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izpopolnjevanju in informiranju. »etudi je ta poudarek navidezno samoumeven in
neproblematiËen, ga velja tudi interpretirati v kontekstu teoretskega aparata, ki ga izgrajuje
Hamelink. Predstavljen je namreË v kritiËnem odnosu do pozitivnih ideologij, ki spremljajo
komunikacijske tehnologije, kar eo ipso oËita elitistiËno dræo prevladujoËi raziskovalni praksi.
Toda, ker s tem tudi neposredno obnavlja predstavo, ki jo v isti sapi deklarativno zavraËa, namreË
predstavo o komunikacijskih tehnologijah kot o vsemogoËnem in na vse strani subverzivnem
druæbenem dejavniku, se vseeno zdi, da je obnova sokratskega dialogizma veË kot zgolj prikladen
zakljuËek. Morda uvod v skorajπnje nadaljevanje razprave? In na podoben naËin gre razumeti ‡
ob smiselni zaokroæitvi obravnavane vsebine ‡ tudi najbolj pereËo omejitev besedila. »eprav
prinaπa izjemno aktualno in provokativno branje, njegova izrazita programskost premoËno preraπËa
druge raziskovalne ambicije. Knjigo The Ethics of Cyberspace gre zato brati predvsem kot ostro
polemiËno izhodiπËe, ki neizprosno vabi v interdisciplinarno razpravo.
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Maruπa Puπnik
Igor Primorac: Etika in seks. Ljubljana: Krtina - knjiæna zbirka Krt, 2002
230 strani (ISBN 961-6174-34-7), 3.240 SIT
Podobe homoseksualcev in homoseksualnih odnosov so v zadnjih letih preplavile popularno
kulturo pod krinko liberalizacije druæbe in dokonËnega osvobajanja stereotipnega prikazovanja
homoseksualcev. Pa vendar v teh podobah lahko ugledamo globoko zaraπËene korenine
tradicionalne spolne morale, saj so homoseksualci reprezentirani kot maπkare, na implicitni ravni
se πe vedno poudarja, da se oblaËijo drugaËe, poËnejo stvari, ki jih “pravi moπki” ne itd. Za
krinko liberalnih naËel, v imenu seksualne revolucije ter gibanja za osvoboditev gayev iz πestdesetih
let 20. stoletja ostaja homoseksualni spolni odnos πe vedno moralno zgreπen. Seks, πe posebej
“nenaravni”, ostaja predmet moralistiËnih trditev in πe naprej velja za eno od najbolj obscenih
Ëloveπkih dejavnosti. Poleg homoseksualnosti se drugih glavnih vpraπanj spolne morale v knjigi
Etika in seks v maniri Foucaultove govorice loteva Igor Primorac, izredni profesor filozofije na
Hebrejski Univerzi v Jeruzalemu in na Univerzi v Melbournu. Primorac se v kritiËni prevetritvi
seksa in glavnih vpraπanj spolne morale zavzame za bolj goli seks, po Foucaultu za divji seks, saj
naj bi “dolgo Ëasa /.../ menda prenaπali viktorijanski naËin æivljenja in πe danes ga prenaπamo.
Kot da je v grbu naπe seksualnosti srameæljiva kraljica, zadræana, nema in licemerska” (Foucault,
2000: 7). Ni nakljuËje, da potemtakem PrimorËevo Etiko in seks postavljamo ob bok Foucaultovi
Zgodovini seksualnosti, ki v arzenalu znanstvenih analiz predstavlja vrhovno boginjo,
revolucionarno delo na podroËju razgrnitve seksa.
