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Povzetek
V diplomski nalogi sem obravnavala odnos do staranja in starosti v romanih Dama v modrem
Noëlle Châtelet in Intimno Gabriele Babnik. Roman Intimno se na videz ukvarja s tematiko
vzhodnoevropskega rasizma, z dilemami spolne identitete in možnostmi medčloveške bližine
oziroma osamljenosti, ampak v ozadju romana se skriva še več kompleksnejše problematike,
ki razgalja intimni svet junakov. Babnikova se očitno dotika teme staranja in starosti, ki je
najbolj izrazita pri Tiborju, ki zapušča srednja leta, a se mladosti oklepa s pomočjo mlade
ljubice Amine. Tiborjev strah pred staranjem izvira predvsem iz njegovega strahu pred smrtjo,
ki se manifestira v izgubi hčere Izabele.
Za razliko od Tiborja pa se junakinja Noëlle Châtelet – Solange v begu pred svojim
življenjem zateče v starost. Roman je oda staranju in starosti, ni ne ironičen in ne iluzoren
prikaz teme, ampak iskrena in virtuozna izpoved.
Za temeljitejši pregled tematike staranja in starosti se bom v diplomski nalogi dotaknila tudi
razmišljanja grških filozofov in drugih literarnih del, ki se dotikajo teme. Podlago za to je
opisala Helen Small v monografiji Dolgo življenje. Zanimivo razmišljanje ponujata tudi
nemški publicist in urednik Frank Schirrmacher v Zaroti metuzalemov ter ugledni ameriški
kirurg in pisatelj Atul Gawande v Minljivosti.
Ključne besede
staranje, starost, metuzalemi, gerontologija, minljivost, intimno
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Abstract

This Bachelor’s Thesis discusses the attitude towards ageing and old age in two novels,
namely The Lady in Blue by Noëlle Châtelet and Intimacy by Gabriela Babnik. Although
Intimacy seemingly deals with the problem of racism, much more complex issues are at play
in the background which shed light on the intimate world of the heroes. It is obvious that
Babnik deals with the subject of ageing and old age which is most apparent in Tibor who is
transitioning from middle age to old age but clings to youth through his young lover Amina.
Tibor’s fear of ageing stems mainly from his fear of death which he develops upon the loss of
his daughter Izabela.
In contrast to Tibor, Châtelet’s heroine Solange tries to escape her life by seeking refuge in
old age. The novel is an ode to ageing and old age, and is neither an ironic nor illusory
depiction of the subject matter, but rather a sincere and masterful confession.
For a more comprehensive overview of the subject of ageing and old age, the Bachelor’s
Thesis will take into consideration the ideas of Greek philosophers and other works of
literature which address the subject matter. In so doing, it will draw on Helen Small’s
monograph The Long Life. Also of interest will be the ideas developed in two other works,
namely The Methuselah Conspiracy by Frank Schirrmacher, a German publisher and editor,
and Being Mortal by Atul Gawande, a distinguished American surgeon and author.
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1 UVOD
V 21. stoletju sta se splošna starost in umrljivost močno dvignili. Še nikoli ni bilo toliko starih
ljudi, na gospodarskem in socialnem področju pa se ni nič spremenilo, zato na te spremembe
nismo pripravljeni. Kar pri tem ni v pomoč, je odnos do starosti in starostnikov, ki ima
negativen predznak. Vsak dan se srečujemo z reklamami, ki nas motivirajo, da z različnimi
kozmetičnimi ali s kirurškimi posegi upočasnimo ali celo preprečimo staranje. Teh vplivov je
še več. Ker ima književnost moč, da na estetski in nevsiljiv način vpliva na bralčevo
razmišljanje, je v njej treba najti orodje, s katerim bomo lahko vplivali na prijaznejše
razmišljanje ter odnos do staranja in starosti. Teme, ki so bile do sedaj zanimive za
raziskovanje književnosti, so bile spol, rasa in razred, vendar se tematsko področje zaradi
potreb časa širi.
Veda, ki se z biološkega, psihološkega in sociološkega vidika ukvarja s staranjem, je
gerontologija. Gerontologija vključuje preučevanje fizičnih, duševnih in socialnih sprememb,
nastalih zaradi staranja in z raziskovanjem samega procesa staranja. Narava gerontologije je
multidisciplinarna in se zato prepleta s številnimi drugimi področji. V Sloveniji so pred leti na
nacionalnem Inštitutu Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje začeli
iskati spoznanja o staranju. Na staranje, starost in medgeneracijsko sožitje moramo gledati z
vseh vidikov, ker le tako lahko poiščemo ustrezne rešitve za spremembo negativnega odnosa
in družbeno-gospodarske ureditve. Med drugim so raziskovanje usmerili tudi na klasična
literarna dela. Presenetilo jih je spoznanje, koliko informacij se da razbrati iz literature in tudi
drugih umetnostih vej. Podrobneje so preučili Bevkovega Kaplana Martina Čedermaca,
Tavčarjevo Cvetje v jeseni, Vitomila Zupana pa pregovore in reke ter ljudske pripovedke.
Nadaljevalne raziskave potekajo na verskih izročilih, kot je Sveto pismo, in klasikih, kot so
Homer, Aristotel, Platon in Seneka. Objavili so že članke, ki so se nanašali na analizo
Turgenjevega romana Očetje in sinovi, Hemingwayjevo novelo Starec in morje ter na prikaz
babice in vnuka v Proustovem romanu Iskanje izgubljenega časa. Nadaljnje raziskave, ki jih
ima Inštitut v načrtu, se nanašajo na Čehovo novelo Dolgočasna štorija in pregled del bratov
Grimm, še zlasti na Jakobov znameniti govor o staranju.
Leta 2015 je Inštitut izdal knjigo Pogovori o starosti – Cato maior de senectute Marka Tulija
Cicerona. Spremno besedo je napisal Kajetan Gantar, na koncu knjige pa je članek prispeval
tudi urednik Jože Ramovš, doktor antropologije, socialni delavec in izredni profesor na
Inštitutu. Ramovš pravi, da so se odločili za izdajo Cicerona, ker je najstarejša ohranjena
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knjiga naše kulture in ker je v celoti posvečena vprašanju staranja, starosti in odnosom med
generacijami.
Ramovš pravi, da se je po letu 2000 strokovni, politični in medijski svet zavedal demografske
krize v Evropi in drugih razvitih deželah. »Čedalje več se govori in piše o staranju
prebivalstva in porušenem razmerju med generacijami. Prvič v zgodovini človeštva tako
narašča delež starih ljudi. Boljše zdravje nam omogoča daljše življenje« (Ramovš 2015: 189).
Da bo reševanje nalog, ki bodo vplivale na kakovostnejše staranje in lepše medgeneracijsko
sožitje, uspešnejše, Ramovš predpostavlja naslednje tri pogoje: ohranjanje dobrih materialnih
razmer, najti je treba smisel podaljšane starosti in oblikovati novo solidarnost med
generacijami (2015: 191).

2 ZAROTA METUZALEMOV
Leta 2004 je nemški publicist in urednik časopisa Frankfurter Allgemeine Frank Schirrmacher
izdal knjigo Zarota metuzalemov, ki raziskuje družbeni odnos do staranja in starosti. Delo je
zanimivo tudi za pričujočo nalogo, ker se opira na številna dela svetovne književnosti.
Schirrmacher se je povezal s številnimi znanstveniki, novinarji in umetniki ter v petih letih
dodobra raziskal tematiko. Knjiga je dosegla milijonske naklade in postala uspešnica.
Odnosa do staranja in starosti nas podzavestno učijo že od otroštva. Začne se z zlobno
čarovnico v pravljici Janko in Metka bratov Grimm, ki je prikazana kot grda starka, ki je
otroke. Tudi v pravljici Sneguljčica želi zlobna kraljica ubiti Sneguljčico, ker hoče biti
najlepša na svetu. Vendar se kraljica stara, Sneguljčica pa iz otroka postaja ženska in kraljico
po lepoti prehiti. Hrepenenje po lepoti pomeni večno mladost, ki pa lahko pomeni tudi večno
življenje. Ampak kdo bi hotel večno življenje brez večne mladosti? Ko zlobna kraljica obišče
Sneguljčico v gozdu pri palčkih in ji da zastrupljeno jabolko, je preoblečena v starko.
Sneguljčica starki najprej brezpogojno zaupa in ji odpre vrata, čeprav so ji palčki strogo
prepovedali. Ampak starka jo prevara, saj gre v resnici za čarovnico z zastrupljenim
jabolkom. Torej pravljica sporoča, ne le da so grdi ljudje stari, ampak tudi niso vredni
zaupanja. Nataša Pivec v doktorski disertaciji z naslovom Družbena konstrukcija slabe ženske
zapiše:
Stara ženska opominja na propadanje telesa in s tem povezano smrt, kar se kaže tudi v
vsakdanjem besednjaku, npr. stara vešča, stara koklja, stereotipi o starih ženskah so
povezani s čarovništvom (»jaga baba«), aseksualnostjo, samoto, maščevalnostjo in
vtikavanjem v tuje zadeve (»soseda tercialka na oknu«) itd. Diskurzivna stigmatizacija
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stare ženske pomeni kolektivni strah pred Drugostjo, ki jo uteleša, ker jo je »povozil« čas
(Pivec 2014: 163).

Schirrmacher pravi, da je staranje najbolj preganjan biološki proces moderne družbe. Telesa
krepimo s športom, kozmetičnimi preparati, lepotnimi operacijami, prehrano in z drugim, da
bi preprečili prve znake staranja. Življenjski stil so v drugi polovici 20. stoletja začeli
narekovati mladi. Odražal se je skozi modo, glasbo, reklame, filme … To je bil začetek dobe,
ki je iz ljudi ustvarila novo družbeno skupino, potrošnike. V podzavest so jim vsilili misel, da
si lahko srečen samo, če imaš čim več stvari, ki jih oglašujejo v reklamah. In večjo kupno
moč imaš, višji družbeni položaj ti pripada. Po drugi strani pa dopustiti naravno staranje
pomeni neuspeh. Schirrmacher trdi: »Kozmetične tovarne in tovarne življenjskega stila, pa
tudi farmacevtska in medicinska industrija so zasnovale in uveljavile podobe sveta, ki so se
očitno lahko brez posebnih težav kosale z religijo, filozofijo in politiko preteklih stoletij«
(Schirrmacher 2007: 73). In naša največja težava je, da ne prepoznamo, da je v tem kaj
narobe. Odnos do staranja in starosti je tako zakoreninjen v nas, da ne prepoznamo
manipulacije.
Kako dobro bi se v današnji družbi počutil Wildov Dorian Gray? Kako pravzaprav sploh
lahko definiramo in prepoznamo starost? Schirrmacher pravi, da je edini človekov koledar
staranja obraz. In Dorian Gray ima samo to. Njegova lepota je osupljiva, a duša izprijena.
Dorian hrepeni po večni lepoti in mladosti. Stara se le slika z njegovim portretom, ki ga
ohranja mladega. Tako, kot ima kraljica iz Sneguljčice ogledalo, ima Dorian sliko.
Pivec spoznava, da je: »V zahodni družbi, kjer je kot ideal lepote vzpostavljen kult mladosti,
že sama beseda »star/a/o« negativno označuje počasnost, dolgočasje, neprivlačnost in
pasivnost, namesto da bi označevala mehkobo, patino, samozavest, modrost in sprejemanje«
(Pivec 2014: 161). Tudi v popularnih filmih vlog starih likov ne dobijo igralci, ki so istih let
kot lik, ampak mlade igralke. Merilo, kakšen moraš biti, postavljajo manekeni/ke, igralci/ke in
reklamni liki. Na tržišču je polno knjig, ki vabijo z naslovi Večno mladi, Brezčasne boginje,
Tako mladi, kot se počutite itd. Ameriška zdravnica Miriam Stoppard v vodniku za starejše
Življenje po petdesetem svari pred lepotno industrijo:
Varujte se lepotnih centrov in tudi njihovega žargona. Izumili so lažne znanstvene
besede, da bi ustvarili varljiv vtis medicinskega in tehničnega znanja, vendar je to skoraj
v vseh primerih zlagano. Predvsem so te besede kratko in malo izmišljene. Zdravniki jih
ne razumejo in so v zadregi, ko si skušajo predstavljati, kaj naj bi pomenile. Mnoge med
temi besedami so pravi nesmisel (Stoppard 1990: 219).
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Če v knjižnici na polici za priporočeno literaturo pogledaš po različnih zvrsteh, ugotoviš, da
bralci največ posegajo po ljubezenskih romanih, ki se po navadi dogajajo v preteklosti,
junakinja in junak sta mlada in lepa, čeprav ona pri dvaindvajsetih velja za staro devico.
Bralke so ženske, ki so v preteklosti veljale za večje potrošnice pomlajevalnih kozmetičnih
izdelkov. Danes razlike med moškimi in ženskimi potrošniki takšnih izdelkov ni več. V
preteklosti je tudi veljalo, da je starejša ženska, ki ji staranje ni prizaneslo pri fizičnem
izgledu, neohranjena, starejši moški pa so bili šarmantni.
Mathea Martinsen je čudaška starka, ki ni postala čudaška z leti, ampak je vse življenje
izstopala iz okolice. V mladosti je drugačnost premagovala z različnimi miselnimi triki, v
starosti, ko se ji začne odtujevati tudi mož Epsilon (Niels), pa jo začne prevzemati
osamljenost. Po nekaj neuspelih poskusih, da bi se vključila v družbo, na cesti ustavi starčka,
ki hodi s hoduljami in ga intervjuva:
»Na smrt sem pripravljen kot le kaj,« reče in se v mikrofon na kratko zasmeji, tako da
nanj pade nekaj kapljic sline.
Z rokavom obleke jih odstranim.
»Pa vas ni strah?« vprašam.
»Veliko bolj me je strah živeti kot umreti,« reče. »Ko je človek star kot jaz, ga smrti neha
biti strah.«
Ne vprašam, koliko je star, kaj, če je leto dni mlajši od mene.
»Če povem po resnici,« nadaljuje, »že komaj čakam, da bo vsega skupaj konec. Vse, kar
sem imel, sem oddal, z izjemo najbolj nujnega, in če bi zdaj tukaj udarila strela, bi zavpil:
Pridi in me poberi, jaz sem pripravljen!«
»V tem primeru bi lahko bili razočarani,« rečem. »Tik ob strelovodu stojite.«
(Skomsvold 2015: 116).

Junakinja romana Hitreje ko grem, manj me je je nenavadna starka s samo sedmimi zobmi,
redkimi sivimi lasmi, postriženimi na frfru, z grbo in majhno postavo. Kljub temu da iz svoje
okolice močno izstopa, je bistra in ima odličen smisel za humor. Mathea ni običajna
predstavnica svoje generacije, a se vseeno spopada z enakimi stvarmi kot vsi drugi. Gre za
dojemanje in spopadanje z občutki osamljenosti, ljubezni in strahu pred smrtjo. Norveška
pisateljica Kjersti Annesdatter Skomsvold je v zgodbi o smešni in obenem tragični starki
prepletla različne plasti dojemanja sveta. Predstavila je osebno spopadanje s starostjo, obenem
pa bralec lahko čuti tudi dojemanje starosti skozi oči drugih. Skomsvold je z romanom
navdušila bralce in literarne kritike ter prejela nacionalno nagrado Tarjeija Vesaasa za
prvenec. Leta 2013 se je uvrstila med finaliste za nagrado IMPAC.
Zanimivo je, da se v leposlovju najpogosteje kot predstavnik starejše generacije pojavlja
starejši moški z mlado ljubico. Eden takih predstavnikov je Italo Svevo, ki je pred sto leti
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sanjal »o pomladitvi starega gospoda ob mladem dekletu« (Schirrmacher 2007: 81). Svevov
junak, ki živi v plačanem razmerju z mlado sprevodnico na tramvaju, razmišlja: »Stari gospod
je spoznal, da mladim na tem svetu manjka nekaj, kar bi jih naredilo še lepše, namreč zdravi
stare ljudje, ki bi jih ljubili in jim stali ob strani« (Schirrmacher 2007: 81). Svevovo
razmišljanje je podobno kot razmišljanje antičnih grških filozofov o večinoma homoerotični
ljubezni med starejšim moškim in dečkom. Kasneje je antično temo povzel Thomas Mann v
delu Smrt v Benetkah, ki ga bomo predstavili pozneje. Da so Svevove sanje postale resničnost,
se danes odraža tudi pri drugih avtorjih, med drugim pri Gabrieli Babnik v delu Intimno, ki bo
tudi predstavljeno kasneje. Še eden sodobnih predstavnikov te tematike je Philip Roth, ki je v
delu Človeški madež opisal glavnega junaka:
Star sem enainsedemdeset let in imam štiriintridesetletno ljubico; kar mi v državi
Massachusetts onemogoča, da bi razsvetljeval kogarkoli. Jemljem viagro, Nathan. To je
tista La Belle Dame sans Merci. Vso to svojo radost in nemir dolgujem viagri. Brez nje
ne bi bilo ničesar. Brez viagre bi bil videti svet mojim letom primeren in imel bi
popolnoma drugačne cilje. Brez viagre bi bil spodoben starejši gospod, ki ga nič več ne
burka strast in se spodobno vede. Ne bi počel nečesa, kar nima nobenega smisla. Ne bi
počel nečesa nespodobnega, lahkomiselnega, zaletavega in najverjetneje pogubnega za
vse vpletene. Brez viagre bi lahko v preostalih letih še naprej gradil svobodomiselno
podobo izkušenega in izobraženega, z vsem častmi upokojenega človeka, ki je že davno
dal slovo čutnim življenjskim užitkom. Še naprej bi lahko razkrival globoka filozofska
spoznanja in s svojo moralnostjo po malem vplival na mladino, namesto da sem se vrnil v
izredno stanje, kar je zasvojenost s seksom (Roth 2006: 38).

