
Ljubezen in drugeLjubezen in druge
pomembne stvaripomembne stvari

Friderik KlampferFriderik Klampfer

Oddelek za filozofijo,Oddelek za filozofijo,

Filozofska fakulteta v MariboruFilozofska fakulteta v Mariboru



Nekaj priljubljenih rekov o ljubezni:Nekaj priljubljenih rekov o ljubezni:

 Ljubezen je slepa.Ljubezen je slepa.

 Ljubezen premaga vse ovire.Ljubezen premaga vse ovire.

 Kjer se zaKjer se začčne ljubezen, tam se neha pamet.ne ljubezen, tam se neha pamet.

 Ljubezen nam je vsem v pogubo.Ljubezen nam je vsem v pogubo.

 Love is all you need. (The Beatles)Love is all you need. (The Beatles)

 LjubezenLjubezen naredinaredi žživljenjeivljenje smiselnosmiselno..



IntrinziIntrinziččno dobre stvarino dobre stvari

 LjubezenLjubezen najdemonajdemo nana vsehvseh seznamihseznamih intrinziintrinziččnono
dobrihdobrih stvaristvari, to, to jeje stvaristvari,, zaza katerekatere sisi jeje razumnorazumno
prizadevatiprizadevati oz.oz. kiki jihjih jeje dobrodobro imetiimeti aliali popoččetieti zaradizaradi
njihnjih samihsamih::

 UgodjeUgodje
 DoseDosežžkiki
 VednostVednost/m/modrostodrost
 VrlineVrline
 PraviPraviččnostnost
 PrijateljstvoPrijateljstvo
 LjubezenLjubezen



Kaj torej je ljubezen in zakaj jo takoKaj torej je ljubezen in zakaj jo tako
zelo cenimo?zelo cenimo?

Odgovor na prvo vpraOdgovor na prvo vpraššanje ni enostaven.anje ni enostaven. Kako biKako bi, denimo,, denimo,
dopolnili stavekdopolnili stavek

Oseba A ljubi osebo B,Oseba A ljubi osebo B, čče in samoe in samo ččee o njej dro njej držžii naslednje:naslednje:
(i)(i) oseba A ima raje Boseba A ima raje B--jevo drujevo družžbo kakor drubo kakor družžbo drugih ljudibo drugih ljudi inin

bolj ubolj užživa v njej;iva v njej;
(ii)(ii) ga/jo pogrega/jo pogrešša, kadar je odsoten/a, kadar je odsoten/--nana, in si, in si žželi, da bi bil(a) zeli, da bi bil(a) z

njim/njo;njim/njo;
(iii) naredi njegove/njene(iii) naredi njegove/njene žželje, preference, interese, skrbi,elje, preference, interese, skrbi,

zanimanja, vrednote za svoje (se mozanimanja, vrednote za svoje (se moččno identificira z njimi)no identificira z njimi)
(iv) ??? kaj(iv) ??? kaj šše?e?



Ljubezen kotLjubezen kot ččustvo/stanje/odnos doustvo/stanje/odnos do
osebeosebe

 Definicijo (pojma) ljubezni oteDefinicijo (pojma) ljubezni otežžuje dejstvo, da izrazuje dejstvo, da izraz ‚‚ljubezenljubezen’’ (oz.(oz.
glagolsko oblikoglagolsko obliko ‘‘ljubitiljubiti’’)) uporabljamo za oznauporabljamo za označčevanje zelo razlievanje zelo različčnih stvari.nih stvari.

 Da je izraz veDa je izraz veččsmiseln, lepo kasmiseln, lepo kažže knjiga z naslovom Ljubezen kot znanoste knjiga z naslovom Ljubezen kot znanost
in umetnostin umetnost –– slovenski prevod za The science and art of loveslovenski prevod za The science and art of love –– v kateriv kateri
niniččesar ne izvemo o ljubezni kotesar ne izvemo o ljubezni kot ččustvu, zato pa veliko o spolnih veustvu, zato pa veliko o spolnih veššččinahinah
in spretnostih (the art of making love).in spretnostih (the art of making love).

 ‘‘ZZaljubljenostaljubljenost’’,, ‘‘ljubezenljubezen’’ inin ‘‘ljubljenjeljubljenje’’ (angl. f(angl. fallingalling in love & being inin love & being in
love vs. making lovelove vs. making love) imajo sicer skupen koren, a lahko da ozna) imajo sicer skupen koren, a lahko da označčujejo zeloujejo zelo
razlirazliččne stvari.ne stvari.

 LjubezenLjubezen,, kiki nasnas bobo tukajtukaj zanimalazanimala,, jeje osebnaosebna ljubezenljubezen,, ljubezenljubezen dodo totoččnono
dolodoloččeneene osebeosebe.. IzrazIzraz ‚‚ljubezenljubezen’’ se sicer uporablja za oznase sicer uporablja za označčevanje celeevanje cele
vrste odnosov invrste odnosov in ččustev (ustev (‚‚ljubim/oboljubim/obožžujemujem ččokoladookolado’’,, ‚‚ljubim goreljubim gore’’). Nas). Nas
zanima ljubezen, vkljuzanima ljubezen, vključčno z romantino z romantiččno, kot naravnanost do druge osebe.no, kot naravnanost do druge osebe.



Rekonstruiran zdravorazumski, tj.Rekonstruiran zdravorazumski, tj.
predfilozofski pojem ljubeznipredfilozofski pojem ljubezni

????????



