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Od ednine v dvojino, 
v gradnji prehoda 
poznavanja sebe 
v nekem okolju, 
prenesenem od 
znotraj navzven, od 
nejasnega k ponovno 
določenemu … od tu 
do tam … se gradijo 
naše dvojine. Dveh duš, 
ki v sopotništvu iščeta 
cilje, včasih vsaka zase, 
vsaka k sebi in onkraj 
sebe, spet drugič v 
melodiji sozvočja obeh, 
ko se iščeta in najdeta  
v smeri, ki jo kaže  
duh časa.
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Abeceda dvojine:
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beceda dvojine je pravzaprav na novo rojena s pojmom 
osebne svobode, ki vznikne z vzponom ozaveščenega 
dojemanja aktivne gradnje, ki jo vsak človek prispeva 
k družbi. Osebna svoboda, ki sovpada s pojmom 
osebne rasti, je prisotna v naši širši družbi zadnji dve 

desetletji in močno spreminja podobo družine, kot jo poznamo.
Ali družina lahko še opravlja klasično poslanstvo vzgojitelja 
in varuha, modreca in vseznalca, kjer odgovorni morajo imeti 
odgovore na vsa vprašanja?
Strogo sociološko gledano se takšne spremembe razumevanja 
dvojine porajajo v časovno različnih intervalih, glede na zrelost 
posamične epohe in vodilnih mislecev, ki so jo gradili. Če vzporedno 
razmislimo o duhovni paraleli, ki vselej raziskuje globine in 

A

osebna rast, 

rast dveh oseb, 

ki življenje 

gradita skupaj, 

je lepa, a 

obenem polna 

naporov in 

nepoznanih 

črk abecede, 

na katere 

nas nihče ne 

opomni.
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širine ter predvsem išče 
odraze sebe v vsem, kar je, 
je pojem abecede dvojine 
šele v povojih. Seveda dva 
lahko rasteta in hodita skupaj 
šele takrat, ko dobro poznata 
sebe in zemljevid lastnih meja, 
a, roko na srce, mlad par, ki 
ustvari družino, ustvarja skupno 
pot spoznanj, ki so v povojih, in 
tako je mnogo stisk in dvomov 
nezapisanih in mnogo vprašanj 
nikdar zastavljenih. Osebna 
rast, rast dveh oseb, ki življenje 
gradita skupaj, je lepa, a obenem 
polna naporov in nepoznanih črk 
abecede, na katere nas nihče ne 
opomni. Podamo se po poteh, 
pogosto kar samodejno.
Ali moč družine zares izgublja 
pomen? Mislim, da ne, a forma 
družine se precej spreminja. 
Družino resda povezujejo nevidne 
niti, a porast osebne svobode in 
rasti morda niza drugačne vidike 
skupnosti, ki kličejo k preporodu 
razumevanja pojma družine 
in družbe kot celote. Morda h 
komunam in ljudem, ki sobivajo v 
soju luči razumevanja skupnosti, ki 
je ozaveščena. Torej ne k takšni, ki 
se razvija samodejno po programih 
prednikov, ampak skladno z zapisi 
duš, ki to skupnost tvorijo.
Utopija? Damanhur ali ‘osmo 
čudo sveta’ je skupnost v bližini 
Torina s številnimi energetsko 
ugodnimi točkami, s podzemnimi 
arhitekturnimi stvaritvami in 
dvoranami, z namenom dvigovanja 
zavesti Damanhurcev … obstaja 
že od leta 1975. Danes šteje 
nekje tisoč državljanov, spodbuja 
pa kulturo miru, solidarnosti, 
prostovoljstva, spoštovanja okolja 
in umetnosti. Sekta, porečete, 
morda res. A primer nazorno 
kaže, da prav vsi ne morejo bivati 
v klasičnih formah skupnosti.
Zdi se, da se ozaveščen svet 
globalno šele začenja zavedati, da 

dvojina brez ednine ni možna, in 
da edinole izgrajeni jaz, povezan z 
duhom, zmore povezovati. Sicer je 
ujet v bolečino in razdvaja. Morda 
odnosi v dobi informacijskih 
tehnologij ne trpijo le zaradi 
lažje dostopnosti in enostavnosti 
prikritih komunikacijskih kanalov, 
ki lajšajo skrivna razmerja. Vzroki 
so v osvobajanju duš od klasičnih 
prisil in premis, ki so bili del 
vsakdana naših prednikov, saj 
vsak človek hrepeni po enosti, 
in to najde najprej s seboj  ... Res 
je, današnjo osebno biografijo si 
lahko dopolnimo sami. Osebna 
rast je postala sintagma za 
ozaveščenega posameznika, ki 
ni le žrtev determinizmov, o 
katerih so pisali Marx, Durkheim, 

Družina 

nas lahko 

varuje, saj 

nas morA 

varovati. 

obenem 

pa pogosto 

omejuje.

Comte in drugi prvi znanstveni 
proučevalci družbe, ki so tedanji 
imprint popisali pošteno. Danes 
živimo v časih voluntarizma in 
osebna svoboda penetrira na 
vse ravni odnosov s specifičnimi 
posledicami.

