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Uvod
Splet omogoča vzpostavljanje novih oblik interakcije s potencialnimi partnerji,
hkrati pa spreminja tudi način, po katerem se ustvarjajo in vodijo odnosi. Vse bolj
je namreč pojmovan kot prostor, ki ne omogoča le ohranjanja in vzdrževanja sedanjih družinskih odnosov, temveč tudi razvoj novih intimnosti. Pri graditvi intimnosti ima to »mesto spoznavanja« danes prednost zaradi prostorske in časovne
dostopnosti, cenovne sprejemljivosti in zaradi omogočanja anonimne komunikacije (Cooper in drugi 2000). Navedeno vpliva, da ne le mlajše generacije ali bolj
izobraženi, temveč vedno bolj heterogena populacija vse pogosteje uporabljajo različne internetne strani za definicijo narave različnih intimnih odnosov. Tako se
sodobna (romantična) partnerstva že dolgo gradijo tudi na podlagi spoznavanja po
spletu.
Graditev sodobnih partnerstev na podlagi spletnega spoznavanja ima v svetu že
»status polnoletnosti«, v Sloveniji pa leta 2011 mineva deset let od nastanka prvega
spletnega portala, namenjenega spoznavanju potencialnih partnerjev/k. Analitiki
navajajo, da se na Zahodu vključevanje v plačljive storitve internet datinga v zadnjih letih počasi umirja (Madden in Lenhart 2006), kljub temu pa si po nekaterih
ocenah s pomočjo interneta išče partnerja polovica samskih prebivalcev ZDA (Fiore in Donath v Arvidsson 2006). Podatki o rabi spletnih strani, namenjenih spoznavanju v Sloveniji, kažejo, da relativno visok delež rednih uporabnikov interneta
obišče tudi spletne strani, namenjene spoznavanju (14 % v letu 2009) (Vehovar in
drugi 2010, 65). Skorajda neverjetni pa so podatki o številu uporabnikov spletnih
strani, namenjenih spoznavanju. Spletna stran Ona-on.com je imela konec februarja 2011 99.108 aktivnih uporabnikov. Na omenjeni strani uporabniki/ce iščejo
potencialnega partnerja/ko s približno 13.000 aktivnimi profili žensk in 13.000
aktivnimi profili moških (Kogovšek 2011). Rast tovrstnega partnerskega trga se
pripisuje predvsem objektivnim družbenim dejavnikom, na primer povečanim
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kariernim zahtevam, večjim časovnim pritiskom in višjim stopnjam geografske
mobilnosti, ki so povezane z upadanjem priložnosti za srečevanje partnerjev v živo
oziroma za socialno življenje sploh (Arvidsson 2006, 686). Nezanemarljiva časovna tradicija in seveda podatki o pogostosti rabe spletnih strani, namenjenih spoznavanju potencialnih partnerjev/k, govorijo v prid nujnosti sistematične obravnave graditve partnerskih odnosov na podlagi spoznavanja po spletu.
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Fenomen spletnega spoznavanja se v Sloveniji ne obravnava pogosto. Zato je namen knjige, ki jo imate v rokah, poiskati odgovore na vprašanja, ki se zastavljajo
pri odkrivanju razmeroma neraziskanega področja. Izhodniščno točko obravnave
predstavljajo partnerstva kot cilj spletnega spoznavanja. Sodobna partnerstva so
obravnavana v kontekstu značilnosti, ki opredeljujejo današnje življenje v partnerskih zvezah. Mednje umeščamo predvsem krhkost partnerskih zvez, izbirnost v
življenjskih potekih, individualizacijo, samorefleksijo in principe racionalne izbire
ter komodifikacije odnosov. Omenjene značilnosti bodo reflektirane tudi znotraj
spletnega spoznavanja. Ta se od klasičnih načinov spoznavanja loči predvsem po
prostoru srečanja, ki z zakonitostmi računalniško posredovane komunikacije določa značilnosti spoznavanja po spletu. Spletno spoznavanje se namreč začne v »virtualnem« prostoru, ki ustvarja možnosti za on-line srečevanje ljudi in prehajanje v
osebna, face-to-face srečanja (Hardey 2002). Če so ta srečanja uspešna, prihaja do
nadaljevanja spoznavanja v živo in morebitne vzpostavitve partnerskega odnosa.
Spoznavanje po spletu je pojav, ki se ga včasih primerja s časopisnimi oglasi. Ti
veljajo za predhodnika spletnega spoznavanja. Ne glede na precejšnje razlike med
časopisnimi oglasi in spletnim spoznavanjem, ki se nanašajo predvsem na časovne
dimenzije spoznavanja, ne/omejenost samopredstavitev, sledenje merilom izbire
in fleksibilnost spoznavanja, pa med njima najdemo tudi skupne točke. Ena od
njih je družbeno vrednotenje obeh načinov spoznavanja kot manj želenih in celo
stigmatiziranih. Skupna točka obeh načinov iskanja partnerja/ke za življenje v dvoje je tudi lastno oglaševanje (Hardey 2002), ki z rušenjem predpostavke, da naj bi
se ljubezen zgodila, vpliva na prvo izpostavljeno skupno značilnost. Poleg omenjene specifike lastnega trženja na stigmatiziranost spletnega spoznavanja vpliva tudi
razmišljanje, da se za splet (ali pa v preteklosti za časopisne oglase) odločajo tisti, ki
v vsakdanjih off-line odnosih niso uspešni v spoznavanju potencialnega partnerja/
ke. Tako že skoraj pozabljeni časopisni oglasi in današnje spletno spoznavanje
veljata za način spoznavanja, ki dopolnjujeta klasične načine spoznavanja.
Na zaton časopisnih oglasov za iskanje partnerja/ke, ki se pojavijo v sredini 19.
stoletja (Ellison in drugi 2006), vpliva prav fleksibilnejše in bolj odprto iskanje
partnerja/ke po internetu. Prvi računalniški servis za zmenke je bil ustanovljen v