Od kulturnih idealov k fOd kulturnih idealov k filozofskilozofskimim
teorijteorijamam ljubezniljubezni

Kaj je konstitutivno, tvorno za ljubezen?Kaj je konstitutivno, tvorno za ljubezen?

ŠŠtirje tradicionalni odgovori:tirje tradicionalni odgovori:
(i) Unija, zveza, celota, ki jo tvorita (ali vsaj(i) Unija, zveza, celota, ki jo tvorita (ali vsaj žželitaelita

tvoriti) partnerjatvoriti) partnerja
(ii)(ii) ŽŽelja oz. skrb za blaginjo ljubljene osebe zaradi njeelja oz. skrb za blaginjo ljubljene osebe zaradi nje

samesame
(iii) Specifi(iii) Specifiččno vrednotenje druge osebe (kot osebe) nano vrednotenje druge osebe (kot osebe) na

nanaččin, ki nas narediin, ki nas naredi ččustveno ranljiveustveno ranljive
(iv) Posebne vrste(iv) Posebne vrste ččustvo oz. zapleten vzorecustvo oz. zapleten vzorec ččustev doustev do

druge osebedruge osebe



Filozofske teorije ljubezniFilozofske teorije ljubezni

Tako dobimoTako dobimo šštiri glavne filozofske teorije ljubezni:tiri glavne filozofske teorije ljubezni:

(i) Ljubezen kot zveza/enotnost/celota (union)(i) Ljubezen kot zveza/enotnost/celota (union)

(ii) Ljubezen kot trajna skrb/zanimanje (robust concern)(ii) Ljubezen kot trajna skrb/zanimanje (robust concern)

(iii) Ljubezen kot(iii) Ljubezen kot posebna vrstaposebna vrsta vrednotenjvrednotenjaa (valuing)(valuing)

(iv) Ljubezen kot(iv) Ljubezen kot posebnoposebno ččustvoustvo ali kompleks leali kompleks le--tehteh
(emotion)(emotion)



(i)(i) LjubezenLjubezen kotkot zveza/unijazveza/unija

Ljubezen nastane z oblikovanjem pomembne noLjubezen nastane z oblikovanjem pomembne noveve zveze ali celote ali entitete,zveze ali celote ali entitete,
neneččesa, na kar se (dobesedno ali metaforiesa, na kar se (dobesedno ali metaforiččno) nanano) nanašša izraza izraz ‘‘midvamidva’’..

Po Scrutonu imamoPo Scrutonu imamo takotako z ljubeznijo opraviti, kakor hitro vzajemnost prerasez ljubeznijo opraviti, kakor hitro vzajemnost prerase
v skupnost, to je v trenutku, ko izginev skupnost, to je v trenutku, ko izgine slehernasleherna razlika med mojimi inrazlika med mojimi in
tvojimi interesi (oz. ko ene in druge v celoti nadomestijotvojimi interesi (oz. ko ene in druge v celoti nadomestijo najininajini interesi) ;interesi) ;
ljubezen je zanj v prvi vrsti skupnost skrbi; ko nekaj storim izljubezen je zanj v prvi vrsti skupnost skrbi; ko nekaj storim iz za ljubezenza ljubezen
znaznaččilne skrbi, tega ne storim niti zaradi sebe niti zaradi tebe, amilne skrbi, tega ne storim niti zaradi sebe niti zaradi tebe, ampak zaradipak zaradi
naju (naju (‘‘for our sakefor our sake’’).). V tej zvezi ali uniji se torej partnerja kot posameznikaV tej zvezi ali uniji se torej partnerja kot posameznika
izgubita, razpustita.izgubita, razpustita.

V skladu z bV skladu z boljolj zmernzmernimim stalistališšččeemm zaza ljubezenljubezen zadozadoššččaa žže delno zlitje skrbi,e delno zlitje skrbi,
zanimanj,zanimanj, ččustvenih odzivov in dejanj obeh partnerjevustvenih odzivov in dejanj obeh partnerjev.. ČČe ljubezen zahtevae ljubezen zahteva
oblikovanje nove, skupne entitete (ali vsaj identitete), potem joblikovanje nove, skupne entitete (ali vsaj identitete), potem je prej vrstae prej vrsta
razmerja med dvema osebama kakor pa vrsta naravnanosti ene oseberazmerja med dvema osebama kakor pa vrsta naravnanosti ene osebe dodo
druge in za ljubezen ne bo zadodruge in za ljubezen ne bo zadoššččalo, da gojim do tebe doloalo, da gojim do tebe določčenaena ččustva, daustva, da
o tebi mislim doloo tebi mislim določčene misli in da zate poene misli in da zate poččnem dolonem določčene stvariene stvari..



(i)(i) LjubezenLjubezen kotkot zveza/unijazveza/unija (nad.)(nad.)

TovrstnoTovrstno pojmovanjpojmovanje pa pestijo doloe pa pestijo določčene teene težžave.ave.
PPrva jerva je v temv tem, da zahteva od posameznikov odpoved lastni, da zahteva od posameznikov odpoved lastni

avtonomiji (pravici do odloavtonomiji (pravici do odloččanja o tem, kdo smo in kajanja o tem, kdo smo in kaj
popoččnemo)nemo); in; in kerker veljavelja avavtotonomija zanomija za pomembnpomembnoo osebnosebnoo
dobrindobrinoo,, bobo ljubezen vljubezen v osnoviosnovi nekaj slabega. Lahko da jenekaj slabega. Lahko da je
odpoved avtonomiji neizogibna posledica ljubezni, v vsakemodpoved avtonomiji neizogibna posledica ljubezni, v vsakem
primeru se to pojmovanje teprimeru se to pojmovanje težžko izogne vtisu, da vlada medko izogne vtisu, da vlada med
ljubeznijo in avtonomijo neka napetost.ljubeznijo in avtonomijo neka napetost.

