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POVZETEK
Diplomsko delo govori o tradicionalni odraslosti in njenih alternativah. Ugotavljala sem, ali je
ohranjanje nekaterih tako imenovanih lastnosti večnih otrok tekom celotne odraslosti nujno
patološko ali družbeno neadekvatno. Del naloge sem tako posvetila jungovski psihoanalizi,
puer aeternus ali večni mladenič je namreč v smislu patologije še danes največkrat povezan z
jungovskimi psihoanalitičnimi teorijami. Nato sem na mladost in odraslost pogledala še s
sociološke perspektive ter ob tem razmišljaja, ali stil življenja vpliva na percepcijo lastne
sreče in zadovoljstva v življenju ter kakšno vlogo ima pri tem družba v kateri živimo in z njo
individualizacija, osvoboditev izpod tradicionalnih družbenih zahtev ter izpostavitev
zahtevam potrošništva. Zanimalo me je tudi, kakšen je potek odločitve za življenjski stil, kje
na vrednotnem sistemu se danes gibajo mladi in katere vrednote so družbeno sprejete. V
nadaljevanju sem predstavila štiri življenjske stile, ki sem jih označila kot alternativne in sicer
življenje brez otrok, samskost kot izbira, ekstremni šport in popotništvo.
V empiričnem delu naloge sem skozi štiri izbrane filme; Ljubezen v Barceloni, Kar brez skrbi,
Surferji in Motoristov dnevnik, s pomočjo hermenevtične metode kvalitativnega raziskovanja
ugotovila, da se prizadevanja za ohranjanje lastnosti večnih otrok v odraslosti odražajo kot
zadovoljstvo s samim seboj in s svojim življenjem ter da se alternativni življenjski stil, osebno
zadovoljstvo ter samoaktualizacija povezujejo tako, da alternativno življenje daje prostor
posameznikov za osebnostni razvoj, ki vodi do samoaktualizacije in s tem do osebne sreče.
Prav tako sem ugotovila, da ljudje, ki so usmerjeni k osebni sreči na okolico vplivajo na dva
načina: s svojo pojavnostjo jo osrečujejo, ji dajejo navdih in inspiracijo ali pa v njej vzbujajo
zavist ali nelagodje. Pri izbranih raziskovanih likih, ki ne preferirajo odraslega življenjskega
stila sem opazila negativno povezavo med osebnim zadovoljstvom ter pomenom materialnih
dobrin v njihovih življenjih.

KLJUČNE BESEDE: alternativni življenjski stili, puer aeternus, odraslost, samoaktualizacija

SUMMARY
The present study is about the traditional adulthood and its alternatives. It is about whether the
maintenance of certain characteristics of the eternal child during the entire adulthood is
necessarily pathological or socially inappropriate. Therefore a part of the thesis is also
focused on Jungian psychoanalysis- Puer Aeternus or eternal boy is still most likely to be
associated with the Jungian psychoanalytical theories. It continues with a sociological
perspective on youth and adulthood, considering the possible affect of different lifestyles on
perception of people happiness and satisfaction in life, and role in the society in which we live
today- with its individualization, liberation from traditional societal requirements and
exposure to the demands of consumerism. Thereafter I have been wondering how young
people decide for their lifestyle, what their values are and which values are socially accepted.
Four lifestyles are presented: life without children, singlehood as a matter of choice, extreme
sports and itinerancy.
In the empirical part I presented four selected films; Vicky Cristina Barcelona, Happy go
lucky, Chasing Mavericks and The Motorcycle Diaries. Using hermeneutic research, I found
out that preserving the characteristics of the eternal child in adulthood reflecs as being happy
with yourself and with your life and that an alternative lifestyle, personal satisfaction and selfactualization are connected in such a way, that alternative life creates space for personal
development, which leads to self-actualization and thus to personal happiness. I have also
found out that people who value personal happiness affect people around them in two ways:
either their incidence and happiness give inspiration, or envy and discomfort. There is a
negative correlation between personal happiness and the importance of material goods in lives
of people who do not prefer adult lifestyle. When comparing selected lifestyles I noticed there
are no major differences in their values.

KEY WORDS: alternative lifestyles, puer aeternus, adulthood, self-actualization
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Uvod

V življenju si vsakdo želi biti srečen. Je za srečo pomembno, da imamo veliko stanovanje,
ogromen avto, dva otroka, partnerja, psa in drevo? Za nekoga je, spet za drugega ne.
Raznolikost ljudi prinaša tudi raznolikost sreč, lastnih vsakemu posamezniku, če le-ta ne
škodi sočloveku. Milivojević (2008: 313) jo definira kot »občutek, ki ga posameznik občuti,
ko oceni, da je zadovoljil katero od svojih najpomembnejših želja, oziroma da se je katera od
njegovih najvišjih vrednot močno potrdila.« Sreča je pozitivno sporočilo subjektu, da živi
življenje v skladu s samim seboj, predvsem pa le-ta ne prihaja od zunaj, temveč iz nas samih.
Ker se ravno nahajam na prehodu iz enega življenjskega obdobja v drugega, grem iz
mladostništva v pravo odraslost, sem veliko časa preživela ob razmišljanju o svoji
prihodnosti, nalogah, omejitvah, morda celo prednostih odraslosti. Diplomsko delo je idealna
priložnost za bolj poglobljeno razmišljanje o tej tematiki. Čeprav se zdi ideja o želji po
opravljanju dela, ki ga imamo radi in v katerem uživamo, nekoliko idealistična in utopična, ne
poznam nikogar, ki bi se ga branil. Zakaj je potem toliko ljudi na delovnih mestih pod
stresom, nezadovoljnih in nesrečnih? Zavedam se, da v času, kot je današnji, veje med ljudmi
strah pred revščino, nezaposlenostjo, vendar ali to res pomeni, da se moramo zadovoljiti s
prvo službo, ki jo dobimo?
Hitro se lahko ujamemo v življenje, ki si ga nismo nikoli želeli, polno neprijetnosti in skrbi, ki
nas lahko z vsakim dnem samo bolj in bolj bremenijo. Zato sem se vprašala: zakaj preprosto
ne izstopimo iz te strukture in si poskusimo oblikovati življenje vsaj približno tako, kot bi si
ga želeli? Mirjana Ule (2008) govori o delu mladih, ki si ustvarjajo izbirne biografije in živijo
samostojne življenjske projekte s sledenjem posamično izbrani življenjski poti, živijo
nekoliko alternativne življenjske stile in si po svoje oblikujejo odraslost. Nekaj se torej dogaja
– mladi odrasli, ki niso več vezani na tradicije ter ustaljene in vnaprej določene načine
življenja so našli pot, po kateri poskušajo najti lastno srečo. Za dosego te se je morala
spremeniti tudi družba, ki je le-to omogočila. Zmanjšan vpliv tradicionalnih institucij, spolnih
vlog in družinskih skupnosti; spremembe v izobraževalnem sistemu in zaposlovanju, prav
tako pa povečan vpliv potrošniške družbe in medijev ter zahteve po individualizaciji, so le
nekatere izmed sprememb.
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Seveda pa je nastalo vprašanje, ali je individualizacija življenj omogočila ustvarjanje
posamično izbranih biografij ali je omogočila zgolj nujo po njih? Zraven pa nam je z mediji
prinesla podobe življenja, ki nam kažejo, kako lepo bi lahko bilo življenje, če bi bili nekdo
drug, nekje drugje in nam ne bi bilo potrebno delati tega, kar delamo. Kljub napadu
potrošništva, ki nam z vseh strani ponuja stimulacije in umetna zadovoljstva ter nas hkrati
odvrača od nas samih, pa paralelno obstaja tudi življenje, ki prinaša duševno zadovoljstvo.
Imenujemo ga stabilna odrasla ego identiteta z avtonomnim in relacijskim selfom, ki se zna
obraniti manipulacij iz zunanjega okolja in ima dobro razvit občutek intimnosti ter
generativnosti. Vprašanje pa je, ali je le-ta res prisoten samo v odraslih življenjih, ki se držijo
tradicionalne življenjske ureditve in vidijo srečo v tistih nekaj pojmih, ki sem jih omenila na
začetku. Večni mladeniči ali ustvarjalci spontanosti ter novih možnosti morda niso
neodgovorni lenuhi, temveč posamezniki, ki so našli, kar so iskali.
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I

Teoretični del

1 PUER AETERNUS, PETER PAN IN DRUGI SIMBOLI VEČNE
MLADOSTI

Natančen prevod pojma Puer Aeternus iz latinščine pomeni večni deček oziroma večni
mladenič. Prvi je izraz uporabil Ovidij v svoji veliki epski pesnitvi Metamorfoze, in sicer v
kontekstu boga-otroka Iakusa,

ki so ga kasneje enačili z Dionizom in Erosom. Je bog

življenja, smrti in vstajenja od mrtvih, bog božanske mladosti, kakršni so bili tudi orientalski
bogovi Tamuz, Atis in Adonis. Kasneje so izraz prevzeli predvsem jungovski analitiki, ki so
tako poimenovali enega od arhetipov (Von Franz, 1988). Takšne in drugačne lastnosti večnih
mladeničev imajo tudi drugi grški bogovi, kot na primer Hermes (Merkur), Pan (Faun) in
Faeton, poleg njih pa še Prometej in Ikar, pa tudi Jezus in Satan in še veliko drugih. Sinonim
puer aeternusa je še literarni in filmski junak Peter Pan, ki je, tako kot večina večnih
mladeničev, očaral staro in mlado populacijo in zaradi katerega je stavek »nikoli nočem
odrasti« poznan širom sveta.
Rada bi omenila, da v diplomski nalogi ne bom posvečala pozornosti razlikovanju večnih
mladeničev in večnih mladenk, torej ne bom posebej razlikovala spolnih značilnosti, ker se po
mojem mnenju puer aeternus in puella aeterna ne razlikujeta. Pri omembi večnega mladeniča
mislim tudi na večno mladenko in obratno, razen če je razlikovanje izrecno izpostavljeno.
Moje razmišljanje potrjuje tudi Peter Tatham (1992, v Yeoman, 1998), ki pravi, da je puer
aeternus navsezadnje bog brezčasne mladosti, ki se nikoli ne konča in se vedno znova
obnavlja. Tako ni vse samo novo, kar še prihaja, temveč je tudi sam akt transformacije, zato
ne more imeti spola in je torej brezspolen. Poleg tega je puer aeternus arhetip, ki je po svoji
naravi univerzalen in značilen za vse. Da ne bom razlikovala po spolu sem se odločila tudi,
ker menim, da za izbiro življenjskega sloga, vrednot in osebnega delovanja v današnjem
zahodnem svetu spol ni ključnega pomena.
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2 KRATEK PREGLED JUNGOVSKE ANALITIČNE PSIHOLOGIJE

Izraz puer aeternus lahko danes še vedno v večini zasledimo zgolj v povezavi z jungovsko
razlago pojma. Tako bom najprej poskusila na kratko predstaviti nekaj osnovnih značilnosti
Jungove analitične psihologije, ki so pomembne za razumevanje njegovega pojmovanja puer
aeternusa in diplomskega dela, vendar pa bi poudarila, da so pojmi predstavljeni le površinsko
ter da je za bolj celostno razumevanje celotnega spektra njegovega dela potrebna bolj
poglobljena obravnava. Jung v svoji analitični psihologiji deli duševnost na tri stopnje: zavest,
osebno nezavedno in kolektivno nezavedno. Središče zavesti je jaz oziroma ego, ki vsebuje
zaznave, spomine in čustva, ki se jih zavedamo, osebno nezavedno pa je podobno Freudovem
konceptu nezavednega: tvorijo ga vsebine, ki so bile nekoč zavestne, toda so zaradi potlačitve
ali pozabe izginile iz zavesti (Jung, 1995). Najtežje dostopna plast duševnosti je kolektivno
nezavedno, ki predstavlja negativ osebnemu nezavednemu, saj vsebine le-tega niso nikoli
obstajale v zavesti. Je nekakšen kolektivni spomin, nasledstvo celotnega človeštva in ohranja
vsebine in aspekte obnašanja, ki so enaki povsod in za vse (Jung, 1995). Manifestira se v
sanjah, mitih, pravljicah, fantazijah, ustvarjalnosti in religijah (Magdič, 1995). Arhetip ali
prapodoba je vsebina kolektivnega nezavednega, ki pomeni prisotnost določenih oblik v psihi,
ki so povsod prisotne in razširjene. Arhetipi so prirojeni in skupni vsem ljudem ne glede na
čas in kulturo. Obstaja jih toliko, kolikor je tipičnih situacij v življenju. Ljudje skozi te
podobe izražajo svoja notranja hrepenenja in nezavedna nagnjenja – z njimi intuitivno
dojemajo vse najpomembnejše vidike stvarnosti, ki jih zavestno ne znajo. Ena od potlačenih
in nesprejetih delov naše osebnosti je Senca. Sestavljajo jo vse vsebine, goni in motivi, ki jih
ljudje ne morejo sprejeti, ker so v nasprotju z njihovo samopodobo. Največkrat vsebuje
negativne lastnosti in prav tisto, kar oseba najbolj obtožuje pri drugih (Verbnik Drobnikar,
2003). Ker ljudje vsebin Sence ne morejo sprejeti, jih prenašajo na ljudi okoli sebe, pri čemer
je videti, kot da niso zares njihove, kot da so vsebine del ljudi, na katere so jih prenesli, kar
imenujemo projekcija. »Le-ta izgine v trenutku, ko postane zavedna, ko se vsebina izkaže za
nekaj, kar pripada subjektu« (Jung, 1995: 89). Druga maska, s katero ljudje delujemo, je
persona. Le-ta je javna podoba, ki jo posameznik kaže družbi. Gre za socialni jaz,
socializirani in kultivirani del človekovega 'jaza' (Verbnik Drobnikar, 2003). Je pomemben
del duševnosti, težava pa nastane, če se posameznik preveč identificira z njo, se odtuji sebi, in
postane bolj odslikava zahtev družbe kot avtonomen posameznik (Zupančič, 1992). To je
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načeloma za delovanje družbe prej koristno, zato le-ta morda še celo proizvaja in želi
odtujene, podredljive in vodljive posameznike.
Nasprotje igranosti je pristnost osebnosti, Sebstvo. Je pralik samega sebe, individualizirana in
samouresničena osebnost, ki je vodilo osebnostnega razvoja. Najvišjo stopnjo doseže, ko se
posameznik zlije s pralikom samega sebe. Po Jungu (1993, v Verbnik Drobnikar, 2003) je to
eden od pomembnejših arhetipov. Za pristno, celostno delovanje celotne osebnosti je važno,
da se zavedamo tudi dvojnosti našega delovanja. V vsakem človeku se namreč tekom spolne
identifikacije oblikujejo značilnosti lastnega spola, vendar se poleg tega potlačijo nekatere
značilnosti nasprotnega spola (Verbnik Drobnikar, 2003). Anima so potlačene poteze ženske
narave pri moškem oziroma potlačeni ženski del duše. Včasih je definirana tudi kot arhetip
življenja in aspekt duševnega življenja, ki moški racionalnosti doprinaša čustvene plati.
Animus pa so potlačene poteze moškega pri ženski ali del duševnosti, ki žensko čustvenost
dopolni z racionalnostjo in odločnostjo. Ženske pogosto projicirajo svoj animus na
konkretnega moškega in moški svojo animo na konkretno žensko. Delovanje obeh, pa naj bo
to v moškem ali ženski, omogoča duševno ravnovesje (Jung, 1995). Integracija vseh svojih
delov, proces postajanja enovitih, enkratnih in celostnih posameznikov se imenuje
individuacija. Je izpolnitev vseh naših potencialov in proces duhovne in osebne rasti in nima
nobene povezave z individualizmom. Za mnoge je individuacija težek proces, ker moramo
zanjo včasih zapustiti naš običajen varen in stabilen habitus (Verbnik Drobnikar, 2003).
Za razumevanje fenomena puer aeternus po Jungu je pomembno razumeti tudi pojav
materinskega kompleksa, pogoltne matere oziroma »vampirske ljubezni« matere. O tem lahko
govorimo, če se mati zlije z otrokom do te mere, da začne svoje življenje živeti preko otroka
in ji simbiotični odnos z njim pomeni vse. Za otroka je popolnoma naravno, da se mu mati že
od zgodnjih let otroštva pojavlja kot popolna in nadčloveška. Takoj ko otrok pokaže nekaj
spontanosti in samostojnosti, ju mati poskuša zatreti, saj bi s tem zadržala sina v svojem
objemu, s tem pa preprečuje njegov zdrav razvoj na poti k individuaciji in ohranja odvisnost
od nje (Praper, 1995). Občutek svobode je namreč pomemben za izgradnjo zdrave
samopodobe in občutka lastne vrednosti. Odraščajoči moški se mora nujno osvoboditi anime,
ki jo predstavlja mati (Jung, 1995). Na tem mestu naj povem, da se nekateri avtorji ne
strinjajo, da je pojav materinskega kompleksa pomembno povezan s pojavom puer aeternus
sindroma, temveč bolj z narcisizmom in pojavom »maminih sinčkov«, puer aeternus sindrom
pa se povezuje z arhetipom starca. Puer aeternus ni pojav zgolj pri moških, na kar kaže
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njegova razlaga v povezavi z materinskim kompleksom, temveč je v enaki meri prisoten tudi
pri ženskah (Satinover, 1980, v Yaomann, 1998).

3 JUNGOVSKA PSIHOANALIZA IN PUER AETERNUS

Z razlago nekaj uvodnih pojmov, ki jih je v psihoanalizo vpeljal Jung, lahko nadaljujem z
značilnostmi puer aeternusa, ki jih povzemam po Von Franz (1988), eni od Jungovih bližnjih
sodelavk.
Večni mladenič predolgo ostaja na psihološki stopnji adolescenta, njegovi dve značilni
»motnji« pa sta homoseksualnost in donhuanstvo. S samo razlago »motnje« homoseksualnosti
se ne bom ukvarjala, v primeru donhuanstva pa puer v vsaki ženski išče podobo matere,
podobo popolne ženske, ki se bo moškemu razdala. Neskončno hrepeni po materinski ženski,
ki bi ga vzela v naročje in zadovoljila vse njegove potrebe. Išče mater boginjo, zato mora
kasneje, ko ga neka ženska očara, spoznati, da gre samo za navadno človeško bitje. To ga
navdaja z razočaranjem, zato jo največkrat hladnokrvno zapusti.
Ostajanje na adolescentni fazi razvoja se kaže tudi pri težavah s prilagajanjem konkretnemu
družbenemu okolju, saj se ima takšen posameznik za nekaj posebnega in meni, da se mu kot
takemu ni potrebno prilagoditi. Do težav na tem področju lahko pride, ker starši v analni fazi
otroka kaznujejo ob prvih znakih samozavesti, grandioznosti in samopomembnosti (znakih
tako imenovanega primarnega narcisizma po Neumanu (1973, v Yeomann, 1998)), ko
kritizirajo otroka z mislijo, da mora takšno obnašanje zatreti v kali, pravzaprav pa zatrejo
nastajajoči jaz. Tako namesto primernega narcisizma (Satinover, 1980, v Yeomann, 1998), ki
bi ga lahko razvili z vzpostavljenim temeljnim zaupanjem in pri katerem bi bil razvoj
osebnostne integritete možen, razvijejo patološki narcisizem. Razvoj celostne osebnosti
namreč ni možen, če ni možen zdrav razvoj samozavesti in usmerjenosti k delovanju. Prav
zaradi občutka, da je nekaj posebnega, puer postane kolektiviziran od znotraj in nobena
njegova reakcija ni resnično osebna ali posebna, temveč je skupna vsem puerom – arhetipu
puer aeternusa.
Za večino del in ljubezenskih odnosov se mu zdi, da to ni čisto pravo, povsod odkrije kakšno
napako. To lahko vodi do »provizoričnega življenja« (Von Franz, 1988). S tem hoče povedati,
da sicer živi neko življenje, da pa bo pravo zanj šele prišlo, s čimer pa zavrača odgovornost,
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ki bi jo moral sprejeti v danem trenutku. Neskončno ga je strah, da bi bil ujet v položaj, iz
katerega se ne bi bilo več mogoče izmuzniti, kajti vsak položaj z natančno določenimi odnosi
je zanj pravi pekel. Mučne so mu tudi vse dejavnosti, za katere bi moral pokazati določeno
mero vztrajnosti, discipliniranosti in dolgotrajnega treninga v vsakršnih pogojih. Avtorica
večkrat poudari, da puer ne prenese monotonega dela in da se ne zna samopremagovati, da
»dela takrat, ko ga nekaj očara ali je nad nečim močno navdušen, lahko tudi štiriindvajset ur
ali celo dlje, dokler se ne bo zgrudil. Toda to, česar ne more, je delavnost v puščobnem
deževnem jutru, ko je delo dolgočasno in mora človek z veliko trdne volje ukrotiti svoje
omahovanje, ali bi se dela lotil ali ne« (Von Franz, 1988: 10). Deluje namreč samo v
situacijah, ki mu prinašajo zadovoljstvo in veselje ter noče biti obremenjen z nikakršno
odgovornostjo.
Sicer se zdi, da družba kljub temu da poudarja vztrajnost in trdo delo, zahteva fleksibilnost in
delo v različnih pogojih, morda celo na različnih projektih naenkrat, tako da je dosti
priložnosti za razgibano delo in več zanimivih opcij za puere. Vendar pa bi morda lahko rekli,
da družba z zahtevo po fleksibilnosti (kot eno izmed zahtev) ustvarja ljudi, ki delujejo kot
puer aeterni.
Poleg naštetih lastnosti so za puer aeternuse značili tudi odpor proti konvencionalnosti,
iskanje pristne religije, kar je tudi ena od značilnosti mladostnikov v pozni puberteti ter
izjemna očarljivost – so zelo poživljajoči in z njimi se lahko prijetno pogovarjate, ker nekako
vedno nanese na zanimivo temo. So tudi zasanjani, plemeniti, inteligentni, redkobesedni,
razdražljivi, zanje so značilni izbruhi besa in nepotrpežljivost, prav tako pa tudi naivnost,
pretirana zaupljivost in idealiziranje. S svojo nalezljivo magijo znajo očarati odrasle in mlade,
saj odsevajo tako svojo domišljijsko kreativnost kot tudi trpljenje in globino duše (SchwartzSalant, 1982, v Yeomann, 1998).
Jung otroški motiv razlaga z dvojnega vidika, vidika Sence in Jaza. Negativni vidik infantilne
sence moramo zatreti, ker nas vleče nazaj v otročjost, odvisnost, lenobo, neresnost; v beg pred
problemi, odgovornostjo in življenjem. Pozitivno, otrok pred nami, pa je možnost večne
mladosti, spontanosti ter novih možnosti, življenjski tok poti, ki je usmerjen v ustvarjalno
prihodnost, bodoče življenje (ker je otrok potencialno bitje, bije v prihodnosti). Večni otrok v
človeku je neopisljivo doživetje, neskladnost, ovira in božanska izključena pravica;
neizmerljivo, ki določa najvišjo vrednost ali nevrednost osebnosti (Jung, 1968, v Clemens in
Rothgeb, 1992). Prvi je torej infantilna senca, lenuh, ki se bori proti materinskemu
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kompleksu, dokler ni prepozno, drugi pa je Jaz, nekdo, ki želi steči proti prihodnosti, proti
možnosti ponovnega rojstva, odkritju nove možnosti življenja, odkritju prenovitve.
Že prej sem omenila, da naj bi pueri živeli nekakšno provizorično življenje, da ga nehote ne
znajo živeti tukaj in zdaj, temveč ga vedno prelagajo v prihodnost, prav tako pa se ne znajo
prilagoditi družbi, pa naj bo to glede dela, ljubezenskih odnosov ali same družbene
organizacije. Vedo, da bi se morali do določene mere prilagoditi, vendar je to spoznanje zanje
le intelektualna ideja, ki jo uresničujejo v domišljiji in ne v resničnosti. Provizorično življenje
si razlagam kot življenje, pri katerem nisi zares prisoten, si od njega odmaknjen oziroma ga ne
živiš v njegovi polnosti. Tako naj bi tudi bilo življenje puera, in sicer zaradi pomanjkanja
čustvene intenzivnosti. Občutek minljivosti nenehno prodira v njegovo življenje in zato se
neprestano pripravlja na konec; na konec ljubezenskega razmerja, konec prijateljstva,
izkušnje. Zaradi možnih razočaranj se noče prepustiti življenju, zato ga poskuša zaustaviti z
razumskim organiziranjem, kar avtorica pojasni s pretiravanjem: »Puer aeternus ima pištolo
vedno v žepu in se nenehno igra z mislijo, da bo zapustil življenje, če se bodo stvari preveč
otežile« (Von Franz, 1988: 72). S pištolo Von Franz verjetno misli njegovo navdušenost nad
nevarnimi, adrenalinskimi športi (še posebej poudarja letenje in alpinizem, vendar bi danes
lahko dodali še druge ekstremne športe kot so potapljanje, surfanje in jadranje, turna smuka,
rafting po brzicah, BASE skoki itd). To ima tudi simbolični pomen, saj pri osvajanju višin
simbolično pobegnejo čim dlje od matere, od sveta in od povprečnega življenja. Na tem mestu
pa moram omeniti, da izpostavljanje nevarnostim v ekstremnih športih po Kavčiču (2006) ne
pomeni, da ekstremni športniki ne cenijo svojega življenja in da imajo avtodestruktivna
nagnjenja, temveč nasprotno – pri izpostavljanju nevarnostim doživljajo občutke, ki jih
znajo prenesti tudi v ostale vidike njihovega življenja, in sicer občutke sreče, svobode in
resničnosti, občutke sposobnosti in zmožnosti, psihične relaksacije, premagovanja samega
sebe ter zdravja. Obvladovanje tveganja izboljša njihovo samopodobo in potrjuje njihovo
vrednost. Posameznik tako ne rabi potrditve iz družbe ali bližnjih, temveč sam gradi svoj
smisel in doživlja nekakšen »profan duhovni trans«, kar je sploh pomembno v družbi, ki z
zrušitvijo tradicionalne zibelke ne nudi več česa podobnega (Breton, 2004, v Kavčič, 2006).
Tako podajanja puerov v ekstremne športe morda le ne bi smeli interpretirati samo kot iskanje
gotove smrti, temveč kot iskanje smisla v svetu, s katerim se drugače ne znajo poistovetiti.
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4 IZOGIBANJE

ODGOVORNI

ODRASLOSTI

PO

JUNGOVSKI

PSIHOANALIZI

Po vsem povedanem se lahko vprašamo, kaj lahko naredimo, da »ozdravimo« večne
mladenke in mladeniče izogibanja odgovorne odraslosti. Jung predlaga preprosto zdravilo:
delo. Prav tisto dolgočasno delo na dolgočasne deževne dni. Garaško, monotono, odgovorno,
»običajno delo«, saj naj bi prav samopremagovanje in rutina iz puera izbila
samopoveličevanje in ga postavila na realna tla in se mu pomagala prilagoditi konkretnemu
družbenemu okolju. Rešitev je lahko tudi v vojski, kjer ni prostora za lažni individualizem in
se mora obnašati tako kot drugi.1
Naslednje magično zdravilo je skrb za otroke. Avtorica ga sicer kot rešitev predlaga predvsem
ženskam, ampak si bom drznila predpostavljati, da so moški danes, vsaj pri mladih družinah v
zahodnem svetu, vseeno bolj vpeti v njihovo delovanje in se več vključujejo v vzgojo in skrb
za otroke ter da otroci tudi za njih predstavljajo tisto »dokončno odgovornost, ki pomeni, da
se ne more[jo] več brezskrbno igrati naokoli« (Von Franz, 1988:14).
Razumem, da družba v kateri živimo, za svoj obstoj potrebuje delovne posameznike v vseh
pogojih, vendar pa družba kot taka ne bi smela delovati zgolj v svojem interesu, temveč v
interesu njenih članov. Toda ne na način, da preprosto oblikuje svoje člane tako, da jih
prepriča, da si želijo delati tisto, kar morajo delati, da bi izpolnili svojo družbeno vlogo. V
družbi, ki škoduje resničnim interesom svojih članov, lahko postanejo vir zadovoljstva tudi
dejavnosti, ki so sicer škodljive za človeka, a so koristne za delovanje družbe. Ekstremen
primer za to je po Frommu (2002) pojav zadovoljstva sužnjev s svojo usodo ali pa uživanje
zatiralcev v svoji krutosti.
Medtem ko se delo kot »zdravilo« za večne otroke sliši verjetno, kljub možnosti da je to le
eden od družbenih trikov, da podjarmi svoje ovčice, pa gredo predlogi za odrešitev iz okov
materinskega kompleksa v ekstreme, in sicer Zupančič (1992) za izborno terapijo za
materinski kompleks predlaga »incestoidno vrnitev k materi«, ker se lahko, kar je pokvarila
mati, zaceli samo z njene strani. Slovenskim ženskam polaga na srce, da lahko »odrešijo sebe
in svoje moške, s tem pa naslednjo generacijo moških in žensk tako, da postanejo matere
1

Tukaj se sicer poraja vprašanje, ali je v vojski prostor za individualizem ali individualnost katerekoli vrste,
vendar je to že popolnoma druga tema.
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svojim možem, ljubimcem, bratom in prijateljem«, namesto da se »gredo emancipacijo in
rušijo še zadnje ruševine moškosti in s tem možnost za sožitje med spoloma (Zupančič,
1992:26)«. Z zadnjim primerom sem želela opozoriti, da družbene spremembe včasih
prinesejo popolnoma drugačno sliko enakega problema ter da je potrebno iskati druge
pristope in rešitve, ker so nekatere pač preprosto zastarane. Širše spremembe družbe prinašajo
s seboj tudi spremembe intimnosti, s katerimi je tradicionalna družina postala samo ena od
možnih izbir, pa še ta se je z emancipacijo žensk nadvse spremenila (Giddens, 2000).