Kot bomo videli v nadaljevanju, se junakinja romana Dama v modrem Noëlle Châtelet –
Solange, ko pride v dvainpetdeseto leto, odloči in se odreče dotedanjemu življenju ter
številnim ljubimcem. Eden izmed razlogov je lahko, da Solange vstopi v obdobje mene, ko ni
več rodilno sposobna.
Tradicionalno enačenje ženske seksualnosti z reproduktivnostjo pride do izraza prav pri
menopavzi in staranju žensk, zato se težnja po izbrisu »preteklega ženskega časa« in
abjektni grožnji smrti kaže v post-feminističnih diskurzih nove ženske, ki so vznikli v
1990-ih; slednji si prizadevajo žensko obdržati večno lepo in mlado, torej zmožno
reprodukcije ali dajanja življenja namesto preteče smrti. Družbena vidnost starejših žensk
je nujno zvezana z njihovim delom na vzdrževanju mladostne atraktivnosti in rezultati, ki
jih mora tako delo prinesti; na ženskem telesu morajo biti odsotni vsi znaki staranja.
Konstrukcija ženskosti kot lepega telesa, ki v procesu staranja pomeni izgubo družbene
veljave (stare ženske kot družbeno nekoristne), se kaže tudi v njihovi odtegnjenosti iz
prominentnih vizualnih medijev (npr. televizija, film) ter zaposlitvenih možnosti, kjer je
videz odločujočega pomena (stevardese, manekenke) (Pivec 2014: 163‒164).

Torej se ženska stara drugače kot moški. Ženska ob koncu menopavze, ko preneha biti rodilno
sposobna, zaključi s predajo spolnosti in sprejme staranje, kot ji ga narekuje telo. Pri moških
pa je zmanjšanje plodnosti bistveno manjše, prav tako si spolno aktivnost lahko medicinsko
olajšujejo. To povzroči razhod med enako starajočimi se moškimi in ženskami. Moški se
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lahko večkrat poročijo in postajajo očetje kljub letom. Zanimivo je, da se očitno zdi kot
literarni junak bolj zanimiv starejši moški kot starejša ženska. To kažejo pisci, kot so Italo
Svevo, Herman Hesse, Max Frisch, Philip Roth.
Kdo je Metuzalem? Metuzalem je svetopisemski lik, ki je bil najstarejši človek na svetu.
Dočakal je devetsto šestindevetdeset let. Starost je dočakal močan in ploden. Imel je veliko
število potomcev, ki jih je spočel še pri sedemsto dvainosemdesetih letih. Metuzalem je
prispodoba naše prihodnosti.
Spoznanje, da se družba spreminja, se počasi širi v družbeni zavesti. Misel, da mora staranje
potekati neopazno, se počasi razblinja. Schirrmacher vidi edino rešitev v družbenem
prevrednotenju, da imamo ljudje »voljo do življenja« (2007: 28). Vendar volja do življenja ne
sme pomeniti boj s starostjo, ampak soočenje z njo na najboljši možen način, ki pa je popolno
sprejetje. Naše staranje definiramo le mi sami.

3 DOLGO ŽIVLJENJE
Monografija Dolgo življenje Helen Small je raziskava odnosa do staranja in starosti v zahodni
filozofiji in literaturi. Avtorica skozi različne vidike razmišlja o tem, kaj se bo zgodilo z
osebo, ko se postara, bo sploh še imela kaj od življenja, bo to življenje dobro, ali jo bo družba
sprejemala. Delo Dolgo življenje se obrača na vrsto točno določenih vprašanj o mestu starosti
znotraj različnih razmišljanj o življenju in ljudeh. Vsako poglavje se začne s filozofsko
perspektivo in nato nadaljuje z literarnimi primeri. Glavna ugotovitev Smallove je, da ko
razmišljamo o starosti, se osredotočamo na ugibanje, kaj življenje sploh je, kdo je ta oseba,
kakšne so njene socialne pravice in drugo. Pravi, da v svojem delu ne razmišlja toliko o
starosti kot pa s starostjo.
Smallova pravi, da se od starostnikov pričakuje, da bodo modri. Po drugi strani pa je filozofija
večino časa obravnavala starost kot manj pomembno. Sokrat je trdil, da je naloga filozofije,
da nas nauči, kako umreti. Filozofijo je glede starosti najbolj zanimalo vprašanje smrti.
Razmišljanje, da je smisel življenja v tem, da se postaraš, je bilo z zgodovinskega vidika
izjema. Glavne teme filozofije so bile vrednote, bogovi in življenje.
Razmišljanja o starosti so vedno vodila v dve različni smeri, v pesimizem ali optimizem,
domotožje ali odtujenost, neumnost ali modrost, strah ali pogum. Montaignovo mnenje je
bilo, da je starost privilegij. Odnos do starosti je kompleksen. Večina ljudi trdi, da se počutijo
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mlajši, kot v resnici so. 76-letnik se bo zdel 56-letniku star, ampak za 96-letnika bo mlad. Kar
za filozofijo in literaturo dela starost zanimivo, a tudi problematično, je dejstvo, da smo na
poti k postaranju vsi. To dejstvo moramo prepoznati in sprejeti. Razen če prej ne umremo, je
v naši biološki naravi, da se bomo postarali. Smallovo najbolj zanima ravno ta povezava z
dolgim življenjem, ki pomeni soočenje s starostjo in kakšna oseba takrat postanemo.
Raziskuje tudi, kakšna je povezava med dolgim in dobrim življenjem.
Ne filozofija in ne literatura nimata veliko primerov pozitivnega odnosa do staranja. Tudi v
zadnjih letih se odnos do staranja oziroma starosti ni spremenil v pozitivnem smislu.
3.1 Literatura
V literaturi se staranje in starost konstantno pojavljata, vendar pa so se do sedaj raziskave
literature osredotočale na spol, raso ali družbeni razred. Na primer, kritiki o Kralju Learu
razmišljajo kot o drami in izpostavljajo teme, kot so jeza, ljubezen, kraljestvo, angleška
zgodovina pa tudi človekov odnos do narave, človeške razmere in drugo. Po drugi strani pa
starost razumejo kot metaforo ali simbol za status umetnosti in obljubo nesmrtnosti. Staranje
in starost sta v literaturi sama zase namen kot eden izmed življenjskih procesov in obdobij.
3.2 Filozofija
V filozofiji je drugače. Zgodovina pisanja o starosti ni prav obsežna. Razmišljanja o staranju
so odsotna celo v delih, kjer bi jih lahko pričakovali. Nadomesti jih zanimanje za minljivost.
Na primer, v Heideggerjevem besedilu Bit in čas je tema odnos med zavednostjo in
minljivostjo. Kljub temu da Heidegger razmišlja o minljivosti in smrti kot končni točki
obstoja, staranja ne omeni. Na nek način to ne bi smelo biti presenetljivo, saj je ontološko
vprašanje pomembnejše od vprašanja starosti. In za Heideggerja starost ne bi mogla biti
obravnavana brez povezave s psihologijo. Problem Heideggerjevega filozofskega modela je
neizražena in nerazložena izključitev človekove minljivosti. V času ne vztrajamo enostavno:
staramo se, smrti naproti gremo starajoč se.
Zdi se, da ostaja dober razlog, zakaj se filozofija ne ukvarja s starostjo. Veje filozofije morajo
predvidevati splošen družbeni pogled, kar pa se v 20. stoletju še ni posebej izražalo oziroma
spremenilo. Dodaten razlog je tudi v tem, da so se nedavno pojavile nove discipline, ki
raziskujejo odnos do starosti. Prav tako se je filozofija usmerila v zgodovino, da je bila
vključena v znanost. Večina kulturne in socialne zgodovine je potrdila padec klasične in
zgodnje moderne zgodovine.
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Filozofska tradicija razmišljanja o starosti je bila manj bogata, kot bi pričakovali, a bila je
vztrajna. Od samih filozofskih začetkov je bila starost videti kot vzrok za optimizem ali
pesimizem. Pogosto celo za oboje.
3.3 Grški filozofi o staranju
3.3.1 Ciceron: Pogovori o starosti
Leta 2015 je Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje izdal
Ciceronove Pogovore o starosti – Cato maior de senectute. Izdaja dela se jim je zdela
potrebna iz več razlogov. Med drugim je pomembno dejstvo, da je delo Pogovori o starosti
najstarejša ohranjena knjiga naše kulture in da do sedaj še ni bila prevedena. Res je tudi, da se
delo v celoti posveča vprašanju staranja, starosti in medgeneracijskih odnosov in da bo zaradi
tega v veliko pomoč slovenskim gerontologom iz vseh strok, prav tako pa vsem drugim, ki
nas zanima ta tematika. Ramovš pravi: »Če bodo po njem posegli profesorji in dijaki ter
upokojenci iz univerze za tretje življenjsko obdobje, bodo ujeli dve muhi na en mah: skupaj z
učenjem latinščine pri enem najboljših klasikov se bodo ozaveščali o starosti, staranju in
solidarnosti med generacijami, kar je danes ena od najbolj perečih učnih in vzgojnih vsebin«
(Ramovš 2015: 195).
Ciceron je malo pred smrtjo napisal svoj »labodji spev«, presenetljivo osvežujoče in prijetno
berljivo razpravo o problemih staranja in starosti. O Ciceronu je v primerjavi z drugimi
antičnimi avtorji znanih precej podatkov. Ko je pisal Pogovore o starosti, mu je bilo šestdeset
let, kar je bilo za tisto obdobje že visoka starost. Bil je eden najprodornejših in najbolj
vsestranskih govornikov, kar jih je v kdaj nastopalo v Rimu (Gantar 2015: 20). V svojih
filozofskih spisih se je opiral na tradicijo Platonove Akademije. Prav tako se je naslanjal na
Platona v oblikovnem pogledu, Platon je namreč svoja filozofska razglabljanja najraje
ubesedil v obliki dialogov ali pogovorov, v katerih ima glavno besedo in osrednjo vlogo
mislec Sokrat. »Toda za razliko od Platona, kjer si nastopajoče osebe ves čas izmenično
zastavljajo vprašanja in odgovore, se pri Ciceronu dialog v pravem pomenu besede navadno
odvija samo v uvodnem prizoru, v nadaljevanju pa največkrat kmalu preide v monolog, kjer
ima glavno besedo samo še osrednji junak« (Gantar 2015: 25).
Ciceron je svoja zadnja dva filozofska dialoga, O starosti in O prijateljstvu, posvetil
najboljšemu prijatelju Titu Pomoniju Atiki, ki je bil prepričan epikurejec. Ohranjenih je
šestnajst knjig njunih pisem, v katerih sta si zaupala svoje največje tegobe in skrbi. Dialog O
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starosti (De senectute) je Ciceron verjetno pisal v letu 43 pr. n. št., tik pred atentatom na
Cezarja in eno leto pred lastnim ubojem. Dialog je verjetno posvetil prijatelju Atiki, ker sta
bila oba šestdesetletnika, kar je bila v obdobju antike že kar visoka starost. Iz njunih pisem je
razvidno, da ju je starost, zaradi bolezenskih težav, političnih razočaranj, izgube svojcev,
družinskih tegob in denarnih nevšečnosti, še bolj povezala.
Zanimiva je tudi povezava med Katonom Starejšim, ki si ga je Ciceron izbral za osrednjega
junaka svojega dialoga, in Platonovim dialogom Fajdros, ki ga bomo obravnavali kasneje.
Katon Starejši je bil politik, ki je živel približno sto let pred Ciceronom. Bil je velik domoljub
in izrazito republikansko usmerjen. Dočakal je nadpovprečno visoko starost, to je
petinosemdeset let, ter vse do smrti ohranil bister um in odlično fizično vitalnost. Katon
Starejši je imel vnuka Katona Mlajšega, ki je veljal za vzor resnične kreposti. Organizirati je
hotel upor proti Cezarju, a je naredil samomor. Eno izmed predvidevanj je, da je Ciceron s
svojim dialogom hotel počastiti spomin na Katona Mlajšega. Kar pa je zanimivo za nas, je, da
naj bi tik preden se je vrgel na meč, bral Platonov dialog Fajdros (Faidros).
Katonu Starejšemu sta za družbo sogovornika Publij Kornelij Scipion in Gaj Lelij. Sta skoraj
petdeset let mlajša od njega in le na začetku spregovorita nekaj besed. »Kljub pasivni
zadržanosti obeh mlajših sobesednikov pa lahko rečemo, da tu prvič v rimski antiki srečamo
to, kar danes pogosto označujemo s strokovnim izrazom kot "medgeneracijski dialog"«
(Gantar 2015: 41).
3.3.1.1 Vsebina

Glavni motiv dialoga O starosti je misel o moči duha nad telesom in o premoči ideje nad
materijo. Ta misel spremlja ves dialog, tudi pritožbe nad tegobami in nevšečnostmi starosti.
Ciceron mladost pokaže kot telesno moč, gibkost in hitrost, starost pa odlikujejo preudarnost,
ugled in modri nasveti. Kljub temu da nam z leti pešajo telesne moči, pa se nam »vzporedno s
tem krepijo naše duhovne odlike« (Gantar 2015: 45).
Katon razloži Scipionu in Leliju, da prav vsa življenjska obdobja prinašajo tegobe. Ne
razume, kako bi lahko bilo kaj slabega v stvareh, ki jih »prinaša naravna nujnost« (Ciceron
2015: 71). Lelij Katona spodbuja, naj ju s Scipionom pripravi na čas, ki zanju šele prihaja, on
pa ga je že prehodil. Katon ju bo z veseljem podučil, kako je najbolj modro hoditi skozi
življenje in biti pripravljen na starost. Pravi, da razlog za pritoževanje ni v starosti sami,
ampak v življenjskih navadah. »Stari ljudje, ki poznajo pravo mero, ki niso težavnega značaja
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in neprijazni do drugih, tudi starost dobro prenašajo, brezobzirnost in neljubeznivost pa je
zoprna prav v vsakem življenjskem obdobju« (Ciceron 2015: 75).
Najboljše orožje v boju proti staranju sta znanost in umetnost ter stalno prizadevanje za trden
značaj. Katon starost primerja z delom na ladji. Mladi tekajo po ladijskih hodnikih in črpajo
umazano vodo z dna. Starejši mirno sedi na krmi s krmilom v rokah. Oboje je enako važno in
koristno. Ampak za tekanje po ladji potrebuješ mladost in fizično moč, za upravljanje ladje pa
modrost, izkušnje in preudarno odločanje. »Nepremišljenost je očitno lastnost cvetoče
mladosti, preudarnost pa je spremljevalka staranja« (Ciceron 2015: 89). Starost lahko
premaguješ s pridnostjo in njene pomanjkljivosti z vztrajnostjo. Proti starosti se je treba
bojevati enako kot z boleznijo. Pri skrbi za zdravje je koristna zmerna telovadba, hrane in
pijače je treba zaužiti samo toliko, da se telesne moči obnavljajo in da ne obremenjujejo
telesa. Pomoč rabita tako um kot telo.
Katon pravi, da »nimam volje, da bi objokoval življenje, kar so pogosto počeli celo mnogi
učeni ljudje, in ni mi žal, da sem živel, saj sem živel tako, da se po mojem nisem zaman rodil«
(Ciceron 2015: 157). Pravi, da bo življenje zapustil tako zadovoljen, kot bi šel iz gostišča in
ne zdoma, ker nam je narava namenila prostor za kratko bivanje in ne za trajno namestitev.
Starost je za Cicerona skozi Katonov govor celo zelo prijetna:
In ob vseh teh stvareh, Scipion (rekel si namreč, da se z Lelijem temu pogosto čudita), je
zame starost lahka in ne le, da ni nadležna, celo prijetna je. In četudi se morda motim, ko
verjamem v nesmrtnost človeških duš, se prav rad motim in dokler sem živ, se nikakor ne
želim otresti te zmote, ki mi je v veselje. Če pa je tako, kot pravijo nekateri manj
pomembni filozofi, da namreč ne bom čutil ničesar, ko bom mrtev, se niti ne bojim, da bi
se mi zaradi te moje zmote posmehovali enako mrtvi filozofi. In tudi če nas v prihodnosti
ne čaka nesmrtnost, je najbolj zaželeno, da človek umre, ko pride njegov čas. Kot ima
narava svojo mero za vse druge stvari, tako ima mero za življenje. Starost je zadnje
dejanje v igri življenja in paziti moramo, da se v tej igri ne utrudimo, še posebej pa, da se
utrujenosti ne pridruži naveličanost (Ciceron 2015: 159).

