slikovne govorice je bistveno več, v obilju 
načinov in bogastvu različnih medijev, seveda ne brez iskanja 
zaslužka. Spolnost je iz nekdaj omejenega področja postala v 
javnosti splošno dostopna. 
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In ko govorimo o spolnosti, mislim, da govor o njej ni nikoli 
neideološki. Tu ne mislim, da bi moral biti ideološki v slabem 
pomenu besede, v smislu nekega ideologiziranja, ampak da je 
spolnost vedno povezana z neko idejo, miselnostjo, nekim ce-
lovitim pogledom na svet, ki se ne more ločiti od nje, preprosto 
rečeno, da je spolnost eden od izrazov človekovega idejnega 
sveta. Ta pa se potem seveda izrazi v določeni praksi. Za primer 
si vzemimo povezavo gejevske ideologije z zgodovinskim razis-
kovanjem. Gejevska ideologija je močno spodbudila študij in 
raziskovanje antične spolnosti, o čemer bomo še spregovorili. 
Namen je bil zelo jasen. Treba je pokazati, da je njihova ideja 
in praksa skladna s tistim, kar je v družbi cenjeno in splošno 
sprejeto. Klasična antika že ustreza tem merilom. Ko se torej 
v klasični antiki najde pozitivno ovrednotenje tega modusa 
vivendi, bo tovrstna praksa postala absolutno sprejemljiva in 
bo s tem upravičeno takšno ravnanje tudi danes.

Jaz sem kristjan. In tudi na spolnost ne morem gledati, kot 
da bi ne bil. Tudi tukaj je v ozadju nujno ideja, ki jo črpam iz 
evangelija, jo sprejemam, ker je to del mojega pogleda in bi 
bilo skrajno nezrelo in nepošteno, če bi se pri tem razmisleku 
in tej raziskavi delal, kot da nisem to, kar sem, ali pa kot da 
je možna neka absolutna objektivizacija. Objektivnosti tukaj 
preprosto ni in niti ni treba, da je. Sem kristjan in izhajam 
iz evangelija. Evangelija, kot je nastal in kot je bil izročen v 
življenju in delu Jezusa Kristusa, smrti, vstajenju in kot ga 
Cerkev predaja do današnjega časa. V njem gre za Božje razo-
detje, ki je se pripravljalo do Kristusa, v njem doseglo vrhunec 
in je potem naprej živeto v Cerkvi z vsemi možnimi polovičnimi 
in tudi slabimi interpretacijami. Vse to je dejansko tudi del 
evangelija, ki ga še vedno beremo, rastemo z njim in na neki 
način sprejemamo tudi njegovo rast v nas. 

V krščanskem pogledu na svet vidim dva ključna pojma, 
brez katerih krščanstvo ne bi bilo to, kar je. Prvi pojem je 
učlovečenje, drugi bogopodobnost. Prvi morda nima zgo-
dovinskega, ima pa logični, ontološki primat: z njim se vse 
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začenja in iz njega izhaja tudi drugi pojem. Ker je Bog postal 
človek, ker Stvarnik človeka nima za malo, da postane ena od 
svojih stvaritev, zato je šele možno tudi stvarjenje po Božji po-
dobi. Stvarnik in ustvarjenina se v Jezusu Kristusu povežeta, 
združita na neizrekljiv način. Ne gre za kratkočasen božanski 
izlet z nekega olimpa, za nekajurno človeško aferico, ampak 
gre za prevzem celotnega stanja človeka, v vseh njegovih 
razsežnostih (razen v grehu, a z njegovimi sadovi!), z vsemi 
posledicami, tudi smrtjo. Učlovečenje torej Bogu omogoči, 
da naredi človeka po svoji podobi, po podobi učlovečenega 
Božjega Sina. Torej dejansko prvi človek sploh ni Adam, 
ampak Jezus, Božji Sin, ki je tudi pravi človek, tisti, ki je 
služil kot model za Adama in se bo kot Adamov sin, časovno 
gledano kasneje učlovečil. Človek je tako resnično narejen 
po Božji podobi. To pa je druga točka, ki je tudi že bila danes 
poudarjena in jo je treba tudi glede na spolnost močno pou-
dariti: človek je narejen po Božji podobi, po podobi Boga, ki je 
v svojem bistvu stvarnik, ki je v svojem jedru že tudi odnos. 
Bog se pogovarja v sebi, pa ne zato, ker bi mu bilo dolgčas, 
ampak ker ga kristjani razumemo kot Trojico oseb, čeprav 
je en sam. Patristična interpretacija stvariteljske besede: 
“Naredimo človeka!” pokaže, kar je bilo v svetopisemskem 
besedilu šele nakazano.

Na teh nekaj straneh želim podati neko vizijo, ki temelji 
na cerkvenih očetih, in jo dajem v presojo bralcu v upanju, 
da sem najprej sam prav razumel očete, potem da sem znal 
to prav posredovati in da je bilo tako tudi razumljeno. Pri me-
todi se bom skušal opirati na dve analogiji. Najprej – si licet 
parva componere magnis – če se majhne reči smejo primer-
jati z velikimi – bi vzel za primerjavo, za nekakšen korelativ, 
hrano. Hrana je nekaj ključnega za človekov obstoj, za obstoj 
posameznika, spolnost pa je ključni pogoj za obstoj vrste. Dru-
ga analogija bo morda bolj zapletena, je pa razvojna. Poglede na 
spolnost v Cerkvi bom skušal primerjati z razvojem določenih 
teoloških tem: z razvojem trinitarične in pnevmatološke te-
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ologije, kristologije in z razvojem razumevanja evharistije. In 
tudi tu bom skušal potegniti nekaj vzporednic.

Začnimo torej pri prvi vzporednici. Hrana omogoči človeku, 
da preživi kot osebek. Brez hrane in pijače umre. Hrana pa 
je za človeka ravno zato, ker je bogopodoben, še nekaj več kot 
zgolj nujnost za preživetje. Na ravni animaličnosti to sicer drži 
in človek ostaja tudi animal, živo bitje z vsemi funkcijami, 
kot jih imajo naši bratje in sestre živali. Ker pa je človek tudi 
brat, sestra Božjega Sina, ker vstopa tudi v Božji svet, je hrana 
zanj nekaj več. Poleg materialne dobi še simbolno veljavo in 
za človeka postaja spodbuda za občestvo, za druženje. Človek 
resda jé lahko tudi sam, večinoma pa tega ne počnemo sami. 
Hranjenje ljudem ponudi priložnost, da se zberejo. To vsebino 
odlično ilustrira film danskega režiserja Gabriela Axla izpred 
dobrih 20 let, Babettina pojedina (1987; dogajanje je postav-
ljeno v danski Jutland leta 1871), ko se razrahljano občestvo 
ravno ob hrani končno vzpostavi, in sicer občestvo, ki je bilo 
formalno vzpostavljeno že 100 let, vendar se ni udejanjilo prej, 
preden niso pojedli za 10.000 zlatih frankov hrane. Razkošna 
in izvrstno pripravljena hrana je iz mračnih in sprtih ljudi 
naredila resnične prijatelje. Čeprav so se bili prej zakleli, da 
ne bodo uživali ob njej, se ji niso mogli upreti in je ta hrana 
iz njih naredila pravo umetnino človeškosti.

Druga analogija je teološka in morda malce manj razvidna 
na prvi pogled. Že v Novi zavezi, v Matejevem evangeliju, imamo 
zapisano: “Krščujte jih v imenu Očeta in Sina in Svetega 
Duha” (Mt 28,19). To naročilo potem spolnjuje prva Cerkev, 
o čemer nam poroča prvi zunajsvetopisemski krščanski spis 
Didahe ob koncu 1. stoletja po Kr. Kot del krstnega obreda 
so se oblikovale krstne veroizpovedi, krstni simboli, ki so 
vselej tročlenski. Verujem v Očeta, verujem v Sina, verujem 
v Svetega Duha. In po potrebi so se dodajala vsakemu členu 
lastna pojasnila. Vsi kristjani to izpovedujejo in verujejo; treba 
pa je bilo počakati do konca 4. stoletja, da je ta vera ob vseh 
problemih, ki so se tedaj pojavili od Arija do Evnomija in do 
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pnevmatomahov z Makedonijem, dobila neki reflektirani 
izraz, ki sicer ni uvedel vere v Sveto Trojico, je pa vsaj deloma 
pojasnil, kakšni so odnosi v njej. Šele ob koncu 4. stoletja 
je bil čas dovolj zrel, da je veroizpoved jasno priznala Božjo 
naravo vsem trem osebam, kar je tiho trdil že evangelij, krstni 
obred in Didahe. Še Bazilij Veliki si sredi 4. stol. ni upal reči: 
“Sveti Duh je Bog”, a je kljub temu veliki cerkveni oče. Tega v 
tistem trenutku ni mogel reči, je pa vse teološko pripravil. Dve 
leti po njegovi smrti carigrajski koncil leta 381 kanonizira to 
izjavo; in vendar so že tri stoletja krščevali v imenu Trojice. 
Potrebovali smo tri stoletja za teološko refleksijo tega, kar se 
veruje že od začetka.

Kristologija je potrebovala še malo več časa. V 1. stoletju se 
začne prepir o tem, ali je Jezus Kristus Bog ali človek. Hitro 
pride do odgovora: pravoverna je le trditev, da je Bog in človek 
obenem. V 5. stoletju pa završi novo kristološko vprašanje, 
kako je Bog in človek hkrati. Šele kalcedonski koncil leta 451 
pove, kako je to praktično nepojmljivo, neizrazno, kako je to 
združenje Božjega in človeškega neločljivo, nedeljivo, nespre-
menjeno, nepomešano. Spet šele 5. stoletje pove to, kar se je 
verovalo že ves čas, pa se ni točno vedelo, kako bi se izrazilo. 
Klemen Rimski, mučenec, veliki oče prvega stoletja, nikoli ne 
reče: “Kristus je Bog,” pa je avtoriteta, svetnik, čaščen, slavljen. 
Tega on v tistem hipu preprosto še ni mogel reči. Njegov sodob-
nik Ignacij pa je to v Antiohiji že lahko izpovedal. 5. stoletje to 
izpelje do konca.

Tretji element druge analogije, da jo izpeljem do konca, pa je 
evharistija. Po Jezusovem naročilu: “To delajte v moj spomin” 
(Lk 22,19) so kristjani obhajali mašo neprekinjeno od zadnje 
večerje naprej. Lomili so kruh, kot pišejo Apostolska dela, se 
zahvaljevali, kot poroča Didahe. Justin nam sredi 2. stoletja 
opiše mašo praktično enako, kot jo imamo danes. Ampak šele 
13. stoletju uspe povedati, kaj se pravzaprav pri tem dogaja.

Vpeljimo zdaj analogijo s spolnostjo. Mislim, da se je ta 
govor šele dobro začel in da bo treba še kar precej počakati, 
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da se razvije. Pojdimo najprej k začetkom, k cerkvenim očetom. 
Njihove izjave so za naš občutek kar prestroge in skoraj 
žaljive za sedanje razumevanje. Mislim pa, da ne potrebujejo 
nikakršne apologije, da bi jih mi morali braniti in zagovarjati. 
Dejstvo je, da spolnost ni bila v središču njihove pozornosti. 
Bili so oznanjevalci evangelija in njegovi razlagalci. Spolnost 
se je sicer tudi znašla med njihovimi temami, vendar še zdaleč 
ni bila osrednja ali pomembnejša, dejansko je bila prej neki 
vzporedni dodatni problem. Živeli so kot ljudje svojega časa 
in njihovo govorico o spolnosti lahko razumemo samo, če 
sprejmemo tudi dejstvo, da je bila spolnost takrat razumljena 
drugače, kot nanjo gledamo danes. Vsekakor pa so v svoj čas 
prinašali krščansko razodetje, in to v vsa področja, tudi v 
spolnost.

Na tem področju ni samo Freud naredil velikega preobrata. 
Pravzaprav so bili tudi cerkveni očetje tvorci nekega velikega 
in močnega preobrata. Ravno malo prej omenjene študije 
antične spolnosti, kjer je precej prispeval ravno Foucault, so 
pokazale, da je spolnost v antiki imela močno poudarjeno 
funkcijo prokreacije. Ugotovili so, da je povprečna antična 
ženska morala imeti glede na kratko življenjsko dobo in visoko 
umrljivost kar pet otrok, da se je z demografskega stališča 
lahko prebivalstvo vsaj približno obnavljalo. Kljub temu pa 
je v antiki spolnost imela še dodaten pomen, ki so ga odkrili 
šele sodobni raziskovalci, in to je dominacija. Po mnenju teh 
avtorjev v antiki ni bila glavna delitev na homoseksualne in 
heteroseksualne odnose, pač pa je šlo za delitev na aktivne in 
pasivne udeležence spolnega dejanja. Znamenje obvladovanja 
in dominacije je bila seveda aktivna vloga. S tem je aktivni 
udeleženec izražal svojo oblast nad komerkoli že, ki je bil pod 
njim, pa naj je bil to suženj, sužnja, deček, deklica, žena ali pa 
morda ujeti vojak. Eden od načinov ponižanja premagane vo-
jske je bila sodomizacija, če že ne z lastnim telesom, pa s kakim 
prikladnim orodjem. Postopoma se je pomen spolnosti nagnil 
na stran dominacije, obvladovanja in s tem tudi poniževanja 
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sočloveka, reprodukcija je ostala zgolj še kot pozitivni stranski 
učinek. In v to situacijo vdre krščanstvo s sporočilom, da je 
nujna sanacija tega stanja, da je nujno človeku vrniti dosto-
janstvo tudi na področju spolnosti.

Kristjani verujemo, da Cerkev vodi Sveti Duh. In to vodstvo 
poteka s perspektive večnosti, zato je načelo postopnosti malo-
dane samoumevno; časovni roki ga ne silijo v panično hitenje. 
Cerkveni očetje niso homogena in monolitna skupnost, am-
pak so nastopili s svojimi nauki zelo raznoliko, pač glede na 
obdobja, ki so se spreminjala, čeprav malce počasneje, kot to 
poteka danes. Prva stoletja so bila zaznamovana s preganjanji 
in pričakovanjem paruzije, Kristusovega skorajšnjega drugega 
prihoda. Ta drža je odrinila celo vrsto elementov človekovega 
življenja v ozadje. Ker je bilo pomembno predvsem to, da 
Kristus, ki že skoraj prihaja izza ovinka, mene najde priprav-
ljenega, je bila spolnost res drugorazredna tema, porinjena 
na rob. Glavna človekova skrb je bila, da se bo znal srečati z 
Gospodom v tistem trenutku, ki že prihaja. Če srečanje ne bo 
v tej obliki, pa obstaja velika verjetnost mučeništva. Kristjan 
je moral biti pripravljen tudi na to možnost.

Ker paruzije ni bilo in so nad njo začeli obupovati, ker je 
bilo tudi preganjanj z milanskim ediktom leta 313 praktično 
konec, se začnejo naslednji krščanski rodovi po vzoru nekih 
svetopisemskih likov in tudi zaradi eshatoloških pričakovanj 
odločati za prostovoljno samskost. Ta  je bila ponekod celo 
absolutna, celo v smislu zavračanja vsega telesnega in malo-
dane kot zahteva za vse ljudi. Tukaj moramo seveda ločiti 
ortodoksne, pravoverne in heterodoksne smeri v krščanstvu. 
Gnosticizem na primer zavrača spolnost zato, ker zavrača 
sploh vse materialno, telesno; zanika spolnost, ker zanika vse 
snovno. Pravoverne linije pa začnejo pri odpovedovanju dajati 
spolnosti neko omejitveno vlogo, zato ker se ozirajo na zna-
menjskost, ker želijo tudi v spolnosti pokazati neko znamenje 
in vidijo v odpovedi spolnosti bodisi stanje v raju ob stvarjenju, 
bodisi prihodnje eshatološko stanje v božjem kraljestvu. Za-
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hod gleda bolj proti začetkom, Vzhod pa proti dopolnitvi. Očetje 
so med seboj celo sprti na tem področju. Sodobnika Julijan 
in Avguštin sta velika nasprotnika. Izhajata iz različnih okolij: 
oba sta škofa, eden iz plemenite družine, aristokrat, poročen, 
drugi iz nižjih slojev, intelektualni parveni, z izkušnjo zunaj-
zakonskega partnerstva, potem pa z izkustvom absolutnega 
spreobrnjenja in vstopa v celovito zdržnost. Ta dva se na 
področju spolnosti seveda nista našla. A čeprav sta imela 
celo vrsto polemik, se najdeta skupaj z mnogimi drugimi očeti 
v točki askeze in odpovedi. Eden in drugi, ki sicer različno 
ovrednotita spolnost, se srečata na področju askeze, odpovedi 
spolnosti. In tu se lahko srečamo z vsemi očeti. Čemu? Mislim, 
da je ta odpoved, kadar je pravilno razumljena, lahko zelo 
pomenljiva in pomembna. Ne pozabimo, da je spolnost imela 
v antiki sicer tudi vlogo reprodukcije, a je bil njen glavni na-
men obvladovanje in gospodovanje.