Igor Primorac, ki v svojih objavljenih razpravah kritiËno pretresa πirok spekter moralnih
vpraπanj od samomora, kaznovanja in terorizma do seksualnih perverzij, knjigo Etika in seks
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razdeli na dva dela. V prvem delu podaja zgodovinski pregled filozofske misli o Ëloveπki
seksualnosti in pripominja, da je seks kot filozofska tema πele sredi 19. stoletja pritegnil resnejπe
zanimanje. Kot prelomno navaja naturalistiËno filozofijo Nietzscheja in Schopenhauerja, ki
spodbudi novo razumevanje seksualnosti, saj se do takrat razen svetle izjeme Markiza de Sada,
ki je radikalno zanikal tradicionalni pogled na seks, veËina filozofov zadovolji “zgolj s podpiranjem
konvencionalne spolne morale s pomoËjo filozofskih argumentov” (Primorac, 2002: 17). Primorac
potemtakem spregovori o naravi in moralnem pomenu seksa, ko kritiËno pretresa glavne koncepcije
Ëloveπke seksualnosti, ki so se razvile skozi zgodovino: tradicionalno razumevanje seksa v zvezi
s prokreiranjem, omejenega na zakonsko zvezo; romantiËni pogled na seks v zvezi z ljubeznijo;
pristop k seksu kot telesnemu jeziku za izraæanje obËutij in dræ; hedonistiËni pristop ali pogled na
seks kot vir uæitka. Zavrne prve tri koncepcije seksa ‡ bioloπkost, romantiËnost in ekspresivnost
seksa, podpre pa hedonistiËni pristop. Avtor tako ovræe moralno navlako in sprejema seks v
njegovih lastnih pojmih in ne kot del neËesa ali sredstvo za dosego nekaj drugega: “Kaj seks kot
tak ‡ kot goli seks ‡ je: izkuπnja æelje po stiku s telesom drugega in uæitek, ki ga ta stik proizvede,
skupaj s tem, kar poËnemo, da bi to æeljo zadovoljili” (Primorac, 2002: 61). ©ele tisto, kar
prikljuËimo seksu (romantika, prokreiranje itd.) proizvaja doloËene moralne zapovedi in prepovedi
- ne pa tudi seks sam. Zatorej tudi ne moremo govoriti o seksualni etiki ali o spolni morali, pribije
Primorac. Prav tako se avtor v stilu Markiza de Sada zavzame za odpravo razlikovanja med
naravnim in nenaravnim (tj. perverznim seksom) in zavrne idejo o seksualni perverznosti, ki je v
kontekstu tradicionalne seksualne etike moralno nabit pojem in vselej vnaprej sporoËa
neodobravanje.
Na trdno zgrajenem teoretiËnem ozadju se Primorac v drugem delu loteva dandanes glavnih
vpraπanj spolne morale, kot so preπuπtvo in ljubosumnost v okviru institucije zakonske zveze,
prostitucija, homoseksualnost, pedofilija, spolno nadlegovanje in posilstvo. Sklene, da obsojanje
oblik seksualnosti, ki v naπi druæbi niso tolerirane, ni niti pravno niti moralno, je pa posledica
tradicionalne paternalistiËne krπËanske spolne morale, akterji teh seksualnih dejavnosti pa so
pogosto skrajno moralno sankcionirani ‡ izobËeni so iz dostojne druæbe. Perverznost je tako
povezana s statistiËnimi dejstvi, saj se pogosto predpostavlja, da je naravna seksualnost tista, ki
je statistiËno normalna oziroma tipiËna. O tem, kaj je naravni seks v slovenski druæbi in katere so
seksualne perverzije, priËajo tudi rezultati SJM, ki potemtakem doloËajo, kaj je moralno in kaj
ni. Na primer, pribliæno polovico anketiranih moti prostitucija v okolju, kjer æivijo (Toπ, 1999:
28) oziroma 63% jih ne odobrava spolnih odnosov med dvema odraslima osebama istega spola
(Toπ, 1999: 828).
Seks predstavlja eno izmed najbolj razπirjenih vsakdanjih praks, v izloæbi sodobne medijske
druæbe je najbolj ogledovani popularni kulturni tekst, postaja pomembno træno blago v eni izmed
najbolj donosnih trgovin, pa vendar kljub temu ostaja najbolj zakrita in kontrolirana praksa. Seks
je vseprisoten, vedno navzoË, a hkrati razumljen kot tako ægeËkljiv in pohujπljiv, da mora ostati
skrit. Seksa ne le izvajamo, ampak ga neprenehoma spravljamo v govor, kot pravi Foucault
(2000), saj se o seksu govori na vsakem koraku in je seksualna praksa tako stalno nadzorovana.