Druga kritika gradi na naDruga kritika gradi na našši intuiciji, da je za ljubezen tvorna skrbi intuiciji, da je za ljubezen tvorna skrb
za ljubljeno osebo zaradi nje same, taka skrb pa je oza ljubljeno osebo zaradi nje same, taka skrb pa je oččitnoitno
nesebinesebiččna.na. V skladu z zgornjiV skladu z zgornjim pojmovanjm pojmovanjemem ljubezni pa jeljubezni pa je
skrb, ki je znaskrb, ki je značčilna za ljubezen, v nekem smislu vedno sebiilna za ljubezen, v nekem smislu vedno sebiččna,na,
ker je paker je pačč vedno skrb za interese te nove celote, katerevedno skrb za interese te nove celote, katere
neloneloččljivljiv deldel svasva ooba postalaba postala..



((iiii) Ljubezen kot stanovitna skrb za) Ljubezen kot stanovitna skrb za
drugo osebo zaradi nje samedrugo osebo zaradi nje same

TovrstnaTovrstna skrb naj bi bila po mnenju zagovornikov te teorije tvorna (nujnaskrb naj bi bila po mnenju zagovornikov te teorije tvorna (nujna in zadostna?)in zadostna?)
za ljubezen. Ta skrb je (contra union view) moja skrb, ker pa skza ljubezen. Ta skrb je (contra union view) moja skrb, ker pa skrbrbimim za tvoje dobroza tvoje dobro
zaradi tebe (in ne zaradi koristi, ki bi jih od tega prizaradi tebe (in ne zaradi koristi, ki bi jih od tega priččakoval zase), je nesebiakoval zase), je nesebiččna.na.

Dva elementa:Dva elementa:

(a)(a) DrugemuDrugemu žželielišš narediti uslugo, biti z njim, itn. in tenarediti uslugo, biti z njim, itn. in te žželje imaelje imašš zato, ker verjamezato, ker verjamešš, da, da
ima ta oseba doloima ta oseba določčene znaene značčilnosti, zaradi katerih ji je vredno delati usluge, biti z njoilnosti, zaradi katerih ji je vredno delati usluge, biti z njo
ipd. in tehipd. in teh žželja ne oblikujeelja ne oblikuješš ali skuali skuššaašš uresniuresniččiti zato, ker bi si od njihovegaiti zato, ker bi si od njihovega
uresniuresniččenja obetal kake nadaljnje koristi zase.enja obetal kake nadaljnje koristi zase.

(b)(b) Ljubezen ni stanje duha (nima nobene zveze ne s prepriLjubezen ni stanje duha (nima nobene zveze ne s prepriččanji o ljubljeni osebi in ne sanji o ljubljeni osebi in ne s
popožželenjem do nje), je stanje volje, torej volitivno in ne kognitivelenjem do nje), je stanje volje, torej volitivno in ne kognitivno (kot bo trdilano (kot bo trdila
tretja teorija) ali afektivno (kot bo dokazovalatretja teorija) ali afektivno (kot bo dokazovala ččetrta) stanjeetrta) stanje –– da ljubimo, pomeni,da ljubimo, pomeni,
da smo opremljeni z bolj ali manj stabilno motivacijsko zgradbo,da smo opremljeni z bolj ali manj stabilno motivacijsko zgradbo, ki (podzavestno?)ki (podzavestno?)
kroji nakroji našše preference in usmerja in omejuje nae preference in usmerja in omejuje našše ravnanje.e ravnanje.



((iiii) Ljubezen kot stanovitna skrb za) Ljubezen kot stanovitna skrb za
drugo osebo zaradi nje samedrugo osebo zaradi nje same (nad.)(nad.)

Poudarek je torej naPoudarek je torej na žželji po blaginji ljubljene osebe oz. na naelji po blaginji ljubljene osebe oz. na našši skrbi zanjo. Vsa drugai skrbi zanjo. Vsa druga
ččustva so samo nadaljnji uustva so samo nadaljnji uččinki te temeljne nesebiinki te temeljne nesebiččnene žželje oz. skrbi. Recimo, takoelje oz. skrbi. Recimo, tako
kot smo lahko razokot smo lahko razoččarani zaradi neizpolnitve doloarani zaradi neizpolnitve določčene sebiene sebiččnene žželje, nas lahkoelje, nas lahko
neposredno prizadene tudi gorje, ki doleti ljubljeno osebo. Zagoneposredno prizadene tudi gorje, ki doleti ljubljeno osebo. Zagovorniki tegavorniki tega
pojmovanja pa se ne strinjajo, ali tako globoka nesebipojmovanja pa se ne strinjajo, ali tako globoka nesebiččna skrb lahko spremeni nana skrb lahko spremeni naššoo
osebno identiteto (ker postanemo ranljivi na stvari, na katere josebno identiteto (ker postanemo ranljivi na stvari, na katere je ranljiva ljubljenae ranljiva ljubljena
oseba) ali ne.oseba) ali ne.