In da bi zdaj ozdravili v bogopodobnosti, kar je v človeku 
zgrešenega na področju spolnosti, je bilo potrebno stopiti kar 
nekaj korakov nazaj, da bi bilo potem mogoče nadaljevati po 
ustreznejši poti. Prav na tem mestu je bilo že rečeno, da je 
askeza korekcija mainstreama. In če je ta mainstream močno 
zgrešen, mora biti tudi korekcija še toliko močnejša. In očetje 
so si upali zagnati ta postopek. Za boljše razumevanje lahko 
naredimo spet analogijo s hrano. Čemu je torej potreben post, 
odrekanje hrani, ki so ga očetje redno promovirali? Smisel 
posta ni v zavračanju hrane, ki je lahko tudi bolezensko in 
predstavlja deviacije, pač pa v ovrednotenju hrane, v ople-
menitenju človekovega odnosa do nje in do samega hranjenja. 
Prav pri hranjenju naj bi človek začutil in zaznal, in sicer s 
pomočjo posta, da se pri hrani srečuje z Bogom, z njegovimi 
darovi; da se sreča z Bogom, ki se mu sam daje v hrano, da bi 
se lahko človek tudi v večnosti srečal z njim. 

Tudi s spolnostjo je podobno. Očetje zaenkrat morejo samo 
potegniti vse zavore, in sicer zato, da bi pripeljali do ozdrav-
ljenja. Zato govorijo o začetkih in cilju, o raju in o kraljestvu. 
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Ob tem seveda spregovorijo tudi stvari, ki jih danes težko sprej-
memo. Tu pa vnesimo še drugo analogijo. Za primer vzemimo 
Avguština in njegovo teologijo o evharistiji. Avguštin ni podal 
dokončnega nauka o evharistiji. In prav zato je bilo mogoče 
še v visokem srednjem veku o tem toliko razpravljati. Tisto, 
kar je povedal o evharistiji, sprejemamo, vendar pa z nekim 
pridržkom. Upamo si reči še kaj več od njega. Tako tudi to, kar 
je Avguštin povedal o spolnosti. Mislim, da je zelo pomembno, 
da je spregovoril tudi o tem, vendar pa se moramo zavedati, da 
ni izrekel zadnje, dokončne besede. Povedal je nekaj, kar je bilo 
v tistem trenutku izredno pomembno in nujno. Pri spolnosti 
je videl zlasti njene nevarnosti in negativno plat, ki je izhajala 
iz tedanje spolnostne miselnosti in prakse. Res pa je, da smo 
se kasneje ujeli v njegovo past in smo v spolnosti videli samo 
še spolno poželenje. Toda tudi za Avguština spolnost ni bila 
samo poželenje. Žal pa se je zgodilo, da je kasnejša analiza 
Avguština in njegova stališča dostikrat reducirala. Prav na 
osnovi takih redukcij je bil potem govor o spolnosti v Cerkvi 
kar nekaj stoletij omejen na pravila in določila, ki so včasih 
mejila na absurd. 

Kakor pa so teologija o Trojici ter kristologija in teologija o 
evharistiji doživele razvoj v trenutkih hudih kriz, tako mislim, 
da smo tudi danes v nekem takem ključnem trenutku, ko je 
spolnost prišla do močnega preobrata, lahko bi rekli celo do 
neke nove deviacije in je askeza spet nujna faza, in to askeza, 
kakor so o njej spregovorili cerkveni očetje. Pri tem seveda ne 
gre za njeno izključitev, ampak za njeno ovrednotenje. V bistvu 
so nam cerkveni očetje dali metodo, ki jo lahko uporabimo 
tudi danes. 

Doživeli in preživeli smo spolno revolucijo, osvoboditev od 
tabujev, in že sinoči je bilo na tem forumu povedano, da nas je 
ta osvoboditev pripeljala v novo suženjstvo, v nove odvisnosti, 
ki se potem tudi na postfreudovskih kavčih kažejo kot velik 
problem. Spolnost, ki je bila dotlej razmeroma odmaknjena 
iz javnosti, je preplavila naše okolje. Spolnost je silna, silovita 
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in lahko tudi nasilna, kadar ni postavljena v pravi kontekst. 
Znana je soodvisnost med pornografijo in naraščanjem nasil-
nega vedenja v spolnosti. Zato je bila nekoč že nereflektirano, 
danes pa reflektirano vzrok za mnoge travme. Največja travma 
je seveda tista, ki jo najbolj obžalujemo in ki se nam gnusi: 
pedofilija. A ni samo pedofilija tisti kraj, kjer se spolnost nujno 
izteče v travmo. Tudi vsa posilstva, tudi v zakonskih postel-
jah, porajajo travme zaradi spolnosti, ki je neodrešena, ki ni 
postavljena v kontekst bogopodobnosti.

Mislim, da so prav dogodki, kjer imamo vrsto žrtev, ki so 
na neki način kristolične žrtve, nedolžne, v današnjem času 
zbudili možnost, da se pride do novega premika. Prišli smo do 
nove občutljivosti. Na nekaterih področjih se je že zgodilo in 
neke stvari so postale v zadnjih desetletjih povsem na novo 
ovrednotene, negativno seveda, čeprav bi bile v še nedavni 
preteklosti samo potisnjene pod preprogo. To omogoča, da 
se naredi v spolnosti veliki premik, pravo kopernikansko 
revolucijo. Kakor je bila teologija 4. stoletja zaznamovana s 
problemom Svete Trojice, kakor je 5. stoletje nadaljevalo na 
področju kristologije in kakor je 13. stoletje odprlo in razrešilo 
osrednja vprašanja glede evharistične teologije, pa smemo vsaj 
ugibati, morda celo upati, da bo začetek 3. tisočletja zazna-
movan s tem, da bo tudi spolnost vstopila v teologijo, da bo to 
postal res močan locus theologicus, ki je bil doslej pozabljen, 
zamolčan, omejen ali pa zardevan. 

Zato mislim, da je nujno pristopiti k novemu vrednote-
nju spolnosti. Ravno to novo ovrednotenje se že nakazuje v 
okrožnici papeža Benedikta XVI. Deus caritas est. Papež je 
končno spregovoril tudi o erosu, in to ne le o grešnem erosu, 
ki človeka zavaja, ampak o erosu kot elementu bogopodob-
nosti, o erosu, ki je navzoč tudi ob caritas/agape. To je 
začetek, prva beseda, ki pa je že lahko začela počasi najedati 
stara prekletstva in anatematizme. Spolnost se lahko vidi 
kot element bogopodobnosti. Človek je podoben Bogu ne 
samo v svoji duhovni razsežnosti, pač pa tudi v sposobnosti 
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podarjanja osebe in podarjanja življenja; kajti spolnost, kjer 
ni podarjanja osebe, je lahko zgolj zloraba in skrenitev s prave 
poti. Pri spolnosti se dve osebi vzajemno podarita, zato pa je 
tam nujno varno okolje; varno tudi za vznik novega življenja.

In to varno, božje, božansko, sveto, zakramentalno okolje 
mora biti na neki način posvečeno z Božjo zavezo, ker Bog 
sklepa zavezo s človekom. Zato lahko človek kot bogopodoben 
sklepa zavezo s sočlovekom. In ta zaveza mora biti močna in 
trdna, kot je močna in trdna Božja zaveza, tista zaveza, ki je 
po svetopisemskih besedah močna kot smrt – in v hebrejščini 
ta izraz pomeni primernik, torej je močnejša od smrti. Zato 
je smrt premagana ravno v zavezi, v zavezi ljubezni. Pri nar-
avni animaličnosti, kjer smo si bratje in sestre z živalmi, s 
spolnostjo skrbimo za potomstvo in ta vloga spolnosti ostaja 
neokrnjena. Samo pri človeku pa je še posebej posvečena, 
ker je poleg animaličnosti zraven še element bogopodobnosti; 
pri človeku gre namreč za podaritev ljubezni, za vzpostavitev 
močne zaveze, ki jo kristjani vidimo v zakramentu zakona, na 
neki način pa tudi nezakramentalno v obljubi devištva in pri 
celibatu. Tukaj nam ravno cerkveni očetje s svojimi zgledi, s 
svojimi odrekanji, s svojim odhodom v puščavo kažejo, da je 
to vse zaman, če ni zraven ljubezni, če človek s celibatom ali 
deviškostjo ne izrazi polnosti ljubezni. Kadar pa jo izrazi, se 
postavi na prag mistike, zato mistika od Visoke pesmi dalje 
nujno uporablja tudi govorico spolnosti. Zato je mistika tako 
škandalozna, ker z najboljšim možnim približkom izrazi tisto, 
kar je neizrazno. Očitno je tudi za tistega, ki ni izkusil spol-
nosti, spolnost tisto področje, s katerim skuša izraziti to, kar 
se mu zgodi v odnosu z Bogom. 

Kakšno je torej mesto cerkvenih očetov v pogovoru o spol-
nosti v Cerkvi? Spregovorili so o evharistiji, ki presega hrano, 
saj človeka pripravlja za srečanje in občestvo z Bogom. Po-
dobno spolnost, živeta v popolni ljubezni v zakonski zvezi, in 
tudi tista, ki je živeta v odpovedi, nas pripravlja za občestvo, 
za vstop v božje kraljestvo, za vstop v občestvo z Bogom, ki je 
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sam občestvo. Očetje so bili v tej zgodbi, ki se pripoveduje od 
stvarjenja sveta do današnjega trenutka, silno pomembni, ker 
so v določenem trenutku znali s kritičnimi odločitvami in tudi 
s kritičnimi besedami in medsebojnimi polemikami pripel-
jati tudi spolnost v področje spoštljivega diskurza. Naredili 
so močno redukcijo včeraj, morda tudi zato, da lahko danes 
in jutri zaradi njihove redukcije postavimo spolnost na tisto 
mesto, ki ga ima v Božjem načrtu odrešenja, da namreč izrazi, 
da je človek tudi prek te svoje izrazne silovitosti blizu Bogu, 
njegovi ustvarjalnosti in da se prek tega lahko približa Bogu 
in se tako tudi prek spolnosti navadi na občestvo z Bogom, 
ki pa je nekaj neskončno večjega od njenih analogij. Zato 
spolnost nikakor ne more biti samo instrument, ne more biti 
sredstvo niti za dominacijo niti samo za prokreacijo, ampak 
jo lahko razumemo predvsem kot nekakšno pot, po kateri 
nam Stvarnik sam kaže, kako nas hoče ljubiti in kaj vse ima 
za nas še pripravljeno.
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DISKUSIJA

1.

S. Snežna Večko 
Včeraj sem se želela zahvaliti gospodu Dolarju za preda-

vanje o psihoanalizi, ker sem v tem prikazu Freuda in njego-
vega spraševanja o libidu pa o njegovi poti v različne možnosti 
izražanja spoznala potrditev oziroma odgovor na vprašanje, 
kako je zanimivo, da tisti, ki smo celibaterji, ne čutimo frus-
tracije, ker enega pomembnega vidika življenja ne živimo na 
tak način, kot je običajno oziroma ga živi večina. Znotraj tega 
izvajanja sem našla psihološki odgovor na to. Mi je zelo drago-
ceno, če najdem odgovor na kaka vprašanja v določeni zna-
nosti. Zmoto propagiranja uživaštva brez vsake cene, mislim, 
brez vsakega napora oziroma kot da ti je preprosto dano brez 
napora, sem enkrat odkrila v biološki raziskavi, da tak način 
gledanja na užitek uničuje človeka in tudi druga spolna bitja. 
Tam je bila pri mravljah prikazana naravna zakonitost, da se 
nobena stvar ne doseže brez napora, užitek pa je plačilo za ta 
napor ali vzpostavljanje ravnovesja. Tam sem našla biološko 
razlago, tukaj pa ste vi podali še psihološko razlago. Torej je 
možno na tisoč načinov živeti temeljno spolnost, ki je v človeka 
vgrajena. Res hvala za to vaše jasno in sijajno predavanje.

2. 

Gorazd Kocijančič
Ker ste tako sramežljivi, bom na začetku izrabil svoj položaj 

moderatorja in sam zastavil vprašanje p. Miranu. Njegovo pre-
davanje se mi je zdelo izredno zanimivo v tem, da je poskušal 
današnji status quo cerkvenega moralnega nauka vpeti v 
zgodovinsko dinamiko, ki je zaznamovala Cerkev na različnih 
področjih njenega teološkega iskanja. No, moje vprašanje bo 
malce bolj konkretno – želim si namreč, da se v pogovoru ne 
bi izgubili zgolj v načelnostih, ampak da bi tematizirali tudi 
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žgoča vprašanja današnjega trenutka, kako bi bilo potrebno 
na podlagi splošne refleksije o razvoju teologije danes premis-
liti odnos cerkvenega nauka do spolnega užitka kot takega. 
To je po mojem ključni problem, okrog katerega se vrtijo vsa 
druga vprašanja, denimo zagata v zvezi s kontracepcijo itn. 
Vemo, da se je v času pontifikata Janeza Pavla II. v moralni 
teologiji uveljavila t. i. personalistična teorija spolnosti. Toda 
v njej je vseeno izostal tisti element erotike, ki je za dejansko 
spolno življenje bistven, namreč element golega užitka, ki ga 
ni mogoče semantizirati, spremeniti v nekaj medosebnega, 
transformirati v etično razmerje. Če si tega ne priznamo, za-
pademo v greh hipokrizije, neiskrenosti. Sami sebi lažemo. 
Lahko si namreč govorimo, da je mogoče celotno spolnost 
preobraziti v čisti medosebni odnos, a verjetno se v tem go-
voru skriva temeljni dejavnik neiskrenosti. Zanimalo bi me, 
p. Miran, kako ti gledaš na to vprašanje.

3. 

Miran Špelič
Kot prvo bi želel nekaj reči o umestitvi užitka, če bi na 

kratko povzel tvoje vprašanje. Užitek je očitno del spolnosti, 
vendar pa mislim, da je prav, če je umeščen na pravo mesto, 
se pravi, da ni v središču, da vsekakor ni cilj, ampak da je tisti 
spremljevalni učinek, ki človeka k temu še privabi, ki mu da 
potrditev, nekakšen pozitivni feed-back. Nerodno pa je, če se 
ta učinek postavi za glavni namen spolnosti, to pomeni, da 
bi v spolnosti iskali zgolj užitek. Zato mislim, da je krščanska 
moralka v tej zadevi dokaj stabilna in stalna, ker užitka kot 
takega nikakor ne prepoveduje, ampak prepoveduje zamen-
javo sredstva s ciljem. Krščanska moralka je tukaj dala zelo 
jasne namige, zelo jasne smernice, da je pravi užitek lahko 
samo Bog. Samo Boga lahko zares uživamo, kajti on je pravi 
in dokončni cilj človeka, v njem dosežemo temeljni cilj, vse 
ostalo pa je lahko pot in sredstvo, je pripomoček. In mislim, 
da so moralna načela, ki jih lahko razumemo kot omejujoča, 
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kot od zunaj vsiljena ali kakor koli že, silno pomembna tudi 
takrat, kadar še ne razumemo povsem, zakaj so taka, zakaj 
bi jih morali sprejemati. Tako – če vzamete tisto mojo prejšnjo 
hipotezo in vzporednico s teološkimi temami – kot do konca 
4. stoletja ni bilo jasno izraženo božanstvo Svetega Duha, a 
so vendarle krščevali tudi v imenu Svetega Duha, je podobno 
tudi pri moralnih načelih. Če se jih držimo sedaj, pa tudi če 
ne vemo točno, zakaj naj se jih držimo, imamo pač to vero, da 
delamo prav, in upanje, da se bo tudi to nekoč razodelo. Tu 
gre torej dejansko za vprašanje vere in verovanja, da delamo 
tisto, kar je prav, in da bo šele nekoč morda jasno, zakaj je to 
res prav. In v tistem trenutku, ko bo postalo jasno, bomo lahko 
z veseljem sprejeli vsa tista dotlej težko razumljena dejanja in 
omejevanja. Zdi se, da vse to že postaja vedno bolj jasno, tu 
mislim na personalni pogled na spolnost pri Janezu Pavlu 
II., ki je pomemben, izredno pomemben korak, ki je pripeljal 
do Benediktovega pisma Deus caritas est in bo šlo še naprej, 
gotovo da. Ti pogledi pa nikakor ne ukinjajo potrebe po mo-
ralnih presojah in po moralnih načelih. Samo utemeljujejo 
jih še bolj. Zdaj bolj vemo, zakaj so ta načela res takšna in jih 
tudi lažje sprejemamo. Gotovo bodo tudi načela, ki jim danes 
še marsikdo nekako bolj od zunaj kot od znotraj oporeka, 
gotovo še jasnejša. Pa naj gre tu za presojanje pedofilije, kjer 
so stvari že sedaj postavljene absolutno jasno, ali pa za preso-
janje homoseksualnosti, splava, kontracepcije, kjer verjetno še 
ni vse jasno in splošno sprejeto. Ampak kot katoliški kristjan 
sem prepričan, da bo tudi tukaj postajalo vedno jasneje, da 
se Cerkev glede tega ni motila. In da se imam zato čisto zares 
pravico držati njenih načel, jih spoštovati; zato še ni nujno, da 
bi se moral sam počutiti nekako zastarel ali pa staromoden 
ali pa bi se čutil kot nekako vplivan zgolj od nečesa od zgoraj, 
še manj pa ogrožen od bojevitih drugače mislečih. Kot je tudi 
gospod Dolar povedal, da je že dejansko v človeku samem, da 
se že v njegovi spolnosti kaže, kako so navzoče neke omejitve 
in da to ni samo diktat nekoga nad menoj. Ampak ko se jaz 
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v pokorščini Bogu podvržem načelom, ki jih nudi cerkveni 
nauk, s tem pravzaprav pripomorem, da se tudi ta načela še 
jasneje pokažejo in se omogoči njihova razlaga. In mislim, da 
smo na neki poti in da lahko z majhnimi koraki tudi zdajle, 
na tem našem forumu, pomagamo vernim in nevernim, da 
se bolje razumemo in da vidimo, da gre pri človeku za neke 
skrivnostne in močne stvari, s katerimi ne smemo delati tako, 
kot je delal čarovnikov vajenec z metlo, ki mu je ušla iz rok.