Seks nosi patino srameæljivosti in natanko prek tega deluje oblast. Takπnega pogleda v knjigi
manjka, saj Primorac izgubi uvid v seks kot vsakdanjo prakso. »eprav avtor sprevraËa
samoumevnosti o seksu, jih postavlja na prepih in razbija trdno usidrano krπËansko moralo, ne
uspe dometa analize, ki bi pokazala, kako se te samoumevnosti napajajo in reproducirajo v
vsakdanjih diskurzih. Ponekod prav zaradi naslonitve na pravni vidik πe naprej æigosa seks kot
trivialno prakso, saj ne uspe razkriti odnosa posameznika do oblasti, ki individua zgrabi prek
seksualne prakse in ga vpiπe na poloæaj subjekta. OËitek Primorcu potemtakem je, da predpostavi
obstoj subjekta, kot da subjekt obstoja æe vnaprej. Ne prikaæe, kako se v vsakdanjih æivljenjih ti
subjekti πele konstituirajo prek delovanja oblasti, ko se seks spravlja v govor in se ga podvræe
oblastnim odnosom in nadzoru. Delo Primorca, ki je v izvirniku izπlo v angleπkem jeziku leta
1999 pri zaloæbi Routledge, pa kljub temu predstavlja izËrpen uvod v razpravo o Ëloveπki
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seksualnosti in je edinstven prispevek k etiki, je del uporabne etike. Etika in seks je izvrsten
dokaz, da je seks vreden filozofske obravnave, saj je seks praktiËno najbolj in hkrati teoretiËno
najmanj raziskana praksa, ki se je akademski diskurz prekanjeno izogiba kot manjvredne trivialne
prakse. Za pretenciozne racionalistiËne akademske razprave seks ni vreden resne obravnave, saj
se subjektivnost in senzibilnost seksa ne skladata z “Objektivno Racionalnostjo Pravih Znanosti”.
Po Primorcu je to krivda πe zmeraj globoko usidrane katoliπke etike in vplivov filozofov stoiËne
πole, ki so prisegali na vrednote racionalnosti in notranje svobode, nezdruæljive s strastmi, ter
vpliva metafiziËne tradicije na tradicijo zahodne znanosti, ki je “Ërpala iz uËenja Platona in
pitagorejcev ter zoperstavljala materialno in nematerialno, telo in duπo, ter zadnjo povzdigovala,
prvo pa omalovaæevala” (Primorac, 2002: 16).
Spodbudno pri knjigi je, da bodo bralci/ke ‡ tudi tisti nepouËeni o filozofiji, lahko tekoËe
brali stimulativne zapiske Igorja Primorca, saj je delo napisano v zelo berljivem jeziku.
Akademsko-raziskovalna srenja, πtudenti/ke, ki jih zanima teoretska obravnava seksa, ter vsi
ostali, ki se poËutijo utesnjeni in prizadeti ob moraliziranju o seksu, so s prevodom PrimorËeve
knjige dobili pomemben material za zaËetek osvoboditve na podroËju Ëloveπke seksualnosti.
»eprav v tem oziru pri Primorcu pogreπamo iskro revolucionarnosti, pa z malo imaginacije vseeno
lahko uvidimo, da na implicitni ravni priæiga iskrico in da iskrica tli. Tradicionalno spolno moralo,
ki se je skozi zgodovino vzpostavila kot samoumevna, pa zavraËamo z argumentom, da je to “le
ena od veË hkratnih in legitimnih moænosti v zvezi s Ëloveπko seksualnostjo: zgolj en seksualni
ideal, ne pa prava etika seksa” (Primorac, 2002: 35).
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V obdobju, ko se je navidezno æe moËno izboljπal poloæaj æensk v privatni in tudi javni sferi,
se gotovo postavlja vpraπanje, ali se bo kdaj sploh moæno dejansko pribliæati idealom doseganja
enakih moænosti, pravic in dolænosti ne glede na spol. Na veËini podroËij javnosti in v privatnem
namreË πe vedno obstaja vrsta diskriminatornih praks. Razlogi za takπno stanje so razliËni in o
seksizmu v vsakdanjem æivljenju kot enem izmed njih govori prav priËujoËa knjiga. Avtorica se
posveËa razliËnim podroËjem vsakdanjega æivljenja: od medijskih konstrukcij do politike,
izobraæevanja, religioznosti, tradicije, druæine in spolnega nadlegovanja.
V zaËetku je tako srediπËe pozornosti seksizem v medijski produkciji. Avtorica analizira tisk
v Sloveniji, ki je izhajal po drugi polovici 19. stoletja in vse do konca 20. stoletja, in je prispeval
svoj deleæ k ohranjanju diskriminacije po spolu. Pri takπni analizi ne more ignorirati pisanja
glavnih katoliπkih sociologov, med katerimi naj izpostavim le nekatere: A. Stres, A. Gosar, J.
Jeraj, A. UπeniËnik, A. MahniË in J. E. Krek. Avtorica sicer zapiπe, da izsledki mednarodne
raziskave kaæejo, da “prevladujoËa androcentriËna usmeritev mnoæiËnega komuniciranja na
Slovenskem niË ne moti odgovornih oblikovalcev programske politike v medijih” (Jogan, 2001:
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