Kritika se osredotoKritika se osredotočča prav na osrednjo vlogo nesebia prav na osrednjo vlogo nesebiččnene žželje oz. skrbi v tem modeluelje oz. skrbi v tem modelu
ljubezniljubezni –– ljubezen je tu razumljena teleololjubezen je tu razumljena teleološško, kot duko, kot dušševni proces ali naravnanost sevni proces ali naravnanost s
totoččno dolono določčenim ciljem, namreenim ciljem, namrečč blaginjo ali sreblaginjo ali sreččo ljubljene osebe. Toda, pravijoo ljubljene osebe. Toda, pravijo
kritiki, ljubezen ne vkljukritiki, ljubezen ne vključčuje nujno nesebiuje nujno nesebiččnene žželje. Nekateri kritiki takoelje. Nekateri kritiki tako
dokazujejo, da lahko ljubimo nekoga, ne da bi sidokazujejo, da lahko ljubimo nekoga, ne da bi si žželeli kar koli v zvezi z njim alieleli kar koli v zvezi z njim ali
zanj (tudi njegove druzanj (tudi njegove družžbe ne?); spet drugi, da lahko ljubimo mrtve osebe, ki jimbe ne?); spet drugi, da lahko ljubimo mrtve osebe, ki jim
ooččitno ne moremo nesebiitno ne moremo nesebiččnono žželeti nieleti niččesar, torej tudi blaginje ali sreesar, torej tudi blaginje ali srečče ne. Razene ne. Razen
tega,tega, čče bi bila ljubezen po svojem bistvue bi bila ljubezen po svojem bistvu žželja, bi bila oblika pomanjkanja, velja, bi bila oblika pomanjkanja, v
resnici pa vresnici pa vččasih najmoasih najmoččneje ljubimo takrat, ko nam nineje ljubimo takrat, ko nam ničč ne manjka. (?!)ne manjka. (?!)



((iiiiii) ljubezen kot) ljubezen kot posebne vrsteposebne vrste
vrednotenjevrednotenje oseboseb

Ljubezen je posebna vrsta vrednotenja (drugih?) oseb. Ljubezen iLjubezen je posebna vrsta vrednotenja (drugih?) oseb. Ljubezen in vrednotenje stan vrednotenje sta
lahko povezana na dva osnovna nalahko povezana na dva osnovna naččinaina –– ljubezen je naljubezen je naččin, kako prepoznamoin, kako prepoznamo
vrednost v drugi osebi, oz. ljubezen je navrednost v drugi osebi, oz. ljubezen je naččin, kako drugo osebo obdarimo zin, kako drugo osebo obdarimo z
vrednostjo. Vrednotenje igra dolovrednostjo. Vrednotenje igra določčeno vlogo tudi pri drugih filozofskih modeliheno vlogo tudi pri drugih filozofskih modelih
ljubezni, a samo tukaj je tvorno za ljubezen.ljubezni, a samo tukaj je tvorno za ljubezen. Ljubiti pomeni v ljubljeni osebiLjubiti pomeni v ljubljeni osebi
prepoznati specifiprepoznati specifiččno vrednost in se na specifino vrednost in se na specifiččen naen naččin odzvati nanjo.in odzvati nanjo.

Na kakNa kakššno vrednost se odzivamo v ljubezni? Ljubezen, pravi Velleman,no vrednost se odzivamo v ljubezni? Ljubezen, pravi Velleman, eden najboljeden najbolj
znanih zagovornikov tega pristopa,znanih zagovornikov tega pristopa, je maksimalen odziv na prepoznanoje maksimalen odziv na prepoznano
dostojanstvodostojanstvo druge osebe kot osebe, odziv, ki nas v nasprotju s spodruge osebe kot osebe, odziv, ki nas v nasprotju s spošštovanjem kottovanjem kot
minimalnim odzivomminimalnim odzivom ččustveno razgali, odpre in naredi ranljive za drugega. Toda leustveno razgali, odpre in naredi ranljive za drugega. Toda le
je ljubezen odziv na prepoznano dostojanstvo druge osebe kot oseje ljubezen odziv na prepoznano dostojanstvo druge osebe kot osebe, kako si najbe, kako si naj
potem razlopotem razložžimo njeno selektivnost, dejstvo, da ljubimo toimo njeno selektivnost, dejstvo, da ljubimo toččno to izmed tisono to izmed tisočč
podobnih oseb? Izbor je posledica ujemanja med napodobnih oseb? Izbor je posledica ujemanja med naččinom, kako druge osebeinom, kako druge osebe
izraizražžajo svoje dostojanstvo, in naajo svoje dostojanstvo, in naššo bolj ali manj nakljuo bolj ali manj naključčno dovzetnostjo za tovrstneno dovzetnostjo za tovrstne
izraze dostojanstva oseb. To nam lahko pojasni, zakaj smo se zalizraze dostojanstva oseb. To nam lahko pojasni, zakaj smo se zaljubili v Anojubili v Ano
namesto v Matejo, ne more pa upravinamesto v Matejo, ne more pa upraviččiti naiti našše izbire (pove nam, zakaj je postalae izbire (pove nam, zakaj je postala
objekt naobjekt našše ljubezni, ne pa tudi, zakaj je jee ljubezni, ne pa tudi, zakaj je je –– oz. ali je sploh jeoz. ali je sploh je –– vredna).vredna).



((iiiiii) ljubezen kot) ljubezen kot posebne vrsteposebne vrste
vrednotenjevrednotenje oseb (nad.)oseb (nad.)