4. 

S. Snežna Večko

Navezala bi se na to, kar je govoril p. Miran, in na tisto, kar 
sem prej omenila. V knjigi Pravica do užitka – izšla je na Dunaju; 
mislim, da je urednik isti kot urednik Biblijskega leksikona – je 
povabil različne znanstvenike in pedagoge, da so odgovarjali na 
temo pravice do užitka. Odgovori so od zelo liberalnih do takih, ki 
prikazujejo užitek znotraj zakonitosti, ki jih utemeljujejo. Ta pot, o 
kateri govoriš, da se bo še izkazala, je dejansko že znana, recimo 
to, da je biolog na temelju dogajanja v svetu mravelj pokazal, da 
je pač v svetu, v tem naravnem fizičnem svetu, užitek plačilo 
narave za ves napor, ki ga vloži, recimo v prokreacijo, in to je 
bistveni namen spolnosti pri živalih. Se pravi, v tem konkretnem 
primeru je ves užitek v procesu težkega garanja ene skupine 
mravelj, ki jih druga skupina s svojim sladkim izločkom hrani, 
da lahko prenesejo tisti napor. V svetu narave je užitek nagrada 
in pomoč naravi, da prenese vse napore. Biološko-kemično je 
razloženo, da je prišlo do uničenja tiste živalske vrste, ko so 
garaške mravlje začele prekomerno uživati tisti izloček, namreč 
ves ciklus se je porušil. Avtor razprave je naredil primerjavo s 
človeškim življenjem. Seveda je treba pri človeku še veliko dodati, 
ker gre za psihološke in duhovne vidike, vendar dokler je užitek 
v funkciji pomoči naravi, da prenese napore, je vse v redu, dobro 
funkcionira, če pa kdo začne užitek izločati, ga postavljati kot svoj 
cilj in pozabi na to, da je to v procesu služenja življenju, če se torej 
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osredotoči samo na užitek, pride do propada, kot se v živalskem 
svetu dogaja po bioloških zakonitostih. V okviru psihološke in 
duhovne dimenzije se pa to lahko prenese na človeka, namreč 
gre za spoštovanje življenjskega ciklusa, ki ima svoje zakonitosti. 

5. 

Nike Kocijančič Pokorn
Oprostite mi za konkretizacijo omenjenega. Kar nekaj znank 

imam, ki jih popolnoma obseda reproduktivna raven spolnosti, 
ko se na vse načine in krčevito trudijo, da bi zanosile. Tako 
se prepričanju, naj bi bila spolnost namenjena prvenstveno 
reprodukciji, v današnjem času zoperstavlja dejstvo, da je za 
mnoge pare reprodukcija postala zdravstvena težava, ki se jo 
rešuje v bolnišnicah in je postala skorajda popolnoma ločena od 
kakršne koli spolnosti in zagotovo ločena od užitka. Zdi se, da to 
tradicionalno povezovanje spolnosti z reprodukcijo v današnjem 
času ne vzdrži več; dolgoletno trudenje dveh zakoncev, tekanje od 
enega specialista do drugega, uničuje užitek in odganja željo po 
telesu drugega ter jo nadomešča z željo po otroku ali po nekem 
nedoločljivem nadaljevanju, premagovanju smrti. V nasprotju 
s prepričanjem, da sta reprodukcija in spolnost povezani ter da 
užitek v spolnosti ne sme zavzemati osrednjega mesta, se mi 
vendarle zdi, da se užitka v spolnosti ne da premikati iz središča 
na obrobje, ker se neločljivo veže na to najintimnejše zedinjenje. 
Zato tudi mistiki, vsaj zdi se tako, ko govorijo o najintimnejšem 
zedinjenju, govorijo v jeziku, polnem vznesenega užitka, ek-
staze. Zdi se mi torej, da je spolnost, kot je govoril Matjaž, tudi v 
krščanskem horizontu odraz želje po najintimnejšem združenju 
in da je užitek z njo bistveno povezan. 

6. 

Franci Kek
Če, denimo, nek par nima posebnih težav, zdravstvenih ali 

kakšnih drugih, ali bi bil potem spolni odnos smiseln samo 
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dvakrat v življenju – približno toliko imajo sodobni pari otrok 
– torej takrat, ko bi bil neposredno namenjen reprodukciji? 
Kaj pa sicer? 

7. 

Matjaž Črnivec
Rad bi se navezal na Miranov odgovor glede vprašanja 

užitka. Ko sem pripravljal svoje besedilo, sem se tudi nekoliko 
ukvarjal s tem. Kakšno je mesto užitka? Ko sem razmišljal o 
tem, sem videl, da moramo najprej definirati užitek. Mogoče 
bi morali poiskati kakšno drugo besedo. Po mojem je možno 
– na podlagi tekstov, ki sem jih pregledal – užitek pustiti v 
središču, vendar vztrajati pri tem, da je umeščen, se pravi 
obdan z nečim, čemur lahko rečemo odnos zaveze. Se pravi, 
da dopustimo neko dvodimenzionalnost, da stvar ostane v 
dveh dimenzijah. Glede same zgodovine nauka pa menim 
naslednje: bilo bi dobro, da se Cerkev, celotno krščanstvo, 
resno vpraša glede tega. Kot protestantski kristjan mislim, 
da se Cerkev lahko tudi zmoti – in s tem protestanti pričamo 
za to, da se lahko tudi mi motimo. Vendar je vprašanje, ali 
mora Cerkev oziroma cerkveni nauk vedno imeti prav? Ne 
vem, ali je nujno tako razmišljati. Mogoče bi bilo tudi za sámo 
Cerkev osvobajajoče dejstvo, da se lahko čisto enostavno 
zazre vase in kritično pogleda na stvari. Pri samih cerkvenih 
očetih se mi zastavlja vprašanje, koliko je bil njihov odnos 
to, kar smo slišali. Nedvomno je bil njihov cilj, da se seksu-
alnost očisti antičnih deviacij. Vendar kakor sem sam pred 
časom pregledal te stvari, se mi zdi, da so oni sami že sprejeli 
platonistično ontologijo, ki je zelo eksplicitno vrednotila vse, 
kar je telesno, in seveda tudi spolnost, kot nekaj nižjega. To 
pa je neka druga optika od te, ki izhaja iz samega razodetja, 
iz Svetega pisma. Se pravi: jaz bi vseeno nekoliko problema-
tiziral to stališče cerkvenih očetov. Gotovo so opravili pionir-
sko delo v marsičem, s tem se vsi strinjamo. Na cerkvene 
očete so se sklicevali tudi protestanti, vendar pa mislim, da 
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je danes res čas za tak svoboden razmislek o tem. Morda je 
treba tudi kaj korigirati.

8. 

Mladen Dolar
Naj se vrnem k problemu užitka. V tem, kar sem govoril, 

sem vztrajal pri tezi, da je užitek nek dejavnik, ki iztirja in 
nas vrže iz homeostaze. Ali naj postavimo užitek za cilj ali naj 
bo smoter našega prizadevanja? Ali ga je dopustno instru-
mentalizirati? Zdi se mi, da je treba to vprašanje preobrniti 
v neko drugo vprašanje: ali je užitek sploh mogoče instru-
mentalizirati? Ali lahko sploh uživamo tako, kot hočemo? Ali 
smo sploh gospodarji nad lastnim užitkom? Če bi bilo tako, 
ne bi potrebovali psihoanalize. Zakaj obstaja psihoanaliza? 
Ljudje pridejo v analizo, ker imajo problem, ki se ga ne morejo 
odkrižati. Temu problemu se reče simptom. To je nekaj, kar 
jih v življenju onemogoča, preganja in noče izginiti, kar se kar 
naprej ponavlja, ampak trdnost tega simptoma, to njegovo 
vztrajanje je zvezano s tem, da na ta način uživajo. Da ravno 
uživajo na nek način, ki je izven njihove moči, izven njihovega 
dosega in se jim lahko kaže kot muka. Uživamo ne tako, kakor 
bi sami hoteli, ampak je v užitku nekaj, kar nas preseneti, 
nekaj, česar ne moremo obvladati, in ravno v tem je problem 
užitka. Ne moremo ga situirati. Pojavi se v neki sferi, ki je on-
stran našega dosega. Kako se spoprijeti s tem, kar je onkraj 
našega dosega? In če uvedem neko terminološko distinkcijo, 
ki izhaja iz Freuda in ki jo je obilo uporabljal Lacan, mislim, 
da je treba razlikovati med ugodjem in užitkom. Freud je 
zelo dolgo časa govoril o Lustprinzip, o načelu ugodja, ki da 
uravnava naše psihično življenje, temu pa da se postavlja 
nasproti načelo realnosti, ki ga omejuje in kanalizira. Med 
enim in drugim je treba stalno delati kompromise – tako je 
Freud mislil dolgo časa. Potem je pa v nekem trenutku napisal 
tekst, ki se imenuje ravno Onstran načela ugodja (1920). Na 
kratko: teza tega teksta je, da obstaja ravno nek užitek, ki se 
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stalno vrača, ponavlja in je onstran načela ugodja. Nad njim 
nimamo moči, da bi ga lahko enostavno uklonili svoji volji. 
Lahko imamo voljo do ugodja, do telesnega ugodja. Cela zgo-
dovina hedonizma od Epikura naprej je nekakšno pričevanje 
o tem. Obstaja dolga zgodovina tega, ampak tisti ekscesivni 
dejavnik užitka, ki nas iztirja, ta uhaja hedonizmu. Ni pravi 
problem v tem, ali si prizadevamo za ugodje ali ne. In če si pri-
zadevamo za ugodje – če berete celotno hedonistično tradicijo, 
začenši z Epikurom, vidite, da je prizadevanje za ugodje vselej 
prizadevanje za pravo mero in za omejevanje, za homeostazo. 
Če hočemo ugodje, potem se moramo na določen način kar 
naprej omejevati. Se pravi, to sploh ni tradicija nebrzdanega 
uživanja, ampak je tradicija tega, da je treba z uživanjem zelo 
ekonomizirati, če ga hočemo sploh obdržati, se disciplinirati. 
Ključni problem psihoanalize pa je ravno v tem, kako priti 
na kraj z nečim, kar je izven dosega naše moči. To je dejavnik 
užitka, ki nas dejansko spravi onkraj ega, ki je onkraj moči ega 
in prav zato travmatičen, a tudi ekstatičen. Mogoče je uporabiti 
različne izraze. Zelo mi je bilo ljubo, da je kolega Jevremović 
končal s primerom, ki je sicer drugačne narave, z dogodkom 
Schönberg, dogodkom, ki je v nekem zgodovinskem trenutku 
imel to moč, da je popolnoma iztiril. Ne iztiril individualno, 
ampak iztiril neko dobo iz njenih predpostavk, se pravi iz 
predpostavk določenega ugodja. In zdi se mi, da se ta dejavnik 
užitka postavlja na eni strani v zvezi s seksualnostjo (toda za 
Freuda užitek nikoli ni nekaj preprosto telesnega) in na drugi 
v zvezi z duhovnimi dogodki, ki tudi prinesejo ta dejavnik 
užitka kot nekaj ekscesivnega. Ni problem v tem, ali naj si 
to postavimo za cilj, ampak gre za sfero, ki je izven moči ega. 

9. 

Mojca Kumerdej
Se bom navezala na Mladena. Ko govorimo o razliki med 

ugodjem in užitkom: užitek sam po sebi seveda človeka, sub-
jekte, vedno iztiri iz določene utirjenosti. Seveda pa užitek v 
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ljubezni ni vse. V dolgoletni partnerski skupnosti lahko užitek 
povsem usahne. Zato poudarjam, da se je, vsaj dolgoročno 
gledano, za dobro spolnost treba truditi. Po drugi strani pa 
je ta vseprevzemajoči užitek navzoč tudi v tako imenovanih 
mističnih izkustvih, kar verjetno laže izkušajo ljudje, ki so 
zavezani celibatu, ni pa seveda nujno. Vzporedno temu je tudi 
užitek v ustvarjalnosti. Užitek, ki te dejansko ponese nad vse, 
kar pri umetnikih traja, kolikor pač traja. Pravzaprav ni nič 
primerljivo. Noben užitek ni primerljiv z užitkom, ki ga povzroči 
sam ustvarjalni proces, kaj šele, recimo, nek seksualni užitek. 
Ta obdobja so seveda, žal, zelo omejena. Zato je najbolje peljati 
nekakšno dialektiko na tem področju. Bi pa postavila neko 
drugo vprašanje. In sicer me zanima, kakšni so argumenti za 
nasprotovanje oz. kakšni so argumenti proti homoseksualnosti 
in proti kontracepciji v židovski in zlasti krščanski tradiciji. 
Glede na to, da je človek kot duhovno bitje izvzet iz sveta narave, 
to pomeni, da lahko tudi ureja svoj razplod z neko odgovorno, 
zavestno, duhovno akcijo. Druga stvar so argumenti proti 
homoseksualnosti. Ljudje, ki so homoseksualci, imajo pro-
bleme, in verni homoseksualci – tudi taki ljudje obstajajo in 
intenzivno berejo evangelije – pravijo, da notri nikjer ne piše, 
da je homoseksualnost nekaj slabega. Ja, v dekalogu ja, pa 
potem naprej od sv. Pavla. Ampak če se navežem pravzaprav 
na vas vse, vsaj na Matjaža in Mirana, da užitek oz. spolnost 
nista prvenstveno povezana z reprodukcijo, ali ni mogoče 
živeti te ljubezni, ne nazadnje tudi ljubezni do Boga, skozi 
intimen odnos dveh žensk oz. intimen odnos dveh moških?   
Neavtorizirano

10. 

Jože Muhovič
Tej razpravi na rob bi želel dodati opombo o posebnem tipu 

odnosa do užitka v sodobni družbi in v sodobni umetnosti. Pri 
tem se bom za začetek naslonil na tezo, ki jo je omenil Gorazd, 
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namreč da sta užitek in neužitek dogodka oziroma stanji, ki 
se ju ne da semantizirati. Bodisi zato, ker bi ju semantiziranje 
prekinilo, otopilo ali transponiralo na neadekvatno raven, ali 
pa zato, ker ob njima enostavno nimamo potrebe po seman-
tizaciji. Kadar sta ti stanji neposredni, sta namreč tako siloviti, 
da nas prej vržeta iz tira in homeostaze, kot pravi dr. Dolar, 
kakor pa pripravita k temu, da bi ju tematizirali. Nenazadnje 
o tem eksemplarično govori zgodba o izvedbi Schönbergo-
vega godalnega kvarteta, ki smo jo poslušali v predavanju dr. 
Jevremovića. Kadar obstajata užitek in neužitek, tako da ju 
doživimo kot »udarec v trebuh«, je potreba po semantizaciji vse-
lej daleč proč. Problem pa nastane, kadar se užitka in neužitka 
bodisi ne da doseči bodisi ne da prenesti, se pravi takrat, ko 
se užitke umetno izziva, pa ne nastopijo, in ko se neužitke 
umetno odpravi, pa se kljub vsemu vračajo. Takrat postane 
semantiziranje užitkov in neužitkov velika tema kulture in 
umetnosti. Česar človeku ne more – ali ne sme – dati primarna 
aktualnost, to lahko morda ponudi sekundarna utelesitev. 
Vsesplošno tematiziranje telesnosti, adrenalinsko izzivanje 
epizodne ekstatike, kibernetični obvozi seksualnosti, filmska 
didaktika katastrof itd. – vse to so novodobni načini, da človek 
svoje eksistencialne obljubljenosti in strasti spravi v format 
dosegljivega, da jih torej kompenzira z »umetnostjo možnega«. 
Cena za to pa je slejkoprej redukcija človeka s strastnega bitja 
na preračunljivi potešitveni subjekt in posledična substitucija 
neposrednega doživetja z medijsko posredovanim. Lakmusov 
papir za tak premik je danes po moje sodobna umetnost. Iz-
vedba Schönbergovega kvarteta, vzeta kot pars pro toto, kaže, 
kako daleč nazaj moramo seči, da pridemo v umetnosti do 
stanj, ki ne izzovejo zgolj diskurzivnih, ampak strastne reakci-
je, ki ne potrebujejo sekundarne semantizacije, ker je primar-
na nezgrešljiva. Dejstvo, da so v kulturi postmodernega veka 
strasti nadomeščene s strastnimi semantizacijami, prezence 
z diskurzi in neposredna uživanja s posrednimi, pa ima svoje 
posledice. Prva je ta, da je doba, ki temelji na nevtraliziranju 
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strasti s semantizacijami, na paradoksen način prisiljena 
gojiti strast do semantizacij. Druga pa je v tem, da se morajo 
strastno gojene semantizacije znati vsiliti kot najpomembnejši 
nadomestek najpomembnejšega. To pa jim uspe samo takrat, 
če s kvantiteto, ekstravaganco in nenehnim samointenzivi-
ranjem skrbijo za to, da nič ne postane pomembnejše od njih. 
Sinočnji opisi dogajanj v sodobni filmski in vizualni umetnosti 
temu po mojem mnenju pritrjujejo. Sodobna umetnost proiz-
vaja neverjetne količine semantiziranih užitkov in neužitkov, 
strastnih tematizacij in umetelno tematiziranih strasti, komaj 
kdaj pa s svojo navzočnostjo sugestivno nagovori strast, izzove 
ekstazo, izstreli užitek ali vrže v svet neužitek, ki ga ne moremo 
enostavno odložiti, ker »zareže do kosti«. Ena od nevralgičnih 
točk naše kulture je po moje prav v tej odtujitvi med seman-
tiziranim in obstoječim, v tem pomanjkanju »utelešenja«, v tem 
demoralizirajočem bujnem semantiziranju vsega in vsakogar, 
ki izhaja iz prevlade načel nad razmerami in drsi v totalno 
likvidacijo mesa v korist besede.