sredini 60. let prejšnjega stoletja (Orr 2004), internet kot medij za načrtno iskanje partnerja/ke pa se uporablja od 90. let prejšnjega stoletja. Ponujanje storitev
iskanja partnerja/ke se je od prvih začetkov tovrstnega spoznavanja zelo razvilo.
Danes lahko govorimo o specializiranem trgu, ki glede na potrebe uporabnikov
vključuje diverzificirane strani, ki spodbujajo vzpostavljanje stikov po različnih načelih. Strani, ki temeljijo na iskanju, razvrščanju in ujemanju, delujejo po načelu
sledenja lastnim merilom izbire. Izbira v tem primeru običajno temelji na načelih
homogamije, to je iskanja med skupino ljudi z enakimi značilnostmi, kot jih ima
tisti/a, ki išče potencialnega partnerja/ko – na primer med visoko izobraženimi,
pripadniki različnih verskih skupin, pripadniki različnih etničnih skupin, med ljudmi z enakimi hobiji ali podobnim življenjskim splogom ipd.. Tovrstne strani so
najbolj običajne tudi za slovenske ponudnike spletnega spoznavanja (npr. Ona-on.
com). Poznamo tudi strani, ki spodbujajo spoznavanje na podlagi računalniškega
izračuna osebnostnega ujemanja (npr. eHarmony.com). Tu izbira temelji na podlagi predlogov iz izračunanih testov osebnosti. Ne nazadnje pa poznamo še sisteme socialnih omrežij, ki uporabnike spodbujajo, da na spletni strani predstavijo
ljudi, ki jih poznajo, in predlagajo potencialne pare.
Ko govorimo o spoznavanju potencialnega partnerja/ke po spletu, je treba omeniti,
da je ta način spoznavanja lahko bodisi načrten ali pa naključen. Načrtno spoznavanje se začne na podlagi iskanja, navadno z vključitvijo na eno od strani, namenjenih spoznavanju, in z ustvarjanjem profila, ki predstavlja informacije o tem,
kaj posameznik/ca želi, pričakuje, kakšen/na je (oz. natančneje, kako vidi samega
sebe/samo sebe). Poleg omenjenega pa seveda velja tudi, da lahko do spletnega
spoznavanja s potencialnim partnerjem/ko pride tudi naključno, na podlagi online druženja, klepetov ipd. Ključna razlika je najprej v cilju, poleg tega pa tudi
v zakonitostih spletnega spoznavanja. Če gre za načrtno iskanje partnerja/ke po
internetu, se izhodišče faze spoznavanja precej loči od klasičnih načinov spoznavanja, medtem ko npr. zakonitosti lastnega trženja in racionalne izbire pri naključnem spoznavanju stopijo v ozadje. Načrtnemu spoznavanju po spletu ali iskanju
partnerja/ke po internetu lahko zato pripišemo več tipičnih značilnosti, ki ločijo
spletno spoznavanje od klasičnih načinov spoznavanja.
Spoznavanje po spletu danes nedvomno dopolnjuje klasične načine spoznavanja,
tako med mlajšimi kot tudi med starejšimi generacijami. Kako poteka tako spoznavanje, kakšni so razlogi za odločitev za spletno spoznavanje potencialnega partnerja/ke, kdo se zanj odloča, na kakšen način in s kakšnimi tehnikami spodbujanja
lastnih možnosti, so le nekatera vprašanja, na katera bo knjiga poskušala poiskati
odgovore. Zanimalo nas bo na primer še, katere so značilnosti spletnega spoznavanja, kakšne so vzporednice ter kontradikcije med klasičnimi načini spoznavanja
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in spletnim spoznavanjem, pravila spoznavanja po spletu in nenazadnje tudi vpliv
spleta na graditev sodobnih partnerstev.

O terminološki rabi
V slovenskem kulturnem prostoru je bila ta tematika do zdaj malo obravnavana,
zato ni ustreznega slovenskega prevoda, ki bi imel enak pomen kot terminologija v
angleškem govorečem prostoru. Pri iskanju ustreznega termina tako prihaja do več
dilem. Dodatno se zaplete zaradi specifičnosti fenomena spoznavanja po spletu, ki
vključuje tako načrtno ali primarno spoznavanje, ki je rezultat iskanja partnerja/
ke po internetu, kakor tudi naključno ali sekundarno oblikovanje partnerskih odnosov, ki je posledica naključnih vstopanj v spoznavanje (običajno zaradi druženja
ali tkanja prijateljskih vezi).
10

Angleški termin internet dating se je delno uveljavil že tudi v Sloveniji. Raba tuje
terminologije je v tem primeru prehitela oblikovanje slovenske terminologije, ki bi
bila ustrezen sinonim za internet dating. Dosedanji poskusi ustvarjanja slovenskega izraza, ki bi bil sinonim za angleški termin, potekajo predvsem v smeri uporabe
izrazov, kot so »spletni zmenki« ali »spletne zmenkarije«. Drugi pojem ima izrazito negativo konotacijo, za oba pa velja, da po eni strani ne zajemata celovitosti
fenomena, po drugi strani pa poimenujeta nekaj, kar v praksi pravzaprav ne obstaja. Zmenki oziroma srečanja v živo so nedvomno eden ključnih ciljev spletnega
spoznavanja, vendar tu ne gre za spletni zmenek, temveč za zmenek (če ga sploh
lahko tako poimenujemo) kot sinonim za osebno srečanje v živo. Zaradi navedenega se zdi ustreznejša raba opisnega prevoda termina internet dating – spoznavanje po spletu oziroma spletno spoznavanje. Monografija vključuje razlikovanje med
spoznavanjem in iskanjem partnerja. Spoznavanje ne poteka le na ravni interneta,
temveč pogosteje iz prvotnega stika na internetnih straneh, namenjenih spoznavanju, preide širše na splet (ta poleg internetnih strani vključuje še e-pošto, različna
družbena omrežja ipd.). Splet je nadpomenka za internet (Erjavec 2011), zaradi
česar je smiselna raba dveh sorodnih, vendar po vsebini različnih terminov:
•
•