5 PUER IN USMERJENOST K DELOVANJU

Medtem pa Yeomann, ki se je ukvarjala s t.i. »Peter Pan kompleksom« opozori in poglobi še
razmišljanje Hillmana (1979, v Yeomann, 1998), da puer aeternusa ne smemo preučevati
samo kot vprašanje povezave z materjo, temveč se moramo poglobiti tudi v njegovo
nasprotje. Imenujemo ga senex, arhetip modrega starca, ki je prav tako pomemben lik v
jungovski psihoanalizi, vendar ga Von Franz ne omenja v pomembni korelaciji s puer
aeternusom. Tako moramo dodati še pogled, ki puera definira z razlago obeh polov, starca in
dečka, saj deljenje arhetipov na pole prinaša samo črno-belo sliko, ki v resničnem življenju ne
obstaja in ki v najboljšem primeru samo ustvarja patologije (Hillman, 1979, v Yeomann,
1998). Če namreč preučujemo samo pojav arhetipa puer, ga lahko vidimo samo kot akcijo, ki
ne ve, nima znanja in izkušenj, temveč ima samo impulzivnost. Na drugi strani pa arhetip
senexa govori o znanju, preteklosti in izkušnjah, vendar se nikamor ne premakne, je kot
teorija zgolj zaradi teorije. Če ju preučujemo skupaj, pa arhetipa tvorita celoto, znanje z
možnostjo akcije, spremembe, delovanja. Delovanje, dejavnost, ustvarjalna uporaba človeških
zmožnosti pa so po Frommu (2004) temeljni pogoji za usmerjenost življenja k biti, s katerim
imamo večjo možnost polnega življenja, zadovoljstva s samim sabo ter s svojim življenjem.
Dejavnost v tem smislu ni mišljena kot zaposlenost, aktivnost, ki jo poganja zunanja sila,
strah ali družbene zahteve, temveč dejavnost neodtujena od posameznika. Pri neodtujeni
dejavnosti doživljamo sebe kot dejaven osebek svoje dejavnosti, ustvarjalnosti, in ne
doživljamo zgolj njenih posledic. Lahko smo torej popolnoma zaposleni z delom, vendar
nismo dejavni, ker nismo notranje prisotni in obratno, lahko smo fizično neaktivni, vendar še
vedno zelo dejavni, ker smo povezani s sabo in delujemo v skladu s svojo voljo (Fromm,
2004). Je možno, da vsi »patološki« pueri v resnici niso tako patološki, temveč so s svojo
energijo in usmerjenostjo v delovanje le drugačni od povprečnih posameznikov? In čemu
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odpor proti monotonemu delu ter bežanje pred obdobjem, ki ima tako neprivlačno ime:
odraslost?

6 KULT MLADOSTI IN INDIVIDUALIZACIJA

Velikokrat je slišati, kako se ljudje nostalgično pogovarjajo o tistih lepih časih, ki so bili, in
kako si želijo nazaj tja, pa naj bo to v počasnejše življenje brez telefonov in računalnikov, v
čas, ko ... So si mladi še želeli odrasti? Zdi se, da družbenim in kulturnim spremembam ni
moč ubežati in da se skupaj z družbo spreminjajo tudi življenjska obdobja ter življenjski
poteki. Tako je mladost od svojega »odkritja« v procesu razvoja moderne družbe v začetku
dvajsetega stoletja prešla iz politično dejavnih mladinskih gibanj srednjeslojnih mladostnikov
v obliko množične mladinske potrošnje in novih modnih skupinskih stilov, mladinskih
subkultur in študentskih gibanj. Tem je bil soroden odpor do represivnih državnih ukrepov in
ideološkega uniformiranja mladih ter želja po družbenih spremembah in alternativnih scenah.
Do osemdesetih let je tako mladost že predstavljala nek svoj svet, svet med otroštvom in
odraslostjo, ki ga odrasli ne morajo nadzorovati. Tradicionalno je bila mladost obdobje v
življenjskem poteku, v katerem so se mladi pripravljali za odraslo življenje, od sedemdesetih
let naprej pa je največji poudarek mladosti na izobraževanju in samooblikovanju, pri čemer je
stopnja kulturne avtonomije visoka. Mladi niso več pod neposrednim nadzorom staršev,
temveč jih nadzorujejo trg in sovrstniki, poleg tega pa je mladost razpotegnjena čez daljše
obdobje, za katerega se ne ve, kdaj natančno se konča. Lahko rečemo, da so mladi v
izobraževalnem moratoriju (Ule, 1999). Pojem izobraževalnega moratorija torej obsega več
kot le izobraževanje. Pomeni posebno dobo mladih, ki se želi ločiti od drugih življenjskih
obdobij. Mladost je psihosocialno in kulturno osvobojena – izobrazba mladim nudi večje
možnosti za doseganje družbenih priznanj in s tem tudi socialno neodvisnost z oblikovanjem
lastnega sveta, vrednot, življenjskih stilov in praks, politične presoje ter ideologij. Z
naraščanjem samostojnosti mladosti pa vedno bolj upada interes mladih za vrednote odraslih.
Na vse to vplivajo tudi družbene spremembe, torej kulturna modernizacija, ki gre v smeri
poudarjanja posameznikovega prostega časa in zabave, spremembe tradicionalnih spolnih
vlog in družinskih skupnosti, vse večji pomen osebnih izkušenj, vrednot in idealov naproti
tradicionalnim vrednotam in individualizacija življenjskih usmeritev in življenjskih poti (Ule,
1999).
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V sodobnih družbah, v katerih se podaljšuje šolanje, zvišuje povprečna starost prve zaposlitve
in oblikovanja družine, je odločanje za življenje izven tradicionalnih življenjskih poti vedno
bolj normalno. Življenjski prehodi niso več tako predvidljivi, kot so bili in zanimivo je, da se
zavedanje o posebnem pomenu mladosti kot posamičnega življenjskega obdobja med
otroštvom in odraslostjo ter zavestno družbeno izoblikovanje tega obdobja pojavita šele v
družbah, kjer je odraščanje postalo tudi stvar izbire, odločanja in odgovornosti posameznika
(Ule, 2008). Tradicionalne razvojne naloge za prehod iz adolescence v odraslost so bile
oblikovan sistem vrednot in etičnih načel, doseganje avtonomije, dograjevanje identitete,
razvoj emocionalne stabilnosti, razvoj in utrjevanje kariere, odkrivanje in razvijanje
intimnosti in partnerstva, integracija socialnih vlog, vključevanje v socialne skupine in
skupnosti, ureditev bivanja ter starševstvo in vzgoja otrok. Odraslost v sodobnih tehnološko
razvitih državah pa ima predvsem socialni pomen. Posameznikove predstave o odraslem
življenju vključujejo racionalnost, discipliniranost, relativno neodvisnost na različnih
področjih delovanja, osebno in socialno odgovornost ter sprejemanje veljavnih družbenih
vrednot in socialnih vlog (Marjanovič Umek in Zupančič, 2004).
Razni avtorji pa omenjajo tudi obdobje, ki se imenuje postadolescenca, predodraslo obdobje
ali obdobje mladih odraslih, ki nadomešča veliko tega, kar se je v prejšnjih obdobjih
imenovalo odraslost. Nastale so spremembe v poglavitnih institucijah, ki so doslej
opredeljevale prehode v odraslost (Ule, 2008): spremembe v družinskem sistemu (slabljenje
avtoritete staršev, poznejše poroke, samsko življenje, partnerstvo namesto poroke),
spremembe v izobraževalnem sistemu (podaljševanje, demokratizacija izobraževalnih stilov),
spremembe

v zaposlovanju

(prožna zaposlitev,

menjava obdobij zaposlenosti in

nezaposlenosti, prekvalifikacije in vseživljenjsko učenje), spremembe v odnosu do javnega in
političnega (nižja udeležba mladih) in spremembe v vsakdanjem življenju (mediji in poraba).
Mladi odrasli so tisti, ki po tradicionalnih merilih starosti in izobrazbe ne sodijo več v
kategorijo mladih, vendar še niso dosegli socialnega statusa odraslih v tradicionalnem
pomenu, torej niso ekonomsko samostojni ali nimajo redne zaposlitve ali nimajo lastne
družine ali pa živijo v izvornih družinah. Mladi odrasli, ki še vedno živijo v izvornih družinah
ali pa ki so se za kratek čas odselili in se nato vrnili k staršem, pripadajo t. i. »boomerang
generation2«, ker se zaradi slabih ekonomskih razmer kot bumerang vračajo nazaj v izvorno
točko – k staršem. Podobno se pojavlja tudi izraz jo-jo generacija (Du Bois-Reymond, 1998,
2

Izraz je iz knjige The Crowded Nest Syndrome: Surviving the Return of Adult Children avtorice Kathleen
Shaputis's, 2004
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v Ule, 2008), ki simbolizira vzpone in padce rahlih in ponovljenih gibanj (Ule, 2008), torej
reverzibilnost – vse kar naredijo, pa naj bo to odhod od doma, šolanje, poklic, delo, etc., lahko
zaključijo in naredijo na novo, od začetka. Tako imajo ogromno priložnosti, da uresničijo, kar
si želijo, vendar bi morali pri tem vedeti, kaj je tisto, kar si želijo. Vmesna faza med
življenjem v primarni družini ter samostojnim življenjem se lahko poimenuje tudi obdobje
»poldružinskega« življenja ali LAT faza (living apart together), ki predstavlja različne načine
življenja: živeti doma v času podaljšanega šolanja do 26. leta, živeti doma tudi po zaključku
šolanja in zaposlitvi, živeti doma z občasnim življenjem drugje in živeti drugje z rednim
obiskovanjem starševske družine in s kontinuirano uporabo njenih storitev ter opor (Rener,
2006).
Tudi če mladi odrasli sicer sprejemajo »odrasle« odločitve ni nujno, da se identificirajo s
statusom odraslosti, ker ima predstava o odraslosti zanje večkrat »postan okus«. Pogosto ne
vstopijo v odraslost, čeprav imajo možnosti za to, ker ne želijo odrasti ali se vidijo na poti
stran od odraslosti (Côté, 2005, v Ule, 2008). Kako posamezniki doživljajo odraslost je
namreč pogojeno s tem, kako jo dojemajo in če jo dojemajo kot slabo, seveda nočejo biti del
njen del.
Walther in Sclathof (2001, v Ule, 2008) razlikujeta tri tipe načinov življenja mladih odraslih.
Prvi tip so deljena življenja, pri katereih ljudje živijo nekatere vidike mladosti in nekatere
vidike odraslosti. Drugi način je življenje t. i. neodločenih življenj, pri katerih se ljudje nimajo
ne za mlade in ne za odrasle ter živijo nekje vmes, ker ne vidijo ciljev prehoda v odraslost.
Način nihajočih življenj pa je tisti, pri katerem ljudje zavestno nihajo med obema obdobjema,
ker hočejo imeti privilegije obeh ter se izogniti negativnim vidikom obeh razvojnih obdobij.
Vsem je torej skupno, da posamezniki za enkrat še ne nameravajo popolnoma vstopiti v
obdobje tradicionalne odraslosti.
Vidimo, da ne gre obravnavati vseh mladih odraslih z iste perspektive in treba je upoštevati,
da imajo mladi različne strategije delovanja. Mirjana Ule (2008) govori o treh različnih
življenjskih strategijah, po katerih mladi delujejo. V prvi je združila mlade, ki sledijo
normalnim ali normativnim biografijam in dosegajo konvencionalni status odraslosti; druga
skupina zajema tiste, ki oblikujejo posamične ali izbirne biografije in živijo samostojne
življenjske projekte ter sledijo posamično izbrani življenjski poti. Zadnja združuje mlade, ki
živijo marginalne ali robne biografije, ki zaradi socialno-biografskih in psiholoških razlogov
nimajo možnosti doseči niti konvencionalnega statusa odraslih niti samostojnih življenjskih
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projektov. Vsem pa je skupno, da zaradi podaljševanja in razširitve izobraževalnih procesov
na celotno generacijo mladih in drugačnih zahtev trga, postaja potreba po starostnem
segmentiranju družbe v zadnjem času vse manj aktualna. Mladino in mladost se odpravlja,
toda paradoksalno se nekatere pomembne značilnosti mladosti razširja na vse generacije in na
vse življenje. Primeri paradoksa so potreba po stalnem izobraževanju, negotova zaposlitev ter
stalno redefiniranje svoje identitete (Ule, 2008), poleg tega pa tudi želja in aktivno delovanje
v smeri ohranjanja mladostnega videza.
Côté (2000) govori o današnji družbi kot o »družbi sorejencev«, pri kateri ljudje sledijo
zunanjim pritiskom in popularnim vrednotam in ne svojim notranjim vzgibom. Govori o tem,
da niti mladost niti odraslost ne obstajata več, ker hočejo biti odrasli bolj kot otroci in tako so
otroci prisiljeni hitreje odrasti, česar pa brez staršev nikoli ne morejo zares doseči. Tako
ubijajo »očetovsko« figuro in se vedno bolj združujejo na sorojenski ravni, družba pa postaja
polna »napol odraslih«, ki ne vidijo odraslosti kot dostojanstvene dobe, temveč kot
nepovezano praznino in kaos.
Prav tako trdi, da je danes v krizi odraslost in ne mladost, ker vedno manj ljudi odrašča v
tradicionalnem smislu besede. Odraslost je za mnoge težka pot in ne cilj, ki bi predstavljal
varnost, in ki je, ko je enkrat dosežen, vzpostavljen za vedno. Za to krivi potrošniško družbo,
ki ji je naraščanje populacije nezrelih odraslih s šibkim jazom in dobro razvitimi nezavednimi
impulzi v interesu, ker je za vzdrževanje potrošništva dobro imeti čim več ljudi z močno
težnjo po neposredni in takojšnji zadovoljitvi želja. Odrasli imajo opraviti s ključnim
identitetnim delom, ki je bil prej rezerviran za obdobje mladosti. Lash (1979, v Côté, 2000)
poudarja, da družba ni bila še nikoli tako odprta za sebičnost in pohlepnost, kar potrdi tudi
Côté, ki pravi, da je kapitalistična družba z odpravo tradicionalnih represivnih organov, kot so
družina, katoliška cerkev etc., odpravila tudi prepoved sedmih smrtnih grehov in jih postavila
na pomembno vlogo v človeških življenjih, le da imajo sedaj drugačna imena. Napuh sta
zamenjali individualnost ter nečimrnost, pohlep se sedaj imenuje materializem, jeza je zdrava
tekmovalnost, pohota se lepše sliši kot seksualnost, ljubezensko življenje ali celo moda, zavist
pa zunanja spodbuda in izziv. Lenobo sta zamenjala sprostitev in prosti čas, požrešnost pa
tisto dobro življenje, »good life«, ko imamo vse in si želimo še več. Seveda je zgornja
primerjava le stvar interpretacije in prinaša nekoliko negativen pogled na današnje življenje,
vendar vseeno podaja zanimiv oris spremembe, ki nastane z drugačnim poimenovanjem, pa
naj bo avtorjeva primerjava realna ali ne.
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Vrednotni sistem individualizacije pa vsebuje zametke nove etike, ki sloni na »dolžnostih do
samega sebe«, kar je v popolnem nasprotju tradicionalni etiki, ki je slonela na dolžnosti do
drugih in do družbe kot celote, zato lahko dobimo vtis, da so vrednote mladih egoistične in
narcistične, vendar je z nadaljnjim opazovanjem mogoče opaziti presežek le-teh v njihovem
iskanju novih družbenih vezi v družini, prijateljskih odnosih, na delu in v javnosti (Ule,
2008).
Vendar pa tudi individualizacija, ki naj bi osvobodila mladostnika od tradicionalnih zahtev in
pričakovanj, ki naj bi pomenila »preobrat prevlade vnaprej določenih razrednih, slojnih,
spolnih, kulturnih identitet k vse bolj pluralnim, posamično določenim, začasnim in relacijsko
oziroma odnosno zastavljenim življenjskim načrtom« (Beck, 1986: 34, v Ule, 2008), ne daje
nujno več možnosti in izbir, temveč pomeni le to, da se je družben nadzor spremenil in
nekoliko zakrinkal pod neskončne zahteve trga. Trg pa zahteva dobro izobrazbo, veliko znanj,
fleksibilnost in iznajdljivost. Ker pa življenjske biografije velikokrat ne nastajajo kot
posledica realnih življenjskih zavestnih izbir, ki samooblikujejo posameznika, temveč tistih,
ki nam jih narekuje množična poraba, so le-te lahko bolj rezultat slabih kompromisov med
željami in možnostmi njihovega uresničevanja (Ule, 2008). Tako prihaja do tesnobe pri izbiri
prave življenjske zgodbe in izogibanju vstopa v odraslo dobo, v katero bi morali vstopiti
najmanj pripravljeni, če že ne popolnoma izoblikovani. Individualizacija je torej skrita prisila,
ki nas pod pretvezo, da je vse mogoče, sili v samooblikovanje naših celotnih življenj. V vseh
danih možnostih pa se posamezniki radi izgubimo, ker smo pri tehtanju interesov, morale in
posledic v kompleksnosti družbe pogosto komaj sposobni le najnujnejših odločitev (Ule,
2008). Individualizacija hodi z roko v roki z logiko kapitalizma, ki nam govori, da si moramo
nagrabiti čim več materialnih dobrin, istočasno pa na nam daje vedeti, da nobena ni »tista
prava« ter nas tako sili v nakup vedno novih stvari in dogodivščin, ker bomo le tako morda
nekoč dosegli pravi užitek in srečo. Če pa se slučajno zgodi, da v življenju nismo srečni, smo
za to odgovorni popolnoma sami – pač nismo dovolj nakupili ter si privoščili pravih stvari
(Salecl, 2007). Naj tukaj opozorim na Von Franzine (1988) besede, da puer aeternus nikoli ni
zadovoljen, s tistim kar ima, ter išče vedno nove partnerje/prijatelje/dogodivščine. Bi mar
lahko bila njena opažanja posledica razmaha kapitalizma? Tako bi bila to lastnost večine ljudi
in sploh ne posebnost puerov. Posledice bi lahko bile torej drugje, v možnosti
samouresničevanja in iskanju pristne poti, ki vodi tja. Izbire, ki ne izvirajo iz kapitalističnega
sistema obstajajo, če jih le opazimo med željami po pridobivanju.
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7 ODLOČANJE MED ŽIVLJENJSKIMI MOŽNOSTMI

Razlogi za zmedo pri odločitvah so različni, pa naj bodo te pri izbiri jogurta ali o pomembnih
življenjskih temah. Le-te so po Musku (2010) družinske odločitve, kot so izbira življenjskega
partnerja; odločitev za družinsko življenje, za poroko, otroke, ločitev, splav, vzgojo in šolanje
otrok ali odločitve v zvezi z zdravjem, družabnimi stiki, bivanjem in stanovanjem; nazorske,
verske, moralne in politične odločitve, odločitve v zvezi s spolnimi in ljubezenskimi odnosi,
odločitve za večje transakcije in nakupe, za spremembo življenjskega sloga ter odločitve v
zvezi s konjički, interesi in prostim časom.
Odločanje zapleta tudi dejstvo, da se alternativne odločitve ne razlikujejo samo glede na
vrednost, ki jo imajo za nas, temveč tud glede na verjetnost. Tako je psihološko odločanje
pravzaprav skoraj vedno odločanje v negotovosti, torej ob tveganju. Ljudje lahko precenjujejo
verjetnost pozitivnih izidov ali pa precenjujejo verjetnost negativnih izidov. Pri ocenjevanju
verjetnosti imamo ljudje več glavnih strategij odločanja, in sicer glede na razpoložljivost,
reprezentativnost in glede na prilagajanje (Tversky in Kahneman, 1982, v Musek 2010).
Pogosto ocenjujemo verjetnost nekega dogodka na podlagi tega, kako hitro in pogosto nam
pride na misel (razpoložljivost). Če na primer velikokrat slišimo ali v časnikih beremo o
prometnih nesrečah, se nam bodo zdele veliko bolj verjetne, kot če o njih slišimo zelo malo in
jih zato podcenjujemo. Pri ocenjevanju verjetnosti radi ignoriramo tudi dejansko verjetnost
dogodka in ga presojamo glede na to, ali ustreza tipični predstavi, ki jo imamo o njem
(reprezentativnost), ali pa se odločamo glede na prvo, sidrno sodbo (vsidravanje in
prilagajanje), ki je seveda lahko tudi napačna. Vidimo, da odločanje sploh ni tako enostaven
psihološki proces. Človeške zmožnosti umskega in voljnega delovanja nam omogočajo, da si
zamislimo izide lastnega ravnanja, da jih presojamo in ovrednotimo. Tako si lahko ustvarimo
sodbo o tem, katere možne alternative so nam ugodnejše (Musek, 2010), vendar moramo
vedeti, da je tudi okus (Bordieu, 1985, v Ule, 2002) globoko socialno vključen v razredne
strukture, da ga vodijo močne socialne norme in je odvisen od habitusa posameznika.

8 KOPIČENJE UŽITKOV ALI SREČA

Vseeno pa se lahko zdi, da so šle zahodne družbe v smer razvoja nedozorele, vase zazrte
odraslost in spodbujanja kulturnega narcisizma, za katerega je značilen »hedonizem brez
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užitka«. Côté (2000) pravi, da bi družba, ki bi znala uravnotežiti težnjo po samostojnosti in
upoštevanju drugih ter skrbi zanje, delovala kot katalizator v prizadevanjih za odpravljanje
problemov v odraslosti, ki jih ustvarjajo kapitalistične družbe. Pozitivna svoboda je po
njegovem možna samo za ljudi, ki niso izredno usmerjeni samo vase ali v druge, temveč
svojo ljubezen enakomerno delijo na oba pola. Težava pa nastane, ker ljudje iščejo
brezpogojno ljubezen, sami pa je ne morejo dajati. Stalno se primerjajo z drugimi in to jih
vedno znova pripelje do razočaranj. Sicer se dobro znajdejo v socialnih situacijah, tako da
niso videti narcisoidni, vendar je to samo način zadovoljevanja potrebe po zunanjih
potrditvah. Ko potrditev dobijo, pa lahko tudi zaničujejo ljudi, od katerih so potrditev dobili.
Nepotešljivo hrepenijo po čustvenih izkušnjah, ki bi zapolnile notranjo praznino, ter se
izredno bojijo smrti in staranja (Côté, 2000). Identitete ljudi so torej pod močnimi pritiski
sodobnega potrošniškega kapitalizma, ki ponuja stimulacije in umetna zadovoljstva, potrebe
ter želje in odvrača ljudi od spopadanja z osebnimi in družbenimi težavami ter od razvijanja
odgovorne odraslosti, za katero potrebujemo uveljavljati svojo individualnost in sposobnost
za skupnostno delo. Fromm (2004) pravi, da moramo ustvariti takšne razmere in splošno
razpoloženje, da ne bo učinkovita spodbuda le gmotna korist, ampak duševno zadovoljstvo in
pri katerem ljudje ne bodo le kopičili užitkov, temveč bodo zares srečni.
Za dosego le-tega pa Côté (2000) poudarja, da potrebujemo imeti stabilno ego identiteto, pri
čemer se opira na Eriksonovo terminologijo. Stabilna odrasla ego identiteta ima avtonomen in
relacijski self, ki se zna obraniti manipulacij z zunanjega okolja in ima dobro razvit občutek
intimnosti ter generativnosti. Odrasli po njegovo na določeni točki potrebujejo biti
potrebovani, da ne bi postali sami svoji otroci ali hišni ljubljenčki (Erikson, 1964, v Côté,
2000). Prav čut za skrb za druge naj bi bil sine qua non, najpomembnejša značilnost
odraslosti. Resda je znak zrele in celostne osebnosti čut za ljudi okoli nas, vendar pa po
mojem mnenju skrbi za druge ne gre jemati kot popolno razdajanje, temveč kot skrb, da nam
je za vsa bitja okoli nas mar, jim ne škodujemo in da s svojim pristopom, osebnostjo in
pristnostjo z nam pomembnimi ljudmi gradimo odnos, ki temelji na medosebnem zaupanju,
spoštovanju in skrbi.