11. 

Matjaž Črnivec
Na kratko bi se navezal na omenjeno semantizacijo. Mislim, 

da je dejansko problem obraten, kot si ga postavil ti, Gorazd. 
Ne, da stvar ni semantizirana, ampak sam spolni odnos, če je 
branje Visoke pesmi, kot smo ga predstavili, ustrezno, je prav 
nasprotno nekaj, kar je sposobno zelo zelo različnih seman-
tizacij. V tem smislu lahko tudi rečeš, da je nedefinirano. Po-
tem se strinjava. Se pravi, ravno v tem torej lahko vidimo Božjo 
skrivnost, ki je ne bi smeli omejevati ali instrumentalizirati. Če 
pa odgovorim konkretno, kakšen je moj pogled: da, kot vidim te 
tekste, ki sem jih skušal razložiti, je spolnost jasno zamejena 
od prokreacije; v tem smislu v kontracepciji ne vidim nekega 
apriornega smisla. Glede na to, da so stvari ločene, prepoved 
kontracepcije ni smiselna. Glede homoseksualnosti se mi 
pa na podlagi istih tekstov stvari kažejo drugače. Namreč ko 
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sem govoril o stvarjenju človeka, je to stvarjenje spolno. Edina 
razlika, ki obstaja v tej zgodbi v Genezi in naprej skozi Sveto 
pismo, je razlikovanje moški – ženska, in ta odnos, kot sem 
poskušal pokazati, je enakopraven, vendar dialektičen, ne gre 
za dva enaka osebka, ampak gre dejansko za dve osebi, ki sta 
tudi polarni in ravno v tej polarnosti se lahko zgodi omenjena 
enost. In tukaj se seveda takoj pokaže problematičnost ho-
moseksualnosti, ker pri njej ne gre za to; ampak gre za odnos 
dveh istovrstnih. Kakor sem nekje omenil, gre za bitje, ki napol 
še ni ustvarjeno, ki dejansko potrebuje tisto drugačno, tisto 
sebi drugo, da pride do pravega bivanja. To bi bil moj odgovor. 

12. 

Mojca Kumerdej
Ali morata biti dve bitji resnično dveh bioloških spolov 

ali gre lahko za razliko, bom rekla čisto konkretno, na ravni 
duha, ali mora biti dejansko, ker ne nazadnje kreacija, 
nastanek človeka po Genezi, se ne začne s spolnim aktom, 
ampak je človek tako rekoč, če rečem plastično, narejen 
na roke, torej ustvarjen? Skratka, kako je ženska nare-
jena? Narejena je iz njegovega dela. Pri tem mogoče niti ni 
nepomembno, da je ta del kost, in to kost brez kostnega 
mozga, ker je rebro edina kost, ki nima kostnega mozga. 
Neavtorizirano

13. 

Vid Snoj
Najprej bi rad rekel, da so se mi vsa štiri predavanja zdela 

izvrstna. V misli nam kličejo celo vrsto vprašanj in katero koli 
dejansko postavimo, bo neogibno okrnilo ponujeno bogastvo. 
Predvsem so nas opozorila na to, da spolnost ni nič prepro-
stega, nobena naravna danost, ampak je, čeprav je videti 
nekaj najbolj naravnega, hkrati zato, ker je nevarna, zmeraj 
že posredovana s prepovedjo, kot je dejal Mladen: v vsaki 
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kulturi jo zadene prepoved, tako da je vselej splet narave in 
kulture, nekaj zapletenega. Predavanja so torej pokazala, da 
je spolnost vredno in treba misliti. 

Moje vprašanje bo seveda omejujoče v tistem pomenu, o ka-
terem sem govoril prej, naslavljam pa ga na Matjaža oziroma, 
bolje rečeno, na tekst, ki ga je komentiral Matjaž (morda se bo 
tudi kdo drug čutil izzvanega odgovoriti nanj). V mislih imam 
prvo poglavje Geneze, poročilo o stvarjenju človeka. Matjaž je 
ob njem povedal, da v Bibliji naletimo na številne tekste, ki se 
ukvarjajo z regulacijo spolnosti – če že ne s prepovedmi, vsaj 
z navodili v zvezi z njo. Ta tekst pa se ne meni za to, ampak 
prikazuje prvotno stanje človeka kot ustvarjenega spolnega 
bitja. V njem je rečeno, naj še enkrat spomnim: »Bog je ustvaril 
človeka po svoji podobi, po Božji podobi ga je ustvaril, moža 
in ženo ju je ustvaril« (1 Mz 1, 27). Matjaž je smisel navedenih 
besed podal v vrhunski protestantski eksegezi, eksegezi Karla 
Bartha, ki pravi, da je človek ustvarjen kot odnos, odnos jaz – ti, 
in hkrati kot mož in žena, se pravi kot spolno, dvopolno, pod-
vojeno bitje. Prav v tem po mojem tiči hermenevtični problem. 

Človek je ustvarjen po Božji podobi. Vendar te trditve nika-
kor, v nobeni teološki eksplikaciji, ki je vredna svojega imena, 
ne moremo obrniti. Lahko rečemo: »Človek je podoba Boga,« 
ne moremo pa reči, da je Bog podoba človeka kot spolnega 
bitja. Simetrije tu ni, prav narobe: obstaja rezka cezura. Zato 
se sprašujem, ali je navedeni verz mogoče razumeti še kako 
drugače. Vsekakor ima prepoznavno literarno strukturo, 
zgrajeno na ponavljanju glagola »je ustvaril«, in sicer je to 
paralelizem. Tega je bržkone mogoče razumeti kot sinonimni 
paralelizem, namreč tako, kot da imata obe povedi – »Bog je 
ustvaril človeka po svoji podobi« in »moža in ženo ju je ustvaril« 
– isti pomen ali kvečjemu, kot da druga poved eksplicira prvo. 
Pa vendar ju je mogoče razumeti tudi drugače, paradoksno – 
in v to smer zdaj tišči moje razmišljanje. 

Po prvem bibličnem poročilu o stvarjenju človeka, ki se 
močno razlikuje od drugega, je človek spolno bitje, od začetka je 
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mož in žena – in vendar to hkrati tudi ni. V brezdanji ontološki 
globini je nekaj celovitega, ne bi rekel nekaj brezspolnega, 
ampak raje predspolnega ali onstranspolnega. Ko to govorim, 
navedenih povedi ne berem, kot da bi bili simultani in istorečni, 
ampak natanko v zaporedju, v katerem se zvrstita druga za 
drugo, vsaka v svojem pomenu. To pomeni, da je človek res 
od začetka mož in žena, v dvoje razločeno spolno bitje, hkrati 
pa svojo spolno določenost vendarle presega v predhajajoči 
ontološki odprtosti, kolikor je kot človek ustvarjen po Božji po-
dobi. Presega jo prav v svoji bogopodobnosti. Kaj mislite o tem?

14. 

Petar Jevremović
Izrabil bom specifičnost mojega položaja aliena, nekoga, 

ki je prišel od drugod. Moj vtis je, da to zgodbo preveva neka 
vrsta zamolčanega pozitivnega označevanja pojma užitek in je 
cilj priboriti si pravico do užitka ali užitku pravico do obstoja. 
Slišali smo že, da je užitek lahko nekaj, kar je tudi onstran 
zadovoljevanja; užitek se po logiki stvari ne da umestiti znotraj 
te binarne opozicije poravnave, zadovoljevanja, homeostaze 
bolečine, saj se v terapiji zelo pogosto pojavlja, da je zaradi 
možne patogene navezave nadjaza in jaza mogoč užitek, ki 
verjetno nikomur od prisotnih ne bi bil nekaj sprejemljivega: 
mogoče je uživati v trpljenju, mogoče je uživati v bolečini, mogoče 
je uživati v restrikciji. Zelo veliko religijsko psihopatološkega 
(mislim, da ni odveč govoriti o psihopatologiji religijskega 
življenja), zelo veliko tega patognomičnega v religijskem redu 
je utemeljenega ravno v tem htonskem aspektu užitka. Z ene 
strani govorimo, seveda tudi upravičeno, o eroziji, o deviantnosti 
erotizma laikov v urbanem okolju, z druge strani, kar je verjetno 
tudi vam znano, pa obstaja tudi tako imenovana, laično rečeno 
nozološka kategorija meniškega dramljenja. Veste, ves čas jih 
nekaj drami. Soma se prebuja, telo se prebuja, in so menihi, 
navzlic vsemu celibatu, sposobni ure in ure govoriti o tem, kje 
jih je in kaj zbodlo, kje jih je in kaj nažulilo. 
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Zakaj vam to govorim? Freud je ustvaril specifično teorijo 
gona, ki je utemeljena na hidravliki: kolikor nekje porinete, 
kolikor nekje potisnete, bo z druge strani, kot v ekspresnem 
loncu, butnilo ven kakor nekakšen kontraodpor. Vendar sem 
prepričan, da je za to zgodbo Freud bolj relevanten v nekem 
drugem vidiku svojega razumevanja celotne te zadeve, in to je 
ravno tisti trenutek, ko je poskusil pojasniti homoseksualnost. 
Homoseksualnost se kot pojav ne da pojasniti s prvo teorijo 
gona, se ne da pojasniti z ekonomsko teorijo gona, zato je 
Freud o tem moral nekaj napisati, ni pa tega nikoli dokončal. 
To je tako imenovani »Uvod v narcizem«. Moral je izstopiti iz 
hidravlike tistega »trpim in čakam« v nekaj, kar je vendarle 
zgodba o specifični kvaliteti odnosa, ki s svojo virtualnostjo 
bolj ali manj obarva resničnost vsakega izmed subjektov, ki je 
tu v igri. Zato menim, da je zelo pomembno, ko že govorimo o 
užitku, imeti pred očmi to potencialno polisemičnost užitka. 

Z druge strani, ko govorimo o religijskem redu pojavov 
(naj malce prevzamem vlogo advocatus diaboli), ko se nekdo 
sklicuje na očete, na patristiko, ima to z ene strani seveda 
nesporno posebno težo, vendar z druge strani v sebi skriva 
nek retorični poseg, ki ne ponuja prav preveč. Zakaj? Zato, 
ker tukaj impliciramo monolitnost diskurza očetov, ki ga na 
ravni faktičnega branja tega materiala ni. To je nekakšen 
zelo disonanten zbor, posebno glede tega vprašanja. Brez 
težav ali z manj napora bomo prišli do nekega soglasja očetov 
glede vprašanja Svete Trojice ali česa podobnega, glede 
tega pa, o čemer govorimo tukaj, bi slišali in prebrali mar-
sikaj. V svetoočetovskih časih zaradi povsem opredeljenih 
zgodovinskih razlogov seksualnost ni bila postavljena kot 
problem na način, kakor to pojmujemo mi. Nahajamo se v 
položaju, ki nima paradigme. Najprej zato, ker je vsak čas 
glede na predhodne čase brez paradigme. Tudi očetom bomo 
naredili slabo uslugo s tem, da jih razglasimo za neke sve-
tovalce, za ljudi, ki se odlikujejo z nekim know how, ki naj 
bi vedeli, kako naj mi to izpeljemo. A sami očetje večinoma 
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niso postavljali tega vprašanja, kajti med visoko teologijo, kot 
je npr. triadologija, med tem, kar so kuhali in prežvekovali 
na ekumenskih koncilih, ter nečem, kar dolgo ni prihajalo 
na vrsto, še posebno v grško-bizantinski inačici ne, čeprav 
ne mislim le nanjo, je obstajal velik razpon. Primarno gre za 
vprašanje telesa, spola, osebe, toda ne običajnostno-etične 
različice, ampak ravno za vprašanje ontološke osnove vsega 
tega. Zaradi tega se dejansko od samega začetka skozi vso 
to zgodbo vleče neki aglomerat (ne pravim konglomerat, 
ampak ravno aglomerat) stoiško-neoplatonskih inačic. Ne 
bi vas zadrževal preveč, a vzemite kot primer svetega Gre-
gorja iz Nise, ki je na ravni triadološkega diskurza verjetno 
človek dvaindvajsetega stoletja. To pomeni, da je neredko 
večji postmodernist, kot je naprimer Lyotard. On je tako 
relacionističen, desubstancializiran, provokativen, čuden, 
lingvistično absolutno suveren, da vas preprosto začara. 
Kakšna je njegova asketika in kakšna antropologija, se lahko 
potegne iz njegove asketike. Tu boste videli nekaj, kar se ne 
ujema s tistim, kar on razvija na ravni dogodkov znotraj 
teološke enotnosti Svete Trojice. Kakor da bi preslikaval 
(enostavno človek ni imel dovolj časa, jaz ga zaradi tega ne 
obsojam, le opozorim na fenomen), torej kot da bi preslikaval 
nekaj, kar je prevzel, kar se je naučil iz tedanjih kompendijev 
neke stoično, srednjeplatonsko-neoplatonske dediščine, ki je 
je bil deležen. Problemov je torej veliko. Zaključil bom s sta-
rim grškim pregovorom in s spominjanjem na korpus grških 
tragedij. Ta stari pregovor, govoreč v imenu užitka, pravi, da 
bi bilo veliko bolje, če bi nas glava bolela pred pijanstvom. 
Enostavno, ljudje bi lažje abstinirali od užitka, ki ga pijan-
stvo prinaša. A z druge strani, primer užitka par excellence, 
v svojem pozicioniranju onkraj principa zadovoljevanja, je 
fenomenalni konec Evripidovih Bakhantk. Tu imate vse, 
tudi neki akmé tega užitka in neki peak experience in neki 
báthos, neki globok padec v obup kot posledico vsega tega. 
Neavtorizirano
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15. 