iskanje partnerja/ke po internetu, ki označuje namerno iskanje na straneh, namenjenih spoznavanju;
spoznavanje partnerja/ke po spletu, ki vključuje nenamerno, sekundarno
spoznavanje po spletu, do katerega se pride naključno, na primer na podlagi udeležbe v spletnih omrežjih, klepetalnicah ipd., ter običajno fazo
spoznavanja, ki sledi prvotnemu stiku v fazi iskanja partnerja/ke. Običajno namreč spoznavanje, ki sledi izbiri stika, poteka v prostoru, ki omogoča večjo interaktivnost (e-pošta, messenger ipd.).

Računalniško posredovana komunikacija (Walther 1996) kot ključna značilnost,
ki vpliva na naravo spletnega spoznavanja, je v monografiji enačena s terminom
on-line komunikacija; faze spoznavanja brez osebnega srečanja v živo pa z on-line
spoznavanjem. Osebno srečanje v živo je termin, katerega sinonim je face-to-face
srečanje, off-line stiki pa so stiki, ki potekajo v domeni osebnih srečanj v živo.
Tuja terminologija o spletnem spoznavanju prinaša še eno dilemo. Partnerstva so
v kontekstu tujih raziskav o spoznavanju po spletu in posledično nastajanju partnerstev običajno pojmovana kot romantična partnerstva (Merkle in Richardson
2000; Young in drugi 2000; Gross in Simmons 2002; McKenna in drugi 2002;
Ben-Ze'ev 2004; Underwood in Findlay 2004; Gross 2005; Anderson in EmmersSommer 2006; Illouz 2007; Whitty 2008; Illouz in Finkelman 2009), pri čemer
pa pridevnika »romantična« ne gre enačiti z Giddensovim razumevanjem romantičnih odnosov med partnerjema. V monografiji so prikazana sodobna (heteroseksualna) partnerstva kot tip odnosa, za katerega velja visoka stopnja intimnosti.

Na kratko o namenu in vsebini
Namen monografije je prikazati značilnosti spletnega spoznavanja, katerega primarni cilj je oblikovanje partnerske zveze. Prvo poglavje je namenjeno teoretski
obravnavi sodobnih partnerstev v kontekstu pozne moderne. Koncept intimnosti predstavlja bistveno komponento razumevanja partnerstev v pozni moderni,
zato se bomo najprej posvetili intimnosti kot ključni vsebini partnerskih odnosov.
Sledi pregled teoretskih pristopov, ki opredeljujejo značilnosti življenja v sodobnih partnerskih zvezah v pozni moderni, natančneje kontekst individualizacije,
refleksivnega projekta sebstva, domnevnih teženj v ustvarjanju partnerstev, ki so
umeščena v prototip čistih razmerij, izbirnosti v življenjskih potekih, negotovosti
in krhkosti medosebnih odnosov, neenakih možnosti izbire in pojasnjevanja oblikovanja sodobnih partnerstev po principih racionalizacije izbire in komodifikacije
intimnih odnosov. V zadnjem delu prvega poglavja so zbrani navidezno kontradiktorni pristopi razumevanja graditve partnerskih odnosov na podlagi spletnega spoznavanja, ki se opirajo predvsem na potencial graditve intimnih odnosov, vidike
racionalizacije izbire, na tržna načela graditve odnosov ter bolj pozitiven pristop,
ki spletno spoznavanje pojmuje v kontekstu možnosti za graditev čistih razmerij.
Drugo poglavje je namenjeno analizi socioloških raziskovanj spoznavanja po spletu. Najprej je predstavljen kratek pregled najpogosteje obravnavanih tem, katerim
se posvečajo raziskovalci fenomena spletnega spoznavanja v tujini. Sledi umestitev
spletnega spoznavanja v slovenski kulturni kontekst. Osredotočili se bomo na podatke o možnostih iskanja partnerja/ke po internetu v Sloveniji in na opis značilnosti nekaterih spletnih strani, ki ponujajo tako možnost iskanja, ter predstavitev
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konkretnih podatkov o starostni strukturi in številu uporabnikov strani Ona-on.
com kot najbolj obiskane in najstarejše strani, ki ponuja možnost iskanja partnerja/ke po spletu v Sloveniji. Sledi vsebinska in tudi kronološka analiza slovenskih
začetkov raziskovanja spletnega spoznavanja in teoretskih prispevkov slovenskih
avtorjev, ki se navezujejo na naravo graditve intimnih odnosov on-line.
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Naslednje, tretje in tudi najobširnejše poglavje predstavlja osrednji del monografije in bo morda bralcu najbolj zanimivo, saj s konkretnimi citati utemeljuje številne
sociološke vidike spoznavanja po spletu. Poglavje temelji na kvalitativni raziskavi o
socioloških značilnostih iskanja partnerja/ke po internetu in spoznavanja po spletu. Rezultati so predstavljeni na podlagi kvalitativne analize 66 poglobljenih polstrukturiranih intervjujev. Obravnavanih je enaindvajset socioloških vidikov spletnega spoznavanja, med katerimi so: razlogi za iskanje partnerja/ke po internetu,
prednosti in pomanjkljivosti takega načina spoznavanja, vprašanje o obstoju stigme iskanja partnerja/ke po internetu, časovne dimenzije spletnega spoznavanja,
značilnosti oblikovanja profilov, pomen informacij, ki so posredovane v profilih in
med on-line komunikacijo (pomen fotografije in fizične privlačnosti, pomen preteklega družinskega življenja, političnega in verskega prepričanja, pogleda na moške in ženske spolne vloge), stopnjevanje delitve podatkov, številnost on-line odnosov, načini prekinitve on-line stikov, prehodi v osebna srečanja, neskladje med
imaginarno predstavo in dejansko podobo, narava prehodov v osebna srečanja,
sočasnost spoznavanja več potencialnih kandidatov/k za vzpostavitev partnerskega
odnosa, vzpostavitev intimnosti v on-line fazi spoznavanja, padec intimnosti pri
prehodu v srečanja v živo, značilnosti prekinitev stikov v on-line fazi spoznavanja
in po srečanju v živo, značilnosti prehoda v partnersko zvezo, pojmovanja intimnosti in vloge seksualnosti ter oblikovanje off-line skupnosti oseb, ki se spoznajo na
podlagi on-line komunikacije.
Četrto poglavje je namenjeno diskusiji o dobljenih rezultatih in splošnih značilnostih iskanja partnerja/ke po internetu. Najprej je prikazana primerjava lastnosti
spletnega spoznavanja s klasičnimi načini spoznavanja, sledita opredelitev številnih paradoksov in kontradikcij ter definiranje nenapisanih pravil spletnega spoznavanja. Naslednja obravnavana tema se nanaša na to, kako spletno spoznavanje
vpliva na oblikovanje sodobnih partnerskih razmerij – na razumevanje novega
partnerskega trga, racionalnosti izbire, potenciala fleksibilnega samorazkritja in
samorefleksije, opredelitev tradicionalnosti in egalitarnosti v preferiranih predstavah o partnerski zvezi in pomenu samorealizacije, ki naj bi jo ponujala sodobna
partnerska razmerja, kot si jih želijo intervjuvanci in intervjuvanke.