In če Ciceron govori skozi Katona, je zanj v starosti vse dobro. Ni ga strah smrti in veseli se
življenja po njej. Zaupa v naravo, da bo, tako kot v tem življenju, naredila vse prav tudi v
drugem. Starost je zanj del življenja in nima se smisla pritoževati čez to, ampak mora to
dejstvo sprejeti pozitivno.
3.3.1.2 Andrej Capuder: Povest o knjigah

Leta 2014 je Slovenska matica izdala delo Povest o knjigah Andreja Capudra. Capuder v njej
spregovori o svojih najljubših knjigah, ki jih je razdelil na štiri dele: Deček, Mladenič, Mož in
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Starec. Naslovi označujejo avtorjevo starostno obdobje branja opisanih del. Pravi, da ne gre
samo za branje, ampak za ljubezen. Capuder je po Ciceronu povzel zdravilo za dolgoživost in
pravi, da je edino zdravilo za dobro in dolgo življenje spomin. Spomin, ki mu pomaga ostati
mlad, pa je vest. Ampak to je mogoče le v primeru, da je vest čista. »Najbolj skrivnostno
območje v človeku, hkrati pa najbolj otipljiva zavest, tista, ki nas ohranja tudi še, ko nam je
telo popolnoma opešalo. Če govorimo, da ima ta ali oni glavo »še bistro«, pomeni, da se
dobro spominja. Vendar tu ne gre samo za ponavljanje in obujanje preteklih izkušenj, temveč
za nekaj več« (Capuder 2014: 247). Gre za nekaj višjega od našega razumevanja, saj bi težko
razvozlali skrivnost naše duše, kamor shranjujemo spomine. Capudra starost ne omejuje.
Tegobe, ki z njo pridejo, ga ne težijo, dokler ima spomin.
Starost nam olajša občutek avtoritete, ki smo si jo v življenju pridobili s častnimi sredstvi
in nam jo drugi zlahka priznavajo. Grde navade »jeznega starca«, kamor sodijo
razdražljivost, nemir, skopost, otopelost čutov in duševna lenoba, v vsem tem je treba
videti bolj napake značaja kakor delež starostnega pomanjšanja. Treba je videti! In tu je
znova na delu razum, ki pa ne pride čez noč, na ukaz, kadar ga najbolj potrebujemo, pač
pa je sad dolgoletne vzgoje in privajanja, ki seže prav v najbolj nežna leta našega
otroštva. Na smrt moraš misliti že mlad, sicer si te misli nikdar ne boš prav osvojil. Misel
na smrt je tista »mrtva straža«, od katere ne smeš nikoli odstopiti, preden te sam Bog od
nje ne odveže. Tudi v tem smislu prednjači spomin, kajti nič takega si ne moremo
domisliti, kar ne bi bilo na nek način že v nas. Življenje je »budno prepoznavanje«, tako
nas učijo od Platona dlje, preko Plotina, Avguština in Bergsona veliki modreci Vzhoda in
Zahoda: biti moraš prisoten in čuječ, »zdaj in ob naši smrtni uri« - nunc et in ora mortis
nostrae – kot pravi krščanska molitev, ki je morda prav tu najbolj vzvišena in v svoji
preprostosti vsemogoča. Iz tega občutka »trajanja« izvira vera v nesmrtnost duše, ki so jo
starodavniki trmasto izpovedovali, razen takrat, ko so jo iz enake trme zanikali (Capuder
2014: 250–251).

Capuder starost ocenjuje po osebnem doživljanju. Ne ozira se na družbeno mnenje. D okler
lahko v sebi nosi spomin na knjige in mu služi spomin, je življenje še naprej lepo.
Capuder je za delo Povest o knjigah prejel Rožančevo nagrado.
3.3.2 Platon: Fajdros
Ko so leta 2004 izšla Platonova Zbrana dela II, Gorazd Kocijančič staranja ali starosti ni
uvrstil me temeljne pojme Platonovih dialogov. Še najbližje se starosti približajo teme smrti,
duše, življenja. Kocijančič nas res opozori, da so ti pojmi ohlapni in metodološko precej
negotovi, a skozi njih vseeno lahko razumemo Platonov odnos do staranja. Platon, kot steber
celotne filozofije, je o smrti razmišljal na dveh ravneh. Ena je fiziološka, kjer se preneha
biološko življenje, druga je filozofska. Po smrti ostane duša, a kaj se z njo zgodi, ostaja v
obzorju nevednosti. V dialogu Fajdros lahko najbolj jasno razumemo, da je duša neumrljiva.
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Samo filozofsko življenje Platonov Sokrat razume kot »zgolj prizadevanje za umiranje in
umrlost« ‒ ta smrt pa ni prizadevanje za fizično odmrtje ali samo-mor, ampak se
uresničuje ravno kot zavezanost inteligibilnemu svetu, v zavesti, da je nerazumno
predčasno zbežati »bogovom«, ki so dobri gospodarji. Prizadevanje za umrljivost je
osvobajanje od čutov in poželenj, zbiranje duše same v sebi in tako priprava na
onostransko »bivanje« (Gantar 2004: 1167).

Grška kultura in njen lepotni ideal sta bila izrazito moška. Prav tako je bil Grk homoerotično
usmerjen. Državljanska dolžnost je bila, da si mladenič najde starejšega ljubimca in učitelja
(ugodnika). »Tako se je razvijalo v moškem razumevanju deške in mladeniške duše in želja,
da bi sejal vanjo seme dobrega ter da bi mladega človeka kar najbolj približa idealu vzornega
državljana. Za plačilo pa mu je ta dajal sam sebe na voljo« (Sovre 1960: 9). Ker se je grška
formula glasila »po telesu lep in dober po duši«, je zanimivo raziskovati, kako so Grki
dojemali starost. Kot smo videli pri Ciceronu, je bil do starosti izjemno pozitivno naravnan,
vendar mu je, kot bomo videli kasneje, Simone de Beauvoir očitala hinavstvo.
Dialog Fajdros je tako kot večina Platonovih dialogov »metafilozofski« tekst, ki omogoča
razmišljanje o številnih temah in vabi k ljubezni do modrosti. Na začetku dialoga se srečata
Sokrat in mladi Fajdros, ki prihaja od govornika Lizijasa. Sokrat izreče šalo na račun odnosa
med mladeničem in starejšim moškim. Fajdrosa pregovori, da mu prebere Lizijasov govor, ki
govori o tem, da je pametneje, če se lep mladenič preda tistemu, ki ga ne ljubi kot pa tistemu,
ki ga. Sokrat mu sarkastično odgovori, da bi moral dodati, da bi ta moški moral biti reven in
ne bogat, starejši in ne mlad.
Razlika med mladostjo in starostjo se v njunem pogovoru kaže na različne načine. Najbolj
očiten je odnos učitelja in učenca ter morda tudi odnos potencialnih ljubimcev. V
homoerotičnih antičnih Atenah se je pričakovalo, da bosta ljubimca star učitelj in mlad
učenec. Po drugi strani pa je Sokratov namen, da starost prikaže z bolj pozitivnega stališča.
Sokrat se na Lizijasov govor odzove ironično in Fajdros ga prepriča, da o ljubezni spregovori
tudi sam. Lizijasov govor se je nanašal na homoerotično ljubezen med dečkom, ki mora dati
prednost v ljubezni neljubljenemu, in starejšim ljubimcem. Neljubljeni predstavlja razumnega
in pametnega ljubimca. Sokrat v svojem govoru pokaže na razlike med mladostjo in starostjo.
Starejši moški je ljubosumen na mladeničevo mladost in lepoto. Želi ga slišati, tipati in z njim
doživljati užitke, ki ga ponovno približajo mladosti. Vendar kaj lahko starejši moški ponudi v
zameno? Ljubezen ni zlobna stvar, kot jo je prikazal Lizijas. Ljubezen je dobra, in ko
navdihne zvezo med starcem in lepim mladeničem, je njuna zveza možna pot do nesmrtnosti.
Sokrat pravi, da so vse duše nesmrtne, ampak nekatere padejo na zemljo in so priklenjene na
ljudi. Njihov obstoj je kot kočija, ki jo vlečeta krilata konja, eden je dober in drugi težaven.
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Ko je duša še imela krila, je živela v nebesih, kjer je bila negovana s čisto resnico. Ampak ta
duša, ki pade na zemljo, se ne more vrniti nazaj v nebesa deset tisoč let. Hitrejšo vrnitev bo
dosegla le, če ji človeški nosač prinese trmastega konja, ki mora predano iskati resnico in zato
izbere filozofsko življenje.
Tako Sokrat doseže, da Fajdros neha razmišljati o erotični sli, ampak začne razmišljati o želji
po resnici. S tem preskokom se iz ospredja izgubi razmišljanje o razlikah mladosti in starosti.
Nadomesti jo bolj vzajemen in splošen odnos do ljubezni, ki je lepota, ta pa je veliko darilo
bogov nesmrtnikom.
»Že star pregovor pravi, da vsaka starost ljubi enako starost. Mislim namreč, da enakost let, ki
vodi k enakim zabavam in nasladam, ustvarja prav zaradi te enakosti prijateljstvo; pa vzklic
temu se tudi vrstniki naveličajo občevanja z vrstniki« (Platon 1960: 23). Sokrat doseže, da
Fajdros v njem ne vidi možnega ljubimca, ampak filozofa, od katerega želi modrosti.
Platon odnos do staranja najbolj nazorno razloži v Simpoziju skozi Diotimin govor. Ali je
govor res avtorsko delo Diotime ali Platonov konstrukt, ni znano. Diotima govori o tem, da
vse, kar je dobrega v dušah smrtnikov, teži k nesmrtnosti. Tako hrepenenje je razlog, da so
ljudje tako močno odvisni od ljubezni.
Torej, če verjameš, da je ljubezen po naravi napotena na to, glede česar sva se že večkrat
strinjala, potem se ne čudi. Tudi tu namreč smrtna narava išče isto reč <logos> kot tam,
da bi bila kolikor je mogoče večna in nesmrtna. To pa lahko doseže le s tem, s
spočenjanjem; kajti vedno zapušča drugo mlado (bitje) namesto starega. Saj pravim celo
to, da je vsako posamezno živo bitje, dokler živi, nekaj istega ‒ kakor na primer
govorimo o istem človeku od otroštva do tedaj, ko postane starec; ta človek, ki nikoli
nima v sebi istih (lastnosti), se vendar imenuje isti, čeprav vedno (v nečem) postaja nov, v
drugem pa trpi izgube: v laseh in mesu, kosteh in krvi, skratka, v vsem telesu. In ne le v
telesu, ampak enako velja tudi glede duše: navade, nravi, mnenja, želje, užitki, bolečine in
strahovi ‒ nič od tega ni v nobenem drugem človeku nikoli isto, temveč eno nastaja,
medtem ko drugo propada. Še bolj čudno od tega pa je, da nam celo nekatera vedenja
nastajajo, druga pa propadajo, in da niti po vedenjih nikoli nismo isti, ampak celo
sleherno posamezno vedenje utrpeva isto. Kar se namreč imenuje premišljevanje,
predpostavlja odhajanje vedenja; pozaba je namreč odhod vedenja, premišljevanje pa
namesto spomina, ki je odšel, ustvarja novega ter ohranja vedenje, tako da se zdi, da je
isto. Na ta način se ohranja vse smrtno, sicer ne tako, da bi bilo v vseh obzirih isto kot
Božanstvo, ampak tisto, kar ostari in odide, za seboj zapusti drugo, novo bitje, kakršno je
bilo samo. S to zvijačo, Sokrat, je smrtno (bitje) udeleženo v nesmrtnosti, tako po telesu
kot vsem drugem. Nesmrtno pa (to uresničuje) drugače. Zato se ne čudi, če vsako bitje po
naravi časti svoje potomstvo: sleherno bitje spremljata ta vnema in ljubezen zavoljo
nesmrtnosti. (Platon 2006: 517–518).

Diotima govori o staranju telesa in duha, kako nič več ni isto, ko se človek postara. Vsi
organizmi in vsi spomini nenehno propadajo in morajo biti zato nenehno obnovljeni. Učiti se
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in iskati, kako zadržati znanje in vedenje kljub starosti, je zavračanje lastne narave in tega, kar
smo. Staranje je življenjski proces, skozi katerega se učimo, čustvujemo, razmišljamo. Starost
človeka zbliža s filozofijo. Ko starega ni več, pride novo. Po Diotimi je smrt rojstvo novega,
zato nima smisla upirati se ji ter iskati večnost in nesmrtno slavo.

3.4 Simone de Beauvoir: Starost
Simone de Beauvoir je bila francoska pisateljica, eksistencialistična filozofinja, politična
aktivistka, feministka in družbena teoretičarka. O sebi ni razmišljala kot o filozofinji, vendar
je imela velik vpliv na oblikovanje feminističnega eksistencializma in feministično teorijo.
Pisala je romane, eseje, biografije, avtobiografijo, monografije o filozofiji, politiki in
družbenih vprašanjih. Skratka, bila je izjemna intelektualka z veliko akademsko širino. Njeni
najbolj znani deli sta roman Mandarini (Les Mandarins, 1954) in razprava Drugi spol (Le
deuxième sexe, 1949), ki je podrobna analiza zatiranja žensk in temeljno delo sodobnega
feminizma. Z delom Drugi spol je sprožila revolucionarno spremembo v razumevanju
položaja žensk in odnosov med spoloma. Njena druga dela so ostala v senci, čeprav je s
knjigo Starost (La Vieillesse, 1970), ki kritično obravnava Ciceronove Pogovore o starosti,
opravila pionirsko delo na tem področju.
Če so Ciceronovi Pogovori o starosti pozitivno naravnani, je pogled Simone de Beauvoir
mnogo bolj pesimističen. De Beauvoir je v njih videla številne probleme. Očitala jim je, da
gre za filozofijo, ki izhaja iz moške družbeno-socialne elite in ne upošteva žensk ali nižjih
družbenih razredov. Da tudi ni dovzetna za prave izgube sposobnosti, ki pridejo z leti, ampak
se osredotoča le na redke prednosti. Ciceronovo filozofijo je označila za prvi primer prisilne
idealizacije starosti in za, kot je možno razumeti med vrsticami, nič drugega kot zamaskirani
pesimizem. Biti stoičen do starosti je enako kot, če bi »slavili zobe na zmaličenem obrazu«.
Kar de Beauvoir najbolj očita Ciceronu, je njegova očitna samozavest, da mi sami odločamo o
kakovosti starosti. De Beauvoir na tako razmišljanje odgovori s kislim odgovorom, da se na
nekaterih mestih utrjujemo, na drugih pa gnijemo, ampak nikoli ne dozorimo. Bistvena
napaka stoicizma, kot ga vidi de Beauvoir, je, da nam govori, da smo lahko samostojni od
sveta, namesto da bi spoznali, da sta naše življenje in naša bit vodena v dialektičnem odnosu s
svetom. Smo subjekti z željami, zmogljivostmi in upanji, smo pa tudi objekti drugih in
njihove percepcije ter družbeno-kulturnih, političnih in ideoloških struktur. Njen
eksistencializem je bil fenomenološki. Trdila je, da je naša eksistenca odvisna od ovir ter naša
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svoboda podvržena zgodovinskim in socialnim situacijam. Kako se vidiš v starosti, je v veliki
meri odvisno od okolice. V resnici gre za moč ustvarjanja in uničenja. Resnica pa je kliše in
prav klišeji o starosti kažejo zgodovinsko realnost tega odnosa. Ne zanika, da se je stanje
staranja spreminjalo skozi različne kraje in čas, ampak vseeno se odnos do staranja ni
bistveno spremenil. Kar govorijo klišeji o staranju, se vedno nanaša na strog in konzervativen
razum, na telo, ki propada, in izgubo fizične privlačnosti. Realno stanje je treba sprejeti
takšno, kot je. Nemogoče je vplivati na nasprotje med jasnimi notranjimi občutki in
objektivnim dokazom naše spremenjenosti. Vse, kar lahko naredimo, je, da tavamo od enega
do drugega občutka in ju poskušamo obdržati. To nasprotje, med tem kaj in kako se počutimo
ter tem, kaj vidimo v ogledalu, je popolnoma drugačno od tega, kar smo občutili v mladosti.
De Beauvoir vidi problem starosti v tem, da postaneta omejena um in telo. Če starost slučajno
ne postane parodija na prejšnje življenje, potem je edina rešitev, da se predaš različnim
dejavnostim, kot je socialno, politično, intelektualno ali kreativno delo.
Boris A. Novak je v revijo Sodobnost leta 2013 napisal recenzijo Starost in jo označil za
pionirsko delo o fenomenu staranja. Novak pravi, da je tema njegovega članka »opozoriti na
ključne ugotovitve te obsežne, sistematične in lucidne raziskave, ki nosi skromen podnaslov
essai, kar v francoščini pomeni kratko malo ‒ poskus« (Novak 2013: 666).
Ker Starost še ni prevedena v slovenščino, bomo uporabili Novakov prevod avtorskega
povzetka z zavihka knjige:
So starci sploh ljudje? Če bi sodili po načinu, kako jih naša družba obravnava, je
dovoljen dvom. Družba dopušča, da nimajo ne enakih potreb ne enakih pravic
kakor drugi člani skupnosti, kajti odteguje jim minimum tistega, kar se jim zdi
nujno; namenoma jih obsoja na bedo, brloge, bolehnost, samoto, brezup. Da bi si
družba olajšala vest, so njeni ideologi skovali mite, sicer protislovne, ki
napeljujejo odrasle, da starca vidijo ne kot bližnjika, ampak kot drugega. Je
častitljivi Modrec, ki iz velikih višav obvladuje zemeljski svet. Je blazni starec, ki
blebeta in čenča. Naj ga postavimo nad ali pod našo vrsto, v vsakem primeru je
izgnan. Še bolj kot zakrinkavanje realnosti pa se nam zdi primerno, da jo
radikalno ignoriramo: starost je sramotna skrivnost in prepovedana tema. Ko sem
pripovedovala, da sem ji posvetila knjigo, so še najpogosteje vzklikali: 'Kakšna
ideja! To je žalostno! To je morbidno!' Prav zato sem napisala te strani. Hotela
sem po resnici opisati položaj teh parij in način, kako živijo, hotela sem
omogočiti, da se sliši njihov glas; morali bomo priznati, da gre za človeški glas.
Doumeli bomo, da njihova nesrečna usoda razkrinkava neuspeh celotne naše
civilizacije: to je nemogoče uskladiti s humanistično moralo, ki jo razglaša
vladajoči razred. Ta ni odgovoren le za 'starostno politiko', ki meji na barbarstvo.
Že vnaprej je proizvedel konec opustošenja življenja; ta je neizbežna posledica
izkoriščanja delavcev, atomizacije družbe, bede kulture, ki je rezervirana za
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mandarine. Ta konec dokazuje, da se je treba vsega vnovič lotiti od samega
začetka: sistem, ki pohablja, ta naš sistem je treba radikalno obrniti na glavo. Prav
zato se tako skrbno izogibamo, da bi načeli vprašanje zadnjega starostnega
obdobja. Prav zato je treba razbiti zaroto molka: od svojih bralcev zahtevam, da
mi pri tem pomagajo (De Beauvoir cit. po Novak 2013: 666‒667).
Novaka je knjiga prevzela. Priznava, da tudi sam ni razmišljal o tej tematiki, dokler se osebno
ni srečal z boleznijo pokojne matere. Knjiga ga je globoko pretresla, a mu pomagala razumeti,
kaj se je z materjo dogajalo.
Glede na to, da sta bila Simone de Beauvoir in Jean-Paul Sartre življenjska sopotnika, je
njuno razmišljanje o starosti in smislu življenja podobno. Njuno življenje se je prepletalo tako
na čustveni kot na intelektualni ravni. Sartre jo je zaprosil za roko, a ga je zavrnila. Odločila
sta se za sklenitev dveletne pogodbe, ki je trajala vse življenje. Nista živela v skupnem
gospodinjstvu, niti nista imela otrok. Njun odnos je bil vse čas zelo kompleksen, kar je
oteževalo še dejstvo, da sta imela številne ljubimce in ljubimke. Nekatere celo skupne.
Akademsko sta bila nesporno povezana in vedno sta brala dela eden drugemu. Sartrov pogled
na smisel življenja je povzel Vid Pečjak v knjigi Psihologija staranja:
Sartre (1956) je napisal, da človek najprej obstaja, se pojavi na svetu in se šele potem
določa. Človek je svoboden, še več, je obsojen na svobodo. Zato je izključno odgovoren
sebi in je svoj zakonodajalec. Življenje je vse to, kar naredi iz njega: veselo ali žalostno,
smiselno ali nesmiselno, polno ali prazno. Svoboda pa pomeni odgovornost in povzroča
eksistenčno tesnobo. Da življenje ne bi postalo praznina, ga napolnjuje posameznik z
angažiranim delovanjem. V tem delovanju je smisel življenja. Življenje ima pomen, ki
mu ga človek daje sam, ko izbira med avtentično in neavtentično eksistenco.
Neavtentična eksistenca pomeni umik v brezimno množico, konformizem, razne
ideologije in ugibanja. S tem se reši eksistenčne tesnobe, preganja pa ga ontološka krivda
(občutek izgubljenih možnosti) (Pečjak 2007: 237).