Velleman naleti na teVelleman naleti na težžave tudi, ko je treba pojasniti razlikovalno moave tudi, ko je treba pojasniti razlikovalno močč ljubezniljubezni –– veveččini namini nam
namrenamrečč veliko pomeni, da iz pravih razlogov priveliko pomeni, da iz pravih razlogov priččnemo ljubiti, da iz pravih razlogovnemo ljubiti, da iz pravih razlogov
ohranjamoohranjamo žžar ljubezni in da ga iz pravih razlogov ugasnemo/pogasimo. Pri Var ljubezni in da ga iz pravih razlogov ugasnemo/pogasimo. Pri Vellemanu pa siellemanu pa si
ljubezen izbira svoj objekt glede na razliljubezen izbira svoj objekt glede na različčne izraze enega in istega, vsem osebam skupnegane izraze enega in istega, vsem osebam skupnega
dostojanstva, in ne morda po tem, koliko je je katerdostojanstva, in ne morda po tem, koliko je je kateraa vrednvrednaa..

Vse vrednotenjske teorije ljubezni pestiVse vrednotenjske teorije ljubezni pesti šše ee ena tena težžavaava –– vrednotenje naredijo za osrednjo prvinovrednotenje naredijo za osrednjo prvino
ljubezni, tipiljubezni, tipiččna ljubezenskana ljubezenska ččustva in motivacijo (naklonjenost, poustva in motivacijo (naklonjenost, požželenje, skrb,...) pa zaelenje, skrb,...) pa za
njene unjene uččinke; pri tem pa ne morejo pojasniti, kaj je tako posebnega na tinke; pri tem pa ne morejo pojasniti, kaj je tako posebnega na tistem vrednotenjuistem vrednotenju
drugih oseb, ki je znadrugih oseb, ki je značčilno (konstitutivno) za ljubezen, da ga razlikuje od drugih vrstilno (konstitutivno) za ljubezen, da ga razlikuje od drugih vrst
vrednotenja teh istih, ki pa ne tvorijo ljubezni (ker jim manjkavrednotenja teh istih, ki pa ne tvorijo ljubezni (ker jim manjka specifispecifiččen vpliv naen vpliv na ččustva,ustva,
žželje in motivacijo). Toda to vpraelje in motivacijo). Toda to vpraššanje ni nit najmanj obrobno. Ravno nasprotno, kljuanje ni nit najmanj obrobno. Ravno nasprotno, ključčneganega
pomena je za razumevanje osrednje vloge in pomena, ki ju v svojepomena je za razumevanje osrednje vloge in pomena, ki ju v svojemm žživljenju dajemoivljenju dajemo
ljubezni.ljubezni.

Zagovorniki vrednotenja kot podeljevanja vrednosti nam, skratka,Zagovorniki vrednotenja kot podeljevanja vrednosti nam, skratka, dolgujejo bolj jasen odgovor nadolgujejo bolj jasen odgovor na
vpravpraššanje, kako toanje, kako toččno razumeti podeljevanje vrednosti in kakno razumeti podeljevanje vrednosti in kakššno vrednost naj bi podelilino vrednost naj bi podelili
ljubljeni osebi v nasprotju z, denimo, nekom, ki ga ne ljubimo,ljubljeni osebi v nasprotju z, denimo, nekom, ki ga ne ljubimo, ampak zgolj spoampak zgolj spošštujemo alitujemo ali
obobččudujemo.udujemo.



((iviv) ljubezen kot) ljubezen kot ččustvoustvo

Ljubezen je specifiLjubezen je specifiččnono ččustvo (izrazustvo (izraz ‘‘ččustvoustvo’’ je ohlapenje ohlapen
in lahko pomeni razliin lahko pomeni različčne stvari). Kaj je znane stvari). Kaj je značčilno zanj,ilno zanj,
vv ččem se razlikuje od drugihem se razlikuje od drugih ččustev?ustev?

DvDva odgovoraa odgovora: (: (aa) je enostavno) je enostavno,, sui generissui generis ččustvo,ustvo,
vrednotnovrednotno--motivacijski odziv na zaznane lastnostimotivacijski odziv na zaznane lastnosti
predmetapredmeta ččustva; (ustva; (bb) je kompleksno) je kompleksno ččustvo oz.ustvo oz.
komplekskompleks ali vzorecali vzorec ččustevustev..



((aa) Ljubezen kot enostavno) Ljubezen kot enostavno ččustvoustvo

 Da bi opredelili ljubezen kot specifiDa bi opredelili ljubezen kot specifiččnono ččustvo, biustvo, bi
morali dolomorali določčitiiti

 Njeno tarNjeno tarččo (na kaj ali koga too (na kaj ali koga to ččustvo meri?)ustvo meri?)
 Njen formalni predmet (na kak naNjen formalni predmet (na kak naččin je vin je v ččustvuustvu

ovrednotena oz. predstavljena tarovrednotena oz. predstavljena tarčča?)a?)
 Njen vedenjski izid/output (do kakega ravnanja nasNjen vedenjski izid/output (do kakega ravnanja nas

tipitipiččno pripravi?)no pripravi?)
 Njeno fenomenologijo (kako je biti zaljubljen oz.Njeno fenomenologijo (kako je biti zaljubljen oz.

ljubiti?)ljubiti?)
 Njen pasivni znaNjen pasivni značčaj (obaj (obččutek, da ni nekaj, kar bi miutek, da ni nekaj, kar bi mi

storili, temvestorili, temvečč nekaj, kar se nam zgodi)nekaj, kar se nam zgodi)



Vzemimo za primer strah:Vzemimo za primer strah:

čče se bojim Marka, potem je tare se bojim Marka, potem je tarčča mojega strahu Marko, ta je va mojega strahu Marko, ta je v
ččustvu ovrednoten kot nevaren,ustvu ovrednoten kot nevaren, ččustvo me pripravi k begu inustvo me pripravi k begu in
spremljata gaspremljata ga ččisto svojevrstna fenomenologija (kako jeisto svojevrstna fenomenologija (kako je ččutitiutiti
strah, kako se je bati?) in fiziologija (potenje, povistrah, kako se je bati?) in fiziologija (potenje, poviššan sran srččnini
utrip, kepa v grlu,utrip, kepa v grlu, žželodelodččni krni krčči,i,...)...)