V sklepnem delu je predstavljena refleksija dobljenih rezultatov, ki kažejo na izrazito kompleksnost obravnavanega fenomena. Spoznavanje po spletu kot način
graditve sodobnih partnerstev pomeni način spoznavanja, ki vključuje številne
paradokse in kontradikcije, je spoznavanje, ki v marsičem odraža le »stilsko preobrazbo« starih pravil spoznavanja, in tudi spoznavanje, ki po eni strani omogoča
širitev družbeno sprejemljivih značilnosti vstopanja v partnerstvo, po drugi strani
pa utrjuje dvojna merila glede moških in ženskih spolnih vlog in omogoča ter tudi
odraža tradicionalizem v iskanju partnerja/ke. V nasprotju s pričakovanji ta »novi«
partnerski trg v svoji fleksibilnosti le malo presega obstoječe družbene norme. Kar
nedvomno prinaša novega, se nanaša predvsem na fazo on-line spoznavanja, ko
se potencialna partnerja še nista srečala v živo. Tu pa gre predvsem za novosti, ki
so vpete v naravo graditve odnosa na podlagi računalniško posredovane komunikacije.
13
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Tjaša Žakelj
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Partnerstva
v pozni moderni
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Preden se bomo osredotočili na značilnosti spoznavanja po spletu, je treba nekaj besed nameniti tudi značilnostim sodobnih partnerskih razmerij. Kakšna so oziroma
naj bi bila, kaj jih danes zaznamuje in opredeljuje, v katerih kontekstih se jih raziskuje, kakšno naj bi bilo idealno tipsko partnerstvo, kaj se sodobnim partnerstvom
očita in kje so možnosti za njihovo razumevanje zunaj negativističnega konteksta
stalnega razpadanja in vnovičnega vzpostavljanja. V drugem delu bomo obravnavali
tudi specifike razumevanja graditve sodobnih partnerstev v kontekstu spoznavanja
po spletu, ki vodi v navidezno kontradiktorna pojmovanja tovrstne graditve sodobnih
partnerstev.
Heteroseksualna partnerstva so bila do velikih družbenih sprememb, ki se nanašajo
na zmanjševanje stopenj sklepanja zakonske zveze kot potrditve obstoja partnerske
zveze, na višje stopnje razvezanosti, višje stopnje serijske poročnosti in pogostejše
življenje v zunajzakonskih skupnostih ter tudi njihove razpade in pogostejše serijske zunajzakonske skupnosti, raziskovana predvsem v kontekstu zakonske zveze
in širše v kontekstu družine. Navedene spremembe vplivajo na premik v raziskovanjih fenomena partnerstev. Raziskave se začnejo osredotočati na graditev različnih
oblik intimnih razmerij. Razlogov za premik v smeri raziskovanja intimnih razmerij
je več. Po eni strani je omenjeni preobrat posledica decentralizacije privilegiranih
zakonskih razmerij (Roseneil in Budgeon 2004) in tudi posledica deformalizacije
partnerskih razmerij (Schmidt 1995). Raziskave, ki bi neposredno preverjala tezo
decentralizacije zakonskih zvez in tezo deformalizacije partnerskih razmerij v Sloveniji, nimamo, vendar pa posredno o tem, da lahko tezi prenesemo tudi v slovenski
prostor, govorijo statistični podatki, ki se nanašajo na pogostost sklepanja porok,
razvez in rojstev v zunajzakonskih skupnostih. Od leta 1979 je stopnja sklenitve zakonskih zvez na 1000 prebivalcev v Sloveniji padla s 7,6 na 3,2 poroke na 1000 prebivalcev leta 2009. Obratno pa kazalniki kažejo velik porast razvez na 1000 sklenjenih