9 MLADI IN VREDNOTE

Težava mladih odraslih naj bi bila predvsem to, da koprnijo po ohranjanju mladosti, vendar za
mnoge odraščanje pomeni, da bodo zasedli mesto v svetu, ki mu vladajo bitja, ob katerih jih
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preveva srh. Družba od njih zahteva, da bi si želeli odrasti ter se zavedali, da kljub
drugačnemu vtisu niso razbremenjeni odgovornosti za razvoj skupnosti in družbe in ne
podpira ohranjanja mladosti v slogu »kulta mladosti«, kolikor dolgo je možno. To naj bi si
prizadevali z videzom in obnašanjem, z namenom doživeti toliko užitkov, kolikor je možno
ter ohranjati življenjske poteke in možnosti odprte (Ule, 2008).
Kaže pa, da mladi še zdaleč niso brez vrednot, vsi jih namreč potrebujemo za orientiranje v
zapletenem svetu, v katerem živimo. Ker je v njem toliko raznih stvari, ki nas bi lahko
zanimale, si moramo zavoljo reda v svojem življenju izbrati le nekatere. S tem, ko jih
postavimo v ospredje, jih avtomatično višje vrednotimo kot nekatere druge. Če bi imeli
namreč veliko prioritet, bi bili zelo zmedeni zaradi mnogovrstnosti v okolju, polnem številnih
dražljajev (Milivojević, 2005). Vrednote torej vsekakor obstajajo, vendar se spreminjajo, kar
pa je s spreminjanjem časa, kulture in znanj nadvse normalno.
Dettling (1997, v Ule, 2008) tako opaža, da odrašča nova, moralična generacija, ki visoko
ceni družino, prijateljstvo in otroke, ki individualizem združuje z altruizmom in sočutjem in
težnjo po osebnem poštenju, željo po smislu življenja in razvoju lastne osebnosti. Mlad
človek želi biti neodvisen, prost strahu in ne vzvišen ter nadut. Zato se upira vsemu, kar ga
omejuje in poskuša deformirati z zavračanjem nepreverjenih norm, institucij, ki ne omogočajo
sodelovanja v odločanju in z upiranjem napačnim podreditvam ter nepojasnjenim političnim
odločitvam. Kar pravzaprav ni nepravilno. Kanduč (2005) namreč pravi, da nam razni
mehanizmi družbene kontrole določene vrednote vcepijo, mi pa jih misleč, da je to nekaj
pomembnega, ponotranjimo in potem delujemo v skladu z njimi. Za razvoj miselnosti in
družbene etike pa je vsekakor priporočljiv pogled izven vcepljene morale. Wuthnow (1997, v
Ule, 2008) podobno govori o altruističnem individualizmu. Te na videz nezdružljive
komponente samopotrditve, lastnega užitka in skrbi za druge se ne izključujejo, ampak se
medsebojno povezujejo in krepijo druga drugo, namreč kdor živi zase, mora vsekakor živeti
za druge in z drugimi, kar pa pripelje tudi do strpnosti do drugačnosti in skrbi za druge.
Razvijajo

se

nove

vrednotne

prioritete,

ki

ustrezajo

drugi

moderni,

in

sicer

samoorganiziranost, samoodgovornost, individualna politika vodenja življenja, vse to pa gre z
roko v roki z odgovornostjo do soljudi, sveta in narave.
Vprašanje je, ali procesi individualizacije in težnja po ohranjanju mladosti torej vodijo h
krepitvi ali slabitvi identitetnih struktur. Ali je človeška rasa obsojena na patološke narcise in
na večne mladeniče, ki ustrezajo jungovski opredelitvi? Ule (2002) pravi, da je na to
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vprašanje nemogoče odgovoriti, ker so merila za odločanje nejasna, lahko pa predvidimo dva
scenarija. Prvi je, da se težnja novih generacij po individualizirani etiki izteče v prazno in tako
mladi ne bodo več našli smiselnega cilja za delovanje in bo prihodnost mladih ostala neznana.
Druga, meni bližja predpostavka, v katero optimistično verjamem, pa je, da so mladi
ustvarjalci nove kulturne odgovornosti, kjer svoboda in solidarnost nista v nasprotju. Mogoče
je prav razvoj altruističnega individualizma odgovor na zagate sodobnega sveta (Ule, 2008) in
možnost bolj izpolnjenega, človeka vrednega življenja, v katerem bi se počutil varno in
sprejel dejstvo, da je smisel življenja v njem samem ter v njegovem odnosu z drugimi.
Vrednote mladih torej le niso zgolj slabe, kar je pozitivno, glede na to da so mladi pokazatelji
smeri družbenih sprememb, vrednote pa splošna veljavna življenjska vodila vsake družbe in
kulture. Natančneje so posplošena in relativno trajna pojmovanja o ciljih in pojavih, ki jih
visoko cenimo, ki se nanašajo na široke kategorije podrejenih objektov in odnosov in ki
usmerjajo naše interese in naše vedenje (Musek, 1993). So objekti, ki nam predstavljajo nekaj
pomembnega, nam celo predstavljajo cilj, ključnega pomena pa je, da vrednote vplivajo na
naše vedenje. Vrednote se združujejo v vrednotne kategorije srednjega, večjega in največjega
obsega. Kategoriji največjega obsega sta dve, dionizične in apolonske. Dionizične vrednote so
vrednote uživanja, uspešnosti in doseganja zadovoljstva. Delijo se na hedonske in potenčne.
Kot že samo ime hedonskih vrednot nakazuje, gre za čutne vrednote, npr. veselje, zabava,
vznemirljivo življenje, udobje, uživanje itn. in tudi za zdravstvene in varnostne vrednote
(zdravje, varnost). Potenčne vrednote so statusne – moč, ugled, slava, denar, politični uspeh –
in patriotske, kot so ljubezen do domovine in narodnostni ponos. Apolonske vrednote pa so
vrednote, ki so pomembne predvsem z etičnega in kulturnega vidika, to so vrednote dolžnosti,
uresničevanja in osvobajanja (Musek, 1993). Gre torej za ideale, ki presegajo vrednosti
osebnega zadovoljstva. Delijo se na moralne in izpolnitvene. Moralne vrednote se naprej
delijo na socialne (ljubezen, družinska sreča, razumevanje s partnerjem itn.), societalne (mir,
enakost, sloga in ostale) ter tradicionalne (poštenost, delavnost). Izpolnitvene vrednote so
najvišje vrednote, saj jih sestavljajo samoizpolnitvene vrednote, kulturne in verske vrednote,
estetske ter spoznavne vrednote (Musek, 1993).
Kanduč (2005) pravi, da je videti, da so za ljudi danes pomembne predvsem vrednote kot so
denar, sreča, udobje, toplina družinskega doma, poklicna uspešnost, ljubezen, gmotna
blagajna, ugodje, zdravje in čilost, samouresničevanje, osebnostna rast, užitek, medijska
priznanost, možnost izvajanja oblasti nad podrejenimi itd. Poudarjene so hedonske vrednote
in zdi se, da mora zaradi »zapovedanega hedonizma«, ki ga sodobni trg potrebuje za svoj
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obstoj, vedno znova reproducirati »potrošniške želje« (Ule, 2002). Sledijo jim potenčne in
moralne vrednote (družinska sreča, ljubezen), za katere se zdi, da so navedene bolj v smislu
hedonskih vrednot, da posameznik z njimi zadovolji svojo potrebo po udobju in užitku ob
stvaritvi družine. Te vrednote lahko uresniči vsakdo, ki ima potrebne resurse in motive, in
sicer že čisto sam (ali pa s partnerjem in otrokom). Takšno dobro življenje so sanje
kapitalističnega človeka, ki hoče »samo to«, kar hočejo vsi, za to pa potrebujejo finančno
stabilnost, za katero je treba delati, kar pa potrošniška družba seveda spodbuja. Poleg tega pa
danes lahko sledimo medijskim podobam, ki nam kažejo, kako lepo bi lahko bilo življenje, če
ne bi bili to, kar smo, in nam ne bi bilo treba delati tega, kar delamo. Kanduč (2005) podaja
formulo današnjega povprečnega vrednotenja: delo (osvobaja od svobode) + družinski dom
(on + ona + otrok = sreča) in očiščena skupnost (mi smo mi, minus oni) = zaporniške
vrednote. In kar naenkrat se nam morda nepripravljenost mladih za vstop v odraslo
življenjsko obdobje ne zdi več tako nenavadna in nas bolj in bolj vabi očarljiv ter
nepredvidljiv svet puer aeternusov.

10 ŽIVLJENJSKI STILI

Z življenjem v družbi si, zavedno ali nezavedno, izberemo način življenja, po katerem bomo
živeli. Toda tako kot smo si ljudje osebnostno različni, tako bodo vedno obstajali tudi različni
življenjski stili. Kanduč (2005) sicer pravi, da si kapitalistična družba prizadeva poenotiti vse
državljane zahodne družbe v male delovne ovčke oz. v kapitalistične sužnje, ki se morajo čim
bolje osebnostno prilagoditi življenju v banalni, rutinski eksistenci, če se hočejo izogniti
hospitalizaciji v norišnico, in tako samo še naprej aktivno in prostovoljno sodelovati v
»norišnici, ki ji pravimo družbena normalnost« (Kanduč, 2005:63). Nova ekonomija tako
lahko vodi do naraščanja nesmisla, homogenizacije, abstraktnosti in uničenja subjekta in s
tem do družbenega kaosa, vendar lahko posamezniku tudi z možnostjo kreacije življenjskega
stila omogoča ustvarjalno avtonomijo in mu tako daje večjo vlogo v družbenem življenju.
Seveda pa se tako poveča tudi posameznikovo identitetno tveganje (Ule, 2002).
Po Ule (1998) je življenjski stil, kako živeti življenjsko zgodbo. Je skupek navad, način
uporabe dobrin, prostorov, časa, s katerimi ljudje definiramo sebe in druge ljudi. Z
življenjskim stilom poudarimo svojo individualnost, izbiro, okus, informiranost in tako so
življenjski stili v sodobnih družbah postali temeljni načini socialne kategorizacije
posameznika. S stilizacijo življenja si gradimo identiteto in gradimo svojo lastno predstavo o
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realnosti. Ni pa rečeno, da so vse izbire na razpolago vsakomur, ker izbiro posameznikovega
življenjskega stila določajo njegove življenjske možnosti. Variacije med življenjskimi stili so
tudi stvar socialne delitve, poleg tega pa marsikdo tudi sam od sebe ne izkorišča možnih izbir.
Vendar pa za vse, ki niso več vezani na tradicije ter ustaljene in vnaprej določene načine
življenja, obstaja na voljo množica življenjskih stilov (Bordieu, 1996, v Ule, 2002).
Posamezniki so se po razpadu tradicionalnega načina življenja pravzaprav prisiljeni poglobiti
v različne možnosti življenjskih stilov in nekaj tudi izbrati, ker je zase in za svoje življenje
odgovoren samo vsak sam.
V postmodernih družbah z individualizacijo prihaja še do nečesa: ni več toliko pomembno,
kdo in kaj smo, temveč kaj nas dela drugačnega od drugih, v čem je naša enkratnost in
nezamenljivost, to pa je tudi tisto, po čemer nas socialno okolje prepoznava in sprejema (Ule,
1998). Vendar če človek ni sposoben za celostno odločanje o sebi, plača ceno za svojo
neodločenost in ta cena je predvsem vrsta novih odvisnosti – od trendov, tržno in medijsko
vsiljenih življenjskih stilov, zapovedi o načinu življenja ipd. Potroštništvo tako lahko postane
centralni del socialnega življenja, saj zajema vse segmente naših življenj. Subjekt potrošnje
se v današnjem obdobju modernega potrošništva oblikuje okoli identitetnih projektov, gradnje
individualnih življenjskih stilov in stilskih brkljanj. Življenje postaja zaporedje projektov brez
identitetnega središča (Ule, 2002). Biografija, ki jo izberemo, je vedno obenem biografija
tveganja, kajti prav lahko se zgodi, da izberemo napačno. Morda se je tudi zato tako težko
odločiti za pot, za življenjski stil, za pomembne življenjske odločitve, pri individualizaciji
smo namreč sami, tako za dobre, kot za slabe odločitve. Zato namesto odločanja med enim in
drugim načinom življenja, vrednotami in načini delovanja, mnogokrat raje ne izberemo,
ampak za lažje delovanje ustvarjamo tako imenovane multiple identitete, pluralne subjekte oz.
pluralnosti sebstev, kar pomeni, da se dojemamo in se razlagamo v več sebstvih. Côté (2000)
pa pravi, da so multiple identitete pokazatelj šibke ego identitete, ter povzame Glassa (1993, v
Côté, 2000), da take vrste »svoboda« ni osvobajajoča, temveč je nasprotno, zasužnjevanje
slučajnostnemu svetu. Zdi se, da je potrošnja postala toliko bolj rizična, neregulara in
negotova praksa svobode, v kolikor je človek prost varovalnega plašča kakega socialnega
habitusa (Ule, 2002), pri čemer pa se mi zdi pomembno poudariti, da le-ta deluje kot
varovalni dejavnik samo v primeru, če je tradicionalen.

- 21 -

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta
Martinjak Katarina; diplomsko delo

11 UPAD

TRADICIONALNEGA

VREDNOTNEGA

SISTEMA

IN

SVOBODNA VOLJA

Zdi se, da je v individualiziranem svetu svobodna volja med ljudmi cenjena in visoko
uvrščena vrednota, saj se veliko sliši o nujnosti svobodne volje, svobodnega odločanja,
svobode govora - z vseh strani poslušamo, da smo sedaj končno svobodni in nam ni potrebno
odgovarjati nobeni politični ideologiji ali cerkveni instanci. Vendar je paradoks takšne
svobode v tem, da nam svobodo podeli družbeni agent, ki od vas podreditev pričakuje in jo
tudi predvideva, toda nihče niti ne predpostavlja, da se dejansko počutite svobodne. Znani so
primeri subjektov, ki jim je bila podeljena svoboda in so svoje obnašanje podreditve
racionalizirali, ne da bi se pri tem zares počutili svobodne. Preprosto so se počutili le nekoliko
manj prisiljene kot subjekti, ki jim v isti eksperimentalni situaciji svoboda ni bila podeljena,
čemur bi lahko rekli tudi svobodna privolitev v podreditev (Beauvois, 2000). Kako torej lahko
vemo, ali smo se za nekaj odločili svobodno ali ne?
Bitja kot smo mi, niso omejena le z željami, ki jih silijo k delovanju. Poleg njih imamo
refleksivno sposobnost, da oblikujemo želje o svojih lastnih željah – tako o tem, kaj hočemo
hoteti, kot o tem, česar nočemo hoteti. Sprejmemo in poistovetimo se zgolj z nekaterimi
željami in nagnjenji, ki jih imamo v sebi. Hočemo, da nas k dejanjem motivirajo prav te in ne
da nas ženejo tiste, ki jih imamo za nezaželene. Lahko pa se zgodi, da kdo vseeno »podleže«
nezaželeni želji in tako deluje proti svoji volji, čeprav je bila želja njegova. Če deluje v skladu
z željo, ki jo je sam zavestno odobril, je to največji približek svobodni volji, na katerega lahko
ljudje upajo (Frankfurt, 2009).
Človek pa kljub t. i. svobodni volji v imenu občih vrednot s paradoksalnim trpinčenjem,
izčrpavanjem, pohabljanjem, nadzorovanjem, omejevanjem, poniževanjem, zatiranjem in
zanikanjem, škodi tudi samemu sebi, vse to pa počne zato, da bi obdržal dobro predstavo o
sebi – da je delaven, moralen, dober zgled. Sprašujemo se, čemu bi si kdo hotel škodovati?
Odgovor bi lahko bil, zato ker so vladajoče vrednote za ljudi videti objektivne in zunanje, a
običajno ne za dolgo. So strukturno določene, vsiljene in institucionalizirane, torej organsko
vtkane v osrednje družbene vloge in aparate izvrševanja oblasti. V raznovrstnih, predvsem pa
neprekinjenih procesih socializacije, ki ga izvajajo mehanizmi družbene kontrole (družina,
šola, mediji, vrstniki, industrija množične kulture, oglaševalci, korporacije, služba,
nasvetodajalci itd.), posameznik vrednote posvoji in jih vgravira v osebnostne strukture.
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Ponotranjene vrednote pa delujejo kot varovalci družbenega reda, ki posameznika usmerjajo k
družbeno zaželenem delovanju in mu poleg tega tudi ovirajo prakse, ki bi bile resnično
njegove, svobodno in samostojno določene (razmišljanje, čustvovanje, občutenje in vedenje),
torej ki bi bile dobre izključno zanj in ne za optimalno funkcioniranje družbe (Kanduč, 2005).
Vse trditve, ki se pretvarjajo, da so nevtralne, v resnici pa nagibajo tehtnico v svoj prid, Marx
(1976, v De Button, 2005) imenuje družbene ideologije. Govori o tem, da so ideološka
prepričanja največkrat razširjena s strani vladajočega razreda, prav takšne pa so tudi
prevladujoče ideje vsakega obdobja, vendar te ne bi nikoli prevladale, če bi bile vsiljene z
nasiljem, temveč jih vedno spretno infiltrirajo v naša življenja. Zato je za nas bolje, da se
zavedamo, da institucije, znotraj katerih živimo, niso večno prisotne, ne obstajajo od večno in
da niso edine možne, kljub temu da jih vsakodnevno srečujemo (Shaw, 1928, v De Button,
2005).

12 SODOBNI STATUSNI IDEAL ALI IDEOLOGIJA?

Razumevanje, da je sodobni statusni ideal samo ideologija in stopnja razvoja ter ni edina
možna realnost, lahko omili naše občutke nemoči in zbeganosti ob družbenih zahtevah, prav
tako pa je tudi pot k poskusu premikanja družbenih idealov in ustvarjanja nekoliko
drugačnega sveta (De Button, 2005).
Kljub vse večjemu zavedanju o obstoju ideologij, pa svet deluje, kot da so denar in materialne
stvari najvišja vrednota, ker se prav njim ljudje vdajajo z največjo strastjo, pozornostjo in
zasvojenostjo. Čeprav je plačano delo že sedaj prignano do skrajnih človeških zmožnosti, pa
se zdi, da bi bili ljudje pripravljeni iz sebe iztisniti še več, če bi jim le nekdo ponudil boljše
plačilo ali z avtorjevimi besedami: »ključna vrednota posttranzicijskih časov je, vsaj na
empirično-konkretni ravni- posplošeno prostituiranje« (Kanduč, 2005:66). Žal je tako, da
blaginje največkrat ne dosežemo z ustvarjalno dejavnostjo, o kateri govori Fromm (2004),
vendar s pasivno poslušnostjo, ki nam lahko prinese določene privilegije, od katerih so nam
denarni, vsaj tako se zdi, še najbolj pomembni. Vrednoti imetja in skrbi za socialni status sta
bili vedno pomembni, vendar se zdi, da sta z vsakim dnem pomembni še bolj. De Button
(2005) poudari, da ljudje skrbijo za status in si prizadevajo za ugled in visok denarni položaj,
ker je to lahko v kapitalističnem svetu način zadovoljevanja potrebe po ljubezni, priznanosti
in opaženosti. Avtor poda prispodobo našega ega in samopodobe kot balon, ki pušča in zato
nenehno potrebuje svež helij zunanje ljubezni, da ostane napet in neobčutljiv za malenkostne
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zbodljaje tuje brezbrižnosti. Tudi denar je lahko »zunanja ljubezen«, način, da se počutimo
vredni. Tudi Fromm (2002) poudarja, da če bi bilo za pridobivanje sredstev za življenje
dovolj, da se človek zanese na to, kar zna in kar lahko napravi, bi bil človekov občutek lastne
vrednosti sorazmeren z njegovimi zmožnostmi, z uporabno vrednostjo. Že cenjenje človeka
glede na njegovo uporabno vrednost se zdi sporno, toda uspeh je navadno odvisen od tega,
kako nekdo proda svojo osebnost, zato človek doživlja sebe kot prodajalca in hkrati še kot
blago, ki ga prodaja. Njegovo samospoštovanje je torej odvisno od pogojev, na katere ne
more vplivati. Če je »uspešen« je vreden, če ni, ni vreden nič. Zanimivo je, da je kljub
visokemu vrednotenju individualizma, človekove sreče in lastne koristi, družba vsilila
človeku mišljenje, da cilj njegovega življenja ni njegova sreča, temveč izpolnjevanje njegove
dolžnosti do dela in uspeh, spodbude za podrejanje temu pa so denar, ugled in položaj. Kljub
velikemu upadu dejanskega pomanjkanja je prisoten naraščajoč občutek pomanjkanja in
bojazni pred njim, vprašati pa se moramo, ali je tisto, kar si želimo, res tisto, kar potrebujemo
(De Button, 2005). Popolna vpetost v družbo, ki ji je lastninjenje nekaj popolnoma
običajnega, prinaša željo po »imeti« v vse vidike naših življenj. Želimo si imeti glasbo, kraje,
ki jih obiščemo na potovanjih, rastline in končno tudi partnerja in otroke. Biti njihov lastnik.
Tako ne znamo uživati v trenutku poslušanja glasbe, temveč si želimo zagotoviti nadaljnje
poslušanje tako, da kupimo zgoščenko (ali pa si jo prenesemo z interneta), na potovanjih
fotografiramo vse znamenitosti (ali še bolje, sebe pred njimi), da jo bomo imeli večno zase in
da bomo imeli dokaz, da smo bili res tam. Domače živali imamo označene, ker so naša
lastnina, divje živali lahko ubijamo, ker hočemo krzno, okras ali pa brez razloga. Želja po
lastninjenju partnerja se kaže z omejevanjem, zapiranjem, nadziranjem, takšna »ljubezen« pa
le duši in hromi človeka, namesto da bi mu dajala nov zagon, ga poživila in ga iskreno
veselila. V patriarhalnem svetu je imel skoraj vsak moški svojo lastnino; svojo ženo, otroke,
živali in vsi so bili prepuščeni njegovi volji. Več otrok kot je imel, lažje je pridobival in
vzdrževal svojo lastnino, za kar je seveda potreboval žensko, ki je morala biti poleg avtomata
za rojevanje še popolna in zanj skrbeti v vseh pogledih. V bogatejših družbah pa je prišlo do
sprememb – do enakopravnosti žensk, otrok in mladih, kar pomeni, da so morali ljudje
zadovoljiti svojo željo po lastninjenju na drug način, in sicer s širjenjem področja lastništva.
Tako je zdaj vanj vključeno malodane vse: prijatelji, ljubimci, zdravje, potovanja, umetniški
predmeti, vera in tudi svoj lastni jaz. Imamo pravico in dolžnost, da vlagamo trud in energijo
vase. Vse, kar posedujemo, je del našega občutka identitete, pa naj bo to naše telo, ime,
družbeni položaj, znanje, imetje ali podoba, ki jo imamo o sebi. Tako jaz postajam jaz šele s
tem, kar imam (Fromm, 2004). Toda kaj se zgodi, če to kar imam izgubim? Problem je v
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dejstvu, da je možno, da izgubim kar imam, in mi tako ne ostane več veliko. Zato se ljudje
bojijo vsega: tatov, gospodarskih sprememb, revolucij, bolezni, smrti, ljubezni, svobode, rasti,
spremembe, revolucije in neznanega (Fromm, 2004). Prva večja skupina, ki je javno izražala
sovraštvo do buržoazije ter njihove skrbi za status in materializem, so bili boemi, ki so si
izbrali nižji ekonomski status, ker jih je ob misli, da bi posvetili svoje življenje službi, ki so jo
zaničevali navdajala groza. Cenili so svobodnega duha, potepuhe, pesnike in umetnike ter bili
prepričani, da je večina razkošja in »koristnih življenjskih potrebščin« odveč. Dejstvo, da so
imeli malo denarja je za njih preprosto pomenilo, da svoje energije niso vlagali v
potrošništvo, temveč drugam in pri tem obogateli na drugi ravni. Lahko bi rekli, da se iskanje
zrelih rešitev statusne tesnobe začne s spoznanjem, da nam status lahko podeli vrsta različnih
družbenih skupin: industrialci ali boemi, družina ali filozofi, izbira našega občinstva pa je
odvisna od svobodne volje (De Button, 2005).

13 LJUBEZEN DO SAMEGA SEBE

Tudi če ne zaničujemo materializma, lahko vidimo, da občutek varnosti, ki temelji na tem, kar
imamo, kljub družbeni usmerjenosti v potrošništvo, temelji na majavih tleh. Tekom
diplomskega dela sem že omenila usmerjenost k biti, o kateri govori Fromm. Če bi s pomočjo
kritičnega razuma težili k neodvisnosti in pravi svobodi ter tako k polni uporabi svojih
zmožnosti, ne bi več živeli v strahu, kaj vse lahko izgubimo, ker bi srečo dosegali na drugačen
način, na način ustvarjalne dejavnosti in z odpovedjo sebičnosti. Sebičnost ima v današnji
družbi po eni strani močno negativen pomen, saj je obravnavana kot greh in je moralno
sporna, po drugi strani pa je sebičnost temelj splošne blaginje, ko družba govori, da moramo
misliti na svojo korist ter tako spodbuja tekmovalnost. Vendar pa sebičnost ter ljubezen do
samega sebe nista enaka pojma. Sebičen človek je tisti, ki mu je mar le zanj, hoče imeti vse
zase, zadovoljstvo občuti samo pri jemanju ter vse presoja samo po potencialni koristi. Sebe
ne ljubi preveč, temveč premalo, saj ga njegovo početje odmika od resničnega jaza in ga tako
samo pušča praznega. Res ni sposoben ljubiti drugih, toda tudi sebe v resnici ni. Tako lahko
vidimo, da so nagnjenja do nas samih in do drugih v temelju povezana, torej si ljubezen do
nas samih in do drugih ne nasprotujeta, ter da vsak, ki je zmožen zares ljubiti, ljubi tudi
samega sebe (Fromm, 2002). Ljubezen do sebe in do drugih je pokazatelj celovite osebnosti
in vodi do osebne sreče brez nuje po kopičenju lastnin. Sreča je »dosežek človekove notranje
dejavnosti, ne pa dar bogov« (Fromm, 2002:143), je plodno izrabljanje svojih sposobnosti in
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je prisotna v mislih, čustvovanju in dejanjih. Ni pa zadovoljitev potreb, ki izvirajo iz nekega
telesnega ali duševnega pomanjkanja, ali pa sprostitev napetosti. Sreča torej ni enaka užitku in
zadovoljitvi, temveč je ustvarjalno odzivanje človekove celotne osebnosti nase in na svoj
življenjski habitus. Po Argylu (1992, v Nastran Ule, 1993) ima sreča tri komponente, in sicer
pogostost in intenzivnost izkustva veselja, raven zadovoljstva z življenjem kot celoto ter
odsotnost depresije, strahu in drugih negativnih stanj. Zadnja komponenta je zanimiva
predvsem zato, ker družba ustvarja strah – strah pred vsem tujim, novim, nepoznanim, strah
pred izgubo dobrin, partnerjev, prijateljev, življenja in z njim ustvarja strah na strah in s tem
vedno večjo tesnobo. Kje je potemtakem možnost za srečo? Ker pa smo si ljudje različni,
družbeni pritiski na nas delujejo različno in si, vsak po svoje oblikujemo svoje življenje. V
veliki meri sicer po pravilih, ki nam jih narekuje osrednja družba, vendar pa tudi druge
možnosti niso več tako stigmatizirane in potisnjene na obrobje.