Človek se oblikuje skozi življenje. Na tem svetu je svoboden, a zato tudi edino sam
odgovoren za svoje življenje. Zato je lahko ta svoboda težka. Samo od njega samega je
odvisno, kaj bo s svojim življenjem naredil. In s tem tudi, kako se bo spopadel s starostjo. De
Beauvoir se je v kritiki Ciceronovih Pogovorov bolj osredotočila na krut odnos družbe do
starih ljudi, Sartre pa polaga odgovornost za doživljanje starosti v roke vsakega posameznika.

3.5 Thomas Mann: Smrt v Benetkah
Delo Smrt v Benetkah je pripoved o Gustavu Aschenbachu, slavnem münchenskem pisatelju,
ki nekega dne na sprehodu sreča turista, ki v njem zbudi silno željo iz mladosti po potovanjih.
Aschenbach je vse življenje živel le za svoje delo. V mladosti je užil kratkotrajno srečo v
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zakonu, a mu je žena kmalu umrla. Ostala mu je le hči, ki pa je poročena. Aschenbach
razmišlja, da se bi po upokojitvi preselil na kmete. Utrujen je od dela in sam sebi prizna, da
mu potovanje pomeni beg. Najprej odide v Pulj in od tam na Brione, ki pa mu niso všeč. Čuti,
da to ni kraj, ki mu je namenjen. Zato se odpravi v Benetke, kjer se nastani v luksuznem
hotelu in uživa v branju, pisanju in sprehodih. Ko nekega večera čaka na večerjo, opazuje
hotelske goste, med katerimi opazi poljsko družino. Med njimi je dolgolasi deček osupljive
lepote. Aschenbach predvideva, da ima štirinajst let. Njune oči se za hip srečajo. Aschenbach
je prevzet. Žalosti ga, da sedi tako daleč proč, zato se predaja razmišljanju o lepoti.
Kasneje izve, da je dečku ime Tadzio. Opazuje ga med igro in opazi, da ga vsi obožujejo. Nek
temnolasi deček ga celo poljubi. Ko se Aschenbach opazuje v ogledalu, pomisli, da deček ne
bo dočakal starosti. Misel na to mu prija, saj to pomeni, da njegova lepota ne bo zbledela.
Aschenbacha nekega dne prevzame čudno nezadovoljstvo in se že odloči zapustiti Benetke,
ko se z ladje zaradi želje videti lepotca vrne v hotel. Nato dneve preživlja v zasledovanju
dečka. Deček to opazi in v igri sodeluje, družina pa ga poskuša držati čim dlje od
Aschenbacha. Ko se mu Tadzio enkrat nasmehne, je Aschenbach od silnega navala čustev
tako pretresen, da zbeži.
Po mestu se začnejo širiti govorice, da je v mestu kuga. Aschenbach ima možnost odpotovati,
a ne želi zapustiti Tadzija. Razmišlja, da bi novico povedal njegovi družini, a se tudi premisli.
Obsedenost ga dela vse bolj grotesknega. Pobarva si lase, se našminka in smešno obleče. Nato
izve, da Tadzio z družino zapušča Benetke. Poišče ga na plaži, kjer se v igri z drugimi dečki
spre z črnolascem, ki ga je nekoč poljubil. Deček se kruto znese nad njim in Aschenbach se
ustraši, da ga bo zadušil. Ko ga črnolasec le spusti, Tadzio odide na sipine. Ko Aschenbachu
nameni pogled, se ta zgrudi s stola in umre.
Mann se skozi besedilo naslanja na Platonov govor Fajdros in na antično zgodbo o Narcisu.
Njegovo navdušenje nad človekovo miselno veličino nadomesti obsedenost z nizko čutnostjo
in erotičnimi nagoni. Odreče se visokim idealom apolinične lepote in spozna, da sta Eros in
Dioniz najpomembnejša bogova, ki zlahka premagata šibko človekovo umovanje. Za razliko
od Platonovega zavajajočega in zahtevnega sloga pa je Mannov stil pisanja osredotočen na en
sam cilj, ki je razvoj Aschenchovega navdušenja nad lepoto v noro obsedenost.
Na začetku se Aschenbach zave, da se je premalo sproščal in preveč delal. Sedaj se »njegovo
življenje že počasi izteka« (Mann 2004: 9), zato se ga poloti strah, da ne bo mogel končati
vsega, kar bi še rad. Upokojenska leta namerava preživeti na kmetih. Ampak še prej bi rad
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doživel vsaj nekaj tistega, čemur se je v mladosti na račun dela izogibal. Na nek način se želi
vrniti v mladost. Ko iz Pulja potuje v Benetke, na ladji vidi skupino mladih trgovskih
pomočnikov. Z grozo spozna, da eden med njimi v resnici ni pravi mladenič:
A brž ko ga je Aschenbach malo pozorneje pogledal, je spoznal z nekakšno grozo, da to
ni pravi mladenič. Ni bilo dvoma, bil je star. Gube so mu obdajale oči in usta. Medli
karmin njegovih lic je dalo ličilo, rjavi lasje pod barvasto ovitim slamnikom so bili
lasulja, njegov vrat je bil upadel in žilnat, nasajeni brčiči in muha na bradi pobarvani,
rumeni in poševni zobje, ki jih je smeje razkazoval, so bili cenen nadomestek, in njegove
roke, s pečatnim prstani na obeh kazalcih, so bile roke starčka (Mann 2004: 22).

Aschenbach je zgrožen nad takšno prevaro. Ne razume, da ljudje te prevare niso opazili.
Dokler sam ne ugleda Tadzijeve popolne lepote, vidi v predajanju fizični čutnosti greh.
Ampak zanj je Tadzijeva lepota božanska. Njegova lepota »kakor nežen bog prihaja iz globin
neba in morja« (2004: 42), Aschebach pa je star. Ima »sive lase, svoj trudni in ostri obraz«
(2004: 43). Če je prej častil um nad telesom, se mu sedaj fizični poraz telesa zdi sramoten.
Platon v Fajdrosu opiše, kako duša živi dve življenji, smrtno in nesmrtno. V smrtnost je
priklenjena na telo z vprego dveh konj. Mann pa to povzame: »Dan za dnem je goli bog
razpaljenih lic zdaj vozil svojo žarovito četvero vprego skozi prostranstva neba, in njegovi
rumeni kodri so vihrali v vzhodniku, ki je tisti čas dirjastil v prostranstvo« (2004: 51).
In nato opiše začetek Platonovega dialoga, ko se Sokrat in Fajdros srečata na obrobju Aten:
Bila je stara platana nedaleč od atenskih zidov, - bil je tisti svetosenčni kraj, prenapolnjen
z vonjavami cvetov Deviškega drevesa, kraj, ki so ga krasile posvečene podobe in darovi
v čast nimfam in Ashelou. Potok ob vznožju drevesa s širokimi vejami je povsem
prozoren padal čez gladki prod; škržati so godli. Na trati pa, rahlo položni, tako, da si leže
mogel imeti glavo dvignjeno, sta ležala dva, zavarovana tu pred žarom dneva: starec in
mladec, grdun in lepotec, modrijan ob ljubeznivem mladeniču. In z nežnostmi, z duhovito
snubečimi šalami je Sokrat Fajdra poučeval o hrepenenju in o kreposti. Govoril mu je o
vroči zgrozitvi, ki jo trpi čustvujoči, kadar ugledajo njegove oči prispodobo večne lepote;
govoril je o poželenju neposvečenega in hudobnega, ki si ne more misliti lepote, kadar
vidi njeno podobo, in ni zmožen čaščenja; govoril je o sveti bojazni, ki prevzame
žlahtnika, kadar se mu pokaže bogu podobno obličje, popolno telo, da vztrepeta in se
izgubi in si komaj upa gledati tja, ter časti tistega, ki ima v sebi lepoto, da bi mu celo
žrtvoval kakor sveti sohi, če se ne bi moral bati, da ga imajo za nespametnega. Kajti
lepota, moj Fajdros, le ona, je ljubezni vredna in vidna obenem: edina oblika duhovnosti
– pomni to dobro! – ki jo moremo čutno dojeti, čutno prenesti. Kaj pa bi bilo iz nas, če bi
se nam hotele čutno prikazati še druge božanske reči: razum in krepost in resnica. Mar ne
bi omedleli in zgoreli od ljubezni, kakor nekoč Semela pred Zevsom? Tako je lepota pot
k duhu za tistega, ki čuti, - le pot, le sredstvo, moj mali Fajdros … In potem je zviti
udvorljivec izgovoril tisto najimenitnejšo misel: da je, kdor ljubi, bolj božanski od
ljubljenca, kajti v njem je bog, a v onem ne, - to nemara najbolj nežno, najbolj
posmehljivo misel, ki je bila kdaj zamišljena in ki iz nje izvira vsa nagajivost in najbolj
skrivna naslada hrepenenja (2004: 56–57).
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V Platonovem besedilu prepozna, da je Tadzijeva lepota tista, ki ga približuje božanskemu.
Aschenbach potrebuje izgovor, ki mu dovoljuje strast, ki jo občuti. Ampak če se Platonov
govor zaključi s spreobrnitvijo Fajdrosovega prepričanja, da je najpomembnejša resnica, pa
Aschenbachova strast narašča. Vse večja obsedenost ga spremeni v karikaturo, ki jo je srečal
na ladji za Benetke in bil nad njo zgrožen. Mann vzporedno z naraščajočo Aschenbachovo
strastjo postavi širitev kuge, ki prihaja v Evropo iz Azije. Njegovi simptomi zaljubljenosti so
enaki simptomom kuge. Sokrat s svojim nastopom pokaže, da je kljub starosti v modrosti še
vedno izjemen. Aschenbacha pa modrost zapušča in se ga polašča norost. In če Sokrat ničesar
ne obžaluje in v starosti uživa, pa se Aschenbachu življenje zdi grenko. Šele sedaj, ko je
spoznal eros, se mu zdi, da je v življenju nekaj zamudil, ker se ni predajal hedonizmu. Temu
je naklonjen tudi bog. Ampak Benetke, mesto ljubezni, razjeda bolezen. V zraku je vonj po
razkužilu, Aschenbach pa se v ljubezni/bolezni vse bolj utaplja, dokler ne umre na ležalniku
na plaži opazujoč ljubljenega.

4 MINLJIVOST
Atul Gawande je ameriški kirurg in avtor uspešnic Complications, Better in The Checklist
Manifesto. Njegovo knjigo Minljivost toplo priporoča Manca Košir na svojem blogu in tudi v
drugih medijih, v katerih objavlja. Knjiga se mi je zdela zanimiva za mojo diplomsko nalogo,
ker jo je Koširjeva predstavila kot knjigo o staranju. Kot drugo se mi je zdelo zanimivo, da
sem na seznamu za rezervacijo knjige pristala šele na sedmem mestu, kar pomeni, da je po
knjigi veliko povpraševanje. Vendar vsebina preseneti, saj govori o poslavljanju od življenja
in kako to storiti na čim bolj human način. Zaradi napredka medicine živimo dlje. Kako pa
živimo zadnji del življenja, je odvisno od številnih dejavnikov. Gawande se je usmeril na to,
kaj lahko naredimo, da je odhod čim lažji in tem bolj human. Raziskave, ki jih je opravil, so
presenetljive. Vsebina knjige je zelo medicinska in bolj usmerjena na smrt, ampak Gawande
je pripovedovalec. Na mojstrski način skozi izkušnje ljudi, ki jih je spoznal med
raziskovanjem tematike, opiše ganljive zgodbe.
Ena izmed zgodb, ki jih opiše, je skrb za starejše v ameriški in indijski kulturi. V Ameriki so
starejši prepuščeni sami sebi, dokler ne postanejo tako onemogli, da morajo v dom za ostarele.
Problem domov za ostarele je, da preveč spominjajo na medicinske ustanove, kjer se ljudje
počutijo kot v »umiralnicah«. Izjemne rezultate so pokazale študije alternativnih ustanov, kjer
imajo oslabeli še vedno možnost ohraniti individualnost in svobodo tako, da imajo svoja
stanovanja, da sami odločajo, kdaj in kaj bodo jedli, kjer so lahko prisotne domače živali ali
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hospicova oskrba na domu, ki se imenuje paliativna oskrba. Taka oskrba je aktivna celostna
obravnava bolnikov z neozdravljivo boleznijo in podpora njihovim bližnjim. Morda se zdi, da
je opisujoča tema povsem v nasprotju z mojo diplomsko nalogo. Ampak Gawande razkriva
odnos do staranja, do kakšnih sprememb je prišlo v 21. stoletju in kako se individualno
spopadamo tako s staranjem kot s starostjo. To pa je tisto, kar skozi literarna dela poskuša
ponazoriti diplomska naloga.
Ko jo je spoznal moj oče, je bil močno presenečen, da živi kar sama. Oče je bil urolog,
zato je imel veliko starejših pacientov, in vedno ga je skrbelo, če so živeli sami. Prepričan
je bil, da bodo tudi tisti, ki še nimajo resnih potreb, gotovo prej ali slej takšne potrebe
imeli. Ker pa je prihajal iz Indije, je menil, da je dolžnost najbližjih sorodnikov, da
poskrbijo za starejše, tako z družbo kot z zadovoljevanjem raznovrstnih potreb
(Gawande 2015: 23).

Gawandov oče je lahko sprejel večino ameriških navad, le odnosa do starejših ne. V Indiji
skupaj živi več generacij, ki skrbijo drug za drugega in si medsebojno pomagajo. Glava
družine je vedno najstarejši moški, to je bil v Gawandovi indijski družini Atulov ded. Star je
bil krepko čez sto let in »hodil je s palico, sključen … kot klas zrelega žita« (Gawande 2015:
23–24). Kljub temu da so ga pestile težave, ki se pojavijo v starosti, je bil dostojanstven
človek.
Vedno je bil obkrožen s člani družine, družina ga je vedno podpirala in spoštovala ‒ in to
prav zaradi starosti. Glede vseh pomembnih zadev ‒ na primer porok, zemljiških sporov,
poslovnih odločitev ‒ so se posvetovali z njim. Znotraj družine je zasedal visok časten
položaj. Ko smo jedli, so najprej postregli njemu. Ko so mladi ljudje prihajali v hišo, so
se mu poklonili in se spoštljivo dotaknili njegovih stopal (Gawande 2015: 24).

V Ameriki in Evropi bi gospoda zagotovo dali v dom za ostarele. Gawande razloži, da obstaja
merilo za določanje stopenj funkcionalnosti starega človeka. Če človek ne zmore opravljati
osem osnovnih vsakodnevnih dejavnosti, je primoran oditi v dom za ostarele. Med teh osem
dnevnih opravil sodi vstajanje iz postelje, samostojen odhod na stranišče, prehranjevanje,
oblačenje, umivanje, urejanje, vstajanje s stola in hoja. Da je Gawandov dedek lahko še
zmeraj živel doma, mu je omogočala družina, s katero so skupaj živeli. Na kmetiji je ostal
eden izmed sinov in z družino poskrbel, da je Gawandov dedek še vedno lahko živel na
kmetiji, ki jo je zgradil iz nič. Še naprej je bila v njegovi lasti in še vedno je imel glavno
besedo pri odločitvah. Vsak dan je vstajal pred sončnim vzhodom in šel spat šele takrat, ko je
s konjem prejezdil celo posestvo. Kaj takega bi se v naši zahodni družbi zdelo absurdno,
ampak Gawandova družina se je njegovemu načinu življenja prilagodila in poskrbela, da je
dnevna opravila lahko opravljal na čim varnejši način. Zato so mu kupili manjšega konja in
mu vedno našli spremstvo. V zahodni družbi bi se nam to zdelo nesprejemljivo. Razmišljali
25

bi, da tako početje ni varno, ker bi gospod lahko padel s konja in si zlomil nogo ali kolk.
Potem ga iz bolnišnice ne bi več spustili domov, ampak bi vztrajali, da mora v dom za
ostarele, ker ne izpolnjuje osem točk, ki jih potrebuje za samostojno življenje. Ampak v
resnici nismo sposobni videti, kako se počuti človek, ki mu je vzeta svoboda odločanja.
Gawandov dedek ne bi dočakal sto deset let, če bi moral v času, ko so se mu zmanjšale
sposobnosti, v dom za ostarele.
Dedek je umrl star skoraj sto deset let, potem ko je padel z avtobusa in si poškodoval
glavo. Bil je na poti na sodišče v bližnje mesto, kar se sliši precej nespametno, vendar se
je njemu zdelo nadvse pomembno. Avtobus je speljal, ko še ni povsem izstopil, in je
padel, čeprav so ga spremljali člani družine. Najverjetneje je nastal subduralni hematom ‒
znotrajlobanjske krvavitve. Stric ga je pripeljal domov in v naslednjih nekaj dneh se je
preprosto razblinil. Živel je tako, kot si je želel, svojci so bili ob njem vse do konca
(Gawande 2015: 25).