zakonskih zvez, saj je od leta 1979 pa do leta 2009 število razvez naraslo, in sicer s
156 na 351 razvez na 1000 sklenjenih porok. Na deformalizacijo zakonske zveze kaže
tudi delež otrok, rojenih zunaj zakonske zveze. Ta je namreč v Sloveniji že večji od
deleža otrok, rojenih v zakonski zvezi. Leta 2009 se je zunaj zakonske zveze rodilo
54 % otrok, deset let prej pa je ta delež znašal le 35 % (Statistični urad Republike
Slovenije 2010b). Čeprav so podatki o družinskih oblikah že nekoliko stari, saj se
nanašajo na podatke iz popisa prebivalstva leta 2002, tudi ti nakazujejo spremembe
v zviševanju deleža zunajzakonskih parov z otroki (2,2 % leta 1981, 5,3 % leta 2002)
in na drugi strani zmanjševanja deleža poročenih parov z otroki (59 % leta 1981,
53 % leta 2002). Prav tako se je povečal delež zakonskih parov in zunajzakonskih
partnerjev brez otrok, z 20,8 % leta 1991 na 23 % leta 2002 (Statistični urad Republike Slovenije 2002). Omenjene spremembe kažejo zaton zakonske zveze kot zaton
organizacijskega okvira partnerskih zvez in pluralizacijo partnerskih vezi (Bernik
2010). Zakonska zveza ni več družbeno predpisana oblika partnerskega življenja,
tako posledično prihaja do destigmatizacije življenja v zunajzakonskih skupnostih,
poleg tega pa se zvišuje družbeni pomen različnih razmerij, ki temeljijo na intimnosti. Vse pomembnejše postaja raziskovanje narave intimnih odnosov (npr. Giddens
1995; Jamieson 1998, 1999; Beck in Beck-Gernsheim 2002; Bauman 2003; Ilouz
2007; Roseneil in Budgeon 2004; Santore 2008; Miller in Perlman 2009), oblika
intimnih odnosov pa stopi v ozadje.
Zaradi navedenega je nujno, da se v nadaljevanju najprej osredotočimo na značilnosti sodobnih intimnih razmerij, saj partnerstva ni mogoče raziskovati ločeno od
njegove najpomembnejše komponente – tj. intimnosti. Razvoj intimnih razmerij
je postavljen v kontekst teorij individualizacije (Giddens 1995; Beck in Beck-Gernsheim 2002), teorije preobrazbe intimnosti, ki na podlagi domnevne enakosti in
demokratizacije odnosov v pozni moderni zagovarja možnosti razvoja čistih razmerij (Giddens 2000), in v kontekst teorij, ki predstavljajo antipol tovrstnemu idealiziranemu pojmovanju graditve partnerskih odnosov, pri čemer postajajo pomembna
razumevanja, ki značilnosti delovanja ekonomskega trga in javne sfere prenesejo
v kontekst oblikovanja (in razkrajanja) osebnih intimnih odnosov (Jamieson 1998,
1999; Bauman 2003; Hochshild 2003b; Illouz 2007; Illouz in Finkelman 2009).
V drugem delu poglavja sledita predstavitev in refleksija teoretske obravnave spletnega spoznavanja v luči zgoraj opredeljenih pogledov na vzpostavljanje partnerskih odnosov v pozni moderni. Pregled konceptualizacije fenomena internet datinga pokaže
dve smeri obravnav, ki se nanašata na razumevanje v okviru možnosti za samorefleksijo, graditev čistih razmerij in racionalizacije izbire ter komodifikacije odnosov.
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Teoretske
konceptualizacije
intimnosti in
partnerstev
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Opredelitve intimnosti so enotne pri postavitvi v okvir tesnih medosebnih odnosov
(Jamieson 1998; Santore 2008). Intimnost je definirana kot katera koli tesna zveza,
v kateri ljudje pridobijo domačnost, to je skupno poglobljeno védenje o drugih (Jamieson 1998). Znanje, razumevanje, empatija, ljubezen, skrb in delitev so ključne
dimenzije intimnosti (ibid.), katerim nekateri teoretiki dodajajo še dimenzije medsebojne odvisnosti, vzajemnosti, zaupanja in predanosti (Miller in Perlman 2009)
ter možnosti za samorazkritje in posledično ranljivosti (Shawn in Backenbach 2009;
Duncan in Dowsett 2010). Intimnost je izrazito multidimenzionalna kategorija.
Moss in Schwebel (1993) sta na podlagi analize enainšestdesetih različnih definicij intimnosti, prisotnih v ameriškem družboslovnem prostoru, opredelila sedem
ključnih komponent intimnosti, ki jih je vključevala vsaj polovica izmed analiziranih
definicij:
•
•
•
•

•
•
•

Izmenjava vzajemne interakcije, ki označuje intimnost kot proces, ki poteka
med posameznikoma.
Poglobljeno čustveno zavedanje in izražanje.
Poglobljeno kognitivno zavedanje in izražanje.
Poglobljeno fizično zavedanje in izražanje, ki pomeni sprejemanje ali izražanje fizičnih dejanj od drugega ali k drugemu in ki vključuje vse vidike, od
osebne distance do seksualnosti.
Deljena predanost in občutek povezanosti.
Komunikacija ali samorazkritje.
Posplošen občutek bližine (Moss in Schwebel 1993, 33).