14 ALTERNATIVNE MOŽNOSTI ZA ŽIVLJENJE
Želela bi povedati nekaj več o alternativnih možnostih za življenje kot posledico odločitve, ki
se ne izključuje z idejo odgovorne odraslosti. Kajti po vsem povedanem, lahko vidimo, da leta ne pomeni drugega, kot moralno odgovornost skrbi za druge in univerzalno etiko
pravičnosti (Ule, 2011).
Izbrala sem si štiri različne življenjske stile, in sicer stile:
1. življenja brez otrok,
2. samskosti kot načina izbire,
3. ekstremnih športov in
4. popotništva.
Med seboj so lahko povezani, se prepletajo in dopolnjujejo, lahko pa jih obravnavamo tudi
ločeno. Njihova skupna točka je tudi to, da so vsi štirje po jungovski psihoanalizi značilni za
puer aeternuse. Prva dva izbrana življenjska stila, življenje brez otrok in samskost kot način
izbire, se še posebno prepletata in sta sploh pri zgodovinskem pogledu zelo težko ločljiva.
Kljub vsemu sem ju predstavila pod dvema točkama, dandanes sta namreč samskost in
življenje brez otrok kljub močni povezavi lahko samostojna življenjska stila.
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14.1

Življenje brez otrok

Zaradi zmanjševanja vpliva tradicije, dostopnosti zanesljive kontracepcije in sistemske
podpore za starostnike je v zahodnem svetu omogočena izbira pri odločanju za potomstvo,
brez da bi se morali odločiti za spolno vzdržnost. Kljub temu da je še vedno zaželeno in
normalno, da ima vsak vsaj enega otroka, pa družbeni pritiski niso več tako močni, kot so bili.
Kontracepcija je dostopna vsem brez doplačila, prav tako tudi splav, tako da se za otroka vsak
lahko odloči šele takrat, ko je na to pripravljen. Mnogokrat sicer temu ni tako, čeprav bi bilo
morda bolje, če bi se za starševstvo odločali in ne bili prisiljeni vanj. Do odločanja pa ne more
priti, če alternative sploh ne vidimo, saj je razmnoževanje vrste pač naravno in normalno.
Kljub temu pa se za starševstvo v zahodnem svetu v zadnjih letih ne odloča vedno več ljudi:
kar 20 % žensk je življenje brez otrok označilo kot idealno življenjsko situacijo (Hakim,
2003).
Pred iznajdbo kontracepcije je bila odločitev za življenje brez otrok brez vzdržnosti nemogoča
in ljudje nanjo niti niso pomislili. Materinstvo se je dojemalo kot najbolj pomembna vloga
žensk in tudi kot njihov primarni vir osebnega zadovoljstva. Če se je kakšna odločila za
življenje brez otrok, je hitro veljala za »staro devico«, njen življenjski stil pa je veljal za
družbeno deviantnega (Humphrey, 1986, povzeto po: Rajgelj, 2008). Danes pa se
nestarševstvo deli na dve veji, in sicer prostovoljno ter neprostovoljno. Neprostovoljno
nestarševstvo je nezmožnost za starševstvo zaradi neplodnosti ali zaradi nezmožnosti
pravočasne oploditve (Rajgelj, 2008), vendar je dandanes na voljo veliko alternativnih oblik
starševstva, ki omogočajo starševstvo tudi posameznikom, ki jim ni omogočeno po
tradicionalni poti. Bolj me bo zanimalo prostovoljno nestarševstvo, ki je definirano kot
odločitev posameznika/posameznice, da nikoli ne bo imel/a otrok ne glede na svojo biološko
sposobnost za reprodukcijo (Rajgelj, 2008).
Dejstvo pa je, da se za starševstvo pari odločajo vedno pozneje, prav tako pa je manjše število
otrok na družino. Za prelaganje starševstva na poznejše obdobje v odraslosti Lesthaeghe
(2001, povzeto po: Ule in Kuhar, 2003) izpostavlja naslednje dejavnike: vedno višja
izobraženost in ekonomska avtonomija žensk, potreba po dveh dohodkih v gospodinjstvu,
povečano vlaganje časa in energije v kariero, večji poudarek na kakovosti življenja, prostem
času in zabavi, razširjanje vrednot kot so samuresničevanje, svoboda izbire, strpnost do
nekonvencionalnosti, etična avtonomija, razvijanje osebnosti, izogibanje rutinam in želja po
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ohranjanju odprtih možnosti v prihodnosti, fleksibilnost trga dela, nezaposlenost mladih,
geografska mobilnost mladih odraslih v času terciarnega izobraževanja, prav tako pa tudi
strah pred prihodnostjo, težnja po svobodi, neodvisnosti in avtonomiji ter tudi dvom o lastnih
starševskih sposobnosti in otrokom sovražne družbene in naravne razmere.
Za par, ki se je odločil za nestarševstvo je značilna visoka izobrazba, pozna poroka ter
agnostična ali ateistična verska usmeritev (Rajgelj, 2008). Veliko jima pomeni občutek
svobode, možnost izbir in drugačnih izzivov, kot so otroci. Humphrey take pare razvršča v
dve skupini, in sicer v »odklanjalce«, ki se starševstvu izogibajo zaradi negativnih vidikov, in
v »ljubitelje«, ki nimajo otrok, ker dajejo prednost drugim težnjam (Humphrey, 1986, v
Rajgelj, 2008).
Najbolj značilen pokazatelj partnerstva brez otrok je stopnja izobrazbe partnerice. Višja kot je
njena izobrazba, verjetneje je, da ne bo imela otrok, vendar izobrazba sama po sebi ne deluje
obratno s protidružinskimi vrednotami in stališči, temveč vpliva le na višanje starosti žensk ob
rojstvu prvega otroka (Rajgelj, 2008). Ženske z večjo izobrazbo so bolj seznanjene s svojimi
pravicami o enakopravnosti, po drugi strani pa se zavedajo, da je skrb za družino v smislu
skrbi za otroke in gospodinjstvo še vedno mišljena kot ženska in ne moška dolžnost. Kar je
precej zanimivo, glede na to da so se ženske začele zaposlovati že v 18. stoletju v časih
tovarniške proizvodnje in je tako preteklo že vrsto let od prvotnega konflikta med ženskim
delom ter vlogo gospodinje (Goody, 2003, v Rajgelj, 2008). Ule in Kuhar (2003) govorita o
tem, da se moški sicer zavedajo, da bi morali več prispevati h gospodinjskemu delu in skrbi za
otroke, vendar le redki to tudi zares počnejo. Sicer se delež moških, ki svoj prosti čas vlagajo
tudi v gospodinjstvo in skrb za otroke, veča, vendar le v smislu pomoči in občasne
razbremenitve partnerk, ne pa v smislu enakovrednega dela. Tako se ženske, ki se odločijo, da
bodo imele otroka, odločijo za dvojno delo ter za možnost, da se bodo morale podrediti bolj
tradicionalni vlogi, kot če otrok ne bi imele. Najpogosteje se ženske odločajo za
nestarševstvo, ker so preprosto zadovoljne z življenjem, ki ga živijo, ter ne želijo, da bi bili
ogroženi njihova neodvisnost in svoboda (Rajgelj, 2008). Poleg tega se lahko za nestarševstvo
odločajo tudi, ker imajo do življenja s takšnimi odgovornostmi odpor, ker si otroka pač ne
želijo ali pa imajo željo po življenjskih izkušnjah in dosežkih, ki jih je težko doseči, če imaš
otroke in h katerim spada tudi želja po osredotočenosti na svoje lastne interese, potrebe in
cilje (Scott, 2006).
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Logično je, da si družba, sploh v zahodnem svetu, prizadeva k čim večjemu številu otrok, ker
se je začel trend negativnega naravnega prirasta, torej staranja prebivalstva, tako pa nastajajo
težave s pokojninskim sistemom in trgom dela. Vendar pa čas teče in včasih se mora
prilagoditi tudi družba, namesto vztrajanja na nečem, kar je bilo, in s produciranjem
predsodkov in stereotipov omejevati izbiro svojih članov. Tako bi lahko bil stereotip o
ženskem poslanstvu na svetu, to je biti mati, ki se daruje svojim otrokom in jim cankarjansko
kuha kavo, že zdavnaj pozabljen, vendar ni. Razlogi za nestarševsto so po raznih avtorjih, ki
jih navaja Rajgelj (2008) strnjeni v dve hipotezi, in sicer v »hipotezi izpostavljenosti«, ki
govori, da do manjše želje po potomstvu prihaja zaradi večje izpostavljenosti žensk
netradicionalnim vlogam in življenjskim izbiram, kot so razna znanja (o kontracepciji) in
stališča (o osebni avtonimiji). Zaradi večjega stika s temi prihaja do manjše ali ničelne želje
po materinstvu, saj bi to zanje pomenilo preveliko odrekanje. Druga hipoteza je »hipoteza
odvračanja«, ki govori, da ženske sicer nimajo manjše želje po materinstvu, vendar ga le
odlagajo zaradi daljšega izobraževanja ter uveljavljenja v karieri.
Pod vprašaj pri ženskah, ki se odločijo, da ne bodo imele otrok, naj ne bi bil postavljen samo
njihov smisel življenja, temveč tudi vloga ženske, ki naj bi bila resnično izpolnjena šele z
materinstvom. Samske ženske so bile poimenovane kot možače, nespolna bitja, saj naj bi prav
sposobnost nositi otroka konstituirala žensko. Poleg tega pa so bile tudi slabe ženske, saj je
dobra ženska samo tista, ki je mati in ki se s tem odreče svoji spolni vlogi. (Oakley, 2000).
Družba pa ne pritiska samo na ženske, temveč tudi moške vztrajno poskuša prepričati, da je
starševstvo človekova najbolj izpolnjujoča življenjska pot, toda v resnici ni niti ene poti, ki bi
lahko ustrezala vsem. Starševstvo prinaša marsikatero prednost, toda tudi marsikatero slabost,
osmišljeno in polno življenje pa si lahko ustvari le vsak sam. Še vedno namreč velja, da ti
bodo otroci avtomatično prinesli srečno življenje. Gilbert (2013) pove, kar si marsikdo ne upa
priznati – da otroci lahko predvsem v zgodnjih letih življenja prinašajo tudi občutke globoke
nesreče in nezadovoljstva s samim seboj, s partnerjem in s svojim življenjem. Otrok namreč
vzame veliko časa in energije, ki so ju starši prej posvečali sebi, svojemu partnerju,
prijateljem in drugim prostočasnim aktivnostim in navadno traja precej dolgo, da se na novo
vlogo povsem navadijo.
Največkrat se odrasli, ki so se odločili za nestarševstvo, soočajo z očitkom lastne sebičnosti
ter neodgovornosti. Na tem mestu bi rada še enkrat omenila razlikovanje med sebičnostjo in
ljubeznijo do samega sebe (ter do drugih). Kdor ljubi sebe, ve, kaj je zanj najboljše in kaj ne.
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Z odločitvijo, da ne bo imel otrok, ne prizadene nikogar, svoj čas, pozornost ter ljubezen pa
lahko še vedno razdaja drugim sorodnikom in prijateljem ter njihovim otrokom, v
humanitarne namene, Zemlji, živalim, morda pa celo nebiološkim otrokom. Medtem pa ima
lahko nekdo otroke iz povsem sebičnih razlogov, kot so, da bo končno lahko nekaj zares
njegovo, da bo nekdo poskrbel zanj v starih letih, da ga bo nekdo imel zares rad ... Pravzaprav
se je starševstvo od pričakovanja materialne koristi otrok v preteklosti samo prestavilo do
pričakovanja psihološke, emocionalne koristi (Fend, 1988, v Ule in Kuhar, 2003). Ker jih
otroci nujno potrebujejo za svoj obstoj, se starši počutijo koristni in tako osmislijo svoje
življenje, poleg tega pa preko njih velikokrat, zavedno ali ne, poskušajo tudi uresničiti svoje
neizživete želje in sanje.
Tudi očitek odgovornosti lahko pogledamo iz dveh strani. Vsekakor je starševstvo v prvi vrsti
velika odgovornost, ki zahteva tudi obilico odpovedovanja. Toda mar ni odgovornost tudi
zavedanje, da si potomstva ne želiš ter se mu odpoveš, kot pa da bi ga imel zgolj zato, ker je
to družbeno zaželeno in obče sprejeto, morda celo na otrokovo škodo? Mnogo parov se
odloči, da ne bodo imeli otrok tudi zato, ker ne želijo, da bi njihov otrok rasel v takšnih
pogojih, kot jih svet danes ponuja – pa naj bo kriterij okoljski, politični ali družbeni (Ule in
Kuhar, 2003).
Vsaka odločitev ima tako pozitivne kot negativne vidike. Negativne posledice izbire
nestarševstva so danes veliko manjše, kot so bile včasih, vendar še vedno obstajajo:
stigmatizacija s strani tradicionalno usmerjene družne, občutek odrinjenosti v času, ko si
prijatelji in znanci začnejo ustvarjati družine, celo izguba nekaterih prijateljev, s katerimi
zaradi spremenjenega življenjskega sloga ne najdemo več pristnega stika. Vendar pa vsako
trdno prijateljstvo, ki ni bilo že prej načeto, premosti še tako veliko življenjsko spremembo,
kot je otrok ali »ne-otrok«.

14.2

Samskost kot življenjski stil

Tako kot je vedno bolj razširjeno življenje brez otrok, se povečuje tudi delež samskih po izbiri
ali kot posledica neuspelih preteklih razmerij. V sodobni družbi se zdi, da še vedno obstajajo
težnje po romantični ljubezni, ki bi trajala celo življenje, po partnerstvu in poroki, vendar se
ljudje tudi vedno bolj zavedajo, da je to zelo težko doseči. Postati ali ostati sam pa se
večinoma še vedno smatra kot posledico neuspeha v odnosih z drugimi.
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Tudi če vemo, da je nekdo sam po izbiri, družba to razume kot zanesljivo pot v osamljenost in
nesrečo (Hirigoyen, 2009). Izbira samote kot izbire je družbeno stigmatizirana, taki ljudje
veljajo za čudake in so lahko hitro izključeni iz družbe.
V 19. in 20. stoletju je bila samskost zelo aktualna tema, vendar zgolj za moške. Življenjske
razmere so bile za samske moške boljše, ker niso imeli skrbi z vzdrževanjem družine. Tako se
je oblikoval družbeni sloj samskih moških s posebnim načinom življenja, ki pa so jim
pripisovali le egoizem in donhuanstvo (Leskošek, 2002). Za razliko od njih so bile samske
ženske samo tiste brezzobe, slabo oblečene in prepirljive, skratka takšne, ki jih nihče ni hotel.
Lahko pa so si, preden bi jih doletel posmeh, izbrale redovniški poklic in se tako »rešile«.
Ženske je lahko doletel celibat še, če so si izbrale učiteljski poklic – učiteljice se v Sloveniji
namreč niso smele poročiti, niti imeti otrok. Takoj ko so se poročile, so namreč izgubile vse
privilegije, zavarovanje in poklic. Tako vidimo, da so si moški samskost lahko izbrali, ženske
pa so ga bile vanj prisiljene (Leskošek, 2002). Vsem ženskam, ki niso bile usmerjene v
učiteljstvo, pa je bila namenjena njihova »naravna vloga« gospodinje. Če je niso sprejele ali
pa se morda niso mogle poročiti, so bile odvisne od sorodnikov. Ker so jih preživljali, so
zanje opravljale praktično vsa dela, ki so jih lahko (prav tam).
Z enakopravnostjo in s finančno neodvisnostjo žensk se je njihova tradicionalna priklenjenost
na partnerja, ki jo je materialno preskrboval, končala. Z zahtevo po svobodi in enakosti so
povzročile velike spremembe v tradicionalni družini, ki ne prinašajo več obvezne varnosti,
stabilnosti, reda in predvidljivosti. Nuklearna družina je še vedno prevladujoča družinska
oblika in vse druge družinske oblike ter načini življenja se še vedno opredeljujejo v razmerju
do nje (Rener, 2006), le da danes zakoni in razmerja niso sama po sebi umevni, zato se je
zanje potrebno truditi ves čas njihovega obstoja. Tako temeljijo na pravem partnerstvu – na
vzajemnem sodelovanju obeh vključenih, pri čemur starševstvo ni več glavni cilj zveze.
Partnerja ostajata v razmerju samo dokler obema to ustreza, dokler so zadovoljene potrebe po
intimnosti, naklonjenosti, čustveni komunikaciji in spolnem užitku. Če se zadovoljevanje
konča, se odnos lahko kadarkoli prekine in spet smo postavljeni pred množico izbir. Ženske
niso več pripravljene biti izključno gospodinje, poleg tega pa so tudi vedno manj pripravljene
opravljati dvojno delo, torej imeti vso odgovornost pri skrbi za dom in družino, poleg tega pa
se še udejstvovati v karieri. Giddens (2000) govori o dejstvu, da se z žensko emancipacijo in
avtonomijo romantična ljubezen končuje in pojavlja sotočna ljubezen. Romantična ljubezen je
projektivna identifikacija s partnerjem, ki je prava samo, če je večna. Je tipičen primer
usmerjenosti k imeti po Frommu (2004), saj se usmerja predvsem na to, kaj nam bo partner
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prinesel in kako bo izpolnil naš lasten manko. Sotočna ljubezen pa je tista, ki temelji na
čistem razmerju med partnerjema, ki predstavlja tesno čustveno vez z drugim človekom, pri
kateri ne projiciramo zgolj svoje želje na partnerja, temveč ga sprejemamo. Sotočna ljubezen
zahteva enakost spolov pri čustvenem dajanju in prejemanju. Tako prihaja do sprememb v
partnerskih odnosih in s tem tudi v tradicionalnih družinah. Družinske oblike se pluralizirajo
in vse več je ločitev, enostarševskih družin, (Rajgelj, 2008), razširjenih ter reorganiziranih
družin (Rener, 2006) in tudi odprtih in prehodnih oblik družinskega življenja. Lahko bi torej
predpostavljali, da partnerska ljubezen ne predstavlja več velike vrednote v današnjem svetu,
vendar vemo, da temu ni tako. Ljudje ljubezen vse bolj častimo in si je želimo in tako
posamezniki ciklično padajo v zveze, iščoč ljubezen, ki bi trajala, vendar se ta pot iskanja
lahko konča tudi z odločitvijo, da so raje sami, kot da bi vztrajali v nepopolni zvezi. Ljudje
prehitro vidimo smisel v drugem človeku, namesto v nas samih. V partnerju iščemo
dopolnilo, ki bi nas čim bolj izboljšalo (Hirigoyen, 2009). Ker projeciramo svoje želje na
ljubljeno osebo, partnerja tako ne spoznamo, temveč ga spoznamo šele, ko že nekaj časa
živimo z njim, takrat pa po navadi zaradi nesposobnosti sprejemanja temeljnih kompromisov
ter zaradi svobodne volje, ki nam omogoča, da odidemo, to tudi storimo. Množica izbir velja
tudi pri izbiri partnerja in dokler ne izberemo, so vse možnosti oblikovanja partnerstva še
mogoče. Razdvojeni smo med individualizmom in potrebo po intimnosti in tako je »odnos s
''preveč'' ali ''ne dovolj'' do drugega postal glavna vsebina naše dobe« (Hirigoyen, 2009: 3).
Sploh mlajši živijo v t. i. zvezah z omejeno odgovornostjo, kar pomeni, da bolj cenijo
samostojnost in da se v zvezi ne pustijo v popolnoma omejiti. Pari lahko ohranijo ločene
bančne račune, mreže prijateljev, lahko gredo ločeno na dopust ali celo ne živijo skupaj (prav
tam). Kljub temu da se povečuje število ločitev in da vedno več ljudi živi samih, je ideal
stabilnega partnerstva in zvestobe še vedno navzoč. Življenje v dvoje se zdi kot pribežališče
pred tveganji življenja, vendar pa so izpolnitve čustvenih potreb v idealizirani ljubezni kratke
in neizpolnjujoče (prav tam). Potrebe po stabilnosti, zanesljivosti in intimi se lahko
zadovoljijo z razvojem novih oblik družbenosti, ki so odgovor na negotov družinski svet. Par
ni več edini kraj čustvenih vlaganj, saj se lahko globoka intima vzpostavi tudi v majhnih,
netradicionalnih skupinah, močnih prijateljstvih, toplih tovaršitvih, sosedski povezanosti in
drugih skupnostnih oblikah (Hirigoyen, 2009). Samskost si ljudje res lahko izberejo zaradi
slabih prejšnjih zvez, ločitve in strahu pred novimi bolečinami, vendar si jo izberejo tudi
zaradi zadovoljstva s seboj, saj nimajo potrebe po deljenju vsakega delca življenja v intimni
partnerski navezi.
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Seveda pa je čisto drugače, če samost ni odločitev in želja posameznika, takrat so namreč
občutki osamljenosti močni in lahko vodijo do depresivnih stanj. Pri starejših osebah lahko
izguba samostojnosti povzroči potrebo po drugih. Dokler je človek še fizično aktiven in
popolnoma obvladuje svoje fizične in intelektualne sposobnosti, lahko v večini primerov sam
poskrbi za zadovoljitev svojih potreb po druženju, kadar si to pač zaželi (Hirigoyen, 2009). V
tem primeru pomagajo široka socialna mreža in močna prijateljstva, poleg tega pa tudi razne
socialne in zdravstvene službe, ki pa so žal na voljo samo tistim, ki si jih lahko privoščijo.

14.3

Ekstremni športi

Bistvo ekstremnih športov se, čeprav se tega morda ne vidi na prvi pogled, močno prepleta z
vso mojo do sedaj napisano diplomsko nalogo in pravzaprav tudi z bistvom socialne
pedagogike, saj odpira sociološko relevantne teme, kot so: kaj je normalno in kaj je ekstremno
ter kakšna je vloga ekstremnih ali deviantnih družbenih praks.
Ko Von Franz (1988) govori o puer aeternusovih težnjah k adrenalinskim, ekstremnim
športom, je to zanjo natančen pokazatelj dejstva, da so nagnjeni k avtodestruktivnosti. Ne
vidi pa, da ta dva pojma nista nič bolj povezana kot na primer avtodestruktivnost in vzorci
prehranjevanja. Vsekakor pa so še do nedavnega psihoanalitične smeri ekstremne športe
razlagale kot patologijo, saj niso znale razložiti ogrožanja potrebe po varnosti ekstremnih
športnikov.
Kot že povedano, ekstremni športi odpirajo teme povezane z obstojem, smislom, alternativno
in uporom. Odpirajo vprašanja o smislu in bistvu današnjega človeka, vprašanja, kaj je
ekstremno in kaj normalno ter kaj sploh pomeni izpostavljanje tveganju, če po Becku (1986, v
Kavčič, 2008) tako ali tako živimo v družbi tveganja. Le da tveganje ekstremnim športnikom
ne predstavlja ovire, temveč izgradnjo nekega svojega smisla.
Katerim športom pa sploh lahko rečemo ekstremni? Za začetke ekstremnih športov se
največkrat omenja polinezijsko deskanje na valovih oz. surfanje, iz katerega so se kasneje
razvili vsi športi na deski (skejtanje, deskanje na snegu, jadranje na deski itn.). Danes tudi
ekstremni športi postajajo izjemno popularni in tako se poraja vprašanje, če so sploh še
ekstremni. Za ekstremne športe se tako štejejo tisti, ki »svoje lastnosti razvijejo, izrazijo,
poudarijo oz. prakticirajo do skrajnosti v primerjavi z ostalimi športi« (Kavčič, 2008:18).
Ekstremni športi naj bi se na začetku razvili kot znak upora proti političnemu režimu in
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dominantni kulturi, surferska subkultura naj bi namreč poudarjala carpe diem način življenja,
ki je bil popolnoma kontradiktoren kapitalistični gonji za denarjem (Laberge, 2004, v Kavčič,
2008). Prvine tradicionalnega upora proti mainstreamu se še vedno čutijo, saj v večini ne
spadajo v skupino kompulzivnih potrošnikov (prav tam). Ne želijo slediti splošni družbeni
logiki, saj bi bila podreditev družbi enaka podreditvi skupni racionalni osmislitvi sveta,
medtem ko ekstremni športniki bolj zaupajo lastni in verjamejo, da smisel sveta ne more biti
racionalen. Zato se tudi pogosto vračajo v naravo, pristen stik z avtentično naravo namreč
daje možnost za nov začetek – izgradnjo smisla od začetka in ne le sprejemanja
podedovanega, družbenega (prav tam).
Kljub temu pa tako rekreativen kot ekstremen šport postajata vse bolj popularna. Zaradi
poudarjanja individualizacije v svetu alternativnost ni več tako alternativna in vse bolj postaja
del mainstreama. Šport in z njim povezana skrb za zdravje, danes nista samo dobra za vsakega
posameznika, temveč družbeno zaželena, če ne kar obvezna (prav tam). Vsak je odgovoren
zase in je tako sam kriv tudi za negativne dogodke v svojem življenju. Ker je mladostni videz
ena od zahtev za uspeh v življenju v zahodni družbi, smo tako lahko »sami krivi« za neuspeh.
Zdi se, da nikoli ne naredimo dovolj, saj je večina ljudi s svojim telesom nezadovoljna, kar pa
se prenaša tudi na sprejemanje samega sebe, kakor da bi neuspeh z oblikovanjem svojega
telesa povzročal slabo samopodobo, nezaupanje vase in v svoje sposobnosti uspeha: če še
sebe ne moremo izoblikovati, kako bomo lahko sploh v čem uspeli? Če zbolimo, če imamo
prekomerno telesno težo ali če imamo morda sledove časa na naši koži, smo krivi sami, saj
nismo pravočasno poskrbeli za to, pa naj bi bilo to s športom, zdravo prehrano, raznimi
farmacevtskimi preparati in drugimi »zdravimi« načini življenja. Rezultat takšnega
razmišljanja so lahko razne anksioznosti in številne psihične ter fizične bolezni.
Ekstremni športi se temu trendu nekako izognejo, saj so bili vedno mišljeni kot obraten pol
zdravju. Dolgo časa so, posebno v psihoanalitičnih krogih, veljali za patološke, kot izraz
nezavedne želje po smrti in samomorilskih teženj ali pa tudi izraz potlačenih občutij moške
neustreznosti (Kavčič, 2008). Psihoanaliza je do tega spoznanja verjetno prišla, ker je potreba
po varnosti ena od najbolj osnovnih človeških potreb (Maslow, 1982), ekstremni športniki pa
se nevarnosti izpostavljajo po lastni izbiri. Do tega naj bi prišlo zaradi močnega vpliva
potrošniške družbe in permisivne vzgoje v primarnih družinah, takšna kombinacija pa naj bi
reproducirala patološke narcise, ki naj bi bili ob prvih znakih neuspeha nagnjeni k
avtodestruktivnosti, katere pol so, poleg samomora, prometnih nesreč, alkoholizma, kajenja in
rizičnih vedenj, tudi ekstremni športi (prav tam). Dejstvo pa je, da večina ekstremnih
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športnikov v primerjavi s tistimi, ki se s športom ne ukvarjajo izrazito manj sodeluje v
množični potrošnji, kar pomeni, da so se namerno ali pa nenamerno odmaknili od potrošniške
družbe. Prav tako pa jim je nepomembna primerjava z drugimi. Za potrditev svojega obstoja
ne potrebujejo potrditve drugih, kar je ena od osnovnih značilnosti patoloških narcisov (prav
tam).
Takšne teorije so imele v preteklosti močan vpliv, vendar pa ne prevladujejo več v splošnih
družboslovnih razlagah. Danes je pomembnih več vidikov: občutki, doživljanja, vrednotna
prepričanja in motivi za udejstvovanje v ekstremnih športih, saj pri njih poleg pridobivanja
fizične vzdržljivosti potekajo še drugi procesi. Poglobiti se moramo v osebnostne lastnosti
ekstremnih športnikov: zakaj pri njih povečano delovanje adrenalina ne učinkuje tesnobno in
neprijetno, ne povzroči paničnih napadov, temveč jim zbistri misli in jim omogoča popolno
koncentracijo? Razlog za to je, da ekstremni športniki tveganja ne dojemajo kot nevarnost,
temveč kot izziv, ki ga lahko nadzorujejo in obvladajo (za razliko od družbenih tveganj, ki so
zunaj njihovega dosega). Za dosego tega morajo imeti veliko zaupanja v svoje sposobnosti,
verjeti morajo vase. Poleg tega jim tveganje v športu predstavlja možnost za doživljanje
vedno novih občutij (Kavčič, 2008). Njihovo početje je osebni obred indirektnega
spoznavanja, da ima njihovo življenje vrednost, kar jim pomaga pri svoji izgradnji smisla. Z
»bojem z naravo« doživljajo občutke, ki jih definirajo kot kakovost življenja, ki jim pomeni
več kot dolžina le-tega (prav tam).
Poleg boja z naravo se pri ekstremnih športnikih opazi predvsem sožitje z njo. Vidijo jo kot
živo stvar, katere majhen delež smo ljudje. Odmik k naravi čutijo kot nujen, ker svet z
aktualnimi družbenimi razmerami postaja vse bolj iracionalen (prav tam). Tako je ekstremni
šport lahko tudi upor proti prevladujočim kulturam, želja po izstopu iz potrošniških praks in
način izražanja svojega izstopanja iz »črede obvladovanih posameznikov« (Kavčič,
2008:152). Ekstremni šport jim predstavlja način življenja, ki je alternativen.
Zavedati se moramo, da tveganja ekstremni športniki ne priznavajo zgolj tistim dejavnostim, s
katerimi se ukvarjajo, ker jih lahko nadzorujejo. Ne izpostavljajo se nevarnostim v
vsakdanjem življenju in mislijo celo, da so ekstremni športniki, ki se ukvarjajo z drugo
panogo ekstremnega športa, tisti ki izzivajo usodo. Ker panoge ne poznajo, je ne morejo
obvladati in tako jim zgleda nevarna. Prav tako se ne izpostavljajo tveganjem, ki jih ne morejo
obvladati ali tistim, ki bi jih podcenjevali, kot so na primer mamila ali nevarne spolne prakse.
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V ekstremnih športih posamezniki vidijo preizkus svojih sposobnosti, z zmago nad sabo ali
nad nevarnimi okoliščinami pa dobijo občutek samopotrditve. Trenutek zmage je močno
čustveno nabit in lahko daje posameznikom neopisljiv občutek smisla lastnega obstoja (prav
tam). Pri svojem delovanju opazijo, kako močna je dobra psihološka pripravljenost in z njo
pride poseben pogled na svet, ki je zelo intenzivno usmerjen k delovanju: »se da« (can-do
mentality) mentaliteta pri ekstremnih športnikih je zelo prisotna, prepričani so, da bodo, kar
so si zadali, lahko tudi izpeljali (Kavčič, 2006).