Pavle Rak
Zelo sem bil zadovoljen s tem, kako dobro so vsa štiri 

predavanja podala osnovo za diskusijo o cerkveni zadregi 
glede spolnosti. Torej, osnova je tu. Ampak zdi se mi, da je 
to le osnova, da do prave zadrege šele prihajamo. Ne bom 
si naložil pretežkega bremena, ne bom predstavil pahljače 
vseh možnih vprašanj in odgovorov. Tokrat mi gre le za 
to, da nekatere stvari ostanejo vsaj imenovane s svojimi 
imeni. Zadrega je tukaj prav na empirični ravni, na ravni 
neke organizacije, Cerkve, ki uveljavlja neki diskurz. Ta 
diskurz je lahko zelo kompleksen, lahko vsebuje marsikaj. 
Danes smo slišali, da obstajajo nastavki za razumevanje 
spolnosti relacionistično, da gre za to, da se osebe v spolnem 
odnosu dopolnjujejo in da ena drugi podarjajo možnost 
postati popolna oseba in tako naprej. To z ene strani. Z 
druge strani pa imamo drugačen diskurz, ki ga slišimo 
neredko in ki gre v smeri, da se erotizem predvsem doživlja 
in opisuje kot avtoerotizem, ne pa dopolnjevanje drugega, 
in prav v Cerkvi kot organizaciji je ta celo prevladujoč. Zato 
poznamo cel sistem pregrad, tabujev itd., ki so naredili 
položaj tako težaven, kakor je danes. Prava zadrega je v tem, 
da se empirična Cerkev velikokrat ne drži tistih najvišjih 
ravni lastne ideje. Sebe ne jemlje resno in ko govorimo o 
služenju drugemu v domeni spolnosti, enostavno na prste 
ene roke lahko preštejemo tiste relevantne cerkvene av-
torje, ki so to resno jemali. Kaj pa šele empirična Cerkev, ki 
tega sploh ne upošteva! A na drugi strani se dogaja nekaj, 
kar je popolnoma nesprejemljivo oziroma da imamo neko 
zamolčevanje faktičnega stanja, in to je cerkvena zadrega na 
kvadrat ali celo na tretjo potenco. Jaz kot pravoslavni bom 
začel s primerom iz lastne Cerkve. Pred leti so nekemu škofu 
srbske cerkve sodili za pedofilijo in se je Cerkev postavila v 
bran tega škofa. Tako močno je pritiskala na oblasti, da so 
sojenje zavlačevali, na koncu je bila sodba izrečena nekaj 
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tednov po tistem, ko je dejanje po zakonu zastaralo. Podobne 
reči se dogajajo v Katoliški cerkvi, saj smo videli, kaj vse je 
bilo storjeno v Ameriki, da se stvar prikrije, da se zamolči, 
da se dajejo denarne izvensodne poravnave namesto tega, 
da se pride do resnice. Z ene strani obsojamo spolnost kot 
avtoerotizem, z druge pa, ko se pri nas zgodi nedvomna 
zloraba, ki že meji na zločin, poskušamo to prikriti. Mislim, 
da je to višek hipokrizije. In mislim, da je to resnični škandal 
in resnična zadrega. To, kar sem rekel, seveda ni vprašanje 
nikomur od današnjih predavateljev. Je enostavno poskus, 
da se stvari imenujejo. Seveda vsi vemo za vse to, ampak 
mislim, da bi bilo škoda, ker smo se že zbrali s tako tema-
tiko, da to ostane neomenjeno.

16. 

Matjaž Črnivec
Ta debata bi bila lahko pravzaprav zelo dolga, tako da 

verjetno nima smisla, da gremo v vse podrobnosti. Ampak 
vprašanje, ali gre v tem verzu za sinonimni ali za antitetični 
paralelizem, je vseeno treba gledati v širši optiki. Do mnenja, 
ki sem ga zagovarjal, sem prišel ne samo na osnovi te vrstice, 
ampak je še bolj pomembno drugo poglavje Geneze, potem 
pa Visoka pesem in Pismo Efežanom. Zdaj, v tem nekakšnem 
skupnem navzkrižnem branju, se mi zdi, da se to potrjuje. 
Sicer pa to možnost, ki si jo omenil, moram reči, zelo vehe-
mentno napada Barth. On veliko piše o njej in pravi, da je to 
najhujša napaka, ki jo lahko naredimo. Barth dosledno, kakor 
sem tudi omenil, poudarja, da je edina razlika med ljudmi raz-
lika med moškim in žensko; takšna je narava človeka. Kako 
to vzporejamo z bogopodobnostjo, z božjo naravo, to sem tudi 
nakazal. To seveda ne gre mehansko, tukaj ni preprostega 
odslikavanja. Tudi sem omenil, da nikakor ne moremo brati 
spolne distinkcije nazaj prav v samo Božjo naravo, gre pa za 
odnosnost in to se kaže v samem dejstvu stvarjenja.
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17. 

Gorazd Kocijančič
Sam bi se postavil na Vidovo stran. Če uporabim svojo 

terminologijo, ki sem jo razvil v knjigi »Razbitje«, bi si drznil 
zatrditi, da človeška hipostaza ni le onstranspolna, ampak 
dejansko brezspolna. Ontološki substrat same subjektivitete 
nima spola v običajnem pomenu besede. Odločilno pa je 
seveda to, kako se ovemo lastne hipostatičnosti: tega, kar v 
lastni ontološki globini smo. Tu se lahko navežem na Petrove 
besede. Človek se zave lastne hipostatičnosti – sebe kot biti 
vsega – v trenutku, ko je postavljen pred drugo biti, se pravi v 
kairosu ovedenja lastne smrtnosti, nastalosti in končnosti. V 
istem trenutku zasije ta dimenzija brezspolnosti, podoba »Ada-
ma« kot totalitete: v njem se spolna diferenca dejansko kaže 
kot nekaj drugotnega. Grški cerkveni očetje so to »mitično« 
globoko tematizirali s svojim naukom o »dvojnem stvarjenju«.
 

18. 

S. Snežna Večko
Bi se na Vidovo razmišljanje malo naslonila. Tam bi samo 

rekla, da v novem prevodu Svetega pisma ni več na tem mestu 
v Prvi Mojzesovi 1,26–28 ime mož in žena, ampak je moški in 
ženska, kar je malo drugače. Se pravi, v hebrejščini je izraz 
zahar in nekeva in to bolj ustreza pomenu samec pa samica, 
kar pravzaprav bolj določuje človekovo spolno naravo. Ampak 
zdaj, tisto vprašanje, ali lahko potem to, da je človek ustvar-
jen po Božji podobi, obrnemo nazaj, da je pa Bog po človeški 
podobi. Seveda to v Svetem pismu ni dovoljeno, da bi rekli, 
da je Bog po človeški podobi, po drugi strani pa je res. Človek 
je edina dovoljena Božja podoba v Svetem pismu. Vse upo-
dabljanje Boga je prepovedano. Se pravi, vsako materialno 
upodabljanje Boga je prepovedano, samo ta antropološka, ta 
miselna upodobitev Boga, ta pa je edina dovoljena. Tako da je 
v Svetem pismu Bog predstavljen po človeški podobi. To, da je 
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človek spolno diferenciran, pa seveda ne velja za Boga. Biblija 
je edina sakralna literatura takratne antične literature in te-
ologije, ki Boga prikazuje nad spolno diferenciacijo, medtem 
ko so vsi drugi bogovi bili v parih. Pa vendar, zaradi tega, ker 
je človek po Božji podobi ustvarjen, lahko nazaj po analogiji 
bitja obrnemo, da vendarle je v Bogu nekaj človeškega. Zdaj 
konkretno, da je človek bitje odnosov. Da je človek bitje odno-
sov – to ni samo protestantska trditev, vsi eksegeti brez ozira 
na to, ali so katoliški ali protestantski, po mojem tudi judovski, 
se sprašujejo, po čem je človek Božja podoba. Prišli so do tega, 
da je po odnosu. Ker je odnosno bitje, v tem je človek Božja 
podoba, se pravi, v Bogu je tudi odnos. Prav to mesto, preden 
Bog ustvari človeka, to dokazuje, ko se posvetuje najsibo s 
seboj, najsibo z nebeškimi bitji v nebeškem zboru (kar je po 
turško divan). Torej tudi v Bogu lahko na neki način, v zelo 
subtilnem pomenu, vidimo tak odnos, ki na človeški ravni 
ustreza odnosu moški – ženska. V Bogu, v Sveti Trojici, na 
prenesen način, po analogiji entis, lahko govorimo o diferenci-
aciji znotraj Svete Trojice. Ta seveda po negativni teologiji nima 
nič s spolnostjo, vendar na ta naš človeški način, s katerim se 
lahko o Bogu pogovarjamo – in tudi Biblija je sad tega Božjega 
spusta na človeško raven – lahko nekaj rečemo, nekaj, kar v 
Bogu ustreza temu, kar so moški, ženska pa otrok. To sem 
želela dostaviti.

19. Igor Škamperle
Tudi sam lahko rečem, da so mi bila vsa štiri predavanja 

zelo zanimiva. Vsakdo je s svojega zornega kota zajel ta 
kompleksni in odprti problem posebnosti človeka glede na 
druga bitja skozi spolnost. V svojem vprašanju se omeju-
jem na neki ozki segment, ki pa me je pritegnil in se mi zdi 
zanimiva tema. Gospod Jevremović, na vas bi se obrnil, ko 
ste v svojem nastopu omenili in poudarili mesto praznine. 
Vprašanje se morda navezuje tudi na to, kar je ravnokar 
omenil Gorazd, mislim pa na mesto praznine, če sem 
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prav razumel, ki v človekovi drži in subjektiviteti nastopa 
mitološko in je lahko predmet velikih investicij, tudi emo-
tivnih, tudi spolnih, preko reprezentacij pa lahko postane 
prostor manipulacije. To mesto praznine je prostor abso-
lutno drugega, lahko Boga. Praznina kot pojem nastopa 
v mističnih izkustvih, temu je bil blizu Mojster Eckhart. 
Spomnil sem se renesančnega misleca Pica iz Mirandole, ki 
je trdil, da je človek poseben v tem, da nima naprej določene 
definicije, kakor jo imajo druga bitja. To mesto praznine je 
hkrati prostor dialoga in odnosa z drugim, o čemer je pisal 
Martin Buber. Mogoče je danes to aktualna tema. Vprašal 
bi, ali lahko to malo bolj razložite. Kot sem si zapomnil, ste 
omenili lokacijo praznine in funkcijo praznine. Lahko to 
bolj pojasnite?

20. 

Petar Jevremović

Možno je, da »praznina« ni prava formulacija. Mogoče bi bilo 
bolje govoriti o odsotnosti. Ta temeljni prazni prostor ali pros-
tor odsotnosti jaz topološko vidim kot nekaj konstitutivnega 
znotraj reda subjektivitete. Funkcija je nekaj sinhronega, si-
multanega. Torej nisem govoril o funkciji praznine. Možno je, 
da nas preprosto jezik pelje v to smer. Govoril sem, da je funk-
cija nekaj komplementarnega, kot algoritem, kot hevristična 
pot za razumevanje splošnega metabolizma znotraj subjekta. 
Torej z ene strani nam je dana struktura pričakovanja dru-
gosti drugega, z druge strani mi istočasno, da bi sploh bili 
to, kar lahko smo, moramo procesuirati, moramo prebaviti 
lastno napetost, lastni metabolični disbalans. V tem smislu 
sem funkcijo videl v kontekstu teleologije, torej tistega »kaj 
hočemo, k čemu stremimo«, prazen prostor ali prostor odsot-
nosti tistega, kar nam manjka, v smislu vprašanja kdo. Kdo 
naj bi po moje prišel v ta prostor ali koga bom jaz tu konstru-
iral kot neko bitje, ki me bo zapolnilo. Enostavno (vsaj jaz to 
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tako vidim, mogoče pa sem se nesrečno izrazil) sta to dva 
komplementarna, ne upam si reči algoritma, saj zveni preveč 
iztirjeno, toda dva komplementarna shematizma, s pomočjo 
katerih poskušamo shematizirati izkušnjo dinamike odsot-
nosti. Lahko je namreč govoriti o dinamiki »spolne stvari«, 
dinamiki kviditete, dinamiki nekih biljardnih krogel, ki se tu 
kotalijo na nekakšni mizi. Vendar je to enostavno dinamika, 
ki, pa naj bo še tako logično komplicirana, ima opraviti z 
omejeno mizo. To pomeni, da tukaj veljajo neki zakoni fizike, 
ki nam ob vsej kontingenci vendarle dajejo neko možnost 
predvidevanja. V zgodbi, ki jo tukaj pripovedujemo, je zagata 
v tem, da obstaja področje bitja, ki ni opredeljeno s stabilno 
podlago. Obstaja nekaj, kjer te biljardne mize ni, čeprav se 
krogle še vedno nekako kotalijo, ponikajo, izskakujejo od 
tod, izginjajo in se pojavljajo. Zato menim, da je smiselno 
istočasno razmišljati o odsotnosti ter s tem o nečem ali ne-
kom, ki bi ga mi tu hoteli vriniti kot zapolnjujoč faktor, a z 
druge strani o kvaliteti, o načinu predelave lastne napetosti. 
Tu se je dobro spomniti patristike. Ravno Maksim Spozna-
valec je imel to modalno distinkcijo med je in kako. Ni važno, 
kaj hočeš, ni važno kaj si, važno je, kako hočeš. Se pravi, da 
bi na koncu koncev vse naše težave, vse naše probleme, vse 
fantazije, vse cilje in teleologije lahko zreducirali na nekaj 
povsem invariantnega, celo nekaj enotnega, kar je zelo veliko 
smeri v etiki tudi poskušalo. Vendar to ni tisto, kar odlikuje 
različne personalitete. To, kar je diskriminatorno in v tej 
personalni, medhipostazni distinkciji seveda patološko, je 
kako. Kako, na kakšen način, v kakšnem modusu, v kakšni 
modaliteti kdo hoče to, kar hoče tudi vsakdo drug. Na to 
sem mislil in nisem govoril o funkciji teleološkega, čeprav 
je mogoče – jezik nas znova pelje v to smer, da govorimo 
o funkciji praznine, o funkciji odsotnosti: ta ima funkcijo, 
toda na nek način drugorazredno, izvedeno. Logika nas sili, 
da mislimo tudi to, kar je nelogično. Tu smo žrtev jezika. 
Neavtorizirano
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21. 

Meta Kušar
Dovolite, da si privoščim pesniški diskurz. Najprej zahvala 

vsem šestim predavateljem, ki so vsi zelo izrazito podajali svojo 
individualnost in svoj odnos do letošnje teme, manj pomem-
bno pa je, koliko se sama strinjam z njimi oziroma koliko so 
z mojega vidika odgovorili na kompleksno vprašanje, ki ga 
zastavlja letošnji forum. Najbolj blizu sta mi ta kaj in kako 
gospoda Jevremovića, zato ker čutim, da se kako izredno jasno 
nanaša na individuum, na individualnost človeka, na njegovo 
dušo, medtem ko ta kaj dojemam kot bolj kolektivistični 
problem. Kaj je prav ta sama seksualnost in vsi imamo enako 
izhodišče, ki nam je tudi fiziološko, nagonsko dano, pri kako 
pa je že naš individualni odgovor na kolektivni kaj, zaznati se 
da naš dodatek. Če seveda obstaja. S tem kako se predstavimo, 
legitimiramo se in še več: damo okusiti lastno identiteto. 

Rada bi še na nekaj opozorila. Usta. Usta kot nekaj, kar nam 
ohranja življenje, če seveda človek ima kaj za v usta, podobno 
kakor je en vidik spolnosti ohranjanje življenja, vendar nas že 
usta sama opozarjajo na nevarnost nezavednega “prepada”, 
kakor nas spolnost prav podobno povezuje z neizmerno kolek-
tivno podzavestjo. Skratka usta so simbol, ki nas opozarja 
na dve plati in zato tudi na nevarnost. V ustih imamo nebo, 
govorim fiziološko, ki nam pomaga razporejati okuse po jeziku, 
ampak takoj ko se nebo konča, se začenja golt oz. požiralnik. 
V ustih se vse še dogaja zavestno, meljemo, okušamo, v 
požiralniku je že izven dosega naše kontrole. Reverzibilnost iz-
zovemo samo še z bruhanjem. Vsekakor me to spomni na tisto 
domislico, da bi bilo lažje, če bi bil prej požiralnik pa potem 
nebo oz. če bi nas prej bolela glava in bi šele potem popili tisti 
alkohol, ki je to bolečino naredil, oz. če bi prej plačali za greh 
in potem greh naredili. Tako bi bilo racionalno, torej razumsko 
ali čustveno, ampak usta in seksualnost sta iracionalni, ker 
sta čutilni. Mislim, da so se vse kulture tega sveta od prve do 
sedanje ukvarjale s tem, kako človeka zavarovati pred iraci-
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onalnostjo, pred padcem v podzavest. Tudi religija je ena tistih 
reči – nikakor ne mislim, da je to njena edina funkcija – ki 
človeka poskuša varovati pred tem padcem v pekel kolektivne 
podzavesti. Poskušamo si pomagati z racionalnostjo, kjer 
kraljuje znanost, in iracionalnostjo, kjer sta doma religija in 
umetnost, poskušamo zamejiti nenadzorovane drče, ki nas kot 
ljudi – torej biti človek – popolnoma onemogočijo. Ko enkrat že 
drvimo po drči, se ne da več zavirati, ko se hitrost razvije, nas 
samo še požene v nezavedno, kajti nezavedno je lava in ko smo 
enkrat v njej, nas ni več. Naša lava se zlije s kolektivno lavo. Ko 
nas ni, bi morda nekateri rekli, da smo eno. Kadar smo tako 
eno, smo eno prej, preden smo zares izvedeli, kdo smo. Če gre 
za erotiko, rečemo, da smo se predali, hipci ekstaze enosti pa 
hitro minejo. Kot je neki indijski riši rekel, da je razlika med 
erotično in božjo ekstazo samo v tem, da prva kratko traja, 
druga pa zelo dolgo. Ampak vseeno bi se malo distancirala ne 
glede na to, da sem pesnica, od tiste izjave gospe Kumerdej, 
mislim, da je rekla, da kreativci imajo ekstazo, da so v kontaktu 
z ekstazo. Takih kreativcev je v slovenski javnosti malo, kajti 
v ekstazi se ne brigaš za zunanji svet, lobiranje, žiro račun, 
taktike, kako onemogočiti konkurenco in podobno – kar je v 
sodobnem življenju pomembna dejavnost tako imenovanih 
kreativcev. Če bi umetnik bil v stiku z ekstazo, ga ne bi mamila 
konzumacija vseh vrst. Ne rečem, da si duša kreativcev ne 
želi ekstaze, kajpak si jo želi, a ne alkoholne in seksualne ali 
tiste, ki jo dosežejo z vsemi drugimi drogami. Konzumacija 
je golt, ne nebo, konzumacija so “usta”, ki jih ne moremo 
regulirati, kadar podzavestne emocije učinkujejo na nas, naša 
mala zavest, naš skromni ego pa ne more ničesar razumeti. 
Najmanj potrpljenja in odpovedi – brez česar se pa do duše 
ne da priti. Konzumacija ni kreativni odnos. Konzumacija 
je tista stvar, tista usta, ki jih mi ne moremo regulirati. Zdaj 
je vseeno, ali goltamo bolj vročo lavo ali manj vročo lavo, ali 
je to hrana ali je to alkohol ali droga ali seks ali vse skupaj. 
Ampak kadar gre za konzumacijo, so posledice bolj ali manj 
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enake. S konzumacijo bi radi prišli do duše. Pravzaprav tudi 
pri konzumaciji umetnosti, ki vsebuje nezavedno v neki taki 
obliki, da jo lahko držimo v roki, da jo imamo kot nekaj lepega 
pred očmi, v nasprotju z lavo droge, vendar je tudi pri umet-
nosti stvar še zmeraj nevarna. In kako demona konzumerizma 
zamejiti, je zame pravzaprav osrednje vprašanje. Kako se spet 
iz pozunanjenosti vrniti k duši, da nam bo postavljala meje, 
ne pa kako meje ukiniti in kako se predati neki brezmejnosti, 
ker individuuma v brezmejnosti ni. Individuum lahko funk-
cionira samo v okviru meja, in če individuuma ni, potem 
ničesar vrednega ni in se nevarnosti rojevajo kar naprej, tako 
kot se zvezde kar naprej prižigajo in ugašajo, in kaj početi s 
prižiganjem in ugašanjem v neskončnost? Če bi užitek res 
bil samo nedolžni užitek, potem mislim, da raznih tabujev 
ali pa pravil ali pa zapovedi ne bi postavljali. Če bi analizirali 
deset Božjih zapovedi, bi točno videli, kje so nevarnosti, kje 
so vrata najbolj široka, da zdrsnemo oz. da nam zdrsne v to 
drčo, kjer si ne moremo več sami pomagati, da ne bi zdrveli v 
prepad podzavesti.