Koncept intimnosti zajema romantične ali seksualne vezi v tesnih medosebnih
odnosih (Santore 2008, 1201), a hkrati presega meje družine ter družinskih vezi.
Z zakonsko zvezo ustvarjena družina kot norma in ideal izgublja svojo središčno

vlogo znotraj razumevanja intimnosti. Dobra intimna razmerja so v središču življenja posameznika in ne več »družine« (Jamieson 1998, 19) ali zakonske zveze, zato
se oblikujejo nestandardni intimni odnosi med prijatelji, nemonogamnimi ljubimci,
nekdanjimi partnerji, med partnerji, ki ne živijo skupaj, partnerji brez seksualnega
odnosa in tistimi, ki ne spadajo v binarni model »prijateljev« in »ljubimcev« (Berlant
in Warner v Roseneil in Budgeon 2004, 137). Oblikujejo se mreže odnosov oziroma razmerij, ki decentralizirajo primaren pomen, ki je običajno pripisan seksualnim razmerjem in privilegiranim zakonskim razmerjem. Sodobna partnerstva tako
postajajo le ena od mogočih oblik intimnih razmerij (Jamieson 1998; Roseneil in
Budgeon 2004; Miller in Perlman 2009). Zato velja, da intimna razmerja ostajajo
jedro zasebnega življenja, vendar pa intimnosti ne moremo več preučevati v mejah
družinskega življenja in heterorelacijsko (Roseneil in Budgeon 2004). Pomembni
postajajo drugi tesni medosebni odnosi, ki vključujejo visoko stopnjo intimnosti
(npr. prijateljstva).
Koncept intimnosti vključuje različne oblike tesnih medosebnih odnosov, med katere spadajo tudi partnerstva. Intimnost je izjemno pomembna, saj se navezuje na
najpomembnejše medosebne odnose, zato ni nenavadno, da se pomen intimnosti
opredeli kot zagotavljanje smisla življenja (Björnberg in Kollind 2005, 22). Giddens
razume intimnost kot »pogajanje med enakimi o osebnih vezeh«, njena preobrazba
pa naj bi tudi širše »nakazovala demokratizacijo medosebne sfere na način, ki je
združljiv z demokratizacijo v javni sferi« (Giddens 2000, 9). Intimnost pridobiva pomen, kadar je umeščena v kontekst odnosov s čim večjim potencialom za samorealizacijo (Giddens 2000). Teoretiki, ki obravnavajo preobrazbo intimnosti, zagovarjajo
stališče, da so tradicionalni temelji oblikovanja identitete, kot so razredna, verska in
etnična pripadnost, izgubili pomembnost, intimni odnosi pa postanejo v tem smislu
njen integralni del.
Sedanjo vlogo intimnosti Gross (2005) pojasni s konceptom detradicionalizacije intimnosti. Razlaga temelji na modelu dveh ravni tradicije, in sicer na ravni regulativne
tradicije, ki pomeni grožnjo pred izključitvijo iz različnih moralnih skupnosti, in na
ravni tradicije ustvarjanja pomena, ki predstavlja jezikovni in kulturni okvir, znotraj
katerega se ustvarja osmišljanje sveta. Regulativna tradicija vseživljenjske ponotranjene stratificirane zakonske skupnosti je izgubila na moči, podoba partnerstva, ki je
pripisana tej regulativni tradiciji, pa je ohranila svojo funkcijo hegemonskega ideala
v intimnih razmerjih. Ker intimnost ostaja del tradicije romantične ljubezni, detradicionalizacija pomeni le relativen zaton določenih regulativnih tradicij (Gross 2005,
288), pri čemer pa družbeno zaželene forme udejanjanja intimnosti, kamor spada
tudi partnerska zveza, ostajajo visoko vrednotene.
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Pojmovanje intimnih razmerij je zakoreninjeno v tradicionalnih kulturnih oblikah:
medtem ko veliko teoretikov navaja, da imajo danes intimne vezi vse bolj površinske,
sporazumne in pogojne lastnosti, kar odraža in povzema novodobno tržno logiko,
se zmanjšuje tradicionalno razumevanje intimnosti, ki je izpostavljalo pomen doživljenjske predanosti in institucionalizacijo ravnanja s čustvi. Spet drugačno podpiranje ideje o detradicionaliziaciji pa zagovarja ravno nasprotno od tržne logike (npr.
Beck in Beck-Gernsheim 2002) – zgodbe romantične ljubezni naj bi bile vse bolj
skupna značilnost intimnega polja, ker so namenjene ustvarjanju pomena v anomičnem in fragmentarnem svetu.
Organizacija intimnega življenja je odvisna od idej in praks, ki se na prvi pogled zdijo samoumevne, a so družbeno normativno določene. Sodobna kultura intimnosti
obsega te značilnosti:
20

•
•
•

poudarek na samorazkritju in vzajemnem razumevanju med romantičnimi
partnerji;
temelj v poosebljenih ideologijah lastnega razvoja in drugih terapevtskih
idealih;
razširjeno zavest o pravicah posameznika in idealih enakosti med spoloma
v razmerjih (Santore 2008, 1210).

Santore vpelje koncept medodvisne ali demokratične intimnosti, znotraj katere se
lahko uresničijo neprisilne, produktivne povezanosti. To se kaže v krepitvi priznanja
vloge osebnega razvoja v razmerjih, poudarek pa je tudi na diskusiji in medosebnih
razpravah, kar lahko pripomore h krepitvi intimnih vezi (Santore 2008). Kljub družbenim normam ima glavno vlogo v razvoju intimnih razmerij posameznik, ki je
hkrati tudi nosilec odgovornosti za razvoj (ali razpad) intimnih odnosov. Intimnost
se namreč dojema kot projekt »naredi si sam«, saj današnja kultura intimnosti izhaja iz poudarka zavednih odločitev o odnosih in o tem, kako naj bi se pravice in
dolžnosti delile med partnerjema. Pred tem, na primer v 19. in 20. stoletju, so bile
partnerske (romantične) vezi organizirane v okviru privzetih družbeno predpisanih
tradicij in družbenih struktur ali idealizirane kot rezultat naravne privlačnosti (Santore 2008, 1203). Danes pa oblikovanje partnerstev pomeni izključno odgovornost
posameznika/ce.