Tako so preživljali starost nekoč tudi v ameriški in evropski družbi. Nato pa je nastopil čas
tehnološkega razvoja in družba se je korenito spremenila. V postmoderni družbi je starost
postala nadloga, ki jo je treba izolirati iz družinskega vsakdana. V današnji družbi je staranje
postalo zasebno stanje, s katerim se ukvarjajo le še zdravniki in ustanove. Kako se je to
zgodilo? Zakaj je do tega prišlo?
Možen odgovor je, da se je spremenila starost. V preteklosti je le malokdo doživel visoko
starost, tisti, ki so jo, pa so imeli posebno vlogo kot varuhi tradicije, znanja in zgodovine.
Praviloma so do smrti obdržali položaj in avtoriteto družinskega poglavarja. V številnih
družbah starešin niso le spoštovali in ubogali, ti so vodili tudi posvečene obrede in so
imeli politični vpliv. Zaradi vsega tega se je marsikdo zlagal, da je starejši, ne pa mlajši,
ko je navajal svojo starost (Gawande 2015: 26).

Že pri grških filozofih smo videli, da v antičnem svetu nikoli ni bilo vprašanje spoštovanja do
starosti. Grki so o starosti razmišljali, kaj je njen namen, razmišljali so bolj o nadlogah, ki
starost prizadenejo, ter o povezavi med starostjo in smrtjo. Nedvomno pa je bila starost
povezana z modrostjo. Danes starost ne pomeni nič posebnega. »Pričakovana življenjska doba
je bila na prelomu v 20. stoletje še nižja od 50 let, po izboljšavah prehranjevanja, higiene in
zdravstva v tridesetih letih preteklega stoletja pa že čez 60« (Gawande 2015: 29). Tehnološki
napredek je prinesel toliko sprememb, da dolgoletne izkušnje niso več aktualne. Če imamo
kakšna življenjska vprašanja, ne bomo obiskali dedka, ampak internet. Kljub temu da so bile
medgeneracijske napetosti vedno prisotne, pa ni bilo nikoli dvoma o spoštovanju do starejših.
Ker veliko ljudi ni dočakalo starosti, je bila »starost častivredna« (Gawande 2015: 27).
Razlika je bila tudi v bivalni urejenosti. V Sloveniji je doma ostal najstarejši sin in kasneje
skrbel za starše, drugi otroci so bili prisiljeni oditi zdoma. Tako je bilo zagotovljeno, da je
posest ostala v rokah družine in da je bilo poskrbljeno za starša. Danes pa zgodovinarji
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ugotavljajo, da od industrializacije naprej mladi zapuščajo domove in se osamosvajajo in da
pri tem nihče ni nesrečen. Po drugi strani pa zaradi tega naši starši, ko se postarajo, ostanejo
sami.
Mojemu očetu morda res ni bilo prav, kako v Ameriki ravnajo s starejšimi, vendar je moj
dedek starost lahko preživel tradicionalno le zato, ker drugi otroci niso odšli od doma,
tako kot je odšel on. Radi si domišljamo, da si želimo starosti, kakršno je preživljal moj
dedek. Stvarnost pa to prepričanje postavlja na laž. Zgodovinski vzorec je jasen: čim
imajo mladi sredstva in možnosti, da zapustijo takšno življenje, jih že ni več (Gawande
2015: 28).

Danes družboslovci imenujejo ločena življenja odraslih otrok in staršev »intimnost na
daljavo« (Gawande 2015: 29). Tudi v Aziji, kjer je nekoč veljalo, da je sramota, če starejši
ostanejo sami, danes pa odstotek starejših, ki živijo sami, strmo narašča. S tem narašča tudi
potreba, da ko ne dosežejo osmih točk samooskrbe, potrebujejo pomoč drugih, ki so pogosto
negovalke na domu ali medicinsko osebje v domovih za ostarele. In zato se je začelo
tradicionalno življenje spreminjati. »Ob napredku sodobne medicine sta se nekako zgodili dve
revoluciji: doživeli smo biološko preobrazbo svoje življenjske poti, hkrati pa tudi družbeno
preobrazbo pogleda na to življenjsko pot« (Gawande 2015: 36). In tako pridemo do
sodobnega pogleda na starost in staranje. Kot smo že omenili, se s starostjo in staranjem
ukvarja gerontologija. Geron je grška beseda za starega človeka. Gerontologija se ukvarja s
preučevanjem socioloških, psiholoških in bioloških vidikov staranja. Gerontologi preučujejo
staranje kot različne procese, kot so kronološko, biološko, psihološko in socialno staranje. V
14. stoletju sta začela naraščati tako število starih ljudi kot tudi življenjska doba. Takrat je
družba videla skrb za starejše sorodnike kot družinsko nalogo. S prihodom industrijske
revolucije se je pojavila ideja o sistemu družbenega varstva, ki je nato v 19. stoletju privedla
do domov za ostarele. Biogerontologija je področje gerontologije, ki se ukvarja z biološkimi
procesi staranja in njihovim evolucijskim izvorom. Kljub vsem raziskavam proces staranja še
vedno ni raziskan. Na vprašanje, zakaj se staramo, še vedno niso našli odgovora. Sprva so
mislili, da gre za celično propadanje, a so različne raziskave pokazale, da preprosto
ugasnemo. Gawande je z znanstvenega vidika natančno opisal fiziološke procese staranja, ki
pa še vedno ne pojasnijo, zakaj nekoč kar »razpademo« (Gawande 2015: 41). »Odvračanje
pogleda od dejanskega stanja pa nosi svoje posledice. Odlagamo prilagoditve, ki jih moramo
narediti v družbi. Slepi smo tudi za priložnosti, s katerimi lahko spremenimo izkušnjo staranja
na bolje« (Gawande 2015: 41).
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5 PRIMERJAVA MED INTIMNO IN DAMA V MODREM
5.1 Gabriela Babnik: Intimno
Gabriela Babnik (1979) je diplomirala iz primerjalne književnosti in magistrirala iz
nigerijskega modernega romana. Piše literarne kritike, komentarje, intervjuje, radijske igre in
romane. Za prvi roman Koža iz bombaža je prejela nagrado za najboljši prvenec. Za romana
V visoki travi in Sušna doba je bila nominirana za kresnika. Roman Sušna doba ji je prinesel
tudi evropsko literarno nagrado. Stritarjevo nagrado je prejela kot najboljša mlada kritičarka.
Je tudi prevajalka.
Na enoletnem potovanju po Afriki je spoznala moža, s katerim ima dve hčeri. Živijo razpeti
med Slovenijo in Burkino Faso. Kljub temu da ji je tematika, o kateri piše, tudi osebno blizu,
pravi, da njeni romani niso avtobiografski. Zanimivo je, da je vse štiri romane napisala s
svinčnikom na papir.
Roman Intimno je sestavljen iz treh delov, v katerih se zgodba vrti okoli dveh parov. V prvem
delu Kdo od naju brani, česar ni mogoče braniti? sta to Janina in Fadul. Glavna tema je
Janinina osamljenost in Fadulova črna polt. V drugem delu Zvezdni konj nastopita Amina in
Tibor, ki sta tako kot Janina in Fadul mešan par, vendar ne po barvi kože, ampak po letih.
Med njima je precejšnja starostna razlika, in prav zato je za pričujočo diplomsko nalogo
najbolj zanimiv ravno drugi del. S staranjem in starostjo se srečamo tudi v prvem delu. Še
najmanj je tema prisotna v tretjem delu romana Intimno, kjer je v ospredju fotografinja Deana
Lawson, ki s fotografiranjem razgalja intimnost svojih modelov. Deana tako razgali tudi
Tayja, za katerega se izkaže, da je v resnici Fadul in ki s pripovedjo svoje zgodbe razkrije
manjkajoče delce prvih dveh delov romana.
Avtorica zgodbe ne pripoveduje linearno, ampak skozi časovno zaporedje dogodkov
prehaja z izjemno virtuoznostjo, s katero ji uspe, da ne izgubi rdeče niti zgodbe. Bralca
ne pusti zmedenega, ampak na trenutke nevednega, kar za sam potek zgodbe ni moteče.
Kot smo že omenili, šele na koncu romana, v tretjem delu, Tay razkrije manjkajoče
delce, da se mozaik, ki ga Babnikova tako spretno slika, lahko sestavi.
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5.1.1 Vsebina
1.del: Kdo od naju brani, česar ni mogoče braniti?
Janina, študentka filozofije, zbeži od družine, predvsem od očeta, in odide na tečaj
francoščine v Pariz, kjer spozna nekdanjega novinarja iz Čada Fadula, ki je v Evropo pobegnil
zaradi svojih kritičnih člankov o čadski vladi. Njuno poznanstvo je kratko, vendar Fadul
vseeno odide z Janino v Ljubljano, ko se mora ona predčasno vrniti zaradi domnevne
materine hude bolezni.
Fadul se zaposli v delavnici Janininega očeta, a noče obleči modrega delavskega
kombinezona. Čuti, da je na družbeni lestvici nižje od albanskega delavca. Janine in Fadula ne
odobrava ne njena družina ne okolica. Janina ga odpelje na zabavo k Lili, kjer pa Fadula Lili
osvaja. Fadul je v očeh družbe zgolj lenuh in spolni objekt. Ko Fadul pusti delo pri Janininem
očetu, Janino oče razdedini in se ji odpove. V tretjem delu iz Tayjeve pripovedi tudi izvemo,
koliko različnih, vendar zgolj fizičnih del je Fadul še poskušal opravljati, dokler ni ostal doma
in je skrb za materialno preživetje prevzela Janina, ko se je zaposlila pri založbi kot urednica.
Janina sama prepozna vzorec med očetom in Fadulom. Misli, da je ravno odnos z očetom
pripomogel, da se je zapletla s Fadulom. Janina je upornica. Pred Fadulom je bila aktivistka
pri mirovniški organizaciji, s Fadulom pa je stopila v protest proti družbi, ki Fadula ne
sprejema. Kot da bi s svojo zvezo poskušala prebuditi ljudi k spremembi odnosa do
drugačnosti. Janina globoko v sebi ve, da je njen boj boj z mlini na veter. Njena osamljenost
postaja še večja.
Ko Janina zanosi in rodi sina Ervina, se bolj zbliža s svojo materjo, ki je takrat že vdova, s
Fadulom pa se še bolj oddaljita. Fadul postaja vse bolj skrivnosten in vse manj je doma.
Janina ga noče spraševati o tem, kaj počne. Hrepeni po njegovi ljubezni, vendar ne naredi
ničesar, da bi se mu približala. Ves čas namiguje, da ima Fadul druge ženske, a ne ponudi
dokaza za to. Ko se razideta, pride Fadul na obisk k Ervinu. Takrat Janina namigne, da je
Fadula zabodla do smrti in potem truplo zakopala na vrtu stavbe, kjer živijo. Ne ve se
natančno, ali ga je zares zabodla ali si je to samo želela in si v svoji osamljenosti sama
napisala scenarij ter ga tako izbrisala iz svojih misli.
2. del: Zvezdni konj
Tibor je vdovec, ki mu je žena Mia umrla za rakom na pljučih. S hčerko Danajo, ki študira
modo v New Yorku, sta odtujena. Na zabavi spozna Amino, ki ga pritegne z obleko z golim
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hrbtom in bizantinskim videzom. Aminina starša sta se preselila iz Bosne, ko je imela Amina
tri leta. Tibor in Amina že isti večer končata v hotelski sobi in hitro začneta zvezo. Amina se
preseli k Tiborju ter pusti študij in honorarno delo v oglaševalski agenciji. Tiborja Amina
privlači, kljub začetnem strahu mu njena prisotnost v stanovanju postane všeč. Amina pa se
čustveno bolj kot s Tiborjem zbliža z njegovo materjo Lauro. Pri Tiborju ostane bolj zaradi
ugodja, ki ji ga ponuja, saj je Tibor dobro plačan odvetnik. Na trenutke se zdi, da je eden od
razlogov, zakaj jo je Tibor pritegnil, tudi njegovo skrivanje preteklosti, Amina pa jo želi kot
detektiv razrešiti. Ampak v resnici je Tibor pustil preteklost za seboj, ker mu je pomenila
drugačno življenje. Življenje, v katerem bi se z ženo Mio postaral. Amina pa mu pomeni
vrnitev v mladost.
Ko se jima rodi hči Izabela, Tibor postaja vse bolj odsoten. Izabelo ima rad in želi ji biti boljši
oče, kot je bil Danaji, a iz nekega razloga tega ne zmore. Amina se počuti vse bolj ujeta v
življenje, ki ga ni hotela. Ni želela postati mati, ni želela biti priležnica. Izabela zboli za redko
obliko tumorja na malih možganih in umre. To je tudi konec za Amino in Tiborja. Amina ga
zapusti brez besed in odide skoraj brez svojih stvari, kot bi hotela pustiti njuno zgodbo za
seboj, kot da sploh ni obstajala.
Tiborjev prijatelj Francis mu predlaga, naj najame Fadula, da bo potolažil Amino, ki se bo
nato spet vrnila k njemu. Vendar, kot izvemo v tretjem delu, Amina od Fadula ni želela spolne
potešitve, ampak pogovor.
3. del: Intimno
Če je v prvem in drugem delu romana v ospredju partnerska zveza, osamljenost v odnosu,
uporništvo in drugačnost, tretji del odstopa. Tu namreč spoznamo intimni svet fotografinje
Deane, ki je srečna v odnosu z Aaronom in osemletnim sinom Bradyjem. Deana in Aaron sta
mešan par. Deana je črnka, Aaron belec. Deanino družinsko simbiozo začne najedati nemir, ki
ga začuti po Tayjevi pripovedi. Spozna, da hrepeni po nečem, kar še ne more razumeti.
Deana ima sestro dvojčico Dino, ki ima multiplo sklerozo in je v domu. Deano in Dino je
bolezen močno povezala in jima omogočila stik, ki ga pred izbruhom bolezni nista imeli. Ko
je imel Brady štiri leta, je Deana Aarona prevarala z Danajo, Tiborjevo hčerko. Danaja ji je
pozirala kot model in že po prvem fotografiranju sta postali ljubimki. Šele leto po razpadu
njune veze je Deana Aaronu priznala prevaro, ki pa ji jo je težko odpustil. Zato se mu Deana
zelo trudi pokazati, da je bilo fotografiranje Tayja zgolj platonsko. Fadul je postal Tay že v
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Ljubljani, ko je začel prodajati svoje telo. Do tega je prišlo po telefonskem klicu Lili, ki je
hotela Janino, a je takrat ni bilo doma. Fadul se je vseeno odzval na Lilijino slo, ker je hotel
dobiti neko kontrolo nad svojim življenjem, ki jo je z Janino popolnoma izgubil. Fadul Deani
sicer reče, da je s tem začel zaradi sina. Da bi se lahko počutil kot moški, ki lahko preživlja
družino. Lili ga je nato vpeljala v potujoči bordel, kjer je postal najboljši fant na klic. Ker je
tako postal točno to, kar so mu govorili predsodki ljudi v Sloveniji, je zanikal samega sebe in
s tem zamenjal svoje ime. Da bi lahko s tem prekinil, je odšel v New York, kjer dela v
bančništvu. Tay je v New Yorku tudi transvestit. Sprostil je svojo žensko plat, ki jo je čutil že
v Čadu, in zato pred Janino ni bil spolno aktiven.
Tay je enodnevni postanek v Deaninem življenju, ampak po njegovem odhodu se v Deano
naseli nemir, ki bo prinesel v njeno življenje velike spremembe. Deana nakaže, da bo morda
za nekaj časa zapustila Aarona in Bradyja ter odšla v Evropo. Čuti, da bo spet izdala Aarona.
Ampak Deanina občutja obvisijo v zraku, saj prejme telefonski klic, da je umrla Dina.
5.2 Noëlle Châtelet: Dama v modrem
Noëlle Châtelet je francoska pisateljica in profesorica na univerzi Paris Descartes.
Châteletova je za Damo v modrem (1996) prejela nagrado francoske akademije Anna de
Noailles. Glavna junakinja romana je Solange, ki na ulici sreča damo v modrem. Srečanje
popolnoma spremeni Solangin odnos do življenja. Prej moderna 52-letnica sedaj postane
starka.
Dami v modrem sta nato leta 1998 in 2000 sledila še romana Ženska v rdečem in Deklica in
sončnice. V romanu Ženska v rdečem spoznamo zgodbo dame v modrem, ki je
sedemdesetletna vdova Marta. Marta živi točno tako življenje, ki ga je prevzela tudi Solange v
svojem spoznavanju starosti. Med enim izmed svojih dnevnih obredov, pitjem čaja v kavarni
Trije kanoni, spozna slikarja Feliksa, moškega s tisoč ruticami. Tudi Marta iz svoje
perspektive opiše srečanje s Solange. Na koncu romana Ženska v rdečem Marta s Feliksom
odpotuje na počitnice v Španijo. V romanu Deklica in sončnice Martina vnukinja Matilda
razkrije, da je Marta zaročena s Feliksom. Tako kot babica je tudi Matilda zaljubljena. Z
mamo sta odpotovali na poletne počitnice v Provanso, kjer spozna dečka Rémija. Matilda je
razmišljujoča in nenavadna deklica, Rémi pa divji fant brez staršev. V svoji drugačnosti se
popolnoma ujameta.
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5.2.1 Vsebina
Solange, moderna Parižanka pri petdesetih, na ulici sredi mestnega vrveža opazi starejšo
žensko v modri obleki, ki se počasi in mirno sprehaja po pločniku. Solange upočasni korak in
del poti hodi za njo, nato se dami spogledata, se nasmehneta in v počasnem tempu nadaljujeta
vsaka svojo pot.
Naslednjega jutra se Solange zbudi kasneje kot običajno in prav nič se ji ne mudi v službo.
Začne premišljevati o včerajšnjem srečanju z damo v modrem, o njeni umirjenosti in
spokojnosti in takrat se nekaj v njej premakne. Odloči se, da bo oblekla svoj klasičen, že malo
staromoden siv kostim in si bujne črne lase spela v figo. Nato se z večurno zamudo odpravi v
službo. Šefu sporoči, da si bo za nekaj časa vzela dopust, poslovi se od najboljše prijateljice
Colette in se odpravi domov. Zvečer si v ogledalu prvič ogleduje sebe, takšno, kot je, z vsemi
malimi gubicami in sivimi lasmi, ter se odloči, da ne potrebuje nič več iz svoje obsežne zbirke
kozmetike. Na večerji se sreča s hčerjo Delphine, ki z zanimanjem opazuje mamino
spremembo.
V naslednjih dneh Solange prične živeti drugače. Vedno več je v kuhinji, vse bolj se izogiba
salona, v katerem je včasih preživela dolge ure s svojim ljubimcem Jacquesom, ne odgovarja
na mnoge klice začudenih prijateljev in sodelavcev, večino časa presedi ob kuhinjskem oknu,
oblečena v domačo haljo in obuta v copate, ter opazuje mimoidoče. Ko nekega dne tako
opazuje svet pod sabo, v sosednji stavbi opazi starejšega gospoda, ki tako kot ona, skozi okno
spremlja dogajanje na cesti. Od takrat naprej skupaj, vsak s svojega okna, opazujeta
mimoidoče.
Ker se Solange ne javlja na telefonske klice, jo preseneti obisk ljubimca Jacquesa. Solange ni
prav nič vesela obiska in Jacques zaskrbljen in hkrati zmeden odide. Čez nekaj dni ga Solange
ponovno opazi, kako skupaj z njeno prijateljico Colette stojita pod njenim oknom in jo
opazujeta. Z mrkim pogledom ju prežene Solangin sosed, starejši gospod iz sosednje stavbe,
nato pa povabi Solange k sebi. Od takrat naprej gospod in Solange skupaj v tišini opazujeta
okolico z njegovega okna.
Solange v parku izve za dom upokojencev Prijeten počitek in odloči se, da si bo pod pretvezo,
da je za njeno mamo, v njem najela sobo. Tako nekajkrat na teden obišče dom in nekaj
prijetnih uric preživi v samoti svoje sobe ali pa se poda v skupne prostore na druženje z
ostalimi prebivalci. Vse bolj postaja počasna, ne zanima je več vrvež mesta, hitenje sveta in
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hektičnost dogajanja okrog nje, predala se je svojemu notranjemu miru, branju in opazovanju
okolice. Rada ima nepomembne pogovore s stanovalci, opusti skrb za svoj videz in uživa v
življenju »starke«.
Po treh mesecih življenja pri očetu v Madridu jo končno zopet obišče hči Delphine.
Presenečena je nad mamino popolno preobrazbo, tako fizično kot tudi psihično, vendar
prepozna mir, ki ga čuti njena mama, in jo podpre pri njeni odločitvi za popolnoma nov in
drugačen način življenja. Prične jo redno obiskovati, skupaj kuhata juho in se pogovarjata o
življenju. Solange je srečna, da lahko hčerki svetuje in ji stoji ob strani, Delphine pa z
veseljem sprejema mamino modrost in izkušnje. Delphine se razvnema, Solange pomirja.
Delphine obupuje, Solange tolaži.
Solange ponovno hodi po cesti, odloči se, da se bo podala na drugo stran ceste, na širok
pločnik, poln hitečih ljudi. Počasi se premika med reko ljudi, pusti, da jo prehitijo, kljub temu
da ji večina nameni nejevoljen pogled, ko jo nestrpno obidejo. Hodi mirno, pohajkuje in v
senci opazuje nihanje svojega modrega klobuka. Nato začuti ob sebi prisotnost osebe, nekdo
je upočasnil korak in sedaj lahno stopa za njo. Tudi neka ženska pusti, da jo mimoidoči
prehitevajo. Solange se ne obrne, a ve. Nasmehne se in hodi naprej. Ženski tako, druga za
drugo, počasi hodita še nekaj minut, dokler druga ženska rahlo ne zaostane. Takrat se Solange
obrne, spogledata se in si namenita rahel nasmešek. Druga ženska je dama v modrem, ki nato
na vogalu ulice počasi odide v drugo smer. Solange ji sledi s pogledom, potem pa se odpravi
naprej. In nenadoma Solange vzgib potisne, da začne hoditi hitreje.
5.3 Odnos do staranja in starosti v Intimno in Dama v modrem
5.3.1 Intimno
V romanu Intimno se s temo staranja in starosti srečamo že kmalu na začetku romana, ko
Anže, mož Janinine sestre Veronike, reče: »Mislim, da v Afriki nimate takšnih težav s
staranjem kot jih imamo v Evropi« (Babnik 2015: 63). Anže je namreč eno leto delal na
inštitutu v New Castlu, kjer je delal raziskavo o staranju. Njegovo področje je genetika.
Anžetova raziskava je pokazala, da bo povprečna življenjska doba ljudi, ki se rojevajo danes,
sto let. Med drugim komentira tudi, da v Evropi povezujemo staranje z neuspešnostjo in
minevanjem.
Za protiutež Janini in Fadulu Babnikova postavi soseda, upokojenski par, ki živi dve
nadstropji niže, in ki ju Janina opazuje. Njune navade so ustaljene, a to, da ju opazuje, Janino
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pomirja. »Janina je zavzdihnila. Njen vzdih je prebil steno, prišel na drugi strani ven, da sta ga
morala slišati tudi upokojenca dve nadstropji niže. Nenadoma sta ugasnila luč v dnevnem
prostoru, zaprla hladilnik, z bosimi stopali zabredla v mrzlo zelenico pred hišo in v spalnih
srajcah poletela v noč« (2015: 78). Janina z opazovanjem upokojenskega para stopi iz svojega
sveta v njun svet, ki je svet ponavljajočih se gibov, počasnosti in rutine. Janina sluti, da s
Fadulom do take spokojnosti skupaj ne bosta prišla.
Od zunaj se je razlegala glasba. Nekdo je igral na pianino. Precizno, matematično
natančno, kot bi se pripravljal na koncert. Janina je sprva mislila, da ima prisluhe; čez čas
je stopila na balkon. Naslonila se je na ograjo in si obliznila ustnice. Razkrivala je gole
noge in gola ramena, morda celo začetek temnih bradavic, vendar ji je bilo vseeno.
Pogledovala je proti oknom, ki so bila v drugem, tretjem nadstropju, pripirala oči, in
potem ko je ugotovila, da to nima nikakršnega smisla, sklenila, da tisti glasbeni hlad
lahko proizvede samo ženska. Starejša ženska, ki nima več česa izgubiti (Babnik 2015:
124 –125).