22. 

Veselka Šorli Puc

Navezala bi se zdaj, ko je bil govor o kreativcih, tudi s svo-
jega stališča. Tukaj nas je kar nekaj likovnikov in ves čas, 
skozi vsa štiri predavanja, se mi je vzpostavljala rdeča nit. Že 
v zvezi z ugotovitvijo gospoda Dolarja, da v nas obstaja neki 
korektiv v odnosu do našega gona, bi spomnila pravzaprav 
na polje, ki nastaja med gonom in izpolnitvijo. Lahko bi rekli 
tudi konzumacijo. To polje je namreč lahko zelo raztegljivo in 
za kreativca izredno nabito z energijo, napetostjo, tonusom, 
saj govorimo o erotičnem odnosu, recimo do ustvarjanja, o 
pedagoškem erosu, o ustvarjalnem erosu, skratka o tistem 
tonusu, ki nastaja pred konzumacijo in v toku odlaganja 
konzumacije. 
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23. 

Meta Kušar

Hvala lepa, da ste me spomnili na začetek in konec mojega 
prejšnjega impulza. Zaključiti sem želela s svojim verzom, ki 
se glasi takole: Preden me Bog vzame v usta, me obriše. Tu 
je asociacija na konec omejene zavesti in za marsikoga tudi 
nekakšna povezava s smrtjo, čeprav upam, da je asociacija 
močnejša v smer, da tudi mi jemljemo Boga v usta. Tu je ta 
zgodba, kako iz emocije priti v devocijo, ki me kot pesnico 
neskončno iritira. 

24. 

Milan Knep

Zanima me vprašanje homoseksualnosti, in sicer v tisti 
točki, kjer se stvar zaostri v Cerkvi. V družbi se homoseksu-
alnost največkrat povezuje z vprašanjem porok istospolnih, 
njihovih pravic, možnosti dedovanja ipd. Cerkev zakonske 
rešitve, ki so se uveljavile v nekaterih državah, odklanja, kajti 
homoseksualnost v luči katoliške moralke ni nekaj nevtral-
nega ali enakovrednega heterospolnim zvezam, temveč nekaj 
negativnega v svojem bistvu. Zato posameznik, ki je istospolno 
usmerjen, v cerkvenem prostoru največkrat ne doživlja, da je 
lahko spoštovan in sprejet kot enakovreden član skupnosti. 
Njegova spolna praksa je v Cerkvi razumljena kot deviacija, 
kot nekaj, kar naj bi ne obstajalo, kar bi bilo treba popraviti, 
denimo, z asketskimi vajami, z zdravniško in psihološko 
pomočjo ipd. Takšno je stanje duha glede homoseksualnosti 
v Cerkvi, čeprav katoliški nauk ne govori o krivdi za takšno 
usmerjenost. Mi o teh vprašanjih, ki se v Cerkvi nenehno za-
ostrujejo, tu nismo govorili, pač pa je beseda tekla o človekovi 
ontološki biti, o tem, kako je bilo v začetku, ko je Bog ustvaril 
človeka in njegovo naravo. Na tej ravni razprave o spolnosti 
je stvar manj zapletena. Če hočemo slediti naslovu foruma, 
ki izpostavlja problem zadrege, ki jo imamo glede homosek-
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sualnosti kristjani in seveda tudi drugi, naj bi se z ravni, ki 
obravnava človekovo ontološko bistvo, spustili tudi v razmis-
lek, kako razumeti tisto, kar je v praksi res zadrega. Prosil bi 
gospoda Dolarja, če bi morda nekaj tega, kar je v predavanju 
že povedal, poskušal v tej povezavi znova osvetliti oziroma 
spregovoriti o homoseksualnosti na ravni cerkvene zadrege. 

25. 

Mladen Dolar
Kar nekajkrat je bila uporabljena sintagma 'odprtosti do 

drugega', razmerja do drugega. Vprašanje je, kakšno razmerje 
odprtosti se lahko postavi do drugega, in pri homoseksual-
nosti je to zares postavljeno na preizkušnjo. Kolega je recimo 
navedel neko argumentacijo, ki se pogosto navaja v Cerkvi, 
pa tudi izven, da je problem homoseksualnosti v tem, da ima 
razmerje do istega, da ne izhaja iz spolne razlike, ampak v 
bistvu na določen način zbriše razliko, ostane znotraj istega 
in zaradi tega ne pride do avtentičnega razmerja do drugega. 
Problem te argumentacije vodi v čisti paradoks, da prav homo-
seksualnost, ki je razmerje do istega spola, dejansko je naše 
drugo, se pravi tisto drugo, ki je problematično. Kaj je drugi? 
Drugi je problematičen tam, kjer ni isti kot jaz. Tam, kjer je 
drugi zares drugi, tam, kjer ne želi in ne razmišlja na takšen 
način kot jaz, tam se šele postavi pravi etični problem. Lahko 
rečemo: ženska je drugi, vendar vselej drugi, ki je vmeščen v 
določeno idejo spolnega razmerja in njegovo ureditev, ženska 
je drugi, ki mu je v vseh religijah odrejeno določeno mesto, 
in prav s tem je na določen način homogenizirani drugi, 
drugi s statusom. A ven iz tega padejo figure drugega, ki so 
bile historično obsojene na preganjanje in marginalnost, v 
različnih kulturah in kontekstih. Tu gre za drugost nekoga, 
ki je lahko zaradi takšnih svojih nagnjenj in praks končal 
v zaporih, v izolaciji, v ekskomunikaciji, v koncentracijskih 
taboriščih. Ta problem drugosti drugega se postavlja tudi v 
kontekstu rase ali kontekstu druge kulture, ki organizira svoje 



113

uživanje na bistveno drugačne načine kot mi, in tu imamo 
res problem razumevanja. Kaj pomeni razumeti? Razumeti 
isto kot smo mi, ni problem. Problem razumevanja drugega, 
razmerja do drugega, je pač tam, kjer je drugi res drugi, kjer 
ima v sebi nek moment, ki ga ne moremo homogenizirati. Ta 
problem se je historično kazal tudi v razmerju krščanstva 
do drugih religij ali do herezij. Tu je tudi danes problem v 
razmerju do islama, tam, kjer ta postavi stvari kulturno in 
teološko resnično drugače in kjer je treba ravno z drugostjo 
drugega priti na kraj. Zdi se mi, da se ta argument razmerja do 
istosti podvoji. Dobro, ženska predstavlja razmerje do razlike, 
vendar vmeščene razlike, vmeščene drugosti, to razmerje do 
razlike postane veliko bolj problematično tam, kjer pa gre za 
razmerje do istega spola. Torej ravno razmerje do domnevne 
istosti je zares heterogeno. Šele tu se zaostri etični problem, 
in to v vseh historičnih pogledih razmerja do drugih religij, do 
drugih ras, razmerje do drugih kultur, do homoseksualnosti, 
do cele vrste marginaliziranih in diskriminiranih skupin – tu 
je preizkus, tam, kjer je drugi res drugi, ne le drugi jaz, in kjer 
ima kot tak pravice ne glede na to, koliko mi je povšeči. 

26. 

Nike Kocijančič Pokorn
Gospod Knep, hvala, da ste omenili homoseksualnost in 

tako odprli vprašanje, ki se vsaj v mojih očeh veže na temo 
našega srečanja, na cerkveno zadrego. Popolnoma se strin-
jam z obsodbo pedofilije in vsakega povezovanja spolnosti z 
nasiljem, tj. vsakega dejanja, v katerem je nasilje nad drugim, 
ki je šibak, vendar bi težko dejali, da je homoseksualnost 
takšne vrste spolna praksa (vsaj večinoma ne), čeprav ne 
želim posploševati. Pa vendar se mi zdi, da je cerkveni odnos 
do homoseksualnosti moja zadrega in ne zadrega homosek-
sualcev, saj se ti večinoma ne ukvarjajo kaj dosti s tem, kaj 
Cerkev misli o njih. Moja zadrega kristjana je v tem, da me 
občestvo, kateremu pripadam, usmerja v obsojanje homo-
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seksualnosti, na drugi strani pa tisti homoseksualci, ki jih 
poznam, ločujejo med dobrim in zlim bolje kot mnogi meni 
znani kristjani: imajo občutek za sočloveka, za ponižane, so 
karitativno dejavni. Zato ne morem sprejeti stališča, da so na 
strani greha, pogubljeni, da bodo kaznovani – in iz tega izvira 
moja resna zadrega. 

27. 

S. Snežna Večko
Jaz bi se obrnila na gospoda Dolarja. Ko ste naštevali razne 

vrste drugosti, ste omenili, na primer, druga rasa, druga koža, 
drug narod, drugo pleme. Tu bi jaz pričakovala, da boste rekli 
drug spol. Tam je problem. Ženski spol je ponavadi bil zatiran, 
če že gremo na to, vi ste pa rekli homoseksualci. Sem začutila, 
da homoseksualci niso skupina, ki spada v to skupino, ampak 
bi spadali v neko drugo, recimo skupino oseb, ki imajo kaj pose-
bej radi, kaj vem, kot npr. veganci ali kaj takega, da imajo neko 
nagnjenje do nečesa. Gospe Nike pa bi odgovorila, da sem tudi 
sama v zadregi ob vprašanju o homoseksualnosti. Še zdaleč si 
tega vprašanja nisem razrešila, da bi ga znala postaviti, vseeno 
pa rečem, da v Cerkvi pa le ni tako, da bi rekli, homoseksualci so 
kar a priori pogubljeni, ali da bi rekli, da so na slabi strani ali pa 
obsojanja vredni. V uradnih dokumentih ni tako izraženo. Poleg 
tega pa so heteroseksualci še kako postavljeni pred vprašanje, 
kako ravnajo s svojo spolnostjo. Vsi smo postavljeni pred ogledalo 
zapovedi ljubezni do sočloveka. Res pa je, da homoseksualci do-
bijo neki madež. Poznam pa tudi biblicistke, ki se na vse načine 
trudijo, kako bi pomagale homoseksualcem, ki v Svetem pismu 
eksegetsko, na podlagi jezika, izrazov in besedil iščejo dokaze, 
da tam homoseksualnost ni obsojena. To dokazujejo na primer 
v zvezi s Savlom, Davidom in Jonatanom, češ da je pri njih šlo 
za medsebojno ljubosumnost oziroma Savlovo ljubosumnost 
zaradi homoseksualnega odnosa med Jonatanom in Davidom. 
Koliko je ta razlaga utemeljena, ne bi zdaj razpravljala. Tako da 
so znotraj Cerkve in znotraj biblične znanosti prizadevanja, kako 
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priti na pomoč, naproti homoseksualcem. V uradnih dokumen-
tih ni obsojanja. Je pa rečeno, da če je že v vsaki družbi, začenši 
od tistih, ki jim v pravem pomenu rečemo primitivne, ta naravni 
red, da je le odnos med različnima spoloma primaren in da je 
homoseksualnost nekaj drugotnega, kar predstavlja problem, to 
že nekaj govori za to, da je heteroseksualnost globoko usidrana 
v naravi in da je drugačnost problem. Ampak problem oziroma 
težavo je potrebno znotraj Cerkve in sploh v družbi reševati z 
velikim spoštovanjem. Potrebno je še veliko na tem delati. 

28. 

Maja Vidmar
Tudi jaz bi se dotaknila vprašanja homoseksualnosti, ker 

me je zbodlo, da je gospod Špelič spet dajal v isti koš pedofilijo 
in homoseksualnost, in sicer, da se bo, če sem prav razumela, 
šele izkazalo, da je to ena in isto; ta čas, dokler se ne izkaže, 
pa to pač verjamemo. Bila bi vesela, če ni mislil tako. V bistvu 
sem kot ženska tisti drugi – trije moški so imeli ta diskurz 
– sem ta drugi in do tega drugega v zgodovini ni bil ravno 
najlepši odnos. Zgodi se in tudi sama sem prišla do neke 
točke, ko sem začutila žensko kolektivno rano, ki seveda ni 
samo moja. Nisem mogla mimo nje in hkrati sem jo morala 
prerasti, ker če bi se ta rana še z mano poosebila, če bi ostala 
v njej, bi bil to hkrati tudi konec nekega osebnega razvoja. 
In tu čutim sorodnost s homoseksualci – mislim, da se jim 
prizadeva kolektivna rana ta hip. In če so pojmovanja, kaj je 
naravno in kaj ni, različna (jaz imam svoje mnenje, kdo drug 
ima drugačno), bi apelirala na spoštovanje do človeka, do 
njegove izbire te odnosnosti, da jo sam izbira.

29. 

Petar Jevremović
Ponovno majhna pripomba: preprosto, ne obstajajo eno-

stavne zgodbe o važnih rečeh. Ko govorimo o homoseksualnosti, 
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če res hočemo, da bo ta zgodba kaj več kot ad hoc zabava, kot 
anekdotski aspekt, tedaj moramo vedeti, da homoseksualnost 
ni monoliten fenomen. To je cel spekter. Torej, če govorimo 
klinično, če govorimo s stališča psihodinamike, moramo iz-
stopiti iz tega političnega trga pro et contra, kdo bo našel več 
glasov za svojo stran. Če se torej odmaknemo od tega, če na 
celo stvar gledamo nekako ne sub speciae aeternitatis, am-
pak vsaj iz perspektive fenomena samega, homoseksualnost 
predvsem ni monoliten pojav. Torej ko kdo reče: jaz sem za ali 
proti homoseksualnosti, s tem še ni povedal čisto nič. Zelo 
je pomembno, in tu je sedaj tisto vprašanje kako, kakšen je 
psihodinamični profil tega nečesa, kar je homoseksualnost. 

Celo Svetovna zdravstvena organizacija je glede tega 
vprašanja zelo previdna. Po nekaterih novejših sistematiza-
cijah homoseksualnost, če je egosintona, če ne predstavlja 
problema, če lahko nekomu omogoča, da ljubi in da je ljubljen, 
in po novejših razlagah, da nevtralizira surovo tenzijo, da ne 
rani, da ne bi bil ranjen in tako dalje – torej, ni klasificirana 
kot patološki problem. Če ni tako, se seveda razume kot 
patološki pojav. 

A če je nekaj patološki pojav, to še nikomur na tem svetu, 
torej niti Cerkvi niti oblasti ne dovoljuje preganjati homo-
seksualce. Kakor ne preganjamo ljudi z eno nogo, kakor ne 
preganjamo ljudi, ki jih boli zob, kakor ne preganjamo ljudi z 
nahodom, enako ne bi imeli pravice preganjati homoseksu-
alce, četudi bi to bila deviacija. 