Sodobna
partnerstva
Sodobni družboslovni teoretiki se večinoma izogibajo definiciji partnerstev. V tuji
literaturi se namreč pogosteje zasledi termin »intimate relationships«, termin »partnership« pa je le redko uporabljen. Partnerstva so zato pogosteje obravnavana v
kontekstu intimnih razmerij, kar pa je lahko tudi posledica jezikovne značilnosti.
Namesto poskusov definiranja gre za opisovanje vsebine odnosa, ki se nemalokrat
osredinja prav na definiranje koncepta intimnosti. Intimnost se pojmuje kot ključna
sestavina partnerskega razmerja (Shawn in Backenbach 2009), o čemer so si enotni
številni avtorji, ki opredeljujejo in analizirajo intimne odnose (Moss in Scwebel 1993;
Jamieson 1998; Giddens 2000; Beck in Beck-Gernsheim 2002; Beck-Gernsheim
2002; Santore 2008). Ker intimnost ostaja pod vplivom različnih tradicij, med katerimi za naš prostor še posebej velja tradicija romantične ljubezni (Gross 2005, 301), v
teoretskih in empiričnih obravnavah, ki se na splošno nanašajo na sodobne partnerske zveze (Moss in Schwebel 1993; Ilouz 2007; Brunell in drugi 2008; Santore 2008;
Slotter in drugi 2010), in v obravnavah, ki se osredotočijo na oblikovanje partnerskih
zvez na podlagi spoznavanja po spletu (Merkle in Richardson 2000; Underwood in
Findlay 2004; Whitty in Carr 2006; Wildermuth in Vogl-Bauer 2007; Whitty 2008),
partnerskemu odnosu navadno pripisujemo pridevnik romantičen.
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Graditev partnerske zveze v kontekstu individualizacije
Oblikovanje razmerja, ki ga Giddens opredeli kot »tesno in trajno čustveno vez z
drugim človekom« (2000, 63), je postavljeno v širši družbeni kontekst individualizacije (Giddens 1995; Beck-Gernsheim 2002). Ta na družbeni ravni pomeni slabljenje
pomena oziroma vpliva tradicionalnih socialnih razmerij, vezi in sistemov verovanja,
ki so v preteklosti usmerjali življenje posameznikov. Pomembna postane ideja svojskega življenja posameznika, ki življenje oblikuje na podlagi izbire med možnostmi v
življenjskem poteku in ki nosi odgovornost za lastno uspešno ali neuspešno življenje.

Beck in Beck-Gernsheim (2002) opredelita pomen svojskosti življenja posameznika (one's own life) na podlagi medsebojno prepletajočih značilnosti poznomodernih
družb, znotraj katerih imajo bistveno vlogo individualizacija, samorefleksivnost in
lastno ustvarjanje biografskih zgodb, ki poteka na podlagi izbire. Pomen svojskosti
življenja posameznika/ce je vpet med številne značilnosti in zahteve poznomodernih družb (Beck in Beck-Gernsheim 2002, 23–29):
•

•
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•
•
•
•

•

•
•

•

•

Individualizacija je mogoča le v visoko diferenciranih družbah, znotraj katerih so posamezniki povezani na podlagi njihovih delnih identitet, za katere sami nosijo odgovornost.
Življenje posameznika je standardizirano, a ne v obliki tradicij, temveč v
obliki izbire. Individualnost je institucionalizirana – podprta z družbenimi
sistemi izobraževanja, trga dela, državo blaginje, s socializacijo ipd.
Posameznikovo življenje temelji na smernicah samoorganizacije in samotematizacije življenjskih biografij.
Standardne biografije postanejo izbirne biografije, »naredi sam« biografije,
biografije tveganja in (z)lomljene biografije.
Možnosti za biografski zdrs so velike, izključna odgovornost pa je pripisana
posamezniku.
Zaradi občutkov negotovosti postane ključnega pomena posameznikova
aktivnost, saj je odgovornost za uspeh in prav tako neuspeh pripisana posamezniku/ci. Odgovornost posameznika/ce se širi tudi na področja strukturnih družbenih kriz, kar pomeni, da družbene okoliščine kot celota niso več
obravnavane kot dejavnik (ne)uspeha posameznika/ce.
Ker posameznik/ca ni več omejen/a na en prostor, se življenjske zgodbe ali
biografije globalizirajo tudi v prostorskem smislu; okvir nacionalne države
postane bodisi preozek ali preširok, svetovno okolje pridobi vpliv na dogajanja v življenju posameznika/ce.
Globalizacija vpliva na detradicionalizacijo, pri čemer se tradicija ustvarja
na podlagi izbire, odločitev in izkušenj posameznikov/c.
Življenje posameznika/ce postane v kontekstu globalizacije, detradicionalizacije in individualizacije kot poskus, znotraj katerega podedovani nasveti v
zvezi z življenjem in stereotipno vlogo ne delujejo več. Ni več zgodovinskih
modelov, ki bi usmerjali življenje.
Ključnega pomena postane socialna refleksija (predelovanje kontradiktornih informacij, dialog, pogajanje, kompromis), ki postane skoraj sinonim
za svojsko življenje posameznika.
Življenje na podlagi svojskosti naj bi bilo danes zelo cenjeno. Individualnost
posameznika/ce pridobi visoko vrednost, čeprav je bila v preteklosti nizko cenjena. Danes posameznik/ca ne more več izhajati iz splošnih pravil,