Janina se izgube boji. Ne želi izgubiti Fadula, čeprav ga v resnici nikoli ni imela. Ampak
odtujenost med njima se po rojstvu sina povečuje. V prvem delu romana bralec Tiborja in
Amine še ne pozna, a v drugem delu izve, da je starka, ki je igrala klavir, Tiborjeva mati
Laura.
Kljub temu da se Fadul sam spopada z rasizmom, saj na »belih ljubljanskih ulicah« močno
izstopa, tudi v družbi se ljudje do njiju z Janino kot do mešanega para obnašajo s predsodki in
stereotipi, tudi sam poda rasističen komentar o upokojencih: »Fadul je dejal, da ti "penzionisti
hodijo naokoli in uživajo življenje"« (2015: 94). Janina mu odgovori, da so samo
zdolgočaseni.
Če je bila Janina osamljena vse življenje, tudi s Fadulom ne najde zapolnitve. Njena družina
ga ne sprejema. Oče se ji zaradi Fadula povsem odpove. Po smrti očeta in rojstvu Ervina
Fadula začne sprejemati Janinina mati, a ko Fadul odide ali, kot namiguje Janina, umre, ga
mati zmerja s smrdljivcem. Janini se zdi, da je bila tudi njena mati osamljena z očetom. Fadul
jo opiše kot divjo žival. Janina pa jo vidi predvsem kot žensko, ki se na vse načine upira
starosti in hoče biti bolj njena sovrstnica kot pa njena mati. Ampak po Fadulovem odhodu se
vse bolj zbližujeta. Edina, ki jo ima Janina zares rada in ki je sprejela Fadula, je Janinina
babica.
Tisto, kar je Janina potem na prelomu iz noči v dan nekje med četrto in peto uro zjutraj
vseeno zaslišala, je bilo, da se usode ponavljajo. Babičinega obraza ni mogla videti, iz
teme je prihajal le njen glas; visok, rahlo piskajoč. Janina je ob prvem srečanju uvidela,
da babica niti na starost ni izgubila svoje ženskosti. Toda v spominu je ni najrazločneje
videla v tistem kadru, ko sta s Fadulom prvič stopila v njen dnevni prostor z nizkimi
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stropi in kuhinjo tik ob oknu, kjer je prebirala časopis in štela denar skromne kmečke
pokojnine, podedovane po možu, temveč ko je po več kot dveh desetletjih zamolčanosti
prišla na njihovo zabetonirano dvorišče. Stala je pod češnjo, ki jo je zasadil Branislav po
tistem, ko je v besu odšel od doma; silovitost njegovega besa je v hipu, ko se je babica na
Janinino prošnjo s krožnikom vročih flancatov, posipanih z rahlim sladkorjem, pojavila
na njihovem dvorišču, že izgubila zalet in se začela prevešati v svoj drugi pol. Babica se
je nečemu smehljala in Janini se je zdela njena lahkotnost ali pa, bolje, ravnodušna
nežnost, ki jo je zaznala v njej, v diametralnem nasprotju z očetovo trmo (2015: 105–
106).

Janina ima na babico lepe spomine. Ampak tako, kot je osamljena Janina, je bila tudi babica
vse življenje. Sedaj v starosti pa osamljenost »visi nad njo kot svetniški sij« (2015: 106).
Ampak osamljenost je spremljevalka vseh treh žensk, Janine, njene mame in njene babice.
Torej osamljenost ni le starostni pojav, ampak ga v drugih dveh življenjskih obdobjih,
mladosti in srednjih letih, lažje prekrijemo. Skrijemo se lahko za otroke, dom, službo, v
starosti pa je skrivališč manj ali pa starostnikom niti ni mar, če jo kažejo.
Tako kot Janina in Fadul iščeta eden v drugem sprejemanje in zapolnitev praznine, se v
drugem delu romana znajde osamljeni Tibor. Po smrti žene Mie začenja spoznavati, da se
stara. Staranja se boji, ker se boji smrti. Boji se, da ga bo doletela tako kruta bolezen, kot je
njegovega očeta. Očeta sicer ni imel rad, ker je bil trd in nasilen človek, a gledati ga, kako je
iz močnega človeka spet postajal otrok, se je Tiborju zdelo grozljivo.
Z ženino smrtjo je odplaknilo tudi njegovo prejšnje življenje. »Nerad primerjam«, je dejal
nekega večera s prižgano svetilko na nočni omarici, ki je metala luč na polovico
njegovega obraza, kot bi nekdo z nevidno roko ločil njegovo svetlo in temno plat, »toda
to je tako kot pri priseljencih. Težko se jim je vživeti v novo življenje, toda ko ga enkrat
sprejmejo, se samoumevno spremeni tudi odmerek njihovega tobaka, barva oblek, obraz
in postava. V novem okolju postanejo drugi ljudje in tudi jaz bi s teboj rad postal drug
človek« (2015: 155).

Tibor bi rad postal drug človek s pomočjo Amine, lepe študentke psihiatrije. Vendar njun
odnos prehitro postane resen. Amina se prehitro ujame v ugodnosti, ki ji jih nudi Tibor. Zapre
jo v zlato kletko. »Tiborju se je to zdel skorajda klasičen prizor med njima: napol jezna mlada
ženska, ki v kopalnici toči vodo, da bi preslišala bučanje v svoji notranjosti, in napol gol
starejši moški, še vedno pretegajoč se po postelji …« (2015: 155). Amino ves čas duši, ampak
sprva občutkov ne prepozna. Tibor pa zadovoljno sprejema, ko Amina z vselitvijo k njemu
začne v stanovanje in vanj prinašati mladost.
Ko obiščeta Lili, ki je tudi Aminina prijateljica, in kjer Tibor spozna Fadula, Lili prepozna
Tiborjeve namere: »Tibor je takoj razumel Lilijin preiskujoči pogled; postavila se je v vlogo
matere, ki brani svojo hčer, čeprav s pokojnim možem, kot mu je pojasnila Amina, nista imela
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otrok. Ko je Lili stala v beli bluzi na vratih, z rožo iz papirja, stisnjeno na prsi, so se njune
misli prelile: Amina bi utegnila zaustaviti Tiborjev čas, odtekajočo reko časa« (2015: 157).
Amina v pogovoru s Tiborjevo materjo Lauro spozna, da pri njem ostaja, ker jo ščiti. Tudi
Tiborjev oče je ščitil njegovo mater, ki pa se mu je v zameno popolnoma predala in pustila
študij glasbe, da je bila lahko žena in mati. Tudi Amina, ko se preseli k Tiborju, pusti študij in
skrbi samo še za Tiborja.
Preden je spoznal Amino, je Tibor živel z ustaljenostjo voznega reda vlakov. Tiborju ti
občutki niso všeč. Opominjajo ga, da se stara. »Ko je prestopil šestdeseto, se mu je zdelo, da
postaja zatohel kakor stanovanje, v katerem že desetletje nihče ni bival in se tudi nihče ni
potrudil, da bi v njem odprl okna« (2015: 163). On pa se staranja boji. Staranje prinese
bolezen, tako kot pri njegovem očetu:
Tibor je kot školjka. Še posebno glede svojega očeta. Mislim, da se na nek način celo
sramuje tega, da je bolezen Črtu izpraznila spomin. Šlo je zelo postopno. Pri šestdesetih
je obtičal doma, soočen z vsem tistim časom, ki ga je bilo treba porabiti. Gledala sem ga,
kako je listal po svojem praznem rokovniku. Nobenih sestankov več, službenih potovanj
in poslovnih kosil. Zjutraj se je vlekel po stanovanju in potem čakal, da se poldne prevesi
v hirajoči večer. Noč pa starcem, saj veš, tudi ne prinese odrešitve. Vedela sem, da ga
bodo ti natovorjeni kovčki iz preteklega življenja pripeljali v brezizhoden tunel, niti
slutila pa nisem, da se bo moj Črt pogreznil v demenco (2015: 191).

Tiborju Amina s svojo mladostjo prežene tovrstne občutke. Amina je njegovo ogledalo, ko zre
v njo, se sam počuti mlad in ne vidi svoje prave podobe. Po drugi strani pa ne samo, da ga je
strah bolezni, boji se tudi smrti. Že v mladosti je izgubil brata Pavla in nato ženo Mio.
Tibor ni vedel, kako bi pojasnil svojo odločitev za Amino. Nekateri se spričo smrti
odločijo za dodatno smrt ali pa za obup, postopno degredacijo, drugi se ponovno narodijo
v življenje. Tibor je bil mnenja, da sodi v drugo vrsto, vrsto preživelcev. S smrtjo se tako
niti ni poskušal pogajati, ni rekel: »Počakaj, smrt, da si pripravim kovček: zobno ščetko,
milo in brivski aparat, kolonjsko in obleko«, temveč je po tistem večeru, ko je srečal
Amino, stopil na domač balkon, nekaj časa zrl v mimohod avtomobilov ter se nato odločil
zavrteti telefonsko številko, izpisano na odtrganem lističu papirja« (2015: 164).