Z druge strani je pomembno povedati, ravno ko govorimo o 
tem spektralnem organiziranju osebnosti, da to, kar je ključna 
zadeva za človekovo, da tako rečemo, erotično funkcioniranje, 
ni sama izbira objekta, to, na kar se vsi sociološko »lepijo«. 
Mnogo bolj pomembno je vprašanje kapacitete subjekta, da v 
sebi nevtralizira surovo hostilnost. To je tisto (govorim znotraj 
«obrti«, govorim klinično), kar je relevantno. Torej ne boste 
nekoga razglasili za bolnega oziroma ne bo »zaslužil« diagnoze 
in nujne obravnave samo zato, ker je homoseksualec ali hete-
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roseksualec. Verjemite mi, v moji praksi imam določen procent 
homoseksualcev in veliko večji procent heteroseksualcev. 
To naj bi torej govorilo nasprotno, da je heteroseksualnost 
devianten pojav, da pa je homoseksualnost nekaj, kar naj 
bi morali univerzalizirati, kar bi seveda bilo bedasto, ravno 
tako bedasto, kot če bi žigosali homoseksualnost. Veliko 
bolj pomembno je, ne to kaj nekaj je in bomo sedaj glasovali 
pro et contra, ampak to, kot bi rekel Racman Jaka, ko vidi 
svojega strica inovatorja: čemu to koristi in kako deluje? 
Torej kakšna je cena užitka, ki jo je treba plačati. Ali je cena 
užitka trpljenje drugega? Kakšen je cilj užitka? Pogosto bodo 
primitivne, rudimentarne oblike homoseksualnosti v neki 
svoji paranoidni perverznosti predstavljale zaporo za resno 
psihozo. Torej to je neka zadnja zaščita osebe. Enostavno ni 
lahko opraviti z drugim licem drugega, nič ni enoumno niti 
razumljivo samo po sebi. Spomnil sem se še neke zelo ilu-
strativne anekdote (kaže, da sem tukaj zadolžen za anekdote 
iz klasične Grčije!), ki zadeva človeka, ki je nič manj kakor 
eden izmed očetov, če že ne sam oče zgodovine. Za Grke je 
bil Egipt tisto, kar bi za nas bil Mars ali vsaj nekaj zelo zelo 
oddaljenega, a pomemb nega. Herodota sta fascinirala dva 
pojava: prvi je bil, da so v Egiptu svečeniki hodili z obritimi 
glavami in niso nosili brade. Poskusite si predstavljati v zavesti 
nekega Grka svečenika, torej moškega, možatega človeka, ki 
nima ne brade ne las! To je res kontraintuitivno, bizarno, da 
tako rečemo, perverzno. Vendar potem vidimo (ne verjemite 
mi, ampak preverite) pri Herodotu naslednjo bravuro, ki 
govori o potrebi človeškega uma, da premošča globel manka 
informacije in manka znanja. Pravi, da egipčanske žene, torej 
žene, ki živijo prav s temi svečeniki, lulajo stoje. Torej – ali so 
svečeniki z obritimi glavami in brez brad? So. Ali so njihove 
žene lulale stoje? Ne vemo, mislim, da je malo verjetno. To je 
tisti element virtualnosti, ki prehaja v racionalnost in ki ne 
le žigosa drugega. Bodite pozorni: on ga najprej racionalizira, 
ga pojasnjuje, naredi iz njega skrpucalo, ki ga bomo potem mi 
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prežvekovali, secirali in se z njim ubadali do neskončnosti. 
To, kar se tukaj Herodotu izmika v zgodbi o starih Egipčanih, 
imam vtis, da se danes ljudem izmika v vsaki zgodbi o drugem, 
med drugim tudi o drugem kot homoseksualcu, muslimanu, 
vegetarijancu ali karkoli hočete. Torej ta naš impulz, da do 
konca izvemo in mislimo tisto, kar ne vemo, nas privede do 
tega, da po obritih svečenikih pridejo ženske, ki lulajo stoje. 
Neavtorizirano 

30. 

Mojca Kumerdej

Eno vprašanje bi imela za vas. Rekli ste, da je homosek-
sualnost vendarle odklon, če sem vas prav razumela, oz. 
deviacija od tako imenovane normalne heteroseksualne 
spolnosti. Rada bi dodala, da kot so obstajale raznorodnosti 
v neheteroseksualnih spolnih praksah od lezbištva, moške 
homoseksualnosti pa do še drugih praks, takisto obstajajo 
raznorodnosti tudi znotraj samih heteroseksualnih praks. 
In ko govorimo o odnosu med moškim in žensko je to zgolj 
za začetek, ker se je treba zelo ustaviti, da ne gremo v neko 
posploševanje nekega tipa oz. stereotipa, kakšna naj bi ta 
ženska bila oz. kakšen naj bi bil ta moški in odnos med njima. 
Neavtorizirano

31.

P. Miran Špelič

Hvala za opozorilo, da lahko pojasnim, ker sem bil očitno 
zelo hiter v tisti misli, da se je dalo razumeti, kot da sta pedo-
filija in homoseksualnost na isti ravni. Hotel sem povedati, 
da se je na primeru pedofilije pokazalo, kako stvari dejansko 
funkcionirajo in da je ta reč danes obsojena brez kakršnega 
koli pridržka. Ne rečem, da to velja tudi za homoseksualnost, 
ki da bo pojutrišnjem obsojena brez pridržka. Hotel sem reči, 
da je homoseksualnost še skrivnostna in da danes še ni ja-
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sna. In če vzamemo za primer še malo antiko. V antiki so si 
predstavljali človeško spočetje na zelo nenavaden način, dan-
danes pa so odkritja pripeljala do tega, da so vse podrobnosti 
v zvezi s spočetjem dosti bolj znane. Homoseksualnost je še 
zelo neznana – in to nam je povedal tudi gospod Jevremović, 
da se ne ve, od kod prihaja, ne ve se, kakšni so možni faktorji, 
skratka da je preplet vsega mogočega –, in jaz sem hotel reči, 
da obstaja možnost, to tudi verjamem, da se bo nekoč tudi to 
razjasnilo. In da sem tukaj, v tem času nerazjasnjenosti, jaz 
kot kristjan prepričan, da je Božja beseda in iz nje izhajajoči 
nauk Cerkve v zvezi s temi vprašanji lahko zame merilo. 

In tukajle bi vam še odgovoril, gospa Kumerdej, da evan-
gelij ni ločen od Stare zaveze niti od Pavla, ampak je enovito 
vkomponiran in da evangelij ni spregovoril o vsem posamič, 
dal pa je jasna načela. Evangelij izhaja iz Stare zaveze in ji ne 
nasprotuje; in tudi Pavel ne nasprotuje evangeliju, saj izhaja iz 
njega. In tisto, kar je tam (v Stari zavezi, evangelijih in pri Pavlu) 
povedano, jaz zase lahko sprejmem. Na osnovi Svetega pisma in 
evangelija, ki ju sprejemam, lahko potem povem, da spoštujem 
homoseksualne osebe, da jih skušam razumeti, da je daleč od 
tega, da bi kogar koli obsojal zaradi tega, ker je tak, kakršen je, 
ker ne vem, zakaj je tak, kakršen je. Gotovo pa se ne strinjam, če 
iz tega ali česar koli drugega dela nekakšno ideologijo in če na 
osnovi tega želi priti na neko agitacijsko, neko politično sceno, 
kot je povedal gospod Jevremović. Mislim, da bodo te stvari še 
razjasnjene. V tem času pa se dejansko držim nauka Cerkve. 
In Cerkev tukaj pravi, da so homoseksualna dejanja sama po 
sebi slaba, ampak da človek sam pa ni nujno slab. Človek je 
grešnik, vsak je grešnik. Grešnik je lahko tako heteroseksualec 
kot homoseksualec in spolni grehi so lahko v homoseksualnih 
in heteroseksualnih odnosih. Ampak za človeka, ki je nekako 
prišel do homoseksualnega nagnjenja, zanj pa jaz kot kristjan 
in kot teolog verujem, da mu tudi Bog daje dovolj moči, da lahko 
živi po božjih zapovedih, da ne bo zatrl sebe, ampak da bo lahko 
spoštoval tisto in se držal tistega, kar Bog od njega pričakuje. 
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Kako, kdaj, kje do tega pride, ali do tega pride v prvem trenutku 
njegovega zavedanja homoseksualnosti ali se mora do tega 
dokopati po več letih, tudi preko padcev, preko grehov, ne vem. 

Mislim, da je moj pogled v globalnem takšen, da smo na 
neki pomembni točki razvoja tega pojmovanja in razumevanja, 
ko še ni vse dokončno povedano in razloženo, pa še bo. In tako 
kot so v heteroseksualnih odnosih lahko hude deviacije in se 
tam povzročajo travme, ki niso upravičene, nikakor ne, tako 
verjetno velja tudi na strani homoseksualnosti. In kakor se 
je začelo jasniti tudi tisto lepo na strani heteroseksualnosti, 
tako bo morda nekoč tudi jasno mesto homoseksualnosti v 
zgodovini odrešenja, in to brez spreminjanja obstoječih načel 
iz moralke. Kdaj, kje in kako se bo to reševalo, ne vem.

32. 

Mladen Dolar
Gospod Špelič je rekel, da je homoseksualnost nerazjas-

njena, da je enigmatična, da je zagata. Jaz bi k temu dodal, 
da je tudi heteroseksualnost nerazjasnjena, enigmatična in 
zagata. Zdi se mi, da je seksualnost enigmatična in zagata.

33. 

Meta Kušar
Imam vprašanje za gospoda Jevremovića, ker mislim, 

da bi bil njegov odgovor lahko zelo poučen kontekst za vsa 
današnja razmišljanja o homoseksualnosti. Ko se človek giblje 
proti psihozi, običajno izgubi spolno identiteto. To pomeni, da 
lahko moški postane homoseksualec zaradi tega, ker se bliža 
psihozi. Ko pride v tretma, ko se ego okrepi, to orientacijo spet 
izgubi. Ne pričakujem filozofskega razmišljanja kot prej, ko 
je govoril gospod Snoj, da smo mi vsi po Božji podobi in da 
nismo reverzbilni. Otrok je v slovnici srednjega spola zato, ker 
nima še spolne identitete, čeprav v rojstnem listu piše deklica 
ali deček. Slovnica je bolj duševna, rojstni list pa je fiziološki. 
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Ne sprašujem o tako imenovanem neproblemu homoseksu-
alnosti, ampak bi vendarle želela krajši odgovor o tem, kako 
pride do tega, da se na meji s psihozo izgubi spolna identiteta 
in lahko običajen moški, ki je heteroseksualec, v tem prehodu 
postane homoseksualec.

34. 

Petar Jevremović
Ne vem, če sem jasno govoril. To si nisem jaz izmislil. 

To sedaj se pojavlja na ravni nekega najbolj sprejemljivega 
možnega konsenza, toda meni to deluje zares sprejemljivo, da 
diagnostični kriterij ni na ravni objekta oziroma koga kdo želi, 
ampak ravno na ravni kapacitete subjekta, da v sebi nevtra-
lizira v vsakem od nas obstoječe, vsaj potencialno obstoječe, 
surove destruktivne, primitivne, ne vem, kako jih boste defi-
nirali, tendence. Torej bomo v popolnoma istem smislu govorili 
o patoloških pojavih v heteroseksualnem in v homoseksual-
nem odnosu. V obeh primerih imamo izzive regresije, izzive 
neke spektralne dekompozicije subjekta.

Ljubezen ni naivna zadeva. Še manj naivna je telesnost 
človeka, prevzetega s strastmi. Tu se veliko tega dogaja na 
fiziološki ravni. Če k tej fiziologiji dodamo še našo ranljivo 
duševnost, boste videli, kako to ni naivna stvar. Ravno zato 
vsaj jaz v tem vidim kot edini uporabni orientir, ne nek kriterij 
za obsojanje, ampak ravno orientir, v kakšni meri je psiha kot 
struktura sposobna nevtralizirati surovo destruktivno nape-
tost. Če je sposobna in če ne bo ranila drugega, če se ne bo 
izpostavljala drugemu, da bi jo ta ranil, bo možen recipročno 
osrečujoč odnos. Če tega ni, se nahajamo pred vrati patologije. 
Seveda je tudi tu cel spekter. 

Ni vse, kar je povezano s strastmi, patologija, ni vse posel 
za terapevta. Ampak najsibo kdo homoseksualec, najsibo 
heteroseksualec, srečuje se s tem vprašanjem, ki je po moje 
mimo politike. Veliko je dnevne politike – živeli eni!, živeli 
drugi!, dajmo pravice tem!, dajmo pravice drugim! Jaz v vsem 
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tem vpitju o človekovih pravicah pravzaprav ne vidim veliko 
prostora za drugost. Prej vidim prostor za nek monolitni, 
unisoni glas, ki pravi: jaz vem, kaj se tu dogaja.

Vem, da je vprašanje enostavno, ampak Vas bo odgovor 
razočaral, saj ne bo mogel biti tako enoumen kot Vaše pre-
prosto vprašanje. Da bi Vam argumentirano odgovoril na to 
vprašanje, bi moral govoriti vsaj dve uri, kar Vam bom vseka-
kor prihranil. Gre za vprašanje teorije razvoja, kako se človek 
sploh razvija, kako nastaja kot subjekt – to je precej zapletena 
zadeva. V vsakem primeru, kar danes dokaj zanesljivo lahko 
vemo, je to, da je začetna točka razvoja nekega subjekta v 
nastajanju, pa naj bo deček ali deklica, naj ima xx ali xy 
kromosome, dejansko enaka. Torej v tem smislu izhajamo iz 
istega. To pomeni, da tista klasična, freudovska zgodba: kdo 
ima lulek, kdo ga pa nima in se po tem znaku delimo, to je 
v veliki meri odpadlo kot mit. Dejansko stanje je tako, da je 
predlingvalni otrok pogreznjen v obilico notranjih in zunan-
jih vzburjenj, fantazij, fantazmov, izkušenj, ki so pogojene z 
različnimi spremembami strukture, s stimulacijami in dru-
gimi različnimi faktorji. Razvojna pot je pravzaprav povezana 
s prepletanjem različnih identifikacij tako s staršem istega 
kakor tudi s staršem nasprotnega spola. Celo ko enega izmed 
staršev ni zraven, je vseeno prisoten celo v svoji odsotnosti 
preko drugega starša. Skozi pripoved, celo skozi tisto »ga ni«, 
celo skozi »drugi otroci imajo« tistega nekoga, ki ga jaz ni-
mam. Ta matrica, iz katere izhajamo, je – najbolj enostavno 
rečeno – preveč vključujoča. Tu bomo našli različne moda-
litete uporabe lastnega telesa. Uporabe v najbolj dobesednem 
smislu. Če smo ravno zaradi francoske Piagetove šole izvedeli, 
da je razvoj inteligence v veliki meri zaznamovan s potmi 
osvajanja vse večjega operativnega prostranstva s pomočjo 
senzomotoričnega shematizma, obstaja analogija v osvajanju 
notranjega prostranstva s pomočjo ustreznih masturbativnih 
shematizmov, preko katerih človek, zelo poenostavljeno 
rečeno, obvladuje vzburjenja in teleologije vzburjenj svojega 
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telesa in svojega notranjega prostranstva. Bolj globoko, bolj 
rudimentarno ko gremo, je v igri mnogo več kot samo tista 
sociološko in simbolno predpisana genitalnost. V tem smislu, 
če govorimo o primitivni organizaciji osebnosti, ni podlage 
za govor o ženskem ali moškem border-line. Na tej ravni se 
oni utapljajo v tisti freudovski polimorfni perverznosti. V 
tem smislu ima homoseksualnost lahko status, kakor ga 
ima v osnovi simptomatska narkomanija ali simptomatsko 
karkoli drugega. Lahko ima status vezanja subjekta na neko 
modaliteto vzpostavljanja nekakšnega stabilnega odnosa in 
nekakšne stabilne razbremenitve. 

Taki so homoseksualni odnosi pa tudi heteroseksualni, če 
hočete. Ali veste, koliko je maničnih ljubezni, ki so utemeljene 
ravno na strahu pred dekompozicijo lastne osebnosti? Tega 
je v literaturi polno. Pa še veliko primerov, ki niso popisani v 
literaturi, a jih imate po psihiatričnih bolnišnicah. Ko o tem 
govorimo, govorimo o psihotičnem kot o drugi strani nečesa, 
kar ni moglo postati nevrotično. Poenostavljeno rečeno: Freud 
je verjel, in to je bila še ena od njegovih zablod, da je druga 
stran nevrotičnega perverznost. Da je nevroza negativ per-
verzije, da je perverzija nekakšen pozitiv ali negativ nevroze, 
odvisno, iz kakšne perspektive gledate. Verjetno je, da je vsaj v 
nekaterih patologijah druga stran nevrotičnega psihotična in 
veliko bolj primitivna od tega, kar je perverzno. V tem kontek-
stu neki rigidno fiksirani odnos, ki vsaj za silo lahko ustvarja 
napetost, ki vsaj za silo lahko odslikava vse tiste strašne bo-
jazni pred smrtjo, razkosavanjem, vsem tistim, česar sem se 
vsaj dotaknil v moji zgodbi, lahko za subjekt kupi čas, da še 
malo traja. Da še malo traja kot nedekompenziran. 