Glavna teGlavna težžava je z doloava je z določčitvijo formalnega objektaitvijo formalnega objekta ljubezniljubezni –– enieni
predlagajo worthiness (biti vreden napredlagajo worthiness (biti vreden našše pozornosti, skrbi,e pozornosti, skrbi,
popožželenja, prizadevanj,...), drugi pa menijo, da ni nobenegaelenja, prizadevanj,...), drugi pa menijo, da ni nobenega
takega objekta, po katerem bi se ljubezen razlikovala odtakega objekta, po katerem bi se ljubezen razlikovala od
drugihdrugih ččustev.ustev.



((bb) Ljubezen kot kompleks) Ljubezen kot kompleks ččustevustev

 Alternativa poskusom, da bi ljubezen opredelili kotAlternativa poskusom, da bi ljubezen opredelili kot
fiksno, statifiksno, statiččnono ččustvo s sebi lastnim formalnimustvo s sebi lastnim formalnim
objektom, so poskusi, da bi ljubezen razumeli kotobjektom, so poskusi, da bi ljubezen razumeli kot
vzorecvzorec ččustvovanja, miustvovanja, miššljenja in ravnanja, ki se jeljenja in ravnanja, ki se je
izoblikoval v zgodovini intimnega razmerja medizoblikoval v zgodovini intimnega razmerja med
dvema osebama, ki ju drudvema osebama, ki ju družži vzajemna robustna skrb,i vzajemna robustna skrb,
skozi obojestransko identifikacijo s skrbmi,skozi obojestransko identifikacijo s skrbmi,
preferencami in interesi druge osebe. Tak modelpreferencami in interesi druge osebe. Tak model
kombinira robustno nesebikombinira robustno nesebiččno skrb za blaginjono skrb za blaginjo
ljubljene osebe z intimno identifikacijo z njo, v kateriljubljene osebe z intimno identifikacijo z njo, v kateri
privzamemo njene vrednote, v meri, v kateri je izbiraprivzamemo njene vrednote, v meri, v kateri je izbira
vrednot vednovrednot vedno žže tudi izbira nae tudi izbira naččinaina žživljenja, pa tudiivljenja, pa tudi
njeno identiteto.?!njeno identiteto.?!



VV ččem sta vrednost in pomenem sta vrednost in pomen
ljubezni?ljubezni?

Eno je vpraEno je vpraššati, zakaj ljudje iati, zakaj ljudje iššččejo pravo ljubezen,ejo pravo ljubezen,
drugo pa vpradrugo pa vpraššati, ali je ljubezen,ati, ali je ljubezen, čče je ljubezen to,e je ljubezen to,
kar o njej pravijo filozofi, vredna nakar o njej pravijo filozofi, vredna naššega truda, ali jeega truda, ali je
za vse ljudi razumen cilj njihovih prizadevanj? Prvoza vse ljudi razumen cilj njihovih prizadevanj? Prvo
je opisno, drugo normativno vpraje opisno, drugo normativno vpraššanje.anje.

Ljudje imamo globoko psiholoLjudje imamo globoko psihološško potrebo po ljubezniko potrebo po ljubezni
oz. po tem, da smo ljubljenioz. po tem, da smo ljubljeni –– da nas nekdo ljubida nas nekdo ljubi
(kljub vsem na(kljub vsem naššim hibam in pomanjkljivostim), je zaim hibam in pomanjkljivostim), je za
nas dokaz, da smo vredni ljubezni, brez tovrstnenas dokaz, da smo vredni ljubezni, brez tovrstne
potrditve pa nam manjka trden temelj, na katerega bipotrditve pa nam manjka trden temelj, na katerega bi
lahko oprli oblahko oprli obččutek lastne vrednosti.utek lastne vrednosti.



 Drugo, vrednostno ali normativno vpraDrugo, vrednostno ali normativno vpraššanje lahko dalje razdelimo na dveanje lahko dalje razdelimo na dve
podvprapodvpraššanji: (anji: (11) v) v ččem je vrednost ljubezni,em je vrednost ljubezni, ččemu bi jo vemu bi jo v žživljenju takoivljenju tako
prizadevno, pogosto pa tudi brezupno in brezuspeprizadevno, pogosto pa tudi brezupno in brezuspeššno iskali? (no iskali? (22) ali je) ali je
mogomogočče razumno upravie razumno upraviččiti, zakaj smo izbrali toiti, zakaj smo izbrali toččno dolono določčen objekten objekt
ljubezni?ljubezni?

 K (K (11):):
 ljubezen nam pomaga bolje spoznati samega sebe; ljubljena osebaljubezen nam pomaga bolje spoznati samega sebe; ljubljena oseba je kotje kot

nekaknekakššno zrcalo, v katerem se lahko ogledujemo (pomislek: ali je to reno zrcalo, v katerem se lahko ogledujemo (pomislek: ali je to ress
edina,edina, ččee žže ne edina pa vsaj najbolj zanesljiva pot do samospoznanja?)e ne edina pa vsaj najbolj zanesljiva pot do samospoznanja?)