Tibor in Mia sta imela lep odnos. Trideset let sta živela v simbiozi. Ker je Mio starosti prej
iztrgala smrt, mora sedaj Tibor preživeti. Mia mu je na smrtni postelji rekla, da je vesela, da
ga je poznala. S tem mu je dala »obvezo in navsezadnje, če je hotel preživeti, če se je hotel
ponovno obuditi v življenje, je moral pozabiti« (2015: 165). Tibor v Amini vidi zavetje za
svojo starikavo kožo. Vidi jo kot rešilno bilko, ki mu omogoča, da ohranja tla pod nogami.
Vendar ko Tibor čez mnogo let, ko z Amino nista več skupaj, poskuša videti v njunem odnosu
nek pomen, ostane v njegovem spominu le še slika: »Amina je bila običajna lepotica ob
običajnem starcu, ki jo je skušal zapeljati s svojimi pripovedmi iz preteklega življenja.
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Povedal ji je, da je bil že poročen in da se je vrnil v življenje šele veliko let po ženini smrti«
(2015: 167).
Pri Babnikovi gre v odnosu med Amino, Tiborjem in njegovo materjo Lauro za odnos med
mladostjo, staranjem in starostjo. Amina predstavlja mladost, Tibor se stara, Lauro pa je
starost že ujela. Babnikova iz spoštovanja do starosti Lauro naslavlja kot Gospa. In tudi
Amina se ob njej počuti kot otrok, čeprav ji Gospa poskuša pomagati razvozlati Tiborjevo
skrivnost. Tibor pa »se je večino časa čudil temu, da kljub svoji starosti še ima enega od
staršev« (2015: 178), saj se sam počuti starega. »V New Yorku sem se počutil bolj starega kot
v Ljubljani. Vse tiste mladce sem gledal z zavistjo. Spraševal sem se, zakaj nisem več eden
izmed njih? Potem bi bil tudi bolj upravičen do tebe, do tega, kar si …« (2015: 222). Amini
odkrito prizna, da je dvomil v njuno zvezo zato, ker je on star in ona mlada. Ampak Amina
razume, češ: »Vsak po svoje so se trudili preživeti v svetu, kakršen je bil, in na koncu so
pozabili, zakaj sploh skušajo preživeti« (2015: 251).
Tibor prestavi lastno staranje in smrt, ampak v zameno se mora soočiti z boleznijo in
umiranjem hčere Izabele. Ko razmišlja, da bi poklical Danajo in jo obvestil o bolezni njene
polsestre, si misli, da bi ga potem Danaja dokončno spregledala, »da je le starec, ki se mu je
ponesrečil zadnji projekt v življenju« (2015: 284–285). Tibor lastno razmišljanje o sebi
projicira na Danajo. Čeprav se je skušal izogniti smrti, je sedaj prišla, le da v drugačni
izkušnji.
Ko sta se Amina in Tibor spoznala, je bila Amina še mlada. Vendar jo je kletka in odvisnost
od Tiborja in kasneje tudi Izabele, naredila starejšo. Ko Amina zapušča Tiborja, je na meji z
blaznostjo. Očita mu, da jo je prevaral s sodelavko Ano, čeprav je ni. Očita mu, da bi mu pri
njegovi starosti stvari morale biti bolj jasne. S tem misli, da je izdal njeno zaupanje, ko je
sodelavki razlagal njene osebne stvari. S tem misli tudi na njeno poreklo, da je Ani povedal,
da je Bosanka. Amina s tem izpadom pokaže, da je to njena bolečina in da se ni soočila s
svojim poreklom. Tako kot pri Amini soočenje z Izabelino smrtjo razgali vse njene rane, tudi
pri Tiborju pokaže na njegove šibkosti, ki se nanašajo na njegovo starost. Za Amino si
predstavlja, da je bila pred njim vajena ljubljenja z vrstniki in da se mu odreka, ker se je
naveličala njegovega starega telesa. »Do njunega razmerja je bila Amina vajena gladkih,
prožnih teles in on si je z njo skušal zaustaviti svoj čas: ko mu je dejala, da mu je dala svojo
mladost, in če tega ne prepozna, naj se zaleti v rit, mu je skušala vzbuditi slabo vest, toda vse,
česar je bil Tibor zmožen tisti hip, je bilo poželenje« (2015: 301). Tibor hrepeni po Aminini
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prisotnosti. Pogreša njeno telo in prav tako njeno prisotnost v stanovanju. Verjetno pogreša ob
sebi mladost, kajti brez Amine ob sebi se bo znova začel starati.
Da bi premagal izgubo obeh, Amine in Izabele, prijatelja Francisa povabi na izlet v Pariz.
Francis mu reče: »Mislim na to tvoje vztrajanje, da še na starost doživiš ljubezen. Amina se ti
nikoli ni odprla, mogoče zato, ker si tako pritiskal nanjo. Ampak meni se zdi, kot da si si
zadal nalogo, da jo prepričaš v nasprotno« (2015: 303). Tibor tega ni občutil kot vztrajanje,
ampak: »da je dobil še eno priložnost za življenje, za neskončno prihodnost, ki se je raztezala
pred njim in za katero ni vedel, kaj početi z njo« (2015: 305). Francis na življenje gleda bolj
lahkotno. »Saj nisi več star trideset, štirideset let, ko bi se intenzivneje ukvarjal sam s seboj.
Šel boš dvakrat okoli Blejskega jezera ali pa, če ti je ljubše, okoli Eifflovega stolpa, če sva že
tu, malo zatulil, da bodo ljudje, ki te bodo opazovali, mislili, da se ti je zmešalo, ampak na
koncu boš prebolel, ker vedno prebolimo. Tako to gre« (2015: 305–306). Francisova modrost
Tiborja sprva jezi. Ne spomni se, zakaj je povabil ravno Francisa v Pariz, saj je vedel, kakšen
je, on pa si želi le, da bi se skril pred svetom in svoja čustva utopil v alkoholu. Francisu pove,
da si Amine še vedno želi: »Francis je prikimal. "Bal sem se že, da tega ne boš nikoli izrekel,
da si se pomešal med tiste, ki pri šestdesetih ali sedemdesetih še vedno zahtevajo užitek in so
še vedno obsedeni s seksom ter še vedno hočejo, da jim gredo ženske, ko se ljubijo z njimi, z
roko čez obraz ter jim govorijo: 'Tako si dober, dragi!' Saj veš, da to ni mogoče?"« (2015:
310).
5.3.2 Dama v modrem
Če se Tibor staranja in starosti boji ter pred njo beži, Solange v tem, ko se zavestno postara,
najde mir. Babnikova v romanu Intimno prikaže realen družbeni odnos do staranja in
starostnikov za razliko od Châteletove, ki se osredotoči na bolj osebno doživljanje starosti.
Družbeni odnos do starostnikov je najbolj izrazit na začetku, ko je Solange še del moderne
aktualne družbe, a jo srečanje z damo v modrem popolnoma spremeni. »Spredaj, na širokem
bulvarju, se je reka upočasnila. Nekaj ovira njen tok. Ljudje se prestopajo. Naravni red,
enakomerni ritem sta ogrožena. Ob tej uri nihče ne mara, da se na poti kaj spremeni, da se
spremeni ritem zaradi nečesa, kar ovira, moti« (Châtelet 2003: 5). Ovira je stara gospa. S
svojo starostjo izstopa iz naravnega ritma. Ampak Solange v tej drugačnosti nekaj pritegne:
Solange se obotavlja, zadrži korak. Pretirano bi bilo reči, da jo je prešinila neka misel.
Recimo raje: vzgib. Zaradi vzgiba prilagodi korak stare gospe. Te nič ne zmoti, gre svojo
pot, nogi postavlja drugo pred drugo, prav zavestno, počasi, vsakič pretehta dotik noge ob
asfalt, v nežnem zibanju telesa, z glavo rahlo nagnjeno, kot bi poslušala nenehni šum
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svoje obleke iz modrega krepa, ko podrsi ob svetlih bombažnih nogavicah. Sivi lasje,
zvezani v nizko figo pod klobukom, tistim modrim, kvačkane rokavice enake barve kot
usnjena torbica iz prepletenih trakov, vse je prav natančno premišljeno in urejeno tako, da
bi bila dama na sprehodu karseda elegantna (Châtelet 2003: 6).

Za razliko od mimoidočih, ki se jim mudi, si stara gospa lahko privošči svoj ritem, ki je v
primerjavi z drugimi počasen. Solange pritegne dostojanstvenost dame v modrem: »Stara
dama v modrem gre mimo, prav dostojanstvena je, vrvenje okrog nje je nič ne vznemirja,
sprehaja se, vztrajno gre naprej, a prav nič nasilno, medtem ko drugi tečejo« (Châtelet 2003:
6). Solange poskusi hoditi v ritmu stare gospe, ki jo vse bolj prevzema. Čuti, kot da jo gospa
spodbuja, naj poskusi biti ona. Solange začne sprejemati staranje in hoče spoznati, kaj jo čaka.
Iz sedanjosti skoči v prihodnost.
Solange je stara dvainpetdeset let in ima hči Delphine, ki je dopolnila enaindvajset let. Do
Solanginega srečanja z damo v modrem sta si bili bolj kot sestri. Delili sta si intimnosti v
zvezi z moškimi oboževalci. Solange je namreč po ločitvi »odkrila neodvisnost« (2003: 9) in
postala precej živahna v odnosu do moških. Šele po srečanju z damo v modrem začne
razmišljati, da bi morala biti v odnosu do Delphine bolj materinska in manj tovariška. Ko
izbira oblačila, spozna, da ima polno omaro rdečih izzivalnih oblek, s katerimi poudarja svojo
lepoto. Vendar vseeno najde staromoden in spoštljiv, a lep srebrnosiv kostim.
Ko se odpravi proti službi, se ji zdi svet drugačen. Še nikoli ni hodila po ulici tako pozno, ko
je večina ljudi že v službi. »Zdaj pripada prostor gospodinjam, majhnim otrokom in predvsem
tistim, ki se jim je včasih reklo starci, zdaj pa se jim reče z izrazom, za katerega se zdi, da
prihaja iz paleontologije in iz geologije hkrati: ljudje v tretjem življenjskem obdobju« (2003:
11). Biti v »tretjem življenjskem obdobju« družbeno gledano pomeni imeti ves čas na svetu.
Pomeni, da rdeča oblačila nadomestiš s sivimi. Pomeni, da vrvež in hitenje zamenjata tišina in
počasnost. Ampak Solange je ta nova atmosfera všeč. Prijateljici Colette svoje počutje opiše:
»V redu sem. Celo zelo v redu« (2003: 13). Njena okolica težko razume, kaj se dogaja z njo,
saj se v moderni družbi nihče ne želi starati ali biti star. Ljubimec Jean-Pierre ji na listek
napiše: »Moja stara mama je imela podoben siv kostim, kot je tvoj. Čudovito ti pristoji … oh,
skoraj bi pozabil, staro mamo sem imel tako rad« (2003: 16). Solange spozna, kaj bi ob tem
čutila prej in kako na to gledajo drugi, da je beseda stara mama žaljivka. Ampak Solange tega
ne čuti več. Postane ji všeč, kajti stara mama je celo boljše od mame. »"Stara mama", mama,
ki je starejša kot mama, boljša v vsem, v znanju, modrosti, nežnosti …« (2003: 17).
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Solange sedaj, ko je sprejela staranje in začenja kazati znake starosti, čuti, da je nad ljudmi,
saj ji starost daje za to potrebno modrost. V kopalnici si ogleduje svojo kozmetiko in spozna,
da je tako nasilno ohranjanje mladosti diktatura nad telesom. Znaki staranja jo začnejo
veseliti. Biti star ima mnogo prednosti, med drugim lahko spoznaš resnično lepoto, ki ti je v
hitrem življenjskem tempu prikrita: »Odkar pohajkuje v novem ritmu svojih misli in korakov
in pozorno pazi, da nič ne zmoti njenega nežnega zibanja v pravilnem ritmu in da pretehta
vsak dotik stopala, odkar hodi, ne da bi jo kaj gnalo, ne da bi jo kaj sililo, odkriva v svoji
mestni četrti resnično čudovite reči« (2003: 22).
Solange novo življenje povsem prevzame. Niti opazi ne, kako drugače začne živeti. Prevzame
ritem počasnosti in ustaljenosti. Dan je enak dnevu in tempo narekujejo enaka dnevna
opravila. Dopoldan sprehod, torbica na hladilniku, sprehajalni čevlji v plastični vrečki omare
za zelenjavo, figa, posedanje v domači halji in copatih za kuhinjsko mizo, bombažne
nogavice, branje, kuhanje zelenjavne juhe in brezbrižnost: »Včasih sede na visok stol ob oknu
za zaveso iz kretona in opazuje ulico pod sabo« (2003: 26). V starosti je bolj zabavno
opazovati življenja drugih kot živeti svoje. Solange v opazovanju drugih spozna, da v starosti
čas ne služi ničemur, tako kot starostniki ne služijo ničemur. Ampak to spoznanje jo zabava in
hkrati povzroča pomilovanje opazujočih. Solange čuti, da ima srečo, da je v svoji kuhinji za
zaveso iz kretona.
Solange dopoldan hodi v park, kjer vedno sreča starega resnega gospoda, za katerega se
izkaže, da je njen sosed, in gospo z rdečo mačko, ki ji pove za dom za ostarele Prijeten
počitek. Solange razmišlja, da vsi trije sodijo v isto človeško vrsto in to je vrsta, ki jo »je
mogoče nadomestiti« (2003: 28). Ampak Solange to spoznanje ne povzroči negativnih
občutkov, ampak jo pomiri. Solange se v zavetju starosti počuti varno.
Ko gre Solange s prsti skozi razkuštrane lase zapuščenega ljubimca na svojih kolenih, ko
je tako neskončno razbremenjena, da ne čuti niti poželenja niti privlačnosti, se ji zdi, da
nežnost teh kretenj že zadostuje za to, da je zadovoljna, in zapre oči. Jacques pa čuti, da je
premagan, na tleh, zaradi velikanske, nepremagljive moči vse te nepričakovane nežnosti
(2003: 34).

Solange je razbremenjena mladosti. Pusti, da njeni čudoviti črni lasje začnejo siveti.
Naveličala se je svoje divjega, modernega in uspešnega življenja. Sedaj uživa v svoji
nepomembnosti:
Umetnost skrivanja za Solange ni več skrivnost. Postala je celo njena najljubša zabava.
Zaradi sivega kostima, v katerem se lahko izgubi v zidovih, se zlije s pločnikom, zaradi
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posebnega načina hoje, povsem v svojem ritmu, tehtajoč vsak dotik stopala ob asfalt, v
rahlem zibanju telesa si lahko privošči razkošje, da hodi med človeškimi brati tako mirno,
kot bi bila prosojna (2003: 37).

Stari resni gospod iz parka živi nasproti Solange, ki ga velikokrat vidi, kako skozi okno
opazuje dogajanje na ulici. Solange bi rada opazovala skupaj z njim, da bi skupaj z njim
premišljevala v tišini. Zdi se ji, da se od njega lahko nauči, »kako je treba gledati na svet«
(2003: 41).
Solange spozna, da jo je življenjski tempo izčrpaval in da je bila kot v vojni. V starosti tega
nenehnega občutka napetosti ni več. Tudi stresa ni. Je prijetna praznina, v kateri Solange
lahko preprosto je to, kar je:
Polasti se je nezadržno sočutje, najprej do deklic, potem do vseh ljudi, vsekakor do tistih,
ki jih vedno kaj sili, da se morajo bojevati. Kajti Solange, na primer, se ne bojuje več, za
nič in za nikogar, še najmanj zase. Solange se je osvobodila orožja, ko je v nekem
trenutku nehala korakati, ko je spremenila ritem in začela tehtati vsak pritisk stopala ob
asfalt v nežnem zibanju telesa … To zibanje uravnava njeno življenje. Je edina mera, ki
jo sprejema, ker ničesar noče, ker ni nasilna, ampak je preprosto taka, kot je. Ta skrivni
metronom jo spremlja sredi brezdelja, napolnjuje njene dneve in noči (2003: 47).

Danes so v divjem tempu že otroci. Skupaj s starši so prisiljeni loviti uro in stresno slediti
dnevnim obveznostim. Solange se ne spomni, da bi kdaj opazovala rasti svojo hči Delphine.
Do srečanja z damo v modrem je bila ujeta v delu, uspešnosti in predajanju spolnih užitkov z
različnimi ljubimci. Življenjski slog jo je posrkal vase. Pomenil ji je le suženjstvo in
podrejenost ter ji ni dovolil, da bi razmišljala o sebi, da bi si vzela čas samo zase. Kajti to je
bilo v očeh družbe in s tem tudi v Solanginih očeh, znamenje staranja, ki pa je znak
propadanja. Ampak Solange s tem, ko začuti damo v modrem, spozna, da je starost
pravzaprav odrešitev od vseh družbenih spon in odnosov. »Ko hodi domov, jo vrvež mesta
uničuje bolj kot kdaj koli prej. Potem pa Solange zasliši, kako blago šelesti. Zdaj končno ima
to podrsavanje, neopazno podrsavanje blaga po stvareh. Potem ko je nosila železne srajce,
oklepe in prapore, starinske oprave zapeljive zavojevalke, zdaj ob presojno lahkem temno
modrem krepu kar lebdi« (2003: 59). Osvobodi se celo zapeljivih modnih oblek in se sprosti v
blagu za starejše, ki je blago za udobnejše in bolj konzervativne obleke. Izgubi tudi željo po
stvareh. Ne želi si več udejstvovati v družabnem življenju in obiskovati prireditve. Edina
želja, ki jo je imela, je bila modra obleka iz krepa. V spoznavanju staranja gre še korak dlje,
tako da si v domu za ostarele Prijeten počitek najame sobo. Ljudje imajo na sploh odpor do
domov za ostarele. Sliši se nešteto zgodb o tem, da se ljudje upirajo odhodu v dom. Zdi se jim
najhujša kazen. Velikokrat skrb za ostarele prevzamejo otroci in je dom rešitev le v primeru
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hude bolezni. Châteletova pa skozi Solange ustvari izredno prijetno vzdušje doma za ostarele.
»Življenje tam je prijetno« (2003: 50).
Starejši ljudje imajo po navadi tudi težave z nočnim uriniranjem. Potreba jih zbudi in potem
težko zaspijo nazaj. Ampak Solange to ne predstavlja več težave, saj si pomaga z nočno
posodo:
Ponavadi drgnjenje Solange zbudi. Potem vstane in sede na nočno posodo. Počasi spusti
curek, ta se odbije od emajla, oči ima zaprte, da bi ohranila spanec, da bi ta ostal karseda
topel v izparini toplega urina, potem pa se spet uleže, že napol spi in je zadovoljna; zelo
zadovoljna s svojo nočno posodo, predmetom, ki ji je bil doslej tako rekoč neznan v
nočeh,v vseh njenih nočeh, da si začne kar očitati, da ga je tako pozno spet odkrila, potem
ko ga je vendar spoznala tako zgodaj. Kajti tudi to je užitek, da ne hiti, tako kot je včasih,
ko se je zbudila, se zaletavala v pohištvo, preden je prišla do kopalnice, kjer se je, že
popolnoma zbujena, ustrašila naslednjega dne in vseh kanonov, ki so jo čakali … (2003:
66).