Zato je tudi najbolj zgrešena stvar na svetu biti preveč pame-
ten terapevt, ker lahko uničiš simptom. Kajti če pri takem pa-
cientu razbijete simptom (razbijete ali uničite je težka beseda), 
torej če napadete simptom in če ste Bog ne daj v tem uspešni, 
boste dobili psihotičnega pacienta. Vse to je zelo občutljivo. 
Veliko tega sem preskočil. To je vprašanje zelo pretanjene dife-
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rencialne diagnostike, ni pa aksiološko. Ne mislite, da smo vsi 
psihotični in da ko prenehamo biti psihotični, prenehamo biti 
tudi homoseksualni in postajamo genitalni, heteroseksualni in 
če se Bog ne daj vse pokvari, se bomo vrnili na nekaj prejšnjega. 
Ne, tega nisem mislil. Tukaj govorim o tistem, kar v knjigah 
imenujejo patološka malformacija osebe in destabiliteta, ki ji 
je lastna. V tem smislu je eden izmed vidikov širokega spektra 
homoseksualnosti – pribežališče za takšne organizacije.           
Neavtorizirano 

35. 

Matjaž Črnivec  
Rad bi se navezal na to, kar je že Gorazd prej poudaril, 

pa tudi na to, kar je povedal Miran. Mislim, da smo pri tem 
še vedno pri Vidovem vprašanju, ki je vprašanje človeške 
antropologije. Konkretno gre tu seveda za neko krščansko 
samorazumevanje, ki ga moramo nujno ločiti od kakršne koli 
politične akcije. To sta dve čisto različni stvari. Vprašanje, ki 
je bilo zastavljeno, in to je res ključno vprašanje: Ali je to, da 
človek obstaja kot moški ali ženska, nekaj sekundarnega ali 
nekaj primarnega? Po mojem razumevanju, ki sem ga pred-
stavil in ki ga zastopam, je to nekaj primarnega, prav v tem je 
Božja podoba. Gorazd je to kritiziral s svojo teorijo hipostaze 
in to je zelo vredno premisleka. Tukaj se pravzaprav zastav-
lja vprašanje, kako sploh konstruiramo antropologijo, kje je 
točka, kjer se človek vzpostavlja kot človek. Gorazdova metoda 
predpostavlja soočenje s smrtjo kot točko, kjer se hipostaza 
pokaže v hipostatičnosti, in seveda je jasno, da na tej točki ni 
ničesar spolnega. Ampak tukaj bi si upal kritizirati, da smo 
tukaj, če tako razmišljamo, žrtev lastne metode. Vprašal bi 
sledeče: ali kot kristjani nimamo možnosti – to je res specifično 
krščansko gledanje, to je zdaj treba priznati – ali ni naše os-
novno gledišče to, da se človek kot človek konstituira dejansko 
v srečanju z Bogom, se pravi, da se v tem odnosu vzpostavi hi-
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postaza kot taka? Se pravi, da se zgodi v srečanju s smrtjo, ki je 
seveda neosebna in je tudi nespolna in je kot taka konec bivanja 
in zato gotovo tudi ukinja kar koli spolnega. Jaz nasproti temu 
postavljam tole: razodetje, tako kot govori, dejansko postavlja 
teologijo pred antropologijo, pred njo postavlja Boga samega, 
postavlja odnos, ki izhaja iz Boga. Če pa tako postavimo stvari, 
potem moramo videti to izvorno podobo dejansko kot spolno, kot 
moškega ali žensko, oziroma tudi hipostaza, če se vzpostavlja 
glede na Boga, iz odnosa z Bogom, se v meni kot ustvarjenem 
bitju nujno vzpostavi kot moška ali ženska hipostaza – v odnosu 
z Bogom, gotovo pa ne v odnosu s smrtjo. In zdi se mi, da se tako 
potrdi tudi to, kar je hotel reči Miran: da gre tukaj za določen odziv 
na Boga. Na tej osnovi tudi vprašanje homoseksualnosti dobi 
neko specifično krščansko razumevanje. Ni vseeno, ali to drži ali 
ne. Če se človek ne more indiferentno dvigniti nad to razlikovanje 
spolov, potem je seveda tudi na vprašanje homoseksualnosti 
na določen način odgovorjeno. Če pa se lahko dvignemo nad to, 
potem je vseeno, potem smo spet pri tistem gledanju, ki je bilo 
že omenjeno, in gre pač samo še za nekakšno duhovno stvar. 
Ampak kot rečeno, to je naše krščansko razumevanje. Pri tem 
pa je treba reči tudi tole: kristjani smo skozi zgodovino veliko 
grešili ravno v tem, da smo to svoje zelo specifično razumevanje, 
ki izhaja iz razodetja, pravzaprav iz čudežev, nekako vsiljevali 
drugim, tudi s sredstvi prisile in tako naprej – to je katastrofa. S 
tem političnim, nasilnim odnosom do homoseksualcev in tudi do 
drugih se je bistvo krščanstva spervertiralo. Evangeljska etika 
mora biti zmeraj etika milosti do grešnega človeka, ker smo vsi 
grešniki; tukaj ne more biti nasilja, odklanjanja in tako naprej. 
To bi bila moja replika.

 
36. 

Gorazd Kocijančič
Rad bi repliciral. Najprej pojasnilo glede pojma hipostaze, 

ki sem ga prej uvedel v razpravo. Pri njem gre – kljub njegovi 
teološki provenienci – za čisto filozofski koncept, ki izhaja iz 
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fenomenološke samorefleksije in v katerega se še ne vpisuje 
krščanski specificum. A vendar imam proti Barthovi teoriji, 
ki jo zagovarja Matjaž, tudi močne teološke zadržke. Če se 
namreč kje v krščanski misli vidi, kaj je vsebina »protologije«, 
se pravi nauka o prvih rečeh, je paradoksno to mesto prav 
eshatologija, nauk o poslednjih rečeh. In ta eshatologija je po 
pričevanju Nove zaveze nekaj deloma že uresničenega. Kon-
kretno mislim na besede apostola Pavla: v Jezusu Kristusu ni 
ne moškega ne ženske. Jezus sam pravi (ko ga provocirajo z 
leviatskim pravom): ne razumete tega, kaj je Božja dýnamis – 
moč, sila – ne tega, kaj sploh želi povedati Pismo. Ljudje bomo v 
eshatonu hos ángelloi, kot Božji angeli. Modus eshatološkega 
človeškega bivanja je angelski – karkoli že to pomeni. Zame je 
to očitna teološka potrditev filozofske tematizacije protološke 
brezspolnosti hipostaze: pred nami se s filozofske in s teološke 
perspektive razgrinja modus bivanja naše ontološke osnove, 
v kateri nihče od nas nima spola. Neki odsev tega, empirična 
»potrditev« – kolikor filozofska spekulacija sploh lahko 
prejme empirično potrditev – so ravno omenjena Freudova 
izvajanja o prvotni polimorfnosti želje, o prvotni »polimorfni 
perverznosti«. Na ne preveč posrečen način je s tem izraženo 
dejstvo, da erotično hrepenenje že v svoji prvobitni empiriji ni 
spolno zakodirano. Od tu se odpira tudi drugačna perspektiva 
glede vprašanja homoseksualnosti oz. homoerotike. Če se 
homoseksualnost oz. homoerotična želja izoblikuje nekje v 
loku od vznika prvotne polimorfne želje prek kulturnega koda 
do osebne zgodbe, je odločilno vprašanje naslednje: kakšen 
status ima ta želja? Jo lahko razumemo kot globinsko vzniklo 
perverzijo ali pa kot nekaj »naravnega«? Sam sem – skupaj z 
apostolom Pavlom in celotno tradicijo – prepričan o prvem. 
Celoten preplet narave in kulture ostaja »naraven« le v raz-
merju med spoloma – čeprav je po drugi strani ne dvomno 
premišljevanje spolnega užitka v zgodovini katolištva v veliki 
meri neustrezno. Glede tega bi se pridružil Julijanu iz Ecla-
tanuma, velikemu Avguštinovemu nasprotniku. Julijan je 



127

Avguštinu namreč pisal takole: »Sprašuješ me, zakaj se ne 
strinjam s tem, da je greh kot spolna želja del človekove na-
rave. Odgovarjam: To je neverjetno, to je neresnično, krivično 
je in ne pobožno. Zaradi tega se zdi, kot da bi ljudi ustvaril 
hudič.« Avguštinsko vrednotenje spolnega užitka še vedno 
rojeva nesrečne sadove v današnjem cerkvenem vrednotenju 
spolnosti. A nevarnost, ki je očitna v današnji protestant-
ski liberalni teologiji, je ravno v tem, da se združita ta dva 
problema – vprašanje o »naravnosti« oz. kulturni zakodira-
nosti spolnega užitka in vprašanje njegovega vrednotenja. 
Krščansko zavračanje homoerotičnih praks je jasno že v Novi 
zavezi – začetek pisma Rimljanom je glede tega nedvoumen 
–, medtem ko o negativnosti spolnega užitka ne najdemo v 
Bibliji niti besede. Če beremo Didahe in druge najzgodnejše 
krščanske spise, vidimo, da se je krščansko občestvo v svetu, 
ki je toleriral homoseksualne prakse, od tega povsem ogradilo. 
To seveda ne pomeni nobenega »obsojanja« homoseksualnosti 
ali kakršne koli netolerance. Pomeni le vztrajanje pri lastni 
istovetnosti ob vsem spoštovanju svobode drugih. Zapustitev 
te drže pomeni izdajo osnovne krščanske etične identitete.

37. 

Pavle Rak
Jaz bi to vprašanje razširil. Če ne, potem ostanemo samo na 

enem področju in na koncu začnemo obsojati samo eno kate-
gorijo ljudi, ki pa velikokrat niti ne ogroža drugih. (Seveda, ko 
nekdo v svojem spolnem obnašanju, ali tudi drugače, ogroža 
druge, je to za vsako obsodbo.) Če je, kot pravimo, za človeka 
bistveno, da služi drugemu, je to določen etos, ki bi ga morali 
projicirati vsaj še na področje ekonomije in politike. In če se 
na področju ekonomije ali politike dogaja to, kar se dogaja 
danes, vidimo, da je ogromno ljudi, ki se imajo za kristjane, 
ki hodijo v cerkev, molijo in tako naprej, ampak na svojem, 
na ekonomskem področju ne služijo drugemu, ampak služijo 
lastnemu pohlepu. In če na ta način izločimo iz občestva 
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kristjanov homoseksualce samo zato, ker ne služijo drugemu, 
ker je nekje bil nek etos, ki je to kodificiral, potem pa dajmo, 
izločimo tudi vse pohlepne podjetnike in politike! 

Praktično se dogaja ravno nasprotno. Če jih Cerkev pre-
pozna kot svoje, pa naj so pohlepni, naj so lažnivi, naj so 
kakršni koli, bodo še vedno ostali naši, zato ker bodo primak-
nili ne pet evrov pri nedeljski maši, ampak od časa do časa 
kar kakšen zajeten ček. Ali pa možnost, da se pod mizo podari 
neka nepremičnina ali gozd ali otok ali kar koli takega.

38. 

Maja Vidmar
Navezala bi se na Matjaža Črnivca. To mi je prišlo tako 

sproti na pamet, se pravi, ne trdim tega, ampak razmišljam, in 
sicer glede smrti in spolov in odnosa do Boga. Moja izkušnja 
je, da odnos do Boga pravzaprav niti ni možen, dokler se prav 
do dna ne zavem svoje smrtnosti. Zavedanje lastne smrtnosti 
pa me na neki način opere spola. Tako ugibam. Imam pro-
bleme s tem spolom, zato ker verjetno moški svojo človeškost 
in moškost lažje živijo, jaz pa moram svojo človeškost in 
svojo ženskost stalno združevati oziroma vzpostavljati na več 
ravneh. Vprašali ste me, zakaj. Zato, ker moram v patriarhalni 
družbi, če hočem delovati, delovati na moški način. Se pravi, 
moram nekje zamejiti svojo ženskost. Zdi se mi, da so neke 
muslimanske kulture, kjer se ženske res lahko razcvetijo kot 
ženske, ampak kot človek pa nimajo nobenih pravic. Vzpostav-
ljam se torej na teh dveh ravneh – na ravni svoje ženskosti 
in na ravni neke akcije, ki jo moram umeščati v moški svet.

39. 

Matjaž Črnivec
Mislim, da to, ta problem, velja za čisto vsakega človeka; 

sploh če želimo spolnost razumeti tako radikalno definirajoče, 
kot sem jo poudaril, potem je to vprašanje za vsakega človeka. 
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Vsak mora sebe in svojo spolnost graditi na način, ki nikoli ni 
enostaven in ki gre zmeraj skozi težave, skozi protislovja. Glede 
smrti, Boga in tako naprej pa bi še enkrat ponovil: v bistvu gre 
za vprašanje, kaj je tista točka, kjer se mi konstituiramo kot 
ljudje, kot človek. Kje mi kot kristjani razberemo točko, kjer se 
dogaja človeška narava. In če smem odgovoriti še Gorazdu: oba 
teksta, ki ju navajaš, sem imel omenjena v svojem prispevku, 
a sem ju preskočil zaradi pomanjkanja časa. Oba, odlomek 
iz Pavla in tisti iz evangelijev, se seveda navajata kot protiar-
gumenta. Vendar različni razlagalci pokažejo, da tisti tekst iz 
Pavla govori o drugačnih razlikah, o Judih in Grkih, o sužnjih 
in svobodnih; spet ne govori o odpravi identitete kot take, 
ampak govori o odpravi razlik, govori o odpravi nadrejenosti 
in podrejenosti.

40. 

Gorazd Kocijančič
Kaj naj bi to pomenilo? Da so sužnji še vedno sužnji?

41. 

Matjaž Črnivec
Ne, razlik ni več.

42. 

Gorazd Kocijančič
Potem ni več sužnja, ni več gospodarja, ni več moškega ne 

ženske, ne Juda in ne Grka. 

43. 

Matjaž Črnivec
Glede eshatološkega teksta v evangelijih pa se Barth opre 

na samega Avguština. Avguštin namreč razlaga ta odlomek in 
je seveda skušan, da bi ga razlagal v to smer, da na koncu ne 
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bo več spolov. Toda Avguštin sam se eksplicitno ogradi od te 
možnosti in reče: Ne, spoli bodo ostali, ampak očiščeni. Spolno 
distinkcijo Avguštin dejansko bere še naprej, v eshatološki 
čas. In tekst sam ne govori o moškem in ženski, ampak govori 
o prilaščanju, o tem, čigava bo žena in tako naprej, kontekst 
je drugačen. Ampak še zmeraj smo pri temeljnem vprašanju: 
ali je to, da je človek spolno bitje, nekaj sekundarnega, in če 
je, potem se je tega treba otresti. Vendar smo potem spet na 
platonistični osnovi in celotna krščanska možnost, ki sem 
jo skušal nakazati, ni mogoča in jo je treba črtati, z Visoko 
pesmijo vred. Mislim, da na tem visi vse skupaj.

44. 

Gorazd Kocijančič
S tem se ne morem strinjati. Mislim, da tovrstna argu-

mentacija ne zdrži ugovorov. Ali iz tega, da smo bitja, ki jemo, 
a obenem uživamo pri hrani, pijemo, in obenem uživamo 
v dobrem vinu – izhaja, da bi morali zaradi tega, ker smo 
prepričani, da nekoč ne bomo jedli, zavreči hrano, pijačo in 
užitek, ki ju spremlja? Po mojem so taki argumenti, ki jih 
v tradicionalnih razpravah o spolnosti sicer vedno znova 
srečamo, preprosto sofizmi. Vprašanje vrednotenja spolnega 
užitka si lahko zastavimo le na neki povsem drugi ravni od 
užitka samega: na ravni etosa, etičnega razmerja, v katerega 
se ta užitek vpisuje ali ne. 

Tako, debata traja že dve uri in pol – in organizatorji mi 
kažejo, da bo počasi treba zaključiti. Najlepša hvala vsem 
sodelujočim. Mislim, da je bil naš forum izredno zanimiv. K 
zaključni besedi vabim Milana Knepa. 
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Zbirka: Človek, pot Cerkve

Zbornik Forum za dialog med vero in kulturo
1. KULTURNI BOJ NA SLOVENSKEM VČERAJ, DANES, JUTRI

2. DRUG, TUJ IN PRIVLAČEN

3.VERA , KULTURA , POLITIKA – IZKLJUČEVANJE, 
MIMOBEŽNOST, SOBIVANJE?

4. RESNICA VAS BO OSVOBODILA 
 Škof dr. Gregorij Rožman in njegov čas
5. SPOLNOST – CERKVENA ZADREGA?