14.4

Popotništvo

Prepričana sem, da bi Von Franz veliko povedala o patologiji popotništva. Nemir, ki ga lahko
popotniki občutijo, če so predolgo doma ali na enem mestu, nezavzetost za življenjsko
delovno pogodbo in ustvarjanje družine, iskanje novih dogodivščin in odsotnost iz ustaljenega
življenja so dejavniki, ki bi si zaslužili najmanj oznako neodgovornosti do sebe, svojih
bližnjih in normalnega odraslega življenja. Kaj iščejo? Kaj hočejo? Bežijo pred sabo in
odgovornostmi ali pa je potovanje njihov način spoznavanja sebe in svojih odgovornosti?
Potovanja niso »izum« današnjega časa, čeprav bi si kdo lahko to predstavljal. Dogajala so se
že v antičnih časih, ko so se ljudje odpravljali na ogled olimpijskih iger, obiskovali preročišča
in termalna kopališča. V srednjem veku so bila najbolj zastopana potovanja razna romanja,
lovski pohodi ter viteški turnirji. V 17. stoletju je bilo pomembno potovanje z imenom Grand
Tour, ki so se ga udeleževali sinovi aristokratov in plemičev z izobraževalnimi nameni.
Poimenovanje »turist« najverjetneje izvira prav z tega imena. Z industrijsko revolucijo pa se
je potovanje razbohotilo in veliko premožnih meščanov je začelo obiskovati obmorske kraje
ter gorska območja z namenom oddiha in sprostitve telesa in duha (Weber, 1997).
Popotništvo je v današnjem svetu že nekoliko pozabljen termin, kljub temu da je potovanje
vedno bolj popularno in dostopno. To nasprotovanje bom razložila z razlikovanjem terminov
popotnik ter turist, kot jih razlaga Slovar slovenskega knjižnega jezika. Popotnik je tako kdor
se premika iz kraja v kraj, kdor pogosto potuje, človek, ki ga nemir žene po svetu (SSKJ,
1994, str. 922), medtem pa je turist, kdor potuje, začasno spremeni kraj bivanja zaradi oddiha,
razvedrila (SSKJ, 1994:1437). Takšno razlikovanje se mi zdi pomembno, ker ta dva pojma ne
puščata enakega vtisa. Množični turizem je s kapitalizmom dobil nove razsežnosti, saj
namesto pristnega stika z novo okolico, učenja o drugačnih kulturah in spoznavanja njihovega
načina življenja, omogoča izkušnjo nove dežele, vendar z varnega zavetja turistične ponudbe.
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Tako lahko drugačne tradicije preprosto spregledamo in rajši spijemo coca colo na peščeni
hotelski plaži, pa ni važno ali smo v Dalmaciji, Južnoafriški republiki ali Mehiki. Moj namen
ni popolno razvrednotenje turizma, saj je pripomogel k lažji dostopnosti daljnih dežel skoraj
vsakomur, vendar je to tudi slabo, v kolikor je omogočil potovanje ljudem, ki ne spoštujejo
tradicij in običajev domačinov. Vsekakor pa takšno razlikovanje ni nujno, saj je popotništvo
lahko definirano tudi kot del turizma. Cohen (1972, v Ambrož, 2005) namreč deli turista v
štiri tipe; pustolovca, raziskovalca, individualnega množičnega turista in organiziranega
množičnega turista.
Organiziran množični turist ne išče novosti, želi si varnosti in počitka. Ne išče stikov z
lokalnim prebivalstvom ter se ob težavah, če na njih naleti, obrne na predstavnika turistične
agencije. Individualni množični turist išče ravnotežje med že poznanimi in novimi stvarmi,
tako da poleg počitka išče tudi nova znanja. Pridobi jih z obiski lokalnih znamenitosti, ki pa
so bolj ali manj organizirani s strani turističnih agencij, vendar pa kljub temu da je to »v
trendu« še ne pomeni, da je izkušnja nična ali ničeva (Weber, 1997).
Raziskovalec si potovanje organizira sam, in sicer tako, da se čim bolj izogne komercialnim
turističnim potem in ima čim več stika z lokalnim prebivalstvom. Vendar pa se vseeno
poslužuje udobnih prenočišč in zanesljivih prevoznih sredstev. Pustolovec je tisti, ki
popolnoma obide turistične ponudbe ter išče osebnostni razvoj v kulturah, ki jih obiskuje.
Poslužuje se enakih storitev kot lokalni prebivalci in si želi čim bolje spoznati kraj, v katerem
je. Ta stil potovanja je bil značilen za mlade ljudi iz nižjih slojev, saj jim je omogočal prodajo
svojih produktov in izdelkov. Največkrat so bila taka potovanja povezana z delom.
Takšno pustolovstvo ali v drugih prevodih klateštvo, je doseglo svoj vrh v 19. stoletju, potem
pa je kmalu dobilo negativno oznako deviantnega in marginalnega vedenja. (Weber, 1997).
Ameriški sociolog MacCannell (1976, v Weber, 1997) v svoji teoriji modernizma govori, da
turisti z iskanjem »avtentičnosti« izven svoje družbe, ki je dolgočasna, izpraznjena in pusta,
iščejo »resnično življenje«. Ironija pa je v tem, da je, kar iščejo zgolj oder, kajti obiskujejo
lepe kraje in velike pomembne stavbe, ne zanimajo jih beda, revščina, umazanija in realnost
zakulisja.
Dalen (1989, v Ambrož, 2005) je po preučevanju turistov oblikoval štiri tipe življenjskih
slogov glede na dve dimenziji: moderno-tradicionalno ter idealistično-modernistično.
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Moderni materialist je tipični potrošnik in iskalec pozornosti. Po vrnitvi s turističnega
potovanja si želi ustvariti poseben vtis, s svojimi potovanji se hvali in izrablja vse priložnosti,
da ga ljudje občudujejo, medtem ko tradicionalnega materialista ne zanima hvala, temveč
hedonistični užitki zabav, spoznavanja novih ljudi, hitre hrane, seksualnih izkušenj in
dinamičnega okolja. Modernega idealista zanimajo kultura, nove destinacije in doživetja,
brani pa se množičnega turizma in z njim povezanih turističnih produktov. Zadnji tip je
tradicionalni idealist, ki ga zanimajo kultura, znamenitosti in zgodovina, vendar pa si želi tudi
varnosti, kakovosti in miru. Tako je pogost uporabnik turističnih produktov, vendar bolj tistih,
ki so usmerjeni v kulturni turizem.
Definicij turista in popotnika je še mnogo, moja ciljna skupina pa se giba med raziskovalcem
in pustolovcem, nekje na idealistični dimenziji.
Potovanje vsakomur pomeni nekaj drugega in zanj se tako ljudje odločajo zaradi različnih
motivov in potreb. Z raznimi strategijami potovanje oblikujejo na podlagi svojih izkušenj s
potovanji ali določeno počitniško ali potovalno destinacijo. Največkrat se ljudje za pot
odločijo, ker jim pomeni beg iz vsakdanjega življenja; počitnice si privoščijo kot nagrado za
pridno delo ali pa zgolj želijo menjavo okolja.
Na izbiro načina in destinacije potovanja vplivajo tudi demografske značilnosti, kot so spol,
starost in narodnost; družbeni status, ki zajema družinsko stanje, delo, poklic, čas in
življenjski standard in življenjski slog, torej osebnostne značilnosti, psihološko stanje,
kulturno in družbeno okolje ter posameznikov življenjski habitus. Na odločitev lahko vplivajo
tudi priporočila drugih pomembnih ljudi in ostale socialne interakcije, ki jih dojemamo preko
osebnih izkušenj, našega splošnega pogleda na svet in zaznave ogroženosti v svetu, v katerem
živimo. Nazadnje pa vplivajo na našo odločitev še mediji, fizična oddaljenost destinacije,
način potovanja, ki bi se ga morali poslužiti, poleg tega pa tudi alternativne možnosti (Ambrož, 2005).
Turizem je močno povezan s sprostitvijo, rekreativnimi aktivnostmi in prostim časom ter
oblikuje »celovito aktivnost človeka, ki ne sodi v področje dela« (Ambrož, 2005, str. 226).
Medtem pa popotniki v sklopu potovanja, sploh če je podaljšano čez daljše časovno obdobje,
poprimejo tudi za kakšno začasno delo (Weber, 1997), ker jim omogoča nadaljnje potovanje
in jim daje boljši vpogled v dejansko kulturo. Pri tem pa se lahko zgodi tudi, da začasno delo
prinese redno delo in s tem stalno izseljenost iz rodne države (Lukšič Hacin, 1995).

- 38 -

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta
Martinjak Katarina; diplomsko delo

Zmes začasnega dela in rednega dela na poti je t. i. »freelancerstvo«. Razcvet je doživelo z
dobo medmrežja, saj ljudje tako lažje najdejo in ponujajo svoje usluge. Freelancer je
samozaposlena oseba, ki različnim delodajalcem ponuja svoje delovne usluge, ki so
največkrat kratkotrajne – po navadi gre za projektno delo. Dandanes so freelancerji lahko
zastopani tudi s strani agencij za posredovanje dela, vendar je večina še vedno neodvisnih.
Najpogosteje se pojavljajo v glasbeni industriji, novinarstvu, založništvu, filmski industriji in
industrijah, ki so tesneje povezane s spletom in z razvojem spletnih programov in aplikacij.
Velikokrat med njimi najdemo igralce, pisatelje, fotografe, maskerje, programerje,
oblikovalce spletnih strani, grafične oblikovalce, razvijalce spletnih strani, svetovalce,
prevajalce in ilustratorje, poleg njih pa tudi maserje, športne trenerje, frizerje, varnostnike,
tetoverje, vrtnarje, oskrbnike bazenov, zavarovalniške zastopnike in še mnogo drugih.
(Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Freelancer). Nekateri za svoje opravljeno delo
računajo na uro ali na delovni dan, spet drugi na projekt. Freelancerstvo omogoča zaslužek,
kljub temu da posamezniki ne živijo na istem mestu, temveč se zaradi takšnih ali drugačnih
razlogov premikajo po svetu, potujejo.
Poleg plačanega dela popotniki mnogokrat opravljajo tudi prostovoljno delo v tujini, ki
obogati njihovo potovalno izkušnjo, saj omogoča pristen stik s kulturo, v kateri se popotnik
zadržuje. Poleg tega intenzivnost izkušnje hitro zmanjša vse predsodke, ki jih popotnik lahko
ima in omogoča medkulturni dialog. Ta ni nič drugega kot medsebojno spoštovanje in
razumevanje med predstavniki različnih kultur, ki govorijo različen jezik in imajo tako
različno etično in/ali versko ozadje (Bergant, Jazbec in Pogačnik, 2009). Obstaja tudi »deset
zlatih popotnih zapovedi«, ki izvirajo iz Krippendorfove knjige Potujoče človeštvo (Weber,
1997:34), ki prav tako govorijo o spoštovanju domačinov in dejanskem zanimanju za njih za
razliko od izkoriščanja njihovih storitev za dosego svojih ciljev, humanem odnosu do
potovanja, poleg tega pa tudi o poskusu razumevanja drugega sveta, doživljanju trenutka in
pristni radovednosti iskanja.
Če potujemo in smo iskreno dovzetni za pokrajine okoli nas, če znamo doživeti in ceniti
trenutke, ljudi in svoja občutja, se lahko na potovanjih marsikaj naučimo. Veličastne
pokrajine nas lahko naučijo, česar bi se v vsakdanjem življenju morda naučili mnogo
počasneje:
»da je vesolje mogočnejše od nas, da smo krhki in minljivi in da nimamo druge izbire, kod da
se sprijaznimo z omejitvami naše volje, da se moramo ukloniti pred nujnostjo, ki nas presega.
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To pa nas ne pušča strtih, temveč navdahnjenih, zaradi tega, kar je onkraj nas. Prav to, kar je
mogočnejše od nas, pa so ljudje nekdaj imenovali bog.« (De Botton, 2003:177).
Take izkušnje omogočajo popotnikom čustveno vez z višjo silo, recimo temu narava ali
vesolje, brez da bi se morali za to vpisati v katerokoli od bogoslovnih institucij.
Tudi Nietzsche je l. 1873 v svojem delu Uporabnosti in pomanjkljivosti zgodovine v
vsakdanjem življenju (v Botton, 2003) opozoril, da nas naša odkritja lahko okrepijo samo
takrat, ko na takšen ali drugačen način oplemenitijo naša življenja. Tako predlaga tak turizem,
ki bi pokazal, da je preteklost oblikovala našo družbo in identiteto ter tudi kako jo je
oblikovala. Iz teh spoznanj bi tako lahko dobili občutek povezanosti in pripadnosti s svojo ter
drugo kulturo, morda bi celo lahko videli kontinuiteto obstoja ter spoznali, da posameznikov
obstoj ni popolnoma naključen, ampak izvira iz preteklosti, katere dedič je, in je s tem
upravičen ali pa celo utemeljen.
Oplemenitenje naših življenj pa najlažje občutimo na sebi in ob doživljanju sprememb v nas
samih, kar nam potovanja nemalokrat omogočijo. Ali kot pove De Button (2002:65): »Za
velike misli so včasih potrebna široka obzorja, za nove misli novi kraji. Introspektivno
premišljevanje, ki se tako pogosto zatakne, spet požene v tek spreminjajoča se pokrajina. Um
včasih ne mara razmišljati, kot je treba, kadar je razmišljanje vse, kar bi moral početi.«
Potovanja so torej poleg premika iz točke A v točko B predvsem pot med njima, pristni stik z
okolico, po kateri se premikamo, predvsem pa stik z nami samimi, ko se nam ni potrebno
obremenjevati z nalogami vsakdana.

II

EMPIRIČNI DEL

1 OPREDELITEV PROBLEMA IN RAZISKOVALNI CILJI
Mladost torej ni samo obdobje v življenjskem poteku, kjer bi se mladi pripravljali za odraslo
življenje, temveč daje večji poudarek na izobraževanje in samooblikovanje. Kulturna
modernizacija, ki gre v smeri poudarjanja posameznikovega prostega časa in zabave,
sprememb tradicionalnih spolnih vlog in družinskih skupnosti, daje vse večji pomen osebnim
izkušnjam, vrednotam in idealom naproti tradicionalnim vrednotam in individualizaciji
življenjskih usmeritev in življenjskih poti (Ule, 1999). Pojav t. i. puer aeternusov ali večnih
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otrok tako z jungovskega kot tudi z družbenega vidika ni presenetljiv. Je le kritiziran, ker se
postavlja vprašanje, kako naj družba funkcionira, če ni pravih, odgovornih odraslih. Von
Franz (1988) za odpravo puer aeternus osebnosti predlaga rutinsko delo, vojsko in vzgojo
otrok, kar naj bi prineslo odraslost, kakršno si družba želi. Vprašanje pa je, če si enako želi
tudi posameznik, iščoč osebne sreče in izpolnjenosti.
Rada bi preverila, ali je ohranjanje nekaterih lastnosti večnih otrok, postadolescentov in
mladih odraslih tekom celotne odraslosti nujno patološko ali družbeno neadekvatno. Prav tako
me zanima, ali individualistični altruizem, ki se je razvil kot odgovor na družbene
spremembe, lahko doprinese k zadovoljstvu v življenju in oblikovanju alternativnih
življenjskih stilov, preko katerih se posamezniki ne podrejajo zgolj ustaljenim družbenim
normam, temveč znajo upoštevati in poslušati sebe in delovati v prid svojemu optimalnemu
razvoju. Tako me zanima, ali in kako ljudje, ki so pomirjeni sami s seboj in ki si ne
prizadevajo k kopičenju dobrin, s svojo usmerjenostjo k delovanju in osebni sreči doprinesejo
k boljšemu delovanju ljudi okoli njih in s tem tudi družbe. Zanimale me bodo tudi vrednote
posameznikov, ki sem jih označila pueri aeterni, večni otroci, in če se te razlikujejo med
različnimi življenjskimi stili.

2

RAZISKOVALNA VPRAŠANJA

RV 1: Kako se prizadevanja za ohranjanje lastnosti večnih otrok odražajo v odraslosti in
delovanju v družbi?
RV2: Kakšna je povezava med alternativnim življenjskim stilom, osebnim zadovoljstvom,
samoaktualizacijo in družbeno vključenostjo posameznikov?
RV3: Kako ljudje s svojo usmerjenostjo k osebni sreči vplivajo na delovanje ljudi okoli njih
in s tem tudi družbe?
RV4: Kakšno je mesto in pomen materialnih dobrin v povezavi z osebno srečo in
zadovoljstvom v življenju posameznikov, ki ne preferirajo odraslega življenjskega stila ?
RV5: Ali obstajajo razlike v vrednotenju pri različnih alternativnih življenjskih stilih?
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3

RAZISKOVALNA METODA

Odločila sem se za kvalitativno raziskovanje s fenomenološkim pristopom in hermenevtično
analizo. Podatke sem zbirala z opazovanjem ter analizo dokumentov (filma, bolj natančno
filmskih likov).
Za proučevanje filmske situacije sem se odločila, ker so danes filmi tisti vpliv, ki »bolj kot
karkoli drugega oblikuje mišljenje, okus, jezik, oblačenje, obnašanje, celo fizični izgled
publike, ki obsega čez šestdeset odstotkov planeta (Erwin Panofsky, 2003, v Jovanovič,
2008:10). Poleg tega pa menim, da so ljudje na platnu, njihovi odnosi in dogodki prav toliko
resnični, kot tisti iz realnega življenja. Pravzaprav je estetizacija vsakdanjega življenja
pomembna značilnost postmoderne, razlikovanje med resničnostjo in podobami se z njo
namreč vedno bolj briše, umetnost pa s tem ni več ločena realnost, temveč (lahko) vse, kar je
še tako banalno, postane umetnost in s tem estetsko. Umetnost tako postane edina dostopna
realnost (Kellner, 1993, v Kasal, 2006). Pri tem, ko kultura postaja vse bolj poblagovljena in
obenem blago vse bolj prežeto s kulturnimi pomeni, je pomembno dejstvo, da ti niso samo
plod marketinga kulturne industrije, temveč prihajajo na dan kot napetost med tržnimi vplivi
ter individualnim sprejemanjem le-teh (Brulc, 2004). Upoštevati moramo tudi, da se je v
skladu s tem, da je umetnost povsod, pojavilo novo razlikovanje med visoko in množično
kulturo (Brulc, 2004). Filmi vsekakor spadajo v del množične kulture, ki skupaj z mediji
predstavljajo nemškemu filozofu in sociologu Adornu (1986, v Debeljak, Stanković, Tomc in
Velikonja, 2002) preveč lahek način manipulacije z množično zavestjo. Zanj delujejo kot
množično zavajanje in preprečevanje kritičnega razmišljanja, ker je družba, v kateri živimo
preveč plehka, da bi bili sploh zmožni razmišljati še kako drugače. Lipovetsky (1991, v
Jovanovič, 2008) govori, da svet množične kulture veliko prispeva k razvoju kritičnosti uma,
saj spodbuja mišljenje in samospraševanje. Največkrat do samospraševanja, učenja in
kritičnega mišljenja pride, če pride do nekega naključnega ujemanja filma z gledalčevim
življenjem, torej če ima film za gledalca nek pomen in mu na neki točki daje možnost
transferja (Žižek, 1988).
Poleg tega pa film omogoča vizualno oz. arhetipsko mišljenje, ki po Jungu (v Jovanovič,
2008) aktivira vse dimenzije človeške psihe, s tem pa pripomore k združenem delovanju
racionalnega in arhetipskega uma, kar pa posledično pelje na pot individuacije.
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Filmska analiza torej ni le sama sebi namen, temveč lahko veliko pripomore tudi k
raziskovanju kulturnih struktur. Filmi so pokazatelji kulturnih trendov, ki izražajo vizije in
podobe bodočega razvoja ter kompleksnosti človeških življenj.
Kljub vsemu v diplomskem delu ne preučujem filmov kot takih, temveč filmske like –
posameznike, njihova življenja in njihove odnose. V vsakem filmu sem si izbrala lik, iz
katerega sem izhajala, in sicer glede na vlogo, ki jo v filmu igra.

3.1 Vzorec
V vzorec so vključeni štirje liki v filmih po lastnem izboru. Izbirala sem v okviru lastnega
poznavanja filmov ter iskanja po svetovnem medmrežju. Pogledala sem nekaj deset filmov ter
se nato glede na tematiko, ki jo film obravnava odločila za ali proti obravnavi in z metodo
izločanja prišla do štirih izbranih filmov in njihovih likov. Kriteriji, po katerih sem se
odločala, so bili: posredno ali neposredno obravnavanje ali vključevanje enega od štirih
alternativnih življenjskih stilov, ki sem jih opisala v teoretičnem delu (življenje brez otrok,
samskost kot način izbire, ekstremni šport ali popotništvo), verjetnost filmskega dogajanja v
realnem življenju oz. povezava z realnim življenjem ter vsaj delni prikaz notranjega dogajanja
filmskih akterjev. Glede na to, da primeri za kvalitativno raziskavo niso nikoli izbrani s
slučajnostnim vzorčenjem (Vogrinc, 2013) sem si izbrala tiste, ki so mi ponudili večji nabor
informacij za analizo in odgovore na raziskovalna vprašanja.

Izbrani liki so:
1. Cristina v filmu Ljubezen v Barceloni (Vicky Cristina Barcelona),
2. Poppy v filmu Kar brez skrbi (Happy go lucky),
3. Jay v filmu Deskarji (Chasing Mavericks) ter
4. Ernesto v filmu Motoristov dnevnik (Diarios de motocicleta).
Prva dva lika, Cristina in Poppy, sta bila predvidena za obravnavo tematik samskosti kot
izbire ter življenja brez otrok, Jay je predstavnik izvajalca ekstremnega športa, Ernesto
popotništva, vendar pa vsi štirje liki

sodijo v isto skupino oseb, ki živijo alternativno

življenje. Skozi vse štiri like (in primerjavo) sem preučevala ali so alternativni življenjski stili
odraz izogibanja »odgovorni odraslosti« ali pa predstavljajo drugačno pot k samoaktualizaciji.
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3.2 Pridobivanje in obdelava podatkov
Podatke sem pridobivala v okviru kvalitativne raziskovalne metode, in sicer z združitvijo
dveh metod, metode analize dokumentov ter metode opazovanja, saj objekt mojega
raziskovanja ni bil sam film, temveč liki v njem. Film je obravnavan kot dokument, saj
vizualna gradiva tako kot besedila pripovedujejo zgodbo. Film kot del popularne kulture je
pomemben, ker odraža in prenaša pripisan pomen posameznih stvari in dogodkov kot del naše
simbiotične interakcije (Bogdan in Biklen, 2003; povzeto po: Vogrinc, 2013). Poleg
upoštevanja dejstva, da je film dokument, sem se zavedala, da je tehnika preučevanja likov v
filmih pravzaprav nestrukturirano opazovanje brez udeležbe v umetni, simulirani situaciji
posebne vrste.
Dobri strani mojega raziskovanja sta dve; ker sem analizirala dokument, sem uporabila zelo
nevsiljivo in nereaktivno tehniko pridobivanja podatkov, filmi so namreč že obstajali in z
njihovo analizo nisem niti malo spremenila proučevane situacije, kljub temu da sem situacijo
opazovala. Prav tehnika opazovanja pa mi je omogočila »neposredne« verbalne in neverbalne
podatke. Moja raziskava se lahko ponovi kadarkoli, saj ni časovno ali prostorsko omejena, kar
je po navadi težava pri opazovanju. Do informacij sem imela s pomočjo medmrežja prost in
lahek dostop.
Seveda pa sem se soočala tudi z negativnimi platmi izbranega metodološkega pristopa.
Največja težava je, da, če se ukvarjamo z analizo filma, ne smemo pozabiti, da so gledalci
vedno del scene,oni so tisti, ki zgodbo dojemajo in spreminjajo glede na svoja občutja, znanja,
izkušnje in procese. Interpretacija določenega gradiva, v mojem primeru filma, je bila torej
odvisna od moje, subjektivne presoje raziskovalke in gledalke, na katero so vplivali različni
dejavniki (izkušnje, vrednote, pričakovanja, teoretična izhodišča, svetovni nazor ter drugo).
Isto gradivo bi lahko različnim raziskovalcem sporočalo različne stvari (Vogrinc, 2013).
Poleg tega so bile situacije v filmu izmišljene in prav takšni so bili tudi liki 3, zato ne moremo
govoriti o opazovanju v realni situaciji, razen če upoštevamo, da so filmi odsev in pokazatelj
kulture, v kateri živimo. Prav tako bi lahko morda izbrala bolj primerne filme, če bi se v
iskanje bolj poglobila ali pa bi imela širše dostopno bazo iskanja.