Poleg nočne posode Solange prevzame še ena radost starosti, in to je počitek. Ko je še živela
službeno in družabno življenje, so jo misli ves čas preganjale, da ni mogla ponoči spati.
Takoj ko zapre oči in je nobena zajedalska podoba ne pride zmotiti, se njena misel, lahka,
razbremenjena teže siceršnjega nemira, povsem naravno zaziblje proti točki nesnovne
težnosti in tam se ji telo pridruži. Neka organska lenoba se polasti vsega, združenih
življenja in snovi. Spanec jo oblije kot gost sirup. Potem pa lahen zvok pete na čevlju in
hop, že se vrne, obrne proti toku, se zbudi brez najmanjšega vznemirjenja, dobro
razpoložena (2003: 69).

Solange pogosto zadrema na koncertu v domu Prijeten počitek. V njem vsak zadnji četrtek v
mesecu prirejajo koncerte, kjer stanovalce postrežejo z maslenimi piškoti in vročo čokolado.
Udeležuje se jih tudi Solange, tam spozna še eno radost starosti, to je razvedrilno klepetanje.
Gre za govorjenje brez smisla. »Govorjenje zaradi govorjenja samega …« (2003: 70). Ampak
Solange ugotovi, da se tudi v tem skriva umetnost. Prava spretnost je, da iz enakih
samostalnikov in glagolov lahko ustvarjaš neskončen niz povedi. To umetnost govora razdeli
na litanije in prazne marnje. Razlika je, da litanije vključujejo naštevanje, prazne marnje pa se
vrtijo okoli iste misli. Takšno početje je popolnoma neutrujajoče in neobremenjujoče. Gospa z
rdečim mačkom, s katero Solange pogosto klepeta, poleg pripovedovanja zraven še plete, kar
Solange pomeni že nadgradnjo govorniške spretnosti.
Solange uživa v opazovanju sprememb in novosti. Polasti se je počasnost v vsem, kar počne.
Ampak zaradi počasnosti se ji zdi, da ima vse nov smisel. Celo zelenjavna juha je, zaradi
počasi narezane zelenjave, mnogo okusnejša. Rada opazuje svoje telo in se ga počasi dotika.
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Ne moti je, da za moške ni več tako privlačna. Ne motijo je sivi lasje. In begonije so zato tako
lepe, ker jih gleda, kako počasi rastejo. V starosti tudi čas teče drugače. Solange ne vidi več
razlike v dnevih in mesecih. Nov počasni ritem jo pomirja.
Edino negativno čustvo, ki ga Solange doživi v svoji novi vlogi, je izpad jeze, ko ji na
avtobusu mladenič ne odstopi prostora. Ne prepozna je kot dovolj stare, da bi ji odstopil
mesto. Namesto Solange ga odstopi neki drugi gospe s sivimi lasmi. Solange je tako šokirana
in užaljena, da izstopi iz avtobusa.
Kljub temu da je starost Solange prevzela in da v njej uživa, ob ponovnem srečanju z damo v
modrem pospeši korak, kar da bralcu slutiti, da se bo Solange vrnila nazaj v svoje prvotno
življenje in se starala počasi. A Solange se starosti ne bo več bala. Počasi se bo pogrezala
vanjo in si pri tem dovolila biti resnična ona. Pred tem spoznanjem, ki ji ga je prinesla
navidezna starost, je bila Solange kreacija družbe. Taka, da je bila po godu prijateljem,
ljubimcem in sodelavcem. V časovni preobrazbi pa je spoznala sama sebe. Pred tem je bila
utrujena od življenja, a sedaj se spočita in prenovljena vrača nazaj v življenje. Znebila se je
strahu pred staranjem, starostjo in smrtjo: »In kljub nadlogam starosti, ki jih Solange sama še
ne občuti, a ve, da pridejo, je pri njih najpomembnejši nekakšen notranji mir, ki prevladuje
nad njihovimi resnimi, utrujenimi potezami. Napolnjuje jih neka spokojnost, tista, ki ji prinese
sprijaznjeno čakanje, ob katerem smrt še zdaleč ni strašna, ampak pomirjujoča, bolj
prijateljica, kot pa sovražnica« (2003: 74).
5.3.3 Primerjava
Kot smo omenili zgoraj, Smallova v svoji knjigi Dolgo življenje pravi, da ne razmišlja toliko o
starosti kot pa s starostjo. Tudi Babnikova v romanu Intimno ne razmišlja o starosti, ampak z
njo. O starosti nima namena kaj sporočiti, ampak je v romanu prisotna, ker je pač ena od
življenjskih procesov. Tudi pri Tiborju ne gre toliko za njegovo starost kot pa za stereotip
starega moškega z mlado ljubico. Pri Châteletovi pa staranje in starost igrata glavno vlogo. Če
so za Babnikovo aktualne teme rasizem, osamljenost in spolna identiteta, pa je glavna tema
Châteletove staranje. Njene tri knjige o modri, rdeči in rumeni predstavljajo manj aktualno
tematiko, ki je ljubezen v starosti, ljubezen v mladosti ter staranje in starost.
Châteletova v staranju in starosti ne vidi nič slabega, tako kot Ciceron, jo vidi kot naravno
nujnost. Vendar starost za razliko od mladosti ni dana vsem. Tibor v romanu Intimno se smrti
boji, saj jo je doživel že skozi neprijetne izkušnje. Prva je bila smrt brata Pavla, nato izguba
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žene zaradi bolezni, prav tako mu je bolezen vzela očeta in nato še smrt hčere. Pavel in
Izabela sta odšla še mlada. Izabela kot otrok, Pavel kot mladenič. Žena Mia je bila v srednjih
letih, oče pa je že prestopil mejo starosti in se pred smrtjo spopadel še z grozno boleznijo –
demenco. Razlika med Tiborjem in Solange je, da se Tibor starosti boji prav zaradi težkih
življenjskih izkušenj, Solange pa zaradi njih najde v starosti zavetje: »Včasih se Solange
zgubi v opazovanju kakega obraza ali roke. Razbrati skuša, kakšnih muk polno je bilo
življenje, ki je bilo en sam boj. Ugotavlja, kje je mogoče najti na tisoče starih sledi, ki so jih
pustile igle, puščice ali celo pesti. Toda rane so zaceljene. Ne krvavijo več. Koža ima enak
lesk kot kaka redka stara listina« (Châtelet 2004: 75).
Fadul reče Amini, ko mu pove za smrt hčere, da je doživela vesolje. Povedati ji želi, da je
smrt tako kot rojstvo del življenja. Ampak Amino izguba prizadene. Pri Babnikovi se staranje
in starost večkrat povežeta s strahom pred smrtjo, medtem ko pri Châteletovi tega strahu ni.
Če smo zgoraj v romanu Kjersti Annesdatter Skomsvold Hitreje ko tečem, manj me je videli
kako se Mathea spopada s svojo neopaznostjo in strahom pred smrtjo, Solange v neopaznosti
uživa, smrti pa je ni strah:
Stari stanovalci, ki se zdijo Solange vedno bolj kot njena družina, imajo poseben dan, da
so tam, ne da bi bili tam. Sodelujejo nekako od daleč, kot bi se jih stvari dotikale prek
nekakšne vate, ki omili gibe in hrup. In kljub nadlogam starosti, ki jih Solange sama še ne
občuti, a ve, da pridejo, je pri njih najpomembnejši nekakšen notranji mir, ki prevladuje
nad njihovimi resnimi, utrujenimi potezami. Napolnjuje jih neka spokojnost, tista, ki jo
prinese sprijaznjeno čakanje, ob katerem smrt še zdaleč ni strašna, ampak pomirjujoča,
bolj prijateljica, kot pa sovražnica (Châtelet 2003: 74).

Ciceron je učil, da je spopadanje s starostjo moč duha nad telesom in premoč ideje nad
materijo. Pri Babnikovi Tibor hoče nazaj mladost in novo življenje. Če po Ciceronu mladost
predstavlja fizična moč, starost pa modrost, se Tibor starosti odreka in telesno moč, torej
mladost, išče v spolnosti z Amino. Ampak kot smo omenili, Babnikova piše o starosti kot, da
je sama sebi namen. Tako je tudi s spolnostjo. Spolnost je tako kot staranje del življenja, ki
ga vsak doživlja na svoj način. Če je Tiborja strah starosti, pa se Janina, tako kot Solange,
zateče v opazovanje starosti, ko ji je težko. Solange gre še korak dlje, ko se načrtno postara.
Za razliko od je nje pa Aschenbach v delu Smrt v Benetkah tako kot Tibor hoče nazaj mladost.
Mann Aschenbacha ustvari kot utrujenega uspešnega pisatelja, ki spozna, da je od dela
utrujen. Beg mu sprva predstavlja potovanje, nato pa preraste v obsedeno zasledovanje
ljubljenega dečka, ki ga privede do blaznosti. Tako kot zaljubljenost v dečka Aschenbachu
prinese smrt, jo tudi Tiborju, le da Tiborju prinese smrt hčere, njemu pa bolečino. Oba
sporočata, da mladost in starost ne gresta skupaj. Čeprav se Mann nanaša na Platona, ki pa
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vseeno vidi imenitno združitev mladosti in starosti v dopolnjenosti fizičnega in umskega, mu
s svojim junakom nasprotuje. Mannov Aschenbach se po srečanju s tujcem na ulici odloči, da
hoče zbežati proč od svojega življenja. Prav tako Solange po srečanju z damo v modrem na
ulici zbeži od svojega življenja. Aschenbach najprej zbeži iz svojega okolja in nato še od
svojih dotedanjih prepričanj, Solange pa zbeži iz hrupa v tišino. Tibor hoče s svojo mlado
ljubico zbežati iz starosti nazaj v mladost. Vsi so prišli v leta, ko začutijo, da potrebujejo
spremembo. In če se moška lika odzoveta nagonsko ter se želita vrniti v mladost in ljubezen,
pa Solange hoče mir. Pivec v svoji doktorski disertaciji pravi, da je vzrok menopavza:
Koncept menopavze je pomenil enega prvih načinov medikalizacije in patologizacije
ženske starosti od konca 19. stoletja naprej, kar je povezano z vzponom novih moških
znanstvenih diskurzov, predvsem medicine in demografskih dejstev o vse daljši človekovi
dobi in je odseval družbeno-kulturni stereotip o ženski, da je njena edina vloga in namen
biološka reproduktivna funkcija. Zaključek reproduktivnega ciklusa je tako pomenil
konec ženske kot družbenega bitja zaradi njene nove nastale rodilne nefunkcije (Pivec
2014: 163).

Sprememba, ki nastane pri Solange, je prav mogoče povezana z menopavzo. Ko pride v to
obdobje, začne zavračati spolnost. Kar ima lahko opraviti s hormonsko vlogo, ki dokazano
vpliva tudi na daljšo življenjsko dobo žensk. »Dejstvo, da so vse te ljubezenske norosti bile, ji
je všeč – celo malo ponosna je nanje – ampak še bolj ji je všeč misel, da jih je konec«
(Châtelet 2004: 33).
Naredil je tisto, kar je v danem trenutku moral narediti: na obzorju se je njegovemu telesu
kazal propad in zdaj se je ljubezen, za katero je nedavno verjel, da je neminljiva, da ga
lahko oživi in morda celo pomladi, sesipala vase. S tega vidika je Amina zagotovo bila
ženska njegovega življenja; ljubezen gor ali dol, ni si mogel privoščiti, da bi nekaj, kar je
izbral, kar je skrbno gojil in zalival kot sobno rastlino (primerjava je res nekoliko okrutna
in pomanjšuje razsežnost njunega odnosa), izgubil (Babnik 2015: 302).

Solange je vesela, da je s spolnostjo zaključila, Tibor pa tega noče sprejeti in, kot kasneje
pove Francisu, Amino v zgoraj opisanem prizoru posili. Obdobje pred, med in po menopavzi
se imenuje klimakterij in predstavlja hormonalne, telesne, duševne in čustvene spremembe
tako pri moških kot pri ženskah. Pri obeh spolih je to obdobje povezano s pridobivanjem
novih spoznanj, dozorevanjem, spreminjanjem standardov, izbiranjem novega načina življenja
in pojavljanjem novih razmišljanj. Solange v to obdobje zapluje mirno in varno, Tiborju pa se
s ponovno izgubo, še enkrat podre svet. »Med njunim prvim srečanjem ga je sicer spreletel
nenadkriljiv občutek, da je z Amino lahko to, kar je resnično bil, ali pa vsaj, da niti ni
pomembno, kaj je, odvetnik, vdovec, ostareli ljubimec, ki se peha za svojo zadnjo
priložnostjo, in je potem v molku ta občutek, ki je sicer trajal neskončno malo časa, iskal ves
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čas njunega razmerja« (Babnik 2015: 153). Tibor se s spremembami, ki jih čuti po Mijini
smrti, ne zna spopasti drugače, kot da namesto, da bi poiskal novega sebe, išče sebe v Amini.
Tako pri Babnikovi kot pri Châteletovi se pojavlja izjemno pozitiven odnos junakinj do babic.
Pri Babnikovi najdemo izrazito Janinino naklonjenost babici, ki je tudi edina, ki sprejme
Fadula. Ampak življenje Janinine babice je podobno Solanginemu, z razliko da je Janinina
babica osamljena, Solange pa v samoti uživa. Gre za razliko med osamljenostjo in samoto.
Osamljenost v človeku povzroča neprijetne občutke, samota pa je lahko prijetna.
Babica je morala pomisliti, da s Fadulom ne bosta prišla. Ko je njen mož umrl, se je
ustrašila samote. Potem se je sčasoma privadila. Se prepustila. Toda ob Janininem in
Fadulovem vdoru v njen čustveni svet se je vnovič začela bati zavrnitve. Branislavov
molk ni mogel ostati brez posledic. Da bi poselila praznino čakanja, je kuhala sladko zelje
in pire krompir; potem pa se je usedla za mizo pod okno in sklenila roke predse (Babnik
2015: 109).

Pozitiven odnos ima tudi Amina do Tiborjeve matere, Laure: »Tvoja mama je izjemna ženska,
le videti jo moraš na pravi način. Meni se zdi kot drevo, ki stoji na polju, ti pa vedno zaideš v
neko stransko zgodbo in ga nikoli ne najdeš« (Babnik 2015: 185). Amina Lauro vidi kot
stavbo v kateri živi. Navdušuje jo, a je njena prava lepota zbledela in sprašuje se kako to, da je
še sploh živa. Enako razmišlja tudi Tibor, saj se počuti starega in zato ne razume, kako sploh
lahko še ima enega od staršev. »Živela je v razpadajoči stavbi iz obdobja secesije, ki je v
desetletjih izgubila veliko okraskov na zunanji fasadi, toda ko je Amina prvič vstopila v tisto
hodnikasto stanovanje, prelito z rumeno svetlobo, ki je prihajal od fasade iz notranjega
dvorišča, se je vseeno začudila, da takšna stanovanja v Ljubljani sploh še obstajajo« (Babnik
2015: 172‒173).
Tudi Solange se iz mladih srednjih let postara v leta, ki jih imenujemo starost. Svoji hčeri
Delphine bolj kot mati, postane babica: »Solange si misli, kako sta nekega mehkega večera v
kuhinji z zarošenimi okenskimi šipami, ona kot zaupnica, mirna, pomirjujoča, Delphine pa
kot zavojevalka, ki si vzame čas za juho, preden se spet spusti v boj z nenehnimi napadi
bataljonov oboževalcev« (Châtelet 2004: 99). Prej sta bili obe zavojevalki, ampak Solange se
je odrekla vlogi bojevnice in se udobno namestila v svoj gugalni stol iz katerega lahko sedaj z
modrostjo, ki jo prinese starost, svetuje hčeri, jo posluša, tolaži in ji kuha zelenjavno juho.
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6 SKLEP
Diplomska naloga je želela opozoriti na odnos do staranja in starosti, ki ima v družbi
negativen odnos. Zaradi družbenih sprememb, ki nastajajo, smo skozi literarne zgodbe želeli
opozoriti, da je res odvisno od vsakega posameznika kako sprejema svojo staranje in starost, a
ker bomo tudi sami nekoč v tem položaju, spremenimo miselnost za tiste, ki so do tam že
prispeli. V literaturi je staranje in starost prisotna od nekdaj kot biološki proces in sama sebi
namen. Kot glavna tema je manj aktualna. Z zgodbami Solange, Matheje, Laure in Colemana
lahko spodbudimo k razmišljanju in za začetek k spremembi lastnega odnosa.
Raziskave kažejo, da prav starejši ljudje v starosti doživijo zadovoljstvo, ker so končno
prispeli na cilj. Philip Roth je uspešnico Človeški madež napisal pri sedeminšestdesetih letih.
Danes je star triinosemdeset let. Andrej Capuder je izdal Povest o knjigah pri
dvainsedemdesetih. Ciceron je dočakal triinšestdeset let, Platon osemdeset, Sokrat
enainsedemdeset, Aristotel dvainšestdeset. Thoman Mann je umrl pri osemdesetih. Vid Pečjak
star sedeminosemdeset. Gabriela Babnik in Kjersti Annesdatter Skomsvold sta rojeni istega
leta in imata danes sedemintrideset let.
Staranje in starost nista razloga, da nehamo biti. Ali kot je rekel Vid Pečjak: »Ni toliko
pomembno, koliko si star, pomembnejše je, kako si star.«
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