 Ljubezen nam krepi samozavest in obLjubezen nam krepi samozavest in obččutek lastne vrednostiutek lastne vrednosti
 Ljubezen zniLjubezen znižžuje krvni tlak in zmanjuje krvni tlak in zmanjššuje stres, s tem pa krepi nauje stres, s tem pa krepi naššoo

dolgodolgožživostivost
 Ljubezen nas naredi boljLjubezen nas naredi boljšše; trudimo se namree; trudimo se namrečč biti vredni ljubezni, s katerobiti vredni ljubezni, s katero

nas obsipava nanas obsipava našš partner ali partnerkapartner ali partnerka



 K (K (22): dopu): dopušščča vea večč momožžnih branj:nih branj:

 (a) zakaj to osebo ljubimo in je raje ne ljubimo?(a) zakaj to osebo ljubimo in je raje ne ljubimo?

 (b) zakaj smo se zaljubili prav v to osebo (in ne raje v(b) zakaj smo se zaljubili prav v to osebo (in ne raje v
koga drugega)?koga drugega)?

 (c) zakaj(c) zakaj šše kar vztrajamo v svoji ljubezni do tee kar vztrajamo v svoji ljubezni do te
osebe, glede na to, kako zelo se je spremenila odosebe, glede na to, kako zelo se je spremenila od
takrat, ko smo se noro zaljubili vanjo?takrat, ko smo se noro zaljubili vanjo?



KakKakššna je sploh vloga razuma vna je sploh vloga razuma v
ljubezni?ljubezni?

 Laurence Thomas verjame, da je ljubezen iracionalnaLaurence Thomas verjame, da je ljubezen iracionalna –– nobenenobene
take mnotake množžice lastnosti namreice lastnosti namrečč ni, pravi, za katero bi lahkoni, pravi, za katero bi lahko
rekli, darekli, da čče neka oseba te lastnosti ima, potem bi bilo edinoe neka oseba te lastnosti ima, potem bi bilo edino
razumno, da jo ljubimo, in bi bili nerazumni,razumno, da jo ljubimo, in bi bili nerazumni, čče je ne bi ljubili.e je ne bi ljubili.

 Drugi se ne strinjajoDrugi se ne strinjajo –– res je, da nam razum ne ukazuje, da seres je, da nam razum ne ukazuje, da se
moramo zaljubiti, zato pa lahko dolomoramo zaljubiti, zato pa lahko določča, v koga se bomoa, v koga se bomo
zaljubili in zakaj ga ljubimo. Skratka, nobenih takih razlogovzaljubili in zakaj ga ljubimo. Skratka, nobenih takih razlogov
ni, ki bi nas zadolni, ki bi nas zadolžžili k ljubezni, zato pa jih je veliko, kiili k ljubezni, zato pa jih je veliko, ki
govorijo v prid izbire ene in proti izbiri druge osebe kotgovorijo v prid izbire ene in proti izbiri druge osebe kot
objekta naobjekta našše ljubezni.e ljubezni.

 Dodatna teDodatna težžava z iracionalnim pojmovanjem ljubezni je v tem,ava z iracionalnim pojmovanjem ljubezni je v tem,
dada čče ne moremo ljubiti z razlogom, potem se nae ne moremo ljubiti z razlogom, potem se naššemu vplivuemu vplivu
in zavestnemu nadzoru izmakne tudi oblikovanje nain zavestnemu nadzoru izmakne tudi oblikovanje naššee
identitete, ki jo v veliki meri kroji prav ljubezen.identitete, ki jo v veliki meri kroji prav ljubezen.