3

Velja za filma Ljubezen v Barceloni ter Kar brez skrbi, filma Deskarji in Motoristov dnevnik pa sta poseben
primer, saj sta posneta po resničnih osebah in dogodkih. Upoštevati pa moramo, da sta bila tudi ta dva verjetno
prirejena za filmske potrebe z dodajanjem teatralnih karakteristik osebam in/ali situacijam.
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Ogled filmov, je vedno potekal v mojem domačem okolju, v miru in tišini. Za
ogled/opazovanje sem si vedno vzela dovolj časa. Tehnologija mi je omogočila nekaj, česar si
v realnem življenju (še) ne moremo privoščiti: če se mi je zdel nek odlomek pomemben, sem
ga lahko prevrtela nazaj in ogledala tolikokrat, kot je bilo potrebno, da sem dobila vse
informacije. Vsak izbran film sem si ogledala v celoti najmanj dvakrat4. Informacije, ki sem
jih dobila iz filmov, sem si za vsak film posebej, uredila v zapiskih. Ločila sem informacije,
ki sem jih dobila o likih (posameznikih), medosebnih odnosih, izbranih scenah in splošnem
vtisu.

3.3 Hermenevtična analiza podatkov
Glede na to da sem uporabila kvalitativen pristop k raziskovanju, sem podatke, ki sem jih
pridobila z opazovanjem in analizo dokumenta obdelala s poskusom poglobljenega
razumevanje pojavov in njihovega ozadja.
Odločila sem se za metodo objektivne hermenevtike. Metoda temelji na

rekonstrukciji

objektivnih pomenskih struktur, ki jih s pomočjo sekvenčne analize poskušamo razumeti v
njegovem smislu, pomenu in sporočilnosti (Vogrinc, 2013). Hermenevtični postopek po
navadi poteka v treh etapah, ki sem se jih držala tudi jaz (Mužić, 1994, v Vogrinc, 2013):
1. Zberemo podatke, ki smo jih o predmetu preučevanja vedeli že od prej. V mojem
primeru je to pomenilo, da sem zbrala podatke o filmu, njegovem nastanku, režiserju,
da sem prebrala, kaj so si avtorji filma zamislili povedati o izbranem liku ipd.
2. Zbiramo podatke in preučujemo vse, kar je napisano ali objavljeno o predmetu
preučevanja: to je zame pomenilo natančno opazovanje in preučevanje filma,
predvsem pa izbranega filmskega lika, njegovih dejanj, besed, kretenj, njegovih
odnosov in njegovega ozadja.
3. Na podlagi zbranih podatkov nastane razlaga, ki pa je le relativno končna: to je
pomenilo interpretacijo glede na zbrana opažanja in dobljene podatke.
Seveda pa dopuščam možnost, da bi nekdo drug z interpretacijo istih filmskih likov lahko
dobil drugačne rezultate, vsak namreč lahko enako situacijo doživlja drugače.

4

Štetje po končanem izboru. To pomeni, da sem ga, preden sem ga izbrala, pogledala vsaj enkrat.
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3.4 Rezultati in interpretacija
FILM 1: Ljubezen v Barceloni (Vicky Cristina Barcelona)
PREDSTAVITEV OPAZOVANEGA LIKA – Crist ina
Cristina je svobodomiselna, zasanjana, odprta in lepa ženska. O sebi pove, da je impulzivna in
preobčutljiva. Že na začetku filma izvemo, da je Cristina zadnje pol leta snemala, režirala in
igrala v dvanajstminutnem filmu, ki ga je na koncu zasovražila ter se razšla s še enim fantom
in ter zato hrepenela po menjavi okolja. Nima redne službe, nima stalnega partnerja, ne
izvemo, kako je z njenim stalnim bivališčem ali finančno (ne)odvisnostjo. Na trenutke deluje
zelo otroško, saj s svojo impulzivnostjo in iskanjem »tistega nekaj« ljudem okoli sebe lahko
pusti takšen vtis. Navdušuje se nad novimi stvarmi, dogodki in brez ovinkarjenja vpraša, kar
jo zanima. Je radoživa in odkritosrčna, v odnosih izraža empatijo in zavzetost. Je svobodna
umetnica, ki ima veliko za izraziti, vendar ne ve, preko katerega vira poleg filma bi se znala.
Poskuša s poezijo, tekom filma pa se nauči izražati s fotografijo, išče nove izkušnje in znanja.
Ne ve, česa si v življenju najbolj želi, ve pa, česa noče in to so konservativnost,
tradicionalnost, stabilnost, stalnost in rutina. Samoizpraševanje in iskanje predstavljata velik
del njene osebnosti. Sprašuje se o smiselnosti tradicionalnih okvirjev in jih na več načinov
tudi želi preseči. Preprosto se noče opredeliti za kaj več, kot zase – Cristino. Včasih lahko
dobimo občutek, da je malo naivna. Verjame v romantično ljubezen in misli, da lahko
avtentična ljubezen da življenju smisel in sprejema trpljenje kot del globoke strasti. Načeloma
je s svojim življenjem zadovoljna in v njem srečna, ker ve, da ga lahko sama oblikuje. Prizna
svoje napake in se toliko pozna, da ve, kdaj je nezadovoljna, kar poskuša odpraviti. Skozi film
spremljamo razvoj in preizkušanje njene svobodomiselnosti.
POMEMBNE TEME IN OPAŽANJA
Film odpira teme smisla življenja, vloge ljubezni in samskosti, tradicionalnosti, alternative in
njune vmesne poti. Izražene so teme umetnosti, pristnosti, poslušanja samega sebe in
izkoriščanja potencialov.
Pri filmu Vicky Cristina Barcelona je precej pomemben podatek, da ga je režiral Woody
Allen, saj je značilnost njegovih filmov satiričnost, karikiranje likov in poudarjanje nekaterih
lastnosti. Tako pri analizi ni ključna dobesedna interpretacija, temveč vtis, ki ga liki pustijo.
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Poleg tega se zdi potrebno omeniti, da se film dogaja med poletnimi počitnicami in da ni
postavljen v vsakodnevno življenje in so morda zato situacije nekoliko bolj nenavadne. Ne
izvemo dosti o Cristininih običajnih odnosih s prijatelji, znanci in sorodniki in kakšen vpliv
imata njen življenjski slog ali težnja po samoaktualizaciji na njih, kar lahko samo sklepamo
glede na njen odnos z Vicky.
DISKUSIJA REZULTATOV GLEDE NA ZASTAVLJENA RAZISKOVALNA
VPRAŠANJA
Cristina je dober primer človeka, ki bi ga Von Franz označila za večnega otroka: vedno išče
nove partnerje, prijatelje in dogodivščine. Seveda je pomembno, kako si te njene lastnosti
interpretiramo. Lahko ji, tako kot ji Maria Elena očitamo bolezensko nezadovoljstvo in
zaključimo, da je to samo še en znak pomanjkanja vztrajnosti in discipliniranosti (Von Franz,
1988), lahko pa v njenem iskanju vidimo iskanje pristne poti k sebi, duševnemu zadovoljstvu,
ki gre izven tradicionalnega. Zdi se, da je poudarjen njen pozitiven pol, Jaz otroškega vidika
po Jungu (1969, v Clemens in Rothgeb, 1992): možnost večne mladosti, spontanosti, novih
možnosti. Tekom filma Cristina ves čas poudarja, da ve samo, česa si ne želi, ne ve pa, kaj
sploh je tisto, kar želi. To bi lahko vzeli kot skrajno stopnjo otročjosti in bega od odgovornosti
v življenju, vendar moramo vedeti, da gre samo za obraten proces odkrivanja sebe in svojih
preferenc. Njen način odkrivanja je le še en pokazatelj njene drugačnosti, njene poti
usmerjene v ustvarjalno prihodnost.
Cristina vse doživlja zelo intenzivno. Ne moremo reči, da je od svojega življenja odmaknjena
in da v njem ni pristona, kot Von Franz (1988) opisuje puerovo provizorično življenje. Živi ga
v polnosti in zna ga živeti tukaj in zdaj, če ga namreč ne bi, bi bila bolj kot Vicky,
razpolovljena med svojimi željami in družbenimi pričakovanji, nezmožna ukrepanja.
Ukrepanje in delovanje pa sta po Frommu (2004) temeljna pogoja za usmerjenost življenja k
biti, s katerim imamo večjo možnost polnega življenja in zadovoljstva s sabo ter s svojim
življenjem. Kljub temu da išče, ne moremo reči, da je nezadovoljna, kot tudi ne moremo reči,
da je, kdor ne išče, zadovoljen s sabo, s svojim življenjem.
Če se spomnimo, kako je Yeoman (1998) povzela opis puer aeternusov po Schwartz-Salant
(1982) se bomo strinjali, da bi to lahko bil tudi opis Cristine: za puer aeternuse sta značilna
odpor proti konvencionalnosti in izjemna očarljivost, so zelo poživljajoči in z njimi se lahko
prijetno pogovarjamo. So zasanjani, plemeniti, inteligentni, redkobesedni, razdražljivi, zanje
značilni so izbruhi besa in nepotrpežljivost, prav tako pa tudi naivnost, pretirana zaupljivost in
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idealiziranje. Znajo očarati odrasle in mlade, saj odsevajo svojo kreativnost kot tudi trpljenje
in globino duše.
Zanimivo je, da vse te lastnosti pravzaprav bistveno ne nasprotujejo pomenu odraslosti v
sodobnih državah, razen v zadnji točki. Odraslo življenje naj bi vključevalo racionalnost,
discipliniranost, relativno neodvisnost na različnih področjih delovanja, osebno in socialno
odgovornost, sprejemanje veljavnih družbenih vrednot in socialnih vlog (Marjanovič Umek
in Zupančič, 2004). Cristina ne sprejema vseh določenih družbenih vrednot, kar pa, kot smo
že ugotovili, ni nujno slabo, če s tem ne ogrožaš soljudi. S svojim načinom življenja se le
izogne »življenju v rutinski eksistenci« (Kanduč, 2005), vsekakor pa svojim bližnjim želi
samo dobro. In medsebojno zaupanje, spoštovanje in skrb za druge naj bi bila, zanimivo,
najpomembnejša značilnost odraslosti.
Njen značaj je značaj večne iskalke. Poglablja se v svojo duševnost in v svoje težave, išče
odgovore na življenjske teme ter ne sprejema vsega, kar dobi: vsemu da priložnost, vendar se
za to odloči glede na to, ali ji nekaj dejansko odgovarja in zato se lahko zdi kaotična,
kolerična ali nevrotična. Ne kaže, da razmišlja o ustalitvi ali družini.
Njen največji kritik je Doug, Vickijin zaročenec (in kasneje mož), ki predstavlja njeno
popolno nasprotje: je uspešen poslovnež, ki si je s poklicno uspešnostjo (in verjetno bogatimi
starši) zagotovil denar, udobje in ugodje, s poroko z Vicky pa še tisto, kar mu je manjkalo za
zares uspešno življenje – toplino družinskega doma. Cristina zanj predstavlja dober primer,
kako lahko življenje živiš napačno, kar tudi pove Vicky (42:22–42:35):
»Ona je nezadovoljen človek. Ne more se ločiti od podobe izjemne ženske, ki jo ima o sebi,
umetnice, ki se še vedno poskuša najti. Njeno zavračanje normalnih norm je prevzetno.
Dolgočasen kliše.«
Zdi se, da ga njen način življenja na svojevrsten način dotakne, če se ga ne bi, ne bi čutil tako
močne potrebe po nenehnem komentiranju. Seveda se mu zdi z njegovega tradicionalnega
vidika njeno življenje povsem zgrešeno in napačno, kar utemelji z vidika delovanja družbe
(1:13:05):
»Toda če bi vsi tako živeli, družba ne bi mogla delovati.«
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Zanj institucije, znotraj katerih živimo, predstavljajo večno prisotne moralne zapovedi, ki so
edini možni način življenja.
Osebe v filmu lahko delimo na dva pola, na »umetnike« in »bogataše«. Judy in Mark imata
veliko vilo v Barceloni, jadrnico, strežnice, kupujeta drage slike in z njunim stilom življenja
kažeta, da jima denarja ne primanjkuje. Vicky in Doug kupujeta hišo z bazenom in teniškim
igriščem. Sicer ima tudi Juan Antonio veliko hišo, vendar ne kaže, da je njegovo imetje del
njegove osebnosti. Tudi Cristina je urejena, vendar se zdi, kot da se ne zlije z višjeslojnim
načinom življenja, njena pojava je skromna. Ne izvemo, kakšne so njene finančne
sposobnosti, vendar pove, da bi rada živela v nematerialističnem svetu (46:40):
»Začela je premišljevati o življenju v tujini, kjer ne bo težav s puritansko in materialistično
kulturo, ki je ni prenašala. Videla se je kot Evropejka, na ravni mislecev in umetnikom, ki naj
bi po njenem izražali njene svobodne poglede na življenje.«
Cristina ceni spontanost, carpe diem, vznemirljivo življenje in svobodo, ki so po Musku
(1993) senzualne hedonske vrednote; ljubezen, ki osmisli življenje kot predstavnico socialnih
moralnih vrednot ter kulturo, ustvarjalnost, naravo, lepoto, samoizpolnjevanje, ki so kulturne
izpolnitvene vrednote. Najbolj si prizadeva k samoaktualizaciji in iskanju svojega bistva in
smisla, želi najti globljo resnico življenja, kar je spoznavna izpolnitvena vrednota. Vidimo
lahko torej, da so njene vrednote ali tiste »najnižjega ranga«, torej hedonske, čutne vrednote,
ali pa »najvišjega ranga«, izpolnitvene vrednote. Za razliko od Douga, Judy, Adama, Marka
in Sally zavrača patriotske in statusne vrednote, ki jih oni vrednotijo najvišje. Način, na
katerega si želijo ljubezni in družine, me spomni na Kandučevo (2005) opažanje, da moralne
vrednote pravzaprav preidejo v hedonske, ker ne služijo zadovoljitvi naših teženj po globokih
odnosih in izpopolnjenosti z deljenjem sebe z družino, temveč s tem zadovoljimo zgolj težnjo
po udobju in užitku od stvarjenju družine. To je zanimivo prikazano tudi z enim od prvih
pogovorov med Judy, Vicky, Markom in Cristino, ko Vicky na vprašanje, kje se bo zaposlila
po napisanem magistrskem delu, odgovori, da bo verjetno učila. Judy ji položi na srce, da
(04:49):
»pravzaprav ne rabiš nič delati. (Začne govoriti vsem:) Jeseni se bo poročila s čudovitim
moškim in vse njene težave bodo rešene, ko jo bo oplodil.«
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avanturističnega življenja. Cristina je že na začetku predstavljena kot svobodomiselna ženska,
vendar pa se njeni alternativni nazori kažejo predvsem v hitri menjavi partnerjev. Kasneje so
ob Juan Antoniu in Marii Eleni njeni alternativni nazori dejansko postavljeni na preizkušnjo:
prvič, ko Juan Antonio pripelje Mario Eleno domov, drugič pa, ko se, sicer z njenim
blagoslovom, prvič od njune ločitve spolno združita (1:12:25–1:12:43):
»Ali Cristine ni motilo, ko sta se nekega popoldneva Maria Elena in Juan Antonio ljubila?
Prej jima je dovolila, toda potem ni bila prepričana. Ni bila tako svobodomiselna, kot si je
vedno predstavljala. Misel na njuno strast v postelji ji ni dala miru. Končno pa se je sprostila
in sprejela tako stanje. Na to je bila ponosna.«
Spoznamo, da njena svobodomiselnost ni samo ideja, temveč se ta tudi udejstvuje. Juan
Antonio in Maria Elena jo navdahneta in z njuno pomočjo razvije svoj fotografski potencial.
S svojo osebnostjo in zgodbami vpliva (poleg izkušnje z Juan Antoniem) tudi na prej
konservativno prijateljico Vicky, ki (za razliko od svojega moža Douga) postaja bolj odprta
(1:12:43–1:13:34):
Cristina: »Sprva me je motilo, potem pa sem prišla do vsek teh standardnih klišejev o
ljubezni; kaj je prav, kaj je narobe, kaj je primerno ... Vidiš, da večina normalnih razmerij
sploh ne deluje.« Doug: »Praviš, da deliš moškega. Potem si kot mormonka«. Cristina:
»Vem, da je slišati nenavadno, vendar v tem razmerju uživamo vsi.« Doug: »Toda če bi vsi
tako živeli, družba ne bi mogla delovati!« Vicky in Cristina: »Ah daj no ...« Vicky: »Raje ne
začenjamo zdaj o teh nadutih načelih, pač karkoli komu odgovarja.« Doug: »Karkoli komu
odgovarja?!« Cristina: »Maria Elena pravi, da obstaja v življenju več resnic.« Doug: »Ah, ne
vem ...« (govori Vicky) »Bi ti lahko tako živela?« Vicky: »Ne vem ... Nikoli nisem imela
Cristininega ... Doug: »Pomanjkanja strukture?« Cristina: »Zelo smo strukturirani!« Vicky:
»Poguma, nikoli nisem imela Cristininega poguma.« Doug: »Poguma? Poguma???
Naslednje, kar bo naredila, bo to, da bo šla v posteljo še z Mario Eleno in to razglasila za
nekakšen večvreden stil življenja.«
Cristina v nadaljevanju pogovora pove, da ljubimka tudi z Mario Eleno, kar sklene krog.
Cristinino življenje je življenje v skupnosti, v kateri je zadovoljna, mirna, kreativna, srečna in
takšni so vsi njeni člani.
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Vicky na začetku Cristinini podvigi nekoliko zabavajo in ji dajo možnost, da na njih izrazi
svojo superiornost z obvladovanjem svojih teženj ter s svojo stabilnostjo in realnim pogledom
na življenje. Od dogodivščine z Juan Antoniem do odhoda iz Barcelone pa pluje med obema
poloma. Izkušnja ji odpre oči za alternativne možnosti življenja, na katere ni nikoli prej
pomislila. Kar naenkrat Cristini nekoliko zavida spontanost in ji želi biti podobna, kljub temu
da se zaveda, da takšno življenje verjetno ni zanjo. Od črno-belega sveta, v katerem je do
sedaj živela skupaj z Dougom, je prišla do sive, ki kar ne neha kazati novih odtenkov, kar
povzroči, da je konvencionalni svet ne zadovoljuje več. Vseeno pa, ko začne doživljati stvari
popolnoma izven njenega habitusa, ko na koncu filma vstopi na sceno Maria Elena s pištolo,
doume, da je zanjo lažje živeti življenje, kot si ga je predstavljala pred življenjem v Barceloni,
vendar pa je verjetno, upoštevajoč dogodke v Španiji, nekoliko adaptirala tudi svoje ameriško
življenje.
Lahko bi rekla, da alternativni življenjski stil pri Cristini vpliva na njene vrednote in obratno.
Namreč verjetno jo je do razmišljanja, ki ga ima, pripeljalo celo življenje. Bolj kot je bila
prepričana, da si ne želi biti del prevladujoče puritanske in materialistične ameriške kulture,
bolj se je od nje oddaljevala in manj se je poistovetila z njenimi vrednotami. S tem pa je
seveda ustvarjala svoj vrednotni sistem, s katerim se je poistovetila in po katerem je tudi
živela, zato je verjetno čutila tudi večje osebno zadovoljstvo, kot bi ga, če bi se trudila
ustrezati družbenim zahtevam, v katere ni verjela. V Evropi najde skupnost, v kateri so njena
alternativna vrednotenja priznana kot popolnoma normalna in kjer še Vicky, prej popolna
tradicionalistka, spusti nekaj svobodomiselnosti v svoje življenje.
Ne bi pa mogli reči, da Cristina v družbeno življenje ni vključena in niti da je družba ne
sprejema. S svojim načinom življenja je morda le tarča nekaterih zbodljajev njenih prijateljev
in/ali znancev, vendar se zdi, da je to sploh ne moti. Resda se zdi, da mora svoj način življenja
razlagati, se bolj natančno opredeljevati, kar včasih tudi zavrne (1:15:44):
»Ne vidim potrebe, da bi vse etiketirala. Jaz sem jaz!«
Lahko bi pomislili, da zato ostane nerazumljena, vendar po mojem mnenju to ni glavni razlog.
Če je določen pojav, življenjski slog, življenje, preveč oddaljen od načina življenja, ki ga živi
nekdo drug, ga niti ne moremo razumeti, sploh če so prisotni še predsodki in stereotipi.
Cristina preprosto je in ne čuti se, da bi morala razlagati še kaj več.
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Rada bi omenila še Mario Eleno in Juan Antonia, ki sta umetnika par exellence. Živita
alternativno, zelo svobodomiselno življenje, brez da bi o tem razmišljala in se v to idejo
poglabljala. Ne ozirata se na pravila družbe, niti ju ne zanima mnenje njima nepomembnih
ljudi. V afektu sta zmožna marsičesa (Maria Elena večkrat poskuša ubiti Juan Anonia) in
vidimo, da kljub temu da so njuna dela cenjena, nista najbolj zaželena v družbi.
Proti koncu filma se Cristina odloči, da si vseeno želi nekaj drugega, saj spet začuti (1:17:42–
1:18:05) :
»tisti star, znan, notranji nemir. Vse večjo vznemirjenost, ki se je je bala, vendar jo je še kako
dobro čutila. Nenadoma so misli prevladale nad čustvi. Vprašanja o življenju in ljubezni.
Čeprav se jim je upirala, jih ni mogla spraviti iz glave.«
Odloči se torej, da bo skupnost zapustila v iskanju nečesa drugega, prepričana samo v to,
česar noče. Izbere si samskost, ne zaradi slabih prejšnjih zvez, ločitve ali strahu pred novimi
bolečinami, ampak ker ve, da potrebuje nekaj drugačnega, pa čeprav to morda v prihodnosti
ne bo samskost.