•

•
•

•

navodil in tradicij odločanja.
Svojsko življenje je radikalno neidentično življenju drugega. Kultura danes
ne predstavlja več tradicije, temveč območje svobode posameznikov, ki ščiti
skupine posameznikov in njihovo individualizacijo. To pa se udejanja v kulturi skupnega sobivanja enako pomembnih, a medsebojno različnih.
Pogoji radikalizirane demokracije omogočajo svojskost življenja posameznika.
Zaton vrednosti naj bi ponujal možnost razvoja altruističnega individualizma. Misliti nase in živeti z drugimi je nekoč imelo naravo kontradikcije:
politika, ki temelji na varovanju življenja kot osebnega projekta, pomeni zavrnitev močnega tržnega sistema in nauka, ki vsiljuje čistost in homogenost.
Prevlada svojskosti življenja posameznika/ce vodi k odpiranju in podpolitizaciji družbe in k depolitizaciji nacionalnih sistemov. Pojavi se dvom o splošnem zaupanju in omejenem številu kolektivnih akterjev ter njihovi homogenosti kot temelju nacionalne reprezentativne demokracije.
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Življenje posameznika je po teoriji (refeksivne) individualizacije vse manj družbeno predpisano, kar se kaže tudi pri vzpostavljanju, razpadih in ponovnih graditvah
partnerskih razmerij. Ta že dolgo presegajo tradicionalni okvir poroke oziroma zakonske zveze kot potrditve partnerskega razmerja, prav tako od 60. let 20. stoletja
dalje tudi doživljenjski institut zakonske zveze ne dosega več ekskluzivnega načina
partnerskega življenja. Poleg tega partnerske zveze postajajo krhke, fleksibilne in (iz)
pogajane. Zaradi pogostosti razvez in ločitev prihaja do zaporedne monogamije (oz.
serijske monogamije). Partnerska zveza, ki vključuje otroke ali ne, sledi pretekli partnerski zvezi. V preteklosti prevladujoče doživljenjske zveze postajajo prava redkost.
Tudi zaradi zahtev pozne moderne po samorealizaciji, v ekonomskih pogledih lažjega prehajanja med partnerstvi in sprejetega načela izbirnosti v življenjskih potekih je
partnersko razmerje v svojih pojavnih oblikah danes izjemno razpršeno. Razpršenost
vključuje že skoraj neizbežno zaporedje partnerskih razmerij posameznika: partnerstvo v LAT-fazi (living apart together), ki pomeni hkratno življenje skupaj in narazen,
partnerstvo pred oblikovanjem družine ali po njenem razpadu, partnerstvo v času
obstoja določenega razmerja ali zaporedna monogamija itn. Družbeno predviden življenjski potek je zamenjal refleksivni projekt sebstva (Giddens 2000; Ule 2003), ki
ga omogoča individualizacija.

Refleksivni projekt sebstva in čista razmerja
Za izhodišče pojasnjevanja izbire partnerja/ke in graditve ali razkrajanja partnerskih
odnosov se uporablja koncept refleksivnega projekta sebstva, ki pomeni koherentno
delo na biografski zgodbi. Ta je zaradi konteksta izbire stalno revidirana, kar pomeni,
da postaja osebna identiteta v modernem družbenem življenju, še zlasti v novejšem

obdobju, problematična in prevpraševana. Temeljni značilnosti visoko refleksivne
družbe sta namreč »odprtost« osebne identitete in refleksivnost telesa. Danes je sebstvo »za vsakogar refleksivni projekt, je bolj ali manj nenehno izpraševanje preteklosti, sedanjosti in prihodnosti« (Giddens 2000, 37). In ta refleksivni projekt se kaže
tudi v iskanju partnerja, ki ga Štulhofer in Miladinov (2004) poimenujeta »odnosni
samoprojekt«, znotraj katerega se skrb za samorealizacijo nanaša tudi na skrb za
drugega. Tako partnerske zveze postajajo prostor skupnega razvoja (Štulhofer in Miladinov 2004, 17).
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Raznovrstnost možnosti, priznava Giddens (1995, 5), je seveda zmanjšana z neenakostjo, ki jo povzročijo različne strukturne razlike (npr. družbeni razred, spol, etnična
pripadnost ipd.). Giddens zato pravi, da neenakost vpliva na dostop do različnih oblik
samorealizacije (1995). Vendar po njegovem mnenju na področju vzpostavljanja intimnosti veljajo drugačna pravila: »Intimnost ima lastno refleksivnost in lastne oblike
referenčnega reda.« (Giddens 1995, 6), zato naj bi se znotraj čistih razmerij kot prototipa osebnih odnosov pozne moderne zmanjšala vloga zunanjih dejavnikov ohranjanja odnosa, kar pomeni, da odnos obstaja zgolj zaradi njegove narave nagrajevanja
posameznikov, ki sta vključena v odnos. Okvir za možnosti graditev čistih razmerij,
ki jih Giddens (2000) pojmuje kot prototip sodobnih intimnih razmerij, so individualizacija, globalizacija in detradicionalizacija. Čista razmerja:
•
•
•
•
•

•
•

•

so neodvisna od zunanjih družbenih ali ekonomskih pogojev;
trajajo, dokler so emocionalno zadovoljujoča, kar izhaja iz tesnih
stikov z drugim;
se gradijo zgolj zaradi njihovega doprinosa partnerjema, vključenima
v odnos;
so refleksivno organizirani odnosi odprte narave, ki temeljijo na
kontinuiteti;
temeljijo na predanosti, ki ima v čistih razmerjih ključno vlogo; predanost zamenja zunanja sidrišča odnosov, na katerih so temeljili predmoderni odnosi. Bistvena je tudi recipročnost, ki izhaja iz vzajemnosti v čistem
odnosu;
temeljijo na intimnosti, ki je glavni pogoj ohranjanja dolgotrajnih
razmerij;
temeljijo na vzajemnem zaupanju med osebami, vključenimi v razmerja, ki so tesno povezana z razvojem intimnosti. Zaupanje se v čistem
odnosu lahko razvije le na podlagi vzajemnega samorazkritja;
pomenijo, da se identiteta v njih vzpostavi na podlagi procesov
samoraziskovanja in z razvojem intimnosti z drugimi (Giddens 1995, 89–
97).