TeTežžave zave z ‘‘razumnorazumno’’ ljubeznijoljubeznijo

 Toda teToda težžavam se tudi ideja, da je ljubezen do konkretne osebe mogoavam se tudi ideja, da je ljubezen do konkretne osebe mogoččee
razumsko upravirazumsko upraviččiti, ne more povsem izogniti. Zdi se, daiti, ne more povsem izogniti. Zdi se, da čče imamo lahkoe imamo lahko
dobre razloge za to, da ljubimo Ano in ne Mateje, potem je to zadobre razloge za to, da ljubimo Ano in ne Mateje, potem je to zaradiradi
dolodoloččenih kvalitet, ki jih pri Ani najdemo, pri Mateji pa ne. Tak odgenih kvalitet, ki jih pri Ani najdemo, pri Mateji pa ne. Tak odgovor paovor pa
ima dve neprijetni posledici. Prva je, da se zdi, da v primeru rima dve neprijetni posledici. Prva je, da se zdi, da v primeru racionalneacionalne
ljubezni naljubezni našša ljubezen ne velja toliko konkretni osebi kot doloa ljubezen ne velja toliko konkretni osebi kot določčenemu tipuenemu tipu
osebe, namreosebe, namrečč osebi s takimi in takimi kvalitetami. To pa je teosebi s takimi in takimi kvalitetami. To pa je težžko uskladitiko uskladiti
z naz naššim pojmovanjem, da je ljubezen, zlasti romantiim pojmovanjem, da je ljubezen, zlasti romantiččna, osebna. Drugana, osebna. Druga
zagata je tesno povezana s prvo. Namrezagata je tesno povezana s prvo. Namrečč čče je to, kar ljubimo na Ani,e je to, kar ljubimo na Ani,
dolodoloččena kombinacija njenih pozitivnih lastnosti, ali ne bo potem resena kombinacija njenih pozitivnih lastnosti, ali ne bo potem res, da, da
imamo enako dobre razloge za to, da ljubimo katero koli osebo zimamo enako dobre razloge za to, da ljubimo katero koli osebo z enako alienako ali
podobno kombinacijo tovrstnih lastnosti? Zakaj smo potem izbralipodobno kombinacijo tovrstnih lastnosti? Zakaj smo potem izbrali prav inprav in
samo Ano? Oz. kar jesamo Ano? Oz. kar je šše huje hujšše, videti je, da imamo dober razlog, da Anoe, videti je, da imamo dober razlog, da Ano
zamenjamo z, denimo, Tino,zamenjamo z, denimo, Tino, čče smo ugotovili, da Tina v tovrstnihe smo ugotovili, da Tina v tovrstnih
kvalitetah prekakvalitetah prekašša Ano? Kar je spet nedvomno v ostrem nasprotju z naa Ano? Kar je spet nedvomno v ostrem nasprotju z naššoo
trdno intuicijo, da ljubljena oseba ni kar tako zamenljiva, da jtrdno intuicijo, da ljubljena oseba ni kar tako zamenljiva, da je torej nee torej ne
moremo kar tako, brez preostanka oz. obmoremo kar tako, brez preostanka oz. obččutka izgube nadomestiti sutka izgube nadomestiti s
poljubno drugo osebo.poljubno drugo osebo.



 Eni modeli ljubezni se groEni modeli ljubezni se grožžnje z zamenljivostjo ljubljene osebe lanje z zamenljivostjo ljubljene osebe lažžje ubranijo kotje ubranijo kot
drugi. Z nobeno drugo osebo ne moremo tvoriti enake unije, kakrdrugi. Z nobeno drugo osebo ne moremo tvoriti enake unije, kakrššno tvorimo zno tvorimo z
ljubljeno osebo, torej ta po zveznem modelu ni zamenljiva. Tudiljubljeno osebo, torej ta po zveznem modelu ni zamenljiva. Tudi robustna skrb zarobustna skrb za
blaginjo ljubljene osebe, se zdi, izkljublaginjo ljubljene osebe, se zdi, izključčuje zamenljivost, ker je nezainteresirana, seuje zamenljivost, ker je nezainteresirana, se
pravi, ker za njeno blaginjo ne skrbimo zaradi lastnih koristi,pravi, ker za njeno blaginjo ne skrbimo zaradi lastnih koristi, ki bi nam jih lahkoki bi nam jih lahko
enako alienako ali šše bolj ue bolj uččinkovito zagotovila skrb za blaginjo nekoga drugega. Je pa res,inkovito zagotovila skrb za blaginjo nekoga drugega. Je pa res,
da se moramo z zamenljivostjo sprijazniti, brda se moramo z zamenljivostjo sprijazniti, bržž ko enkrat sprejmemo idejo, da jeko enkrat sprejmemo idejo, da je
ljubezen odvisna od intrinziljubezen odvisna od intrinziččnih lastnosti ljubljene osebe.nih lastnosti ljubljene osebe.

 Toda to bi lahko bil samo del resnice.Toda to bi lahko bil samo del resnice. ČČe je ljubezen medosebnoe je ljubezen medosebno razmerjerazmerje, potem je, potem je
nesmiselno kot njen edini temelj dopunesmiselno kot njen edini temelj dopuššččati intrinziati intrinziččne lastnosti ljubljene osebe,ne lastnosti ljubljene osebe,
temvetemvečč jih velja dopolnitijih velja dopolniti šše z relacijskimi. Zgodovinske lastnosti (najina skupnae z relacijskimi. Zgodovinske lastnosti (najina skupna
zgodovina) so tiste, ki jih nima razen moje ljubljene osebe nihzgodovina) so tiste, ki jih nima razen moje ljubljene osebe nihčče drug in zaradie drug in zaradi
katerih je ta zame nezamenljiva. Seveda pa ostaja uganka, kakkaterih je ta zame nezamenljiva. Seveda pa ostaja uganka, kakššno vlogo tono vlogo toččno najno naj
bi zgodovinske lastnosti igrale in kolikbi zgodovinske lastnosti igrale in kolikššno teno težžo naj jim damo v primerjavi zo naj jim damo v primerjavi z
intrinziintrinziččnimi.nimi. ŠŠe zdalee zdalečč ni namreni namrečč jasno, v kakjasno, v kakššnem smislu je to, da sva bila nekonem smislu je to, da sva bila nekočč
s Tanjo zaljubljena, zame zdaj in tukaj razlog, da ostanem z njos Tanjo zaljubljena, zame zdaj in tukaj razlog, da ostanem z njo,, čče je, denimo, res,e je, denimo, res,
da se je ta od tistih davnihda se je ta od tistih davnih ččasov do danes spremenila skoraj do neprepoznavnosti.asov do danes spremenila skoraj do neprepoznavnosti.



PesimistiPesimističčen sklep:en sklep:

nanašš zdravorazumski, predfilozofski pojemzdravorazumski, predfilozofski pojem
ljubezni je v sebi protisloven, naljubezni je v sebi protisloven, našše predstave oe predstave o
ljubezni pa zmedene.ljubezni pa zmedene.



Hvala za pozornost!Hvala za pozornost!