FILM 2: Kar brez skrbi (Happy go lucky)
PREDSTAVITEV OPAZOVANEGA LIKA – Poppy
Poppy je radoživa, samska, svobodomiselna osnovnošolska učiteljica v Londonu. Je izredno
optimistično naravnana, humoristična in nasmejana ter v vsakem še tako težki situaciji ali
človeku najde svetlo točko. Je zelo zgovorna in odbita, poleg tega pa tudi kreativna, izredno
empatična in resnično želi polepšati ljudem življenja. Noče pustiti, da bi brezosebnost sveta
vplivala na njeno življenje, zato se trudi bolje spoznati vse, s katerimi ima stik. Povsod pusti
osebno noto, kar pa je lahko tudi narobe razumljeno. V prostem času se ukvarja s skakanjem
na trampolinu ter s plesanjem flamenka. Živi s svojo dolgoletno prijateljico Zoe, s katero sta
po končanem študiju prepotovali velik del sveta. Ima krog dobrih prijateljev, ki so si zelo
blizu, razume se tudi s svojimi sodelavci in sestrama. Je zelo spontana in deluje instinktivno,
kar jo lahko pripelje v situacije, ki bi ji lahko škodile, vendar se tekom filma vse srečno
končajo. Njena celotna pojava je z vsem nakitom, barvami, vzorci in klepetavostjo lahko malo
kaotična, vendar lahko vidimo, da je to zgolj odraz njene unikatne energije in ne
brezbrižnosti. Kljub radoživosti in brezskrbnosti je njena osebnost vse prej kot plitka – je
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pametna, odgovorna, ljubeča in nežna. Zna nastopiti tudi zelo odločno, se postaviti zase in ne
pusti, da bi jo kdo ponižal, spreminjal ali ji narekoval, kako mora živeti. Sprejema vse ljudi,
ne glede na njihova prepričanja in življenjsko situacijo, čeprav se z njimi ne strinja. V svojem
življenju je predvsem srečna.
POMEMBNE TEME IN OPAŽANJA
Celoten film se sprašuje o ideji sreče in kako ta prihaja iz nas. Sreča ni v bogastvu,
okoliščinah, stvareh ali hiši, možu, otroku in vrtu, temveč je pogled na življenje, naravnanost
k življenju, pripravljenost sprejeti, česar ne moremo spremeniti. Poleg tega je tudi dober
prikaz dobrih in slabih tehnik učenja.
DISKUSIJA REZULTATOV GLEDE NA ZASTAVLJENA RAZISKOVALNA
VPRAŠANJA
V filmu Kar brez skrbi je od vseh izbranih filmov najbolj izpostavljena tema odraslosti, ki je
razumljena kot »realnost življenja«. Liki so jasno razdeljeni na dva pola; na tiste, ki se
smatrajo za odrasle in ki bi si želeli, da bi jim bili ljudje podobni, ter na tiste, ki sicer po vseh
merilih spadajo v to kategorijo, vendar se ne počutijo kot njen del. Poppy vsekakor spada v
slednjo, kar dobro vidimo že v enem od prvih kadrov, ko ji v knjigarni v oči pade knjiga z
naslovom (04:06):
»Pot v stvarnost ... Tja pa res nočem!«
Za Poppy ne moremo reči, da si prizadeva ostati otrok, temveč taka preprosto je. Ne priznava
tradicionalnih življenjskih vzorcev in živi tako, kot meni, da bo najbolj srečna. Ima
vseprisotno življenjsko energijo in močno izraženo kreativnost, ki se odsevata v vseh delih
njenega življenja: pri metodah dela, oblačenju, hobijih, pri načinu govora in odnosih. Ima
sposobnost biti tukaj in zdaj – zase in za ljudi okoli sebe, kar je izraženo v njenih
sposobnostih poslušanja in v poznavanju same sebe. Prisrčnost, naivnost, pozitiven pogled na
življenje in zaupanje v dobro ljudi ji prinesejo marsikatero nevšečnost: krajo kolesa,
obsedenost njenega inštruktorja vožnje Scotta, nepripravljenost na možen razplet dogodkov v
neobljudenem delu Londona, ko se pogovarja z brezdomcem. Nič pa ne omaje njenega
optimizma. Če se spomnimo, kaj govori Fromm (2004), da se ljudje vedno bolj bojijo vsega,
ker so vse preveč navezani na svojo lastnino, lahko njeno naivnost kar naenkrat interpretiramo
kot odsotnost strahu pred tatovi, gospodarskimi spremembami, revolucijami, boleznimi,
smrtjo, ljubeznijo, svobodo, rastjo, spremembami, revolucijami, neznanim, saj se je sposobna
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prepustiti življenjskemu toku, ljudem, občutkom, sami sebi. Ne lasti si stvari, ki je ne bi
mogla pogrešiti, njena last so njeni občutki in sreča.
Poppy vsekakor živi po načelu, ki bi mu Fromm (2004) rekel usmerjenosti k biti. S kritičnim
razumom teži k svobodi, nikogar ne obsoja, temveč jih posluša, živi življenje v harmoniji s
sabo in z drugimi. Želi si osrečiti vse ljudi okoli sebe, vendar ve, kdaj postaviti mejo. Sicer je
postavljena malo dlje, kot bi bila pri komu drugemu, ker daje ljudem priložnosti, vendar kjer
stoji, stoji nepreklicno. Ljubezni do sebe in do drugih se prepletata in to ji prinaša osebno
srečo. Ne izvemo, ali njen način življenja izvira iz osebnega zadovoljstva ali obratno in ali je
tak način življenja plod osebnega zadovoljstva, vsekakor pa med njima obstaja povezava.
Predvsem se Poppy ne obremenjuje s svojim načinom življenja in prihodnostjo čez pet let,
temveč ji je pomembno, da je v življenju srečna in da ima ob sebi ljudi, s katerimi življenje
lahko deli, ne glede na to ali je to njena sostanovalka, sestra, fant ali sosedov pes.
Ker je Poppy precej specifičen tip človeka, pri ljudeh vzbuja različne reakcije. Tisti, ki jo
poznajo in jo sprejemajo, so na njen način delovanja navajeni in jo imajo zelo radi, jo
upoštevajo in spoštujejo – na primer Zoe, mlajša sestra Susan, sodelavki Tasha in Heather,
Tim, njeni učenci. S prisrčnimi komentarji polepša dan tudi naključnim mimoidočim, kot so
ljudje na avtobusu. Po drugi strani pa njenega načina ne sprejemajo vsi. Dober primer je
knjigarnar na začetku filma, ki jo povsem ignorira ali pa sestra Helen, ki bi jo rada
spremenila, česar Poppy ne pusti. Ima stabilno ego identiteto, kar med drugim pomeni, da se
zna obraniti manipulacij iz zunanjega okolja (Cote, 2000).
Ko obiščejo visoko nosečo Helen ter pogovor nanese na njen nosečniški trebuh, vznikne
debata (1:22:14–1:23:22):
Helen: »To vama vzbudi materinski nagon, kajne?« Poppy: »Niti ne, če povem po resnici.
Kaj pa tebi Zoe?« Zoe: »Bojim se, da ne.« Helen: »Ti si pa želiš otroka, kajne Poppy?«
Poppy: »Ne hvala, sem ravno pojedla kebab.« Helen: »Ah, saj veš kaj sem mislila. Sčasoma.«
Poppy: »Mogoče ... Kdo ve?« Helen: »Pri 35-ih si že visoko tvegana nosečnica!« Poppy: »Pa
saj sem ravno dopolnila 30 let!« Helen: » Do tja imaš samo še pet let Poppy, začeti moraš
načrtovati!« Poppy: »Petletne načrte? Kot Stalin?« Helen: »Kdaj boš kupila boljše
stanovanje?« Poppy: »Najprej moram sploh imeti svoje stanovanje.« Helen: »Vzeti si moraš
hipoteko!« Zoe: »Nočeva hiteti s tem.« Helen: »Prihranke je treba investirati.« Poppy: »Jaz
jih zatlačim kar pod vzmetnico.« Helen: »Imaš že pokojninski načrt?« Poppy: »Saj se šališ?
Ga imaš ti?« Helen: »Seveda, oba z možem ga imava.« Poppy: »Krasno! Kje imata pa
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sprehajalni palčki?« Helen: »Življenje moraš jemati resno Poppy!« Poppy: »Res?« Helen:
»Ne moreš se vsak večer napiti in ga žurati, pa naj bo še tako zabavno!« Poppy: »Ne napijem
se ga vsak večer!« Zoe: »Ne, Helen, tvoja starejša sestra je zdaj odrasla.« Poppy: »Na
žalost.« Helen: »Moraš sprejeti odgovornost Poppy!« Poppy: »Ne razburjaj se.« Helen: »Saj
se ne! Želim samo, da bi bila srečna!« Poppy: »Saj sem srečna!« Helen: »Mislim, da nisi.«
Poppy: »Pa sem! Rada imam svoje življenje! Včasih je težko, ampak tako pač je, ali ne? Imam
odlično službo, sijajne otroke, krasno stanovanje. Imam njo (pokaže na Zoe), čudovite
prijatelje. Ljubim svojo svobodo. Vem, da imam srečo.«
Ves odlomek sem vključila, ker lepo prikazuje Poppjino zadovoljstvo s svojim življenjem in
razliko med življenjema sester. Obe sta srečni po svoje, razlika je samo v tem, da Helen
Poppy tega ne verjame, ker ji je njen način življenja tako tuj, izven njenega habitusa.
Poleg tega pa v izbranem odlomku lahko vidimo tudi, kako Poppy potrebe po stabilnosti,
zanesljivosti in intimi uspešno zadovoljuje s prijateljstvom. Sicer se bo verjetno njen odnos s
Timom poglobil in izoblikoval, vendar je zadovoljna in srečna tudi samska. Tim je pravzaprav
samo še dodatna pozitivnost v njenem življenju. Materinstvo se ji ne zdi edina možna
življenjska pot, čeprav bi bila verjetno dobra mama, saj pravzaprav že ima »svoje« otroke. Če
se ne bi odločila za materinstvo, to ne bi bilo zaradi lastne sebičnosti.
Še nekdo v filmu je, ki Poppy ne razume, jo prezira, toda tekom filma izvemo, da je do nje
razvil močno obsesijo – njen inštruktor vožnje Scott, ki je njeno popolno nasprotje. Ne
prenese šale, obseden je z nadzorom, je nepotrpežljiv, vzkipljiv, poln predsodkov, homofob,
rasist, vedno slabe volje in nezadovoljen z vsem. Je nadut in aroganten. Svojo negativnost
prenaša na svoje učence in svoje lastnosti projicira na ves zunanji svet. O Poppy pravi, da je
domišljava, pokroviteljska, da ne bi smela biti učiteljica, da misli, da se vse vrti okoli nje, da
ne spoštuje reda in da ji največjo vrednoto predstavlja kaos. Očita ji, da se je vpisala v šolo
vožnje zgolj zato, da bi ga zapeljala, ker si tako želi biti oboževana. Zanj uspeh pomenijo
poklici policista, sodnika, generala ali odvetnika, česar pa meni, da ni mogel doseči, ker je v
šoli mislil s svojo glavo in ni hotel biti »ujetnik leve polovice možganov«. Tekom filma
vidimo, da podoživlja travme, ki jih je doživel v šoli, kjer je bil ustrahovan. Z obrambnim
mehanizmom je razvil teorijo, ki opravičuje njegov neuspeh. Vidimo, da so zanj uspešni samo
dobro plačani in vplivni poklici. Ne upošteva individualnosti posameznikov, kljub temu da jo
izrazito zagovarja. Na splošno njegovo delovanje odseva dvojnost besed in dejanj, kar je
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dobro prikazano v odlomku, kjer se na uri vožnje Scott močno razburi nad Poppy in se od
besa v efektu skoraj razpoči (1:12:26–1:12:30):
Scott: »Vse, kar te prosim je, da se obnašaš kot odrasel človek!« Poppy: »Tako kot ti, Scott?«
Scott se poistoveti s pojmom odraslosti, vendar je njegovo obnašanje neodgovorno do sebe in
drugih, nepremišljeno, efektivno, nevljudno in še bi lahko naštevala. Poudarja vrednote
tradicionalnega etosa, kot so morala, poštenje in vera, vendar je on edini, ki jih po njegovo
upošteva. Vendar jih pravzaprav ne. Enak vzorec lahko opazimo tudi pri njegovem pogledu
na poučevanje. Ima polno idej, kako bi poučevanje moralo potekati, čeprav so njegove
metode učenja preprosto groteskne, sploh če jih primerjamo s Poppyjinimi, ki odražajo
odlično učiteljico. Vidimo, da so mu pomembne tudi patriotske vrednote, kot je ljubezen do
domovine, ampak si vse razlaga v svojem popačenem smislu – ljubezen do domovine tako
postane rasizem in antimultikulturalizem. Tako zelo teži k neki kulturnosti, ki pa je čisto po
njegovo popačena. Po drugi strani pa se Poppy ne počuti odraslo, vendar zgolj zaradi
drugačnega pogleda na življenje. Pri njej so poudarjene čutne hedonske vrednote zabave,
vznemirljivega življenja, prostega časa, svobode, športa, družabnosti, prijateljstva; moralne
societalne vrednote enakopravnosti, enakosti, solidarnosti; kulturne izpolnitvene vrednote
ustvarjalnosti, narave in samoizpolnjevanja ter spoznavne izpolnitvene vrednote iskanja
resnice ter upanja v svet ter ljudi.
Zdi se, da so pri Poppy poudarjene samo pozitivne lastnosti otroškega motiva, torej Jaz, saj se
kažejo v spontanosti, ustvarjalnosti, pristnosti in ne v infantilni senci otročjosti in bega pred
življenjem in njegovimi odgovornostmi. Ne opazimo jeze, nihanja v razpoloženju ali
nepotrpežljivosti. Nikoli ne dobimo občutka, da bi se želela čemu izogniti, temveč se,
nasprotno, za vse vedno zavzame. Ker je vedno nad vsem zelo navdušena, monotonosti v
njenem življenju skorajda ni. Morda pa je rešitev za puer aeternuse nemonotono delo, kot je
poklic osnovnošolskega učitelja? Prepričana sem, da je Poppy zgolj dober primer.

FILM 3: Deskarji (Chasing Mavericks)
PREDSTAVITEV OPAZOVANEGA LIKA – Jay Moriarit y
Jay se nam v filmu prvič predstavi kot osemletnik, ki rad preživlja svoj čas ob oceanu in šteje
sekunde med valovi, ker tako lahko presodi, ali se moč in višina valov dvigata ali spuščata.
Sedem let kasneje, pri petnajstih letih, je v ocean zaljubljen še bolj in misli, da je surfanje
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razlog, da je bil poslan na svet. Živi s samohranilsko materjo, ki ima težave z alkoholom, oče
pa ju je zapustil. Zaljubljen je v nekoliko starejšo vrstnico Kim, ki sicer rada preživlja čas z
njim, vendar se z njim v družbi ne želi kazati. Kljub vsemu je Jay izjemno odgovoren, skrben,
vztrajen in odseva neverjetno pozitivno energijo. Namesto da bi bilo obratno, on skrbi za
svojo mamo. Da zasluži nekaj denarja, dela v lokalni piceriji. Ima nekaj dobrih vrstniških
prijateljev, vendar se zaradi svojega drugačnega pogleda na svet bolje razume s starejšimi. Ne
podpira alkohola in marihuane ter se raje drži stran od zabav. S svojim pozitivnim pogledom
na svet ga spreminja na bolje. Je izjemen surfer, njegova spretnost se lahko meri le z
njegovim veseljem do življenja. Njegov vzornik je Frosty, surferska legenda, ki ga pripravlja
za deskanje na ogromnem valu Maverics. Jay je najmlajši, ki mu to uspe. Leta kasneje umre
pri prostem potapljanju na dopustu.
POMEMBNE TEME IN OPAŽANJA
Film je posnet po resničnih dogodkih. Zanj sem se odločila kljub temu, da je v filmu Jay
dejansko še v življenjskem obdobju adolescence, saj so za temeljne predstavnike surferske
kulture ne glede na starost načeloma značilne lastnosti, ki jih pooseblja Jay. Tudi Frosty,
Jayev mentor, ki je v filmu prikazan kot bolj temačen in prežet s slabimi dogodki iz njegove
preteklosti, je v resničnem življenju deloval kot precej vesele sorte – z veseljem je treniral
mnogo mladih surferjev ne samo Jaya, kot je prikazano v filmu. Verjetno je njegova
čemernost v filmu služila povečanju napetosti in v gledalcih vzbudila zanimanje za to, ali bo
vztrajal pri učenju Jay-a ali ne (Pols, 2012). Kljub temu, da je film posnet po resničnih
dogodkih, sem se pri interpretaciji držala filma.
DISKUSIJA REZULTATOV GLEDE NA ZASTAVLJENA RAZISKOVALNA
VPRAŠANJA
Jay je v primerjavi z ostalimi najstniki zelo zrel, odgovoren, vesten, skrben, zanesljiv, točen,
vztrajen in pogumen – njegovi vrstniki v primerjavi z njim delujejo veliko bolj otročje. Kljub
temu pa tudi on deluje otroško: z večnim optimizmom, nedolžnim, iskrenim pogledom,
naivnostjo, življenjsko energijo, radoživostjo in z veseljem do življenja. Surfanje je zanj
smisel življenja in opora, pa tudi katalizator slabe volje. Želi si izkusiti življenje in ga ne samo
živeti.
Ni zamerljiv, je dober poslušalec, prizna svoje napake in je pristen v vsem, kar počne. Ne
najde se v množici ljudi, bolj uživa v družbi bližnjih. Do ljudi okoli sebe čuti naklonjenost in
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zdi se, da ga včasih s srečo napolni že samo sreča drugih ljudi in da jo nazaj med ljudi tudi
vrne. Njegov obstoj z vsakim dejanjem bolj prikazuje pozitivno v njem: otroško nedolžnost,
spontanost in večnega otroka v njem. Edini motiv Sence, o katerem bi lahko govorili, je
izražen pri begu pred branjem pisma, ki mu ga je nekoč poslal oče, vendar gre s Frostyjevo
pomočjo tudi preko svojega največjega strahu pred izgubo bližnjih.
Frosty mu predstavi štiri stebre trdnega človeškega temelja, in sicer fizičnega, mentalnega,
čustvenega in duhovnega, ki jih Jay tekom njunih treningov postopoma utrjuje in tako
izoblikuje svojo osebnost. Frosty z Jayem najprej želi ostati na ravni trener–varovanec in
držati do njega čustveno distanco, vendar mu Jay tega ne pusti. Dotakne se ga, mu pride blizu
in mu ponudi oporo takrat, ko jo najbolj potrebuje, je njegov peti steber trdnega temelja; njun
odnos je zmes odnosa trenerja in varovanca, očeta in sina ali celo odnos bratov in prijateljev.
Jay s svojo usmerjenostjo k osebni sreči, tako kot Poppy, ljudi ali spravlja ob živce in v
zadrego ali pa jim lepša dni. S svojim neskončnim optimizmom lahko pripravi prijatelje in
znance do občutka, da niso tako popolni in se zato počutijo v njegovi bližini manjvredni, kar
pa sploh ni njegov namen. Sonnyja, enega od znancev, Jayev nasmeh tako moti, da se mu zdi,
da mora povedati (59:46):
»Če si vedno nasmejan, zgledaš kot reva. In če zgledaš kot reva, te nihče ne spoštuje.«
Skozi njegove besede in delovanje vidimo, da v njegovih očeh visokega socialnega statusa ali
družbenega priznanja ne moremo doseči z nasmehom, temveč s kijem, grožnjami ter slabo
voljo, kar pa je popolno nasprotje od Jayevega delovanja. Svojo potrebo po ljubezni,
priznanosti in opaženosti zadovoljuje s surfanjem ter pomembnimi drugimi. Surfanje je tista
temeljna usmerjenost k delovanju, ki gre v popolnoma drugo smer kot usmerjenost k imeti.
Priznanje dobi s strani oceana in občutka sreče, ko je eno z naravo. Razen opreme potrebne za
surfanje, ne potrebuje ničesar materialnega. Navajen je, da mora vse, kar si v življenju želi in
potrebuje, pridobiti sam.
Veliko mu pomenijo socialne vrednote razumevanja s partnerjem, ljubezni in družinske sreče,
čeprav le-ta ob neodgovorni mami in odsotnem očetu ni velika, je pa pomembna. Jay
pooseblja vrednote tradicionalnega etosa kot so morala in poštenje, po drugi strani pa visoko
vrednoti tudi čutne vrednote, kot so vznemirljivo življenje, prosto gibanje, svobota ter šport.
Športa ne dojema le kot prostočasne aktivnosti, temveč mu pomeni celo življenje. Zaradi
njega je bolj dovzeten za demokratične vrednote miru, sloge in solidarnosti ter za kulturne
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predvsem

samoizpolnjevanjem. Šport – surfanje – je veliko več kot samo šport, je pot do spoznanja, do
resnice, upanja in modrosti (Rakušček, 2010).
Je srečen, pozna se in zna priznati svoje napake. Zaradi Frostyja gre preko sebe in se sooči s
svojimi strahovi. Je izjemno pristen v svojem obstoju. Ljudje ga cenijo in imajo radi – na
njegovi spominski slovesnosti je bilo izjemno veliko število ljudi. Kljub mladim letim ima
izoblikovano osebnost. Je eno z naravo, ki ga je, če je hotel ali ne, izoblikovala in mu podala
svoje vrednote, religijo, smisel in bistvo obstoja, kar pravzaprav tudi je del surferske kulture.
Surfanje je na prvi pogled lahek šport jahanja valov, ki se lomijo na surf. V resnici pa je težek
fizični podvig in zanj je potrebna uporaba veliko različnih znanj. Je odraz bistva odnosa med
človekom in naravo, je metafora življenja in vsega, kar nam življenje daje. Življenje je val
(Kampion in Brown, 2003). Surferji so bili vedno nenavadna vrsta dvoživk, spomin na daljno
preteklost, sel s preteklosti in prihodnosti. Izvajalka aktivnosti, ki je bila rojena dolgo nazaj na
oddaljenih pacifiških otokih, ki je vedno šla v nekoliko drugačno kulturo, kot je bila kultura
tradicionalne Evrope. Surferji sledijo ritmu plimovanja in krožnemu gibanju neviht in moči
morja. Če surfaš dovolj pogosto, da si lahko v tem dober, moraš znati urediti svoje življenje
tako, da si ob morju, ko so za surfanje dobri pogoji. In ko so, želiš biti tam, zato pa moraš
znati svoje življenje prirediti tako, da si stalno pripravljen na hitri obrat proti morju. Surfati je
potovati in vsak surfer je nomad (Kampion in Brown, 2003).
Surfanje te pripravi na življenje, če si tega želiš ali ne. Da ti vztrajnost in moč, da se potrudiš
za tisto, kar ti veliko pomeni. Pokaže ti, da moraš vse delati počasi, od začetka, po korakih.
Ničesar ne moreš prehiteti. Vidiš, da je narava močnejša od tebe in takrat jo začneš spoštovati.
Vidiš, da ne moreš s silo ničesar doseči in da se ne moreš kar zaleteti, temveč moraš
razmisliti, kaj bo tvoja naslednja poteza. Velikokrat moraš premagati instinkt in delovati v
nasprotno smer, za kar moraš izstopiti iz okvirov. Ko vidiš, kako morje deluje, kako nanj
vpliva luna, spoznaš, da je vse povezano. Vidiš, kako močno lahko nevihta na Japonskem
vpliva na moč vala v Kaliforniji. Vse je povezano že tisočletja in ti si samo majhen del, ki ima
priložnost zajahati val. Ker si v prisotnosti nečesa tako mogočnega, si bolj ponižen, v tebi je
več ljubezni, vsakega človeka dojemaš kot posameznika, ga ceniš ker je tak, kot je. Povezan si
z naravo v večnem krogu življenja. Ne vemo, kakšen bi bil Jay, če ne bi nikoli surfal ali
spoznal Frostyja, ki je pripomogel k njegovem duhovnem razvoju, vendar pa mislim, da je ta
kombinacija močno vplivala nanj. Jay in Frosty sta pravzaprav dober primer puer in senex
pola, ki skupaj delujeta kot celota. Frosty predstavlja znanje, pretekle izkušnje, ki jih sicer še
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vedno prakticira, Jay pa pripravljenost na akcijo, delovanje in na nove izkušnje. In spet smo
pri delovanju, neodtujeni dejavnosti, ki se pri Jayu odraža v vsakem delčku njegovega
življenja. V Santa Cruzu v Kaliforniji lahko vidimo, kako je s svojim življenjem navdihnil
mnoge: tako v filmu, kot v realnosti lahko vidimo napis LIVE LIKE JAY (1:50:42), ŽIVI
KOT JAY. To pa ne pomeni, da bi vsi morali biti jezdeci velikih valov, temveč da ugotovimo,
zakaj smo na svetu in temu znamo tudi slediti. Da smo zvesti sami sebi in svojo ljubezen
delimo s soljudmi, ne glede na to ali so to družina, prijatelji ali naključni mimoidoči.
Glede na to da Jay pri dvaindvajsetih letih umre, njegova smrt lahko sproži debato o tem, ali
ni pravzaprav dokaz, da jo ekstremni športniki iščejo, da so nori adrenalinski odvisniki,
egoisti in narcisi (Kavčič, 2006). Jay je imel svoje življenje tako rad, da težko verjamemo, da
bi ga želel zapustiti. Na izpostavitev nevarnim okoliščinam se je odlično in celostno pripravil.
Val je želel ujeti in odpeljati, ker (1:52:06- 1:52:21):
»se mi je vedno zdelo, da ne bom dolgo na svetu. Kajti ko bom pogledal dol z roba in ga ujel,
bom postal del njega. In v tistem trenutku bom vedel, da sem živ.«
Ni šlo samo za preizkus samega sebe ali iskanje očetovske ljubezni, temveč za dopolnitev
svojega smisla, ki mu ga je surfanje že tako ali drugače dalo. Zdi se mi vredno poudariti, da,
kljub temu da je bilo surfanje zelo pomemben del njegovega življenja, ni bil edini. Vedel je,
da ima ljudi, na katere se lahko zanese: Kim, Frostyja in ne nazadnje vse prijatelje.
Za ekstremne športnike naj bi bil značilen psihoticizem, ki naj bi vseboval štiri poddimenzije:
iskanje pustolovščin in tveganja, iskanje doživetij, dezinhibicijo in nagnjenost k dolgočasju
(Kavčič, 2006). Kljub temu da je Jay resnično užival v surfanju, pa tveganja ni iskal nikjer
drugje, ne v alkoholu, mamilih ali odnosih. Ni tvegal na zdravstvenem področju in tveganja
vsekakor ni podcenjeval. Vedel je, kakšne so lahko posledice in nanje se je dobro pripravljal.
Nikoli mu ni bilo dolgčas, saj za to pravzaprav niti ni imel časa. Verjetno ga je k
izpostavljanju večjemu tveganju gnala želja po napredovanju in izpopolnjevanju, kar je
značilno za ekstremne športnike, tako namreč premikajo meje in se vedno bolj nagibajo k
popolnem obvladovanju svoje aktivnosti (Kavčič, 2006). Samomorilsko nagnjenje po besedah
ekstremni športnikov sploh ni v nobeni povezavi z njihovim početjem in celo več, ekstremne
športe mnogi vidijo kot dobro terapijo za pomoč ljudem s samomorilskimi težnjami. Kljub
temu da se ekstremni športniki torej ukvarjajo s potencialno nevarnimi dejavnostmi, se le-te
ne povezujejo s samomorilskimi težnjami, temveč s težnjami po novih izkušnjah in
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doživljanjih, prav tako pa tudi s pomembnostjo prepričanja v svoje sposobnosti (Kavčič,
2006).

FILM 4: Motoristov dnevnik (Diarios de motocicleta)
PREDSTAVITEV OPAZOVANEGA LIKA – Ernesta Guevaro de la Serna
Ernesto je triindvajsetletni študent medicine, specialist za gobavost. Je amaterski igralec
rugbyja in občasni astmatik. Zelo rad ima svojo mnogoštevilno družino, s katero se dobro
razume. Odloči se, da bo šel na potovanje s svojim dobrim prijateljem Albertom Granado, ki
je devetindvajsetletni biokemik, ki je drugačen kot on, vendar si delita neizmerno ljubezen do
ceste, nemirno naravo in sanje. Ernestov cilj v življenju se tekom filma zelo spremeni. Na
začetku si želi postati »le« doktor, na koncu pa bi rad odpravil vse neenakosti
latinskoameriškega sveta.
Je zelo zavzet zdravnik, vztrajen, pošten, iskren, skromen in zanesljiv. Je dober poslušalec in
če ga kdo prosi za pomoč, mu vedno z veseljem pomaga. Rad ima zabavo, vendar daje
sočloveku prednost pred svojim užitkom. Zelo dobro loči med nedolžno lažjo, ki nikomur ne
škodi in je tam zgolj za dobro voljo in zabavo ter resnico, ki lahko koristi ljudem in je
nikomur ne odreče, kljub temu da je lahko potem sam na slabšem. Ima dober smisel za
humor in je zelo zavzet in navdušen, prav tako pa tudi drzen in pogumen. Na potovanju sreča
ljudi, zaradi katerih se začne zavedati nepravičnosti na svetu. Srečanja z njimi ga približajo
človeštvu in mu dajo misliti.
POMEMBNE TEME IN OPAŽANJA
Tudi ta film je posnet po resničnih dogodkih, in sicer po popotniškem dnevniku Ernesta
Guevare ter Granadovi knjigi Potovanje s Che Guevaro: Ustvarjanje revolucionarja. Morda
bi se lahko moja izbira filma zdela komu zaradi lika Che Guevare v glavni vlogi nenavadna
ali pretirana, vendar se mi zdi, da je kljub vsemu primerna. Prikaže namreč, kako velik vpliv
ima lahko potovanje, ne glede na to kakšno je, kako lahko bistveno spremeni človeka in ga
izoblikuje. Tudi pri tem filmu sem se opirala zgolj na film in ne na druge podatke o Ernestu
Guevari de la Serna. Pomembno se mi zdi tudi poudariti, da z izbiro filma ne podajam
nikakršnega političnega mnenja, temveč sem ga izbrala zaradi primernosti teme, ki jo
obravnavam.
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DISKUSIJA REZULTATOV GLEDE NA ZASTAVLJENA RAZISKOVALNA
VPRAŠANJA
Ernesto ni tipičen predstavnik veseljaškega večnega otroka, je bolj umirjen in odgovoren. Na
prvi pogled bi, po opisu avtorice Von Franzeve, prej lahko rekli, da je puer aeternus njegov
prijatelj in sopotnik Alberto. Je namreč zelo norčav, zgovoren, rad ima zabavo in gre na
potovanje v prvi vrsti zaradi vina, spolnosti in užitka. Tudi Ernesto ima sicer na začetku
potovanja željo po izhodu iz bednega življenja Buenos Airesa, fakultete in izpitov, vendar
lahko opazimo, da gre pri njem bolj za iskanje novih doživetij kot za iskanje novih žensk. Že
kmalu po začetku potovanja, ko zapustita udobni družinski dom pove, (59:01):
»Ko sva odhajala, sva čutila, kako se okolica spreminja ... ali pa se midva.«
V nadaljevanju to misel še poglobi (1:54:57–1:55:08):
»Vsekakor me je brezciljno potepanje po velikanski Ameriki spremenilo bolj, kot sem si mislil.
Jaz nisem več jaz. Vsaj znotraj ne.«
Popotništvo mu popolnoma spremeni življenje, z njim odkrije svoj življenjski smoter:
prizadevanje za enakost vseh narodov. Prav alternativno preživeti del življenja mu omogoči
samoaktualizacijo. S prostovoljnim delom v centru za gobavost dobi pristno izkušnjo
izključenosti depriviligiranega dela prebivalstva z družbe. Med »zdravimi« in »bolnimi« teče
Amazonka in zdravi nosijo rokavice kljub temu, da bolezen ni nalezljiva in bolni niso
vključeni v nobeno skupno opravilo z zdravimi. Temu se Ernesto in Alberto upreta in s svojo
aktivnostjo in vključenostjo uspeta zmanjšati predsodke o gobavosti tudi v očeh drugih
zaposlenih.
Sicer Ernesta v nadaljevanju življenja njegovo prepričanje nekoliko izključi iz družbe, vendar
ga imajo ljudje, ki ga osebno spoznajo zelo radi, ga spoštujejo in ga imajo radi v svoji družbi.
Seveda ga kot revolucionarja del družbe sovraži, se ga boji in ga želi ubiti, vendar so ti
dogodki postavljeni v kasnejše obdobje in jih zato ne bom obravnavala.
Ker se zgodba dogaja v leta 1952 v Latinski Ameriki, sta imela popotnika neke vrste srečo,
saj kapitalizem še ni bil na najbolj razviti točki, sploh pa ne v državah, po katerih sta potovala.
Njuno potovanje je bilo pred časom razcveta množičnega turizma. Tako sta imela priložnost
pristnega stika z novo okolico, učenja od drugačnih kultur in spoznavanja tamkajšnjega
načina življenja. Bila sta prava pustolovca, ki sta potovala zgolj zato, da potujeta in sta lahko
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našla, kar sta iskala: avtentičnost in pristno življenje, četudi v bedi in umazaniji realnosti, z
njima pa tudi osebnostni razvoj.
Ernesto je srečen, kadar lahko pomaga ljudem in rešuje nepravičnosti v svetu, nesreče drugih
ga močno osebno vznemirijo. V življenju je zadovoljen, vendar mu njegova osebna sreča ni
tako pomembna kot dobrobit ljudi, sveta, prijateljev. Srečo mu predstavlja delovanje v prid
depriviligiranim. Želi si sveta (Latinske Amerike) brez mej in je močno usmerjen k svojemu
cilju. Nima nobene želje po materialnemu, njegova edina vrednost je beseda. Celo potovanje
sta z Albertom preživela z zelo skromno vsoto denarja, živela sta od gostoljubnosti ljudi, ki
sta jih srečala. Njegova usmerjenost k biti je zelo močna, medtem ko usmerjenosti k imeti
tekom filma ne opazimo.
Pri njem so najbolj poudarjene societalne vrednote enakosti, enakopravnosti, miru, sloge,
pravice in solidarnosti, čeprav meni, da se revolucija ne more zgoditi brez orožja. Deluje v
smeri tistega, kar se njemu zdi pot k enakopravnosti, kar pa morda ni prava pot. Zelo
pomembne so mu tudi spoznavne vrednote znanja, napredka, resnice in upanja v svet, saj mu
veliko pomeni izobraževanje samega sebe in ljudi, ki se mu zdijo zaradi neizobraženosti
prikrajšani. Na začetku filma lahko vidimo, da so mu pomembne tudi čutne vrednote veselja,
zabave in družabnega življenja, potem pa je od čutnih vrednot najbolj izpostavljena potreba
po svobodi, osvoboditvi. Kljub temu da je bil revolucionar, tekom filma niso izražene statusne
vrednote po političnem uspehu, pomembne pa so kulturne vrednote umetnosti,
samoizpopolnjevanja, narave in lepote same po sebi. Večkrat poudari, da je vesel, da je
zapustil civilizacijo, ker je tako bližje zemlji. Ko obiščeta slavni Machu Picchu je njegova
prva misel, kako so ljudje lahko opustošili in izbrisali inkovsko civilizacijo, ki je imela med
drugim visoko razvito znanje astronomije, medicine in matematike in sprašuje se, kakšen bi
bil svet, če bi se stvari obrnile drugače.
Kljub »odraslim« lastnostim Ernesta pa ob dobrem spremljanju filma lahko zaznamo
lastnosti, ki jih lahko opazimo tudi pri puer aeterunsih: njegovo željo po potovanju, po
odkrivanju novega, njegov način humorja, idealizem, njegovo občasno neupoštevanje
realnosti, optimizem, igrivost in včasih tudi naivnost. Njegova iskrenost mu na trenutke lahko
tudi škodi: ko na primer želi poiskati prenočišče pri nemško-argentinskem paru, ga mož
vpraša, če bi mu lahko pozdravil izboklino na vratu, on pa mu prizna, da je verjetno tumor;
tako ga ujezi in z Albertom si morata prenočišče poiskati drugje. Njegovi nameni so
dobronamerni, vendar je lahko tudi nepremišljen, saj deluje instinktivno. Če opazi, da se
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dogaja krivica, njegov pogum naraste in nekajkrat bi njegovo vedenje vodilo v slabe
posledice: lahko bi utonil, bil zaprt ali utrpel večjo škodo zgolj zaradi nenevarne bolezni, kot
je prehlad. Kljub vsemu pa bi bile vse te posledice v prid njegove želje po vzpostavitvi
boljšega sveta in drugačne družbe. Z neupoštevanjem pravil opozarja na nepravičnosti.
Ima tako močno osebnost, s katero, z zmesjo humorja, resnosti, zavzetosti in prepričanosti v
svoje besede, ljudi navduši in jih prepriča celo, da je vredno živeti, tako kot je prepričal mlado
gobavko Silvio (1:28:37–1:28:42):
Silvia: »Ampak življenje je pekel!« Ernesto: »Ja, življenje je precej težko, ampak moramo se
boriti za vsak vdih in reči smrti, naj gre k vragu.«
Ljudem, na katere sreča samo za kratek čas naredi vtis, pušča odprta vprašanja in razmislek.
Ernesto svoj način razmišljanja prenese tudi na najboljšega prijatelja, kasneje pa z revolucijo
tudi na del družbe.
Lahko bi rekla, da Ernesto živi izpolnjeno življenje; zna se poslušati, predvsem pa zna
poslušati druge. Česar pa ne vidi in ne upošteva je, da s tem, ko sam izvaja teror nad zatiralci,
zatiralec postane tudi sam. Freirova teorija (1972) podpira njegovo skrb za enakopravnost
ljudi, vendar z osvoboditvijo zatiranih izpod zatiralcev, kar pa lahko dosežemo zgolj s
spodbujanjem kritičnega mišljenja ter možnostjo dialoga. Ne z nasilno revolucijo, tako samo
postanemo takšni, kot naši nasprotniki. Sicer ne vem, kako bi takšna revolucija uspela, vendar
tudi Chejeva ni uspela popolnoma doseči svojega cilja.
Verjetno bi Ernestovo življenje potekalo popolnoma drugače, če bi bil, namesto mladi
popotnik v Latinski Ameriki, mladi popotnik po Evropi in bi imel možnost življenja, v
katerem bi zaznal, da se ljudje počutijo varno in sprejel dejstvo, da je smisel življenja v njem
samem ter v njegovem odnosu z drugimi in ne v nenehni usmerjenosti k revoluciji.