Jedrna družina 
kot mit

Morda je Talcott Parsons že 
sam predvidel, glede na tok 
zgodovine, ki mu je bil priča 
(živel je namreč od leta 1902 do 
1979), da se slika jedrne družine 
ne bo obdržala. Klic k zavesti,  
ki se v duhovnem preporodu 
dogaja intenzivneje sicer že 
zadnjih 400 let, je vse močnejši 
prav z vzponom znanstvenih 
dognanj, ki smo jim priča od 
leta 1970. Ne samo da klasična 
znanost začenja odpirati vrata 
kvantnim in paralelnim svetovom, 
vse več ljudi zapušča ustaljene 
vzorce in tudi ter predvsem začne 
raziskovati svoje želje znotraj 
uvedbe kontracepcijske tablete, 
ki hipijevsko gibanje, odeto v 
svobodo, prizemlji s pristnim 
raziskovanjem erotike, ki se 
kaže v seksualnem naboju roka 
sedemdesetih in osemdesetih let.
Socialna psihologija prav tako že 
precej desetletij ugotavlja, da je 
večina ljudi nagnjena k iskanju in 
raziskovanju sebe prek drugih, kjer 
so pogosta raziskovanja spolnih 
praks zunaj zakonskih skupnosti, 
ki zlasti v prvih desetletjih 
20. stoletja sopomenke besedi 
‘prepoved’ niza strumno in urno, v 
duhu prave morale, ki je takrat še 
podprta z vero v Cerkev in občestvo 
svetnikov. Da je seks seveda greh, 
ni težko zaznati v dobronamernih 
indoktrinacijah, ki poskušajo ubiti 
slo po živem in spevnem.
Ubiti človek sledi. Čemurkoli.
Morda jedrna družina kot 
institucija, ki se ovekoveči v 
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Dom je tisti 

občutek 

znotraj. 

Pogosto ga 

začutimo ob 

živalih,  

v naravi ali 

ljudeh, ki so za  

nas posebni.



1 0 0 % R E S N I Č N O

oktober/november 47

ko smo si 

znani, ko 

vemo, kdo 

smo in kam 

gremo, smo 

zreli za 

ljubezen. Pot 

do te točke je 

dolga.

zakonski zvezi, zaveže roke 
in zapečati ustnice vsem 
tistim, katerih strast je vrela, 
a bila z različnimi mehanizmi 
ustrahovanja ubita; izginja iz 
realnih življenj z namenom? 
Seveda, antropološko gledano 
jedrna družina spodbuja vrednote 
celote, a celota ni le skupek ljudi. 
Celota se, ob podpori dokazov 
znanosti, razume kot splet duha in 
materije. Kot posebna koherenca, 
kjer v njenem izrazu sodelujemo 
prav vsi.
Vse več ljudi čuti potrebo po 
svobodi samosti.
Številni psihoanalitiki, ki prodrejo 
v bistvo človeške samoprevare, nas 
opomnijo, da je jedrna družina 
le maska, ki varuje prehod 
kapitala po patrilinerani liniji, 
ter da, seveda, prek pohlevnih in 
zglednih državljanov uveljavlja 
logiko protestantizma, ki se zelo 
hitro razvije v zrel kapitalizem, ki 
ga, nevedoč, podpirajo prav vsi, ki 
družbenim obrazcem sledijo kot 
hipnotizirani.
Res je, družina nas lahko varuje, 
saj nas MORA varovati. Obenem 
pa pogosto omejuje.

Pod gladino
Barve strasti so spevne in številni 
se ujamejo v njene ali njegove oči, 
mimo zapovedi in dopovedovanj, 
ki jih vsakokratni družbeni obrazci 
potrjujejo. Hipnoza, v katero so 
ujete ‘srečne družine’, ne popusti 
niti tedaj, ko si ljudje ‘skoke čez 
plot’ priznajo in ko dejansko 
vedo, da zvesti ostanejo le tisti, 
ki se prostovoljno podajo v zveze. 
Seveda, družina je obenem vez, 
istočasno obveza in prevečkrat 
breme, ki se, ob ustreznih pogojih, 
spremeni v ječo. In človek, ki se 
nehote ujame v past, išče izhode - 
v paralelnih vezah in svetovih, kjer 
se počuti doma.

doma sem
Dom niso le stene, zaradi katerih 
plačujemo mesečne kredite. Dom 
niso le otroci, za katere skrbimo 
in se zanje trudimo. Dom niso 
vsi tisti simboli ambientalnega 
okrasja, ki nas prepričujejo, da je 
‘dom tam, kjer je srce’.
Številni se v svojih domovih 
počutijo same in osamljene.
Številni so tujci doma.
Dom je tisti občutek znotraj. Pogosto 
ga začutimo ob živalih, v naravi ali 
ljudeh, ki so za nas posebni.
Dom je tisti prelep občutek 
odsotnosti hrepenenja – ko smo, 
nič več ne iščemo.

abeceda dvojine 
mimo družin

Prva črka abecede je v 
samorazkritju. Zreli smo, ko se 
prek drugih razkrijemo, in seveda 
je paradoks v tem, da nas najbolj 
razgalijo intimne zgodbe, ki nas 
vselej najdejo nepripravljene. Ko 
smo si znani, ko vemo, kdo smo in 
kam gremo, smo zreli za ljubezen. 
Pot do te točke je dolga. Morda 
dozorimo šele v zrelih letih?
Druga črka abecede je v 
pričakovanjih, saj je prva iluzija 
vselej tista o romanci, ki nas bo 
odrešila vsega trpljenja. Drugi je 
tu za nas in mi zanj. Morda zares 
obstaja Edina in Edini, a dokler ga/
je ne najdemo, nam ne preostane 
drugega kot to, da pričakovanja do 
partnerja prizemljimo. Vselej smo s 
seboj in največ lahko pričakujemo 
le od sebe.
Tretja črka abecede je iluzija; drugi 
je čisto nekaj drugega, kar se nam 
pod Erosovim sijem kaže, zato je 
ljubezen skrivna prevara, ki vara le 
iluzijo o nas samih.
Zadnja črka abecede je v Niču, ki 
je, poln vsega, pravzaprav cilj, h 
kateremu potujemo vsi.
In vsak od nas ga doseže. Včasih prek 
dvojine, spet drugič prek vesolja. 