4 SKLEPNA INTERPRETACIJA

Pri likih, karakterjih oz. posameznikih, ki sem jih izbrala za svoje diplomsko delo, lahko
opazimo mnogo podobnosti. Poppy, Cristina, Jay in Ernesto so si različni, pa vendar imajo
mnogo skupnih lastnosti, in sicer odkritosrčnost, usmerjenost k delovanju, majhno zanimanje
za materialne dobrine, življenjsko naivnost, zaupanje v ljudi, prepričanje vase in v svoje
sposobnosti, odprtost in sprejemanje drugačnosti, otroško pristnost, zanesljivost, manjše
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sprejemanje veljavnih družbenih vrednot in norm, ustvarjalnost, empatičnost, zanimanje za
nove stvari in dogodke, optimizem. Razlikujejo pa se glede na njihove osebne želje ter
karakteristike okolja in časa, v katerem živijo. Veliko lastnosti, ki sem jih naštela, so lastnosti
puer aeternusov, vendar nekoliko adaptiranih. Povezanih s senexom? Odraslih? Naj ponovim
sodobne naloge odraslega človeka: racionalnost, discipliniranost, relativna neodvisnost na
različnih področjih delovanja, osebna in socialna odgovornost ter sprejemanje veljavnih
družbenih vrednot in socialnih vlog (Marjanovič Umek in Zupančič, 2004).
Pri prvem raziskovalnem vprašanju sem se spraševala, kako se prizadevanja za ohranjanje
lastnosti »večnih otrok« odražajo v odraslosti in delovanju v družbi. Najprej bom preverila,
ali predpostavke neodraslosti večnih mladeničev držijo, nato pa bom pogledala, kako drugače
se še odražajo lastnosti večnih otrok. Večni mladeniči, ki sem jih vključila v svojo raziskavo
so se, kljub temu da naj bi se pueri nadvse izogibali odgovornosti, pokazali za drugačne.
Njihova želja po drugačnosti ter z njo povezani ustvarjalnost in spontanost, so jim omogočili,
da so v situacijah, kjer so odgovornost morali pokazati, odreagirali takoj, dobro in v prid
situaciji. Odgovornosti se ni ustrašil nihče, še manj pa pred njo bežal. Tudi disciplina, ki naj
bi bila v kakršnikoli obliki puerom mučna (Von Franz, 1988), raziskovanim likom ni
povzročala težav. Jay in Ernesto sta, eden s predanostjo fizičnemu in psihičnemu
vsakodnevnemu treniranju v vsakršnih pogojih in drugi s prepotovano dvanajst tisoč
kilometrov dolgo potjo, dober primer discipliniranih oseb. Izkazalo se je, da puer aeternus s
svojo karakteristiko iskanja novih možnosti in usmerjenostjo v ustvarjalno prihodnost ne
more sprejemati vseh veljavnih družbenih norm, saj bi tako zanikal samega sebe. Prav tako ne
sprejema veljavnih socialnih vlog, temveč se glede na to ali se z njimi strinja, odloči ali želi
vlogo sprejeti ali ne. Če se bo nekdo na primer odločil za starševstvo, se bo zato odločil, ker si
tega želi, ne pa zato, ker je običajno in družbeno zaželeno. Njihov vrednotni sistem jim koristi
pri oblikovanju življenj, v katerih imajo možnost s kritične distance presoditi, kaj je najbolje
za njih in od česa se je bolje odmakniti. Von Franz (1988) govori, da se ohranjanje lastnosti
večnih otrok kaže najmanj v hrepenenju po materinski ženski, ki bi zadovoljila vse njegove
potrebe in s tem povezanih težavah s prilagajanjem konkretnemu družbenemu okolju, strahom
pred rutino in provizoričnim življenjem. Sama tega nisem ugotovila. Sicer bi pri drugačni
interpretaciji Cristininega karakterja lahko govorila o njenem večnem lovu za smislom, saj ne
zna definirati, kaj točno je njena želja in bi s tem potrdila njeno provizorično življenje, vendar
bi s tem stopila korak stran. Povedati želim, da je tak pogled psihoanalitičen. Od stroke se
pričakuje iskanje patologij in ustrezno ravnanje z njimi. Socialna pedagogika pa je veda, pri
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kateri je ključna celostna obravnava. Vemo, da je Cristina še vedno v moratoriju, da pa je v
času, ki ga je preživela v Barceloni, odkrila mnogo svojih kompetenc, ki jih bo lahko
uporabila v nadaljnjem življenju in so zanjo mogoče ključne. V tem času se je spremenila in
kljub temu da ni našla prave ljubezni, našla sebe.
Predstavniki alternativnih življenjskih stilov so v mojem primeru napolnjeni z življenjsko
energijo, ki jo izrabljajo za tihi odpor proti konvencionalnosti. Njihova odraslost zaradi tega
ne trpi, saj bi za vse lahko rekli, da so odgovorni do soljudi, prav tako pa tudi do sebe. Njihov
način delovanja, torej prizadevanje za ohranjanje lastnosti večnih otrok, se v odraslosti odraža
kot zadovoljstvo s seboj in s svojim življenjem, kot intenzivno delo na sebi, aktivno življenje,
iskanje odgovorov na življenjske teme; izkušenjsko, pristno ter polno življenje tukaj in zdaj;
odsotnost strahu pred tatovi, gospodarskimi spremembami, revolucijami, boleznimi, smrtjo,
ljubeznijo, svobodo, rastjo, spremembami, revolucijami in neznanim.
Naslednje raziskovalno vprašanje se s prejšnjim zelo povezuje, sprašujem se namreč o
povezavi med alternativnim življenjskim stilom, osebnim zadovoljstvom ter samoaktualizacijo.
Ugotovila sem, da se elementi povezujejo tako, da alternativno življenje daje prostor za
razvoj. Analizirani liki so pripravljeni zapustiti varen in stabilen habitus, v katerem so živeli v
prej (v otroštvu, mladostništvu) in poiskati svoje potenciale. Ta proces duhovne in osebne
rasti Jung (1993, v Verbnik Drobnikar, 2003) imenuje individuacija ali samouresničevanje.
Ker so povezani s sabo, so posledično bolj zadovoljni in ne iščejo toliko zunanjih potrditev.
Vsi preučevani posamezniki so sicer v družbi dobro delovali in imeli svoj krog bližnjih ljudi;
z izključenostjo niso imeli težav. Morda je to tista moralična generacija, o kateri govori Ule
(2008). Njihovo alternativno življenje je plod upora vsemu, kar ga je omejevalo in mu ni
omogočalo svobodnega razvoja, kot so nepreverjene norme, nepojasnjene politične in
družbene institucije ter vse, kar jim ni omogočalo sodelovanja v odločanju. Gradijo si svojo
vrednotno strukturo, ki ji uspešno sledijo. Individualizem je združen z altruizmom, empatijo
in težnjo po osebnem poštenju, željo po smislu življenja in z razvojem lastne osebnosti.
Samoaktualizacija je največja od potreb v Maslowi hierarhiji, zadovoljena je lahko šele, ko so
v primerni meri zadovoljeni potrebe in motivi, ki so nižje na lestvici (Kobal Grum in Musek,
2009). Potreba po samoaktualizaciji je zadovoljena z razvojem svojih potencialov. Sama
menim, da je samoaktualizacija pravzaprav občutek izpolnjenosti in zadovoljstva s položajem,
v katerem se nahajamo, občutek, da smo na pravi točki in da gre naše življenje v pravo smer,
pozitivno vrednotenje sebe, naših dosežkov in stanja, kar pa nas v vsakem primeru vodi do
visokega izkoristka naših potencialov. Samoaktualizacija in zavedanje sta dva različna
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duševna pojma, ki omogočata drug drugega (Medved, 2008), pri katerih je zavedanje druga
beseda za pristni stik s seboj. Ko se začnemo poslušati, začnemo razvijati tudi svoj sistem
vrednot, ki ni nujno enak družbeno priznanemu, namreč osvobojen je družbenih vzorcev in
omogoča sprejemanje lastnih odločitev, prevzemanje odgovornosti zase ter intenzivno
zaznavanje sreče (prav tam). Samoaktualizacija se pravzaprav ne ujema z družbeno
prilagojenim osebnostnim profilom (Maslow, 1982). Za mojo raziskavo so zanimive lastnosti
samoaktualizirane osebe, kakor jo opisuje Maslow (prav tam): ima zadovoljene nižje potrebe,
učinkovito zaznava resnice in prodre do bistva stvari, sprejema sebe, druge, naravo, je
spontana, preprosta, naravna, osredotočena na bistvene stvari. Ima potrebo po zasebnosti –
dobro se počuti v samoti. Je emocionalno bogata, istoveti se s človeškim rodom, ima globoke
vezi z ožjim številom posameznikov ter ima dobre in poglobljene medosebne odnose. Je
demokratična, ima čut za pravice in dostojanstvo drugih, prav tako pa je ustvarjalna, izvirna
ter ima smisel za višje oblike humorja. Alternativen življenjski stil je tako lahko posledica
samoaktualizacije in/ali obratno, čemur pa ne nasprotuje osebno zadovoljstvo.
S tretjim raziskovalnim vprašanjem sem ugotavljala, kako ljudje, pri katerih

obstaja

usmerjenost k osebni sreči, vplivajo na delovanje ljudi okoli sebe in s tem tudi družbe. Najprej
naj povem, da že samo navzočnost drugih lahko vpliva na to, kako se posamezniki odzovemo
na določene socialne situacije (Kobal Grum in Musek, 2009). Vsak odnos, ki eni od oseb
omogoča, da spremeni vedenje druge, naj bi bil odnos na osnovi moči, namreč z vplivanjem
se more oseba, na katero vpliv deluje, nečemu odpovedati. Mehanizem vplivanja pa je lahko
tudi v interesu obeh strani, če ima oseba interes, potrebo in željo po vplivu – pripravljenost
sprejeti vpliv zaradi določene vrednote, s katero je utemeljen (Bečaj, 1997). Kljub temu da je
po teoriji socialnega vplivanja možen vpliv, ki je za obe strani koristen, pa se mi zdi, da
analizirani niso zavestno vplivali na vedenje ali spremembo mišljenja soljudi, temveč so s
svojim delovanjem bili zgolj dober primer oz. vzor. Menim, da so bili bolj dovzetni za vpliv,
ki je predstavljal pozitivno zunanjo motivacijo in poistovetenje z osebnostnim vzorcem, saj so
opazili, da bi to lahko bila pot tudi k njihovemu osebnemu zadovoljstvu. Vsi štirje liki so
usmerjeni k osebni sreči, kar pa, kot smo že opazili, lahko mešano deluje na ljudi okoli njih.
Čustvo sreče se lahko namreč varno izraža v intimnem krogu prijateljev in drugih ljudi, s
katerimi smo si blizu, medtem ko lahko izražanje sreče pred neznanci sproži v njih zavist,
neodobravanje ali sovraštvo (Milivojević, 2008). Tako lahko razumemo, zakaj je Poppyjino
lahkotno vedenje lahko prezrto ali zakaj ima Jay težave s

Sonnyjem. Prav tako lahko

razumemo družbo, ki takšno vedenje obsodi kot sebično. Sebičnost v tem primeru ni pravi
- 67 -

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta
Martinjak Katarina; diplomsko delo

izraz, saj želja po osebnem zadovoljstvu v preučevanih primerih ni povezana z željo po
jemanju, prisvajanju in potencialni koristi. Njihova ljubezen do sebe je povezana z ljubeznijo
do drugih, kar je pokazatelj celovite osebnosti in jim daje večje možnosti za neodvisno in
svobodno življenje. Sreča je tudi socialno privlačno čustvo. Ljudje se radi družijo s srečnimi
ljudmi ter se izogibajo nesrečnih (Lazarus, 1991,v Milivojević, 2008). To pojasnjuje vpliv
hedonizma pri motivaciji – vzrok sleherne motivacije naj bi namreč bil v sprejemanju užitka
in izogibanju bolečine. Ljudje smo se izurili, da se približamo tistim situacijam, ki nam
prinašajo ugodje, zadovoljstvo in užitek, izogibamo pa se dogajanjem ali osebam, ki bi nam
utegnile povzročati neugodje, nezadovoljstvo, trpljenje in bolečino (Kobal Grum in Musek,
2009). To pojasnjuje ostali del ljudi, ki so se z veseljem družili z vsemi štirimi liki. Druženje z
njimi pojasnjuje tudi pozitiven pol otroškega arhetipa ali puer aeternusa, njihova nalezljiva
magija, očarljivost in sposobnost poživljanja. Ugotovila sem torej, da ljudje, ki so usmerjeni k
osebni sreči na okolico vplivajo na dva načina: s svojo pojavnostjo jih osrečujejo, dajejo
navdih in inspiracijo ali pa v njih vzbujajo zavist ali nelagodje.
Pri raziskovanih, ki ne preferirajo odraslega življenjskega stila, sem opazila negativno
povezavo med osebno srečo in zadovoljstvom ter pomenom materialnih dobrin v njihovih
življenjih. Spraševala sem se namreč, kakšna sta mesto in pomen materialnih dobrin v
povezavi z osebno srečo in zadovoljstvom v življenju posameznikov, ki ne preferirajo
odraslega življenjskega stila. Nihče od analiziranih materialni blaginji ne pripisuje velikega
pomena, niti si ne prizadeva za čim boljši socialni status. Zdi se, da so posamezniki z
odklonom od družbeno sprejetih življenjskih norm našli način, da so zadovoljili potrebo po
ljubezni, priznanosti in opaženosti in se jim tako ni potrebno pehati za visokim denarnim
položajem in s tem povezanim statusom. Popolna vpetost v družbo prinaša željo po »imeti« v
vse vidike naših življenj; z delnim umikom od mainstream populacije so se očitno lahko
izognili zahtevam potrošniške družbe po nenehnem kopičenju novega in nimajo občutka, da
bi bili lahko srečni samo, če bi si nagrabili čim več materialnih dobrin. Zavrnili so umetna
zadovoljstva, ki jih prinaša potrošniški kapitalizem, ter tako sprostili veliko količino časa, ki
jo lahko porabijo za spopadanje z osebnimi in družbenimi težavami in za razvijanje
odgovorne odraslosti. Njihova spodbuda je duševno zadovoljstvo, ne gmotna korist, čemur
Fromm (2004) pravi usmerjenost k biti. V omenjenem delu Fromm (2004) govori tudi o t. i.
»novem človeku«. Rada bi samo poudarila nekaj lastnosti, ki sem jih opazila pri analizirani
osebah in sovpadajo z idejo novega človeka: pripravljenost odreči se vsem oblikam
posedovanja in zaživeti polno; sprejemanje dejstva, da nihče zunaj človeka ne daje smisla
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življenju in da popolna neodvisnost od stvari lahko postane pogoj za najbogatejšo dejavnost
skrbi za druge in delitvi dobrin z drugimi; postavitev rasti sebe in drugih človeških bitij za
največji cilj; razvijanje zmožnosti za ljubezen, hkrati z zmožnostjo za kritično,
nesentimentalno mišljenje. Menim, da so se analizirani odločili za življenje nekoliko izven
potrošniške družbe, imajo dobro razdelane svoje prioritete in želje ter ne pustijo, da bi jim
proizvajalci ustvarjali umetne. Cristina in Ernesto malo odstopata, saj imata nekoliko
drugačne motive od Jaya in Poppy – Cristina poleg same sebe išče tudi ljubezen, Ernesto pa
revolucijo.
Pri zadnjem, petem raziskovalnem vprašanju sem se spraševala, če obstajajo razlike v
vrednotah pri različnih alternativnih življenjskih stilih. Lahko opazimo, da se vrednotni
interesi analiziranih precej prekrivajo: pri vseh so poudarjene izpolnitvene vrednote, in sicer
kulturne in spoznavne ter čutne ali senzualne vrednote, ki so v osnovi na popolnoma različnih
nivojih vrednotnega sistema. Razvojna hierarhija vrednot pravi, da naj bi se v mlajšem
življenjskem obdobju ljudje bolj usmerjali k čutnim vrednotam. Temu obdobju naj bi sledil
prehod k statusnim vrednotam uspešnosti in moči, nato sledi obdobje dolžnosti in
odgovornosti ali moralnih vrednot, kasneje pa obdobje vrednot ustvarjalnega uresničevanja,
osebnostne rasti in izpolnitve (Musek 1995). Pri izbranih likih bi lahko rekli, da se je pri njih
zgodila nenavadna združitev čutnih in spoznavnih vrednot, vir užitka so namreč pri njih
iskanje resnice, ustvarjalnost v življenju, pri športu ali v pisanju, občudovanje lepot, iskanje
znanja in iskanje novih globin samih sebe. Najbolj pomirjeni so izven kapitalističnega sveta,
pa naj bo to na valovih, v tihi knjigarni, na tihih planotah Machu Pitchuja ali pa na španskem
podeželju. Skupen jim je tudi odpor do patriotskih in statusnih vrednot. Povezava obstaja tudi
pri vrednoti ljubezni, kar je najbolj opazno pri Cristini in Jayu. Ernesto visoko vrednoti
societalne vrednote, ki pri drugih likih sicer niso toliko poudarjene, vendar niti za enega
izmed njih ne bi mogli reči, da mu niso pomembne. Vidimo, da se njihovi vrednotni sistemi
precej pokrivajo, čeprav obstajajo osebnostna odstopanja, kar seveda ne preseneča. Lahko
zaključim, da razlike pri preferiranju vrednot pri izbranih štirih življenjskih stilih niso dovolj
izrazite, da bi bile pomembne. Raziskava daje tudi dobro osnovo za nadaljnjo izpeljavo teorije
o njihovih osebnostih, saj so vrednote vpete v osebnostno strukturo in dinamiko posameznika,
njihov vpliv na naše obnašanje pa je usklajen z našim načinom delovanja (Musek, 2000).

III

ZAKLJUČEK
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Kljub dejstvu, da smo vsak dan izpostavljeni pritiskom sodobnega potrošniškega kapitalizma,
ki ponuja stimulacije in umetna zadovoljstva ter ustvarja zahteve po sreči v naših življenjih,
se zdi, da jo je vedno težje najti. Z ustvarjanjem umetnih potreb in želja družba odvrača ljudi
od spopadanja z osebnimi in družbenimi težavami in razvijanja odgovorne odraslosti. Le-ta je
bila dolgo razumljena kot enoznačna, danes pa je z različnimi načini življenja zelo razvejana.
Različni življenjski stili so lahko obravnavani tudi kot patološki, kar dela krivico drugačnosti.
Maslow (1982) pravi, da je patološko le, kar ovira, frustrira in izkrivlja tok samoaktualizacije.
Tekom diplomskega dela sem pokazala, da izgradnja posamezne biografije namesto
podpiranja mehanizmov družbene kontrole, vodi k bolj pristnem stiku s seboj. Prikazala sem,
da obstaja več odraslosti in da je tradicionalen potek samo eden od mnogih. Tudi
posamezniki, ki se poslužujejo alternativnih življenjskih stilov prevzemajo odgovornosti do
sebe in soljudi, so racionalni, disciplinirani in neodvisni, kljub odgovornostim odraslih let pa
znajo to obdobje preživeti tako, da čim bolje poskrbijo za samoaktualizacijo in srečo.
Zdi se mi, da moje diplomsko delo ponuja socialno pedagoški pristop: ponuja osredotočenje
na posameznika in sprejemanje njegove individualnosti, namesto da bi ga na silo želeli
adaptirati družbeno sprejetim normam. To bi v vzgojnem vidiku prineslo na otroka usmerjeno
vzgojo, ki bi omogočila sledenje lastnim težnjam in razvijanje svojih interesov,
vzgojitelj/učitelj/starš pa bi mu nudil za to primerno okolje, spodbudo in podporo.
Po drugi strani pa so nekatere značilnosti večnih mladeničev tudi velik potencial za socialno
pedagoško delo. Osebne lastnosti, kot so ustvarjalnost, usmerjenost v tukaj in zdaj, življenje
brez predsodkov, odprtost in energičnost pa tudi empatičnost, usmerjenost k delovanju,
zanesljivost, pristnost ipd. so kot nalašč za delo s socialno pedagoško populacijo. Prav rahel
zamik z uveljavljenega družbenega sistema bi lahko dal tudi »pogled od zunaj« in morda pri
zaposlitvi ne bi prehitro padli v, za spremembe nedovzeten, sistem. S svojo usmerjenostjo k
delovanju in radoživo osebnostjo bi morda spremembe lažje dosegli kot konformni
posamezniki.
Prav tako pa sem s svojim raziskovanjem, torej z analizo filmskih likov, morda odprla novo
možnost raziskovanja v socialni pedagogiki. Opazovanje »nerealne«, filmske situacije se
dogajajo tudi v realnem svetu.
Seveda pa ima tudi moje diplomsko delo pomanjkljivosti. Ker mi je tema zelo blizu, sem se z
njo poistovetila, kar je lahko v kvalitativnem pristopu še toliko bolj vplivalo na
nepristranskost raziskovanja. Prav tako bi pri vsej izbiri filmov verjetno lahko našla tudi
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boljše, v katerih bi liki še bolj pregledno prikazovali lastnosti puer aeternusov. Prav tako bi
morda lahko vključila tudi kakšnega, ki bi prikazoval dejansko patologijo izogibanja
odraslosti, potem pa bi primerjala razlike. Prav tako bi lahko bolj poglobljeno preučila
literaturo in bi tako lahko odkrila še več povezav in tudi možnosti za interpretacijo in
nadaljnje raziskovanje. Potencial za nadaljnje raziskovanje vidim prav v izpeljavi teorije
osebnosti puer aeternusa, ki bi omogočila bolj celostno sliko.
Naj za konec samo še enkrat izpostavim, kako očitna je primerjava lastnosti »novega
človeka« po Frommu (2004), samoaktualiziranega človeka po Maslowu (1982) in opis
pozitivnega otroškega vidika po Jungu (1969, povzeto po: Clemens in Rothgeb, 1992).
Alternativno življenje je samo način, kako se izogniti zahtevam družbe in pritiskom
potrošniškega sveta in si narediti prostor zase, svoje dejanske potrebe in si omogočiti razvoj
lastne osebnosti ter način za odkrivanje smisla življenja.

IV